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Tiesību metodiskā materiāla galvenā mērķauditorija ir vispārējās izglītības iestāžu (tostarp pirmsskolu) 
un profesionālo skolu vadība, sniedzot ikdienas darbu regulējošo normatīvo aktu aktuālo izmaiņu 
pārskatu par attiecīgajā mēnesī valstī oficiāli publicētajiem likumiem un Ministru kabineta 
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Visa informācija par tiesību izmaiņām un sagatavotie iekšējo dokumentu paraugi ir pieejami 

abonentiem vietnes Skolutiesības.lv sadaļā „Dokumenti”. Piekļuve – ar izsniegto lietotājvārdu un 
paroli (saite:  http://skolutiesibas.lv/dokumenti/).    
 
  

http://skolutiesibas.lv/dokumenti/
http://skolutiesibas.lv/dokumenti/
http://skolutiesibas.lv/dokumenti/
http://skolutiesibas.lv/dokumenti/
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I. Normatīvo aktu izmaiņas 
 

Būtība, saite uz tiesību 
aktu, spēkā stāšanās 
datums 

 
1. Drošības pasākumi klātienes izglītībā pēc 7. 

aprīļa 
 

 
▪ Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā Seima, 

18.03.2021. (Spēkā stājas 2021. gada 25. martā) 

▪ Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai" MK, 01.04.2021., Nr. 191 (Spēkā stājas 2021. gada 7. 
aprīlī) 
 

 
Ministru kabinets ceturtdien, 1. aprīlī, precizēja Covid-19 saslimstības ierobežošanai 

nepieciešamos noteikumus, kādi būs spēkā no 7. aprīļa pēc ārkārtējās situācijas beigām. 
Ņemot vērā, ka pēdējās nedēļās vairs nav vērojams saslimstības kritums, valdība nostiprināja 
stingrus drošības pasākumus, kurus kopīgi ievērojot ir iespējams piesardzīgi paplašināt 
izglītības procesu un mazumtirdzniecību klātienē, kā arī privātu pulcēšanos. Ja saslimstība 
strauji pieaugs, Ministru kabinets var pastiprināt drošības pasākumus un ieviest jaunus 
ierobežojumus. 
 
(!) Drošības pasākumi klātienes izglītībā pēc 7. aprīļa 
 

Arī pēc 7. aprīļa klātienē turpinās darboties bērnudārzi. Lai mazinātu risku Covid-19 
izplatībai, darbiniekiem stingri jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības, to skaitā, jālieto 
mutes un deguna aizsegs. Arī turpmāk bērnudārzu darbiniekiem reizi nedēļā tiek veikts tests. 
Pārējos izglītības līmeņos primāri noteikts, ka mācības notiek attālināti, taču ar vairākiem 
izņēmumiem, ņemot vērā izglītību kā vienu no valdības prioritātēm un bērnu 
psihoemocionālo veselību (skatīt Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai 32. punktā). 

No 7. aprīļa pašvaldībās, kurās divu nedēļu saslimstības rādītājs uz 100 000 cilvēku 
nepārsniedz 200, klātienē var organizēt mācības 1.-6. un 12. klašu skolēniem. 7.-11. klašu 
skolēniem mācības klātienē var notikt rotācijas kārtībā, lai klases izglītības iestādē savstarpēji 
nepārklātos. Lai atsāktu mācības klātienē, izglītības iestādē jānodrošina epidemioloģiskās 
prasības un darbinieku iknedēļas testēšana. 

Visā Latvijā joprojām būs pieejamas arī individuālas klātienes konsultācijas 12. klašu 
skolēniem un tiem izglītojamajiem, kuri ir pakļauti mācību pārtraukšanas riskam, un 
profesionālās izglītības programmu apguvē tiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusē jākārto 
valsts pārbaudes darbi. Klātienes konsultācijas notiek tikai pēc pedagoga individuāla 

https://likumi.lv/ta/id/321877-grozijumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likuma?&search=on
https://likumi.lv/ta/id/322162-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas
https://likumi.lv/ta/id/322162-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas
https://likumi.lv/ta/id/322162-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai#p32
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai#p32
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aicinājuma atbilstoši epidemioloģiskās drošības kārtībai. Konsultācijas laiks nedrīkst 
pārsniegt 40 minūtes. 

Pašvaldībās, kurās jaunu Covid-19 inficēto skaits uz 100 000 iedzīvotāju divās nedēļās 
pārsniedz 200, 12. klasēm varēs organizēt mācības klātienē ne vairāk kā divas dienas nedēļā 
priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Citu klašu skolēniem šajās pašvaldībās 
var organizēt līdz 5 klātienes nodarbībām nedēļā ārpus telpām un nepārsniedzot 10 cilvēku 
skaitu grupā. 

No 7. aprīļa klātienē varēs organizēt klātienes nodarbības ārpus telpām grupām līdz 
10 cilvēkiem profesionālās ievirzes izglītībā, interešu izglītībā un mākslinieciskās ievirzes 
kolektīvi. 

 

Informācijas avoti 
Latvijas Vēstnesis (www.vestnesis.lv) 
Veselības ministrija (www.vm.gov.lv) 
Ministru kabinets (www.mk.gov.lv) 

  

http://www.vestnesis.lv/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.vm.gov.lv/


5  

  

I. Normatīvo aktu izmaiņas 
 

Būtība, saite uz tiesību 
aktu, spēkā stāšanās 
datums 

 
2. Atbalsta pasākumus turpmāk paredzēs arī 

ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns ar 
invaliditāti 

 

 
 
▪ Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā Saeima, 25.02. 2021. 

(Spēkā stājas 2021. gada 3. martā) 
 

 
Veiktie grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, papildinot  26. pantu ar septīto daļu 

turpmāk paredzēs arī atbalsta pasākumus ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai 
persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa. 
Līdz šim atbalsta pasākumi tika paredzēti tikai daudzbērnu ģimenēm.  

Kā paredz pārejas noteikumu 44. punkts, šāds regulējums stāsies spēkā 2021. gada 
1.maijā, un būs spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim. Šajā periodā likumā paredzētie atbalsta 
pasākumi ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai persona, kura nav sasniegusi 24 
gadu vecumu, ja tai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, tiek finansēti atbilstoši likuma "Par 
valsts budžetu 2021. gadam" 53. pantā noteiktajam no resora "74. Gadskārtējā valsts 
budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 11.00.00 "Demogrāfijas 
pasākumi" rezervētā finansējuma." 
 
(!) Vairāk par bērnu tiesību aizsardzības regulējumu skatīt Skolutiesības.lv NORMATĪVO AKTU 
ROKASGRĀMATAS sadaļā: 3. BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA, SOCIĀLAIS ATBALSTS 
UN JAUNIEŠU LIETAS – saite: 
 http://skolutiesibas.lv/dokumenti/Piekļuve ar Jums izsniegto lietotājvārdu un paroli. 

 

Informācijas avoti 
Latvijas Vēstnesis (www.vestnesis.lv) 
Labklājības ministrija (www.lm.gov.lv) 
 

 

  

https://likumi.lv/ta/id/321380-grozijumi-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums#p26
https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums#pn44
http://www.vestnesis.lv/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.lm.gov.lv/
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I. Normatīvo aktu izmaiņas 
 

Būtība, saite uz tiesību 
aktu, spēkā stāšanās 
datums 

 
3. Veikts precizējums Vispārējās izglītības 

likuma grozījumu pārejas noteikumu 48. 
punktā 

 

 
 

▪ Precizējot iepriekš publicēto “Grozījumi Vispārējās izglītības 
likumā” Saeima 19.03.2021. 
 

 
2021. gada 4. februārī pieņemtā likuma "Grozījums Vispārējās izglītības likumā" 

precizējums likuma pārejas noteikumu 48. panta trešajā daļā paredz, ka: 
 
"48. Izglītības iestāde, kura līdz 2020. gada 10. jūnijam uzsākusi darbības, lai 
izpildītu Vispārējās izglītības likumā, kas bija spēkā līdz 2020. gada 10. jūnijam, un uz tā 
pamata izdotajos normatīvajos aktos valsts ģimnāzijas statusa iegūšanai noteiktās prasības, 
ir tiesīga, saskaņojot ar izglītības iestādes dibinātāju, līdz 2021. gada 31. maijam iesniegt 
Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegumu ar lūgumu piešķirt izglītības iestādei valsts 
ģimnāzijas statusu. Vienlaikus iesniedzami dokumenti, kas apliecina izglītības iestādes 
atbilstību šādiem kritērijiem: 
"1)(..) 
  2)(..) 
  3)ja izglītības iestāde 2019./2020. mācību gadā ir īstenojusi divas pamatizglītības 
programmas vai vairāk, vienu no tām - matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienā;". 
 
(!) Vairāk par Vispārējās izglītības likuma regulējumu skatīt Skolutiesības.lv NORMATĪVO AKTU 
ROKASGRĀMATAS sadaļā: 1. IZGLĪTĪBAS TIESĪBAS – saite: 
 http://skolutiesibas.lv/dokumenti/Piekļuve ar Jums izsniegto lietotājvārdu un paroli. 

 

Informācijas avoti Latvijas Vēstnesis (www.vestnesis.lv) 
Izglītības un zinātnes ministrija (www.izm.gov.lv) 

 

  

https://likumi.lv/ta/id/321809-grozijums-visparejas-izglitibas-likuma-iprecizejot-ieprieks-publicetoi?&search=on
https://likumi.lv/ta/id/321809-grozijums-visparejas-izglitibas-likuma-iprecizejot-ieprieks-publicetoi?&search=on
https://likumi.lv/ta/id/320853-grozijums-visparejas-izglitibas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/20243-visparejas-izglitibas-likums#pn48
https://likumi.lv/ta/id/20243-visparejas-izglitibas-likums
http://www.vestnesis.lv/
http://www.vestnesis.lv/
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I. Normatīvo aktu izmaiņas 
 

Būtība, saite uz tiesību 
aktu, spēkā stāšanās 
datums 

 

4. Izmaiņas 2020./2021. gada valsts 
pārbaudes darbu norisē 

 

 
▪ Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos Nr. 319 

"Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. 
mācību gadā" MK, 24.03.2021., Nr. 190 (Spēkā stājas 2021. gada 27. 
martā) 

▪ Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 14. janvāra noteikumos Nr. 28 
"Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma 
un beigu laiku un brīvdienu laiku" MK, 24.03.2021., Nr. 189 (Spēkā 
stājas 2021. gada 27. martā) 

▪ Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 
747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības 
programmu paraugiem" MK, 24.03.2021., Nr, 188 (Spēkā stājas 2021. 
gada 27. martā) 

 

 

Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2020./2021. mācību gadā noteikti Ministru 

kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos Nr. 319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu 

norises laiku 2020./2021. mācību gadā”, kuru 5. nodaļa nosaka laikus valsts pārbaudes 

darbiem par vispārējo pamatizglītības ieguvi laikā no 2021. gada 19. maija līdz 2021. gada 

17. jūnijam, paredzot eksāmenus: latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības 

programmās, latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās, vienā svešvalodā pēc 

izglītojamā izvēles, matemātikā, Latvijas vēsturē un mazākumtautību valodā 

mazākumtautību izglītības programmās. Ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra 

rīkojumu Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2020. gada 9. novembra līdz 

2021. gada 6. aprīlim visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot 

Covid-19 izplatību. Pamatojoties uz minētā rīkojuma 5.13.2. apakšpunktu, tika pārtraukta 

mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs (paredzot atsevišķus izņēmumus), 

mācības nodrošinot attālināti.  

Tā kā pamatskolas beidzēji turpina vispārējo vidējo izglītību skolā, kurā pašlaik mācās, 

vai, stājoties citā izglītības iestādē, uzrāda gada vērtējumus vai kārto iestājpārbaudījumus, kā 

arī valsts pārbaudes darbu norisē, kura iespējama tikai klātienē, jāievēro veselības drošības 

pasākumi, tajā skaitā jāierobežo iespējamo izglītojamo pulcēšanās reižu skaits, ņemot vērā, 

https://likumi.lv/ta/id/321939-grozijums-ministru-kabineta-2020-gada-26-maija-noteikumos-nr-319-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2020-2021
https://likumi.lv/ta/id/321939-grozijums-ministru-kabineta-2020-gada-26-maija-noteikumos-nr-319-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2020-2021
https://likumi.lv/ta/id/321939-grozijums-ministru-kabineta-2020-gada-26-maija-noteikumos-nr-319-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2020-2021
https://likumi.lv/ta/id/321938-grozijums-ministru-kabineta-2020-gada-14-janvara-noteikumos-nr-28-noteikumi-par-2020-2021-macibu-gada-un-macibu-semestru
https://likumi.lv/ta/id/321938-grozijums-ministru-kabineta-2020-gada-14-janvara-noteikumos-nr-28-noteikumi-par-2020-2021-macibu-gada-un-macibu-semestru
https://likumi.lv/ta/id/321938-grozijums-ministru-kabineta-2020-gada-14-janvara-noteikumos-nr-28-noteikumi-par-2020-2021-macibu-gada-un-macibu-semestru
https://likumi.lv/ta/id/321937-grozijums-ministru-kabineta-2018-gada-27-novembra-noteikumos-nr-747-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-un-pamatizglitibas
https://likumi.lv/ta/id/321937-grozijums-ministru-kabineta-2018-gada-27-novembra-noteikumos-nr-747-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-un-pamatizglitibas
https://likumi.lv/ta/id/321937-grozijums-ministru-kabineta-2018-gada-27-novembra-noteikumos-nr-747-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-un-pamatizglitibas
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šī brīža situāciju un iespējamos riskus, grozījumi par pamatizglītības ieguvi paredz, ka, 

beidzot 9. klasi, eksāmeni nenotiek, tos aizstājot ar diagnosticējošajiem darbiem ar 

monitoringa nolūku. Izglītojamie, kuri apgūst mazākumtautību izglītības programmu, varēs 

izvēlēties kārtot centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Šāds izņēmums ir noteikts, ievērojot 

Ministru kabineta noteikumos par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes 

pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi noteikto, ka valsts 

valodas prasmes pārbaudi nekārto personas, kuras apguvušas akreditētu mazākumtautību 

izglītības programmu un kārtojušas centralizēto eksāmenu latviešu valodā (mazākumtautību 

izglītības programmās 9. klasei), ko apliecina pamatizglītības sertifikāts. Tādējādi 

izglītojamie, kuri izvēlēsies kārtot centralizēto eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību 

izglītības programmās, varēs nekārtot valsts valodas pārbaudījumu, kas nepieciešams, lai 

apliecinātu nepieciešamās valsts valodas prasmes, piemēram, profesionālo un amata 

pienākumu veikšanai.  

Lai veiktu monitoringu un  izglītojamajiem būtu iespēja pārbaudīt savu zināšanas un 

pamatprasmes un pēc rezultātu iegūšanas vēl līdz mācību gada beigām sadarbībā ar skolotāju 

varētu pilnveidot tās zināšanas un prasmes, kuras diagnosticējošajā darbā bija nepietiekamā 

līmenī, lai veiksmīgi turpinātu izglītību vidējās izglītības posmā, grozījumi par 

pamatizglītības ieguvi paredz, ka 9. klases izglītojamajiem aprīlī jāveic divi obligātie 

diagnosticējošie darbi latviešu valodā latviešu mācību valodas izglītības programmās vai 

latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās un matemātikā. Pēc izglītības 

iestādes izvēles tā var organizēt arī citu diagnosticējošo darbu – svešvalodā (angļu, vācu, 

franču vai krievu pēc izglītojamā izvēles), Latvijas vēsturē,  mazākumtautības valodā 

mazākumtautību izglītības programmās – norisi. Izglītības iestādēm izvēlei tiek piedāvāts arī 

diagnosticējošais darbs dabaszinībās, lai veicinātu interesi par STEM priekšmetu apguvi, kas 

ļautu izglītojamiem saprast, kuru mācību virzienu izvēlēties apgūt vidējās izglītības posmā. 

 

Šeit noteikumu Nr. 319 grozījumu 4. nodaļas -Valsts pārbaudes darbi par 

vispārējās vidējās izglītības ieguvi - 5. un 6. punktā valsts pārbaudes darbu 

detalizēts uzskaitījums: 

 

5. Obligātie diagnosticējošie darbi notiek: 
5.1. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 

2021. gada 27. aprīlī, mutvārdu daļa - no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim; 
5.2. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa 

- 2021. gada 27. aprīlī, mutvārdu daļa - no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim; 
5.3. matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 29. aprīlī. 
5.1 Izglītības iestādes noteiktie izvēles diagnosticējošie darbi notiek: 
5.1 1. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 13. 

aprīlī, mutvārdu daļa - no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim; 
5.1 2. Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2021. gada 15. aprīlī; 
5.1 3. dabaszinībās (rakstiski) - 2021. gada 20. aprīlī; 
5.1 4. mazākumtautības valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - 

rakstu daļa - 2021. gada 22. aprīlī, mutvārdu daļa - no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim. 
5.2 Eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, 

centralizēti) izglītojamiem, kuri vēlas to kārtot, notiek - rakstu daļa - 2021. gada 19. maijā, 
mutvārdu daļa - 19. un 20. maijā. 

https://likumi.lv/ta/id/315040-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2020-2021-macibu-gada#p5
https://likumi.lv/ta/id/315040-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2020-2021-macibu-gada#p6
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6. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenu latviešu valodā 
mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) noteiktajā laikā un kuri 
vēlas to kārtot, eksāmens notiek 2021. gada 7. jūnijā." 

 

Tā kā grozījumi noteikumos par valsts pārbaudes darbu norises laikiem paredz 

noteikt, ka diagnosticējošie darbi notiek no 2021. gada 13. aprīļa līdz 29. aprīlim, nosakot 

diagnosticējošo darbu rakstu daļas noteiktā laikā, savukārt valodu pārbaudījumos mutvārdu 

daļu izglītības iestādes organizē attālināti pašu noteiktajos laikos, ievērojot noteikumos 

noteiktu laika posmu no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim. Eksāmens latviešu valodā vispārējās 

pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) 

izglītojamiem, kuri vēlas to kārtot, notiks: 2021. gada 19. maijā - rakstu daļa un 19. un 

20. maijā – mutvārdu daļa. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot minēto 

eksāmenu, varēs to kārtot 2021. gada 7. jūnijā. 

Šobrīd ir spēkā Ministru kabineta 2020. gada 14.janvāra noteikumi Nr. 28 “Noteikumi 
par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu 
laiku”, kuru 4. punkts paredz, ka 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2021. gada 
14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 11. jūnijā.  

Ievērojot veikots grozījumus pamatizglītības standartā, kas paredz atcelt eksāmenus 
9. klases noslēgumā, grozījums noteikumos par mācību gada garumu paredz, ka 9.klases 
izglītojamiem mācības beidzas 31.maijā, tādējādi nodrošinot mācību procesa 
nepārtrauktību (skatīt noteikumu Nr. 28 4. punktā). 
 
(!) Vairāk par izglītības tiesisko regulējumu skatīt Skolutiesības.lv NORMATĪVO AKTU 
ROKASGRĀMATAS sadaļā: 1. IZGLĪTĪBAS TIESĪBAS – saite: 
 http://skolutiesibas.lv/dokumenti/Piekļuve ar Jums izsniegto lietotājvārdu un paroli. 
 
Saziņa ar atbildīgo amatpersonu par noteikumu grozījumu izstrādi: 
Valsts izglītības un satura centrs 
Kaspars Špūle 
Tālr. 60001606  
E – pasts: kaspars.spule@visc.gov.lv 

 

Informācijas avoti 
Latvijas Vēstnesis (www.vestnesis.lv) 
Izglītības un zinātnes ministrija (www.izm.gov.lv) 
Valsts izglītības un satura centrs (www.visc.gov.lv) 

 

 

  

https://likumi.lv/ta/id/321939-grozijums-ministru-kabineta-2020-gada-26-maija-noteikumos-nr-319-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2020-2021
https://likumi.lv/ta/id/321937-grozijums-ministru-kabineta-2018-gada-27-novembra-noteikumos-nr-747-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-un-pamatizglitibas
https://likumi.lv/ta/id/311984-noteikumi-par-20202021nbspmacibu-gada-un-macibu-semestru-sakuma-un-beigu-laiku-un-brivdienu-laiku#p4
http://www.vestnesis.lv/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.izm.gov.lv/
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I. Normatīvo aktu izmaiņas 
 

Būtība, saite uz tiesību 
aktu, spēkā stāšanās 
datums 

 
5. Noteikti 2021./2022. mācību gada pārbaudes 

laiku un mācību semestra sākuma, beigu un 
brīvdienu laiki 

 
 

▪ Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. 
mācību gadā MK, 11.03.2021., Nr, 158 (Spēkā stājas 2021. gada 17. 
martā) 

▪ Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma 
un beigu laiku un brīvdienu laiku MK, 11.03.2021., Nr. 157 (Spēkā 
stājas 2021. gada 17. martā) 
 

 

Noteikumi Nr. 158 nosaka norises laikus valsts pārbaudes darbiem 

2021./2022. mācību gadā tiem izglītojamiem, kuriem atbilstoši valsts vispārējās izglītības 

standartiem un valsts profesionālās vidējās izglītības standartam un valsts arodizglītības 

standartam attiecīgajā mācību gadā ir jākārto noteiktie valsts pārbaudes darbi. Tāpat arī 

noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laikus  izglītojamiem, kuri attaisnojošu 

iemeslu dēļ nav varējuši kārtot valsts pārbaudes darbus noteiktajos laikos, un norises laiku 

eksāmeniem, kurus organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes iestāde vai 

izglītības iestāde(detalizētu pārbaudes darbu norises laiku skatīt noteikumos Nr. 158). 

Savukārt noteikumi Nr. 157  2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma 

un beigu laiku un brīvdienu laiku izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības programmās, nosakot, ka mācību gads sākas 2021. gada 

1. septembrī, savukārt beidzas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem 2022. gada 

31. maijā, 9. klases izglītojamiem 2022. gada 14. jūnijā, visbeidzot 12. klases izglītojamiem 

2022. gada 21. jūnijā (plašāku informāciju skatīt noteikumos Nr. 157) 
 
Saziņa ar atbildīgo amatpersonu par noteikumu izstrādi: 
Valsts izglītības un satura centrs 
Kaspars Špūle 
Tālr. 60001606  
E – pasts: kaspars.spule@visc.gov.lv 
 

Informācijas avoti 
Latvijas Vēstnesis (www.vestnesis.lv) 
Izglītības un zinātnes ministrija (www.izm.gov.lv) 
Valsts izglītības un satura centrs (www.visc.gov.lv) 

 

https://likumi.lv/ta/id/321679-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2021-2022-nbspmacibu-gada
https://likumi.lv/ta/id/321679-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2021-2022-nbspmacibu-gada
https://likumi.lv/ta/id/321678-noteikumi-par-2021-2022-nbspmacibu-gada-un-macibu-semestru-sakuma-un-beigu-laiku-un-brivdienu-laiku
https://likumi.lv/ta/id/321678-noteikumi-par-2021-2022-nbspmacibu-gada-un-macibu-semestru-sakuma-un-beigu-laiku-un-brivdienu-laiku
https://likumi.lv/ta/id/321679-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2021-2022-nbspmacibu-gada
https://likumi.lv/ta/id/321679-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2021-2022-nbspmacibu-gada
https://likumi.lv/ta/id/321678-noteikumi-par-2021-2022-nbspmacibu-gada-un-macibu-semestru-sakuma-un-beigu-laiku-un-brivdienu-laiku
https://likumi.lv/ta/id/321678-noteikumi-par-2021-2022-nbspmacibu-gada-un-macibu-semestru-sakuma-un-beigu-laiku-un-brivdienu-laiku
mailto:kaspars.spule@visc.gov.lv
http://www.vestnesis.lv/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.izm.gov.lv/
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I. Normatīvo aktu izmaiņas 
 

Būtība, saite uz tiesību 
aktu, spēkā stāšanās 
datums 

 
6. Arī profesionālās vidējās izglītības iestādēm 

kā obligātus nosaka tikai 3 eksāmenus 
 

 
▪ Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 332 

"Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un 
valsts arodizglītības standartu" MK, 25.02.2021., Nr. 132 (Spēkā stājas 
2021. gada 2. martā) 
 

 
Iepriekš Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumi Nr. 281 “Noteikumi par 

valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības 
programmu paraugiem”, tāpat kā Ministru kabineta 2000. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 211 
"Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības 
standartu" paredzēja, ka izglītojamais vidējās izglītības pakāpē kārto ne mazāk kā četrus 
eksāmenus: centralizēto eksāmenu latviešu valodā, centralizēto eksāmenu vienā svešvalodā 
pēc izglītojamā izvēles, centralizēto eksāmenu matemātikā un vismaz vienu eksāmenu pēc 
izglītojamā izvēles. 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju saistībā ar Covid – 19 infekcijas izplatību, lai 
nodrošinātu veselības aizsardzības pasākumu ievērošanu un ierobežotu izglītojamo 
pulcēšanās reižu skaitu Ministru kabinets 2021. gada 28. janvāra sēdē pieņēma “Grozījumus 
Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts 
vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu 
paraugiem””, kas nosaka, ka izglītojamiem, kuri vispārējo vidējo izglītību apgūst atbilstoši 
noteikumiem Nr. 281 būs jākārto trīs obligātie eksāmeni un ja izglītojamais vēlas viens vai 
vairāki izvēles eksāmeni. Šāds regulējums būs piemērojams ne vien 2020./2021. mācību 
gadā, bet arī turpmāk attiecībā uz izglītojamajiem, kuri vispārējo vidējo izglītību būs 
apguvuši atbilstoši noteikumiem Nr. 281. 

Līdz ar to grozījumi izstrādāti, lai noteiktu ar minēto regulējumu saskaņotu eksāmenu 
norises kārtību arī izglītojamiem, kas profesionālo izglītību apgūst atbilstoši noteikumiem 
Nr. 211, kuri tiek piemēroti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumu 
Nr. 332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts 
arodizglītības standartu” 26. punktu. Izglītojamiem profesionālās vidējās izglītības 
programmu valsts noslēguma pārbaudījumi būs profesionālās kvalifikācijas eksāmens, trīs 
obligātie eksāmeni (latviešu valoda, viena svešvaloda un matemātika). Izglītojamie varēs 
kārtot arī vienu vai vairākus izvēles eksāmenus, piemēram, ja tas nepieciešams iestājai 
augstākās izglītības iestādē. Arodizglītības programmu valsts noslēguma pārbaudījums, kā 

https://likumi.lv/ta/id/321332-grozijums-ministru-kabineta-2020-gada-2-junija-noteikumos-nr-332-noteikumi-par-valsts-profesionalas-videjas-izglitibas
https://likumi.lv/ta/id/321332-grozijums-ministru-kabineta-2020-gada-2-junija-noteikumos-nr-332-noteikumi-par-valsts-profesionalas-videjas-izglitibas
https://likumi.lv/ta/id/321332-grozijums-ministru-kabineta-2020-gada-2-junija-noteikumos-nr-332-noteikumi-par-valsts-profesionalas-videjas-izglitibas
https://likumi.lv/ta/id/320618-grozijums-ministru-kabineta-2019-gada-3-septembra-noteikumos-nr-416-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standart...
https://likumi.lv/ta/id/320618-grozijums-ministru-kabineta-2019-gada-3-septembra-noteikumos-nr-416-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standart...
https://likumi.lv/ta/id/320618-grozijums-ministru-kabineta-2019-gada-3-septembra-noteikumos-nr-416-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standart...
https://likumi.lv/ta/id/320618-grozijums-ministru-kabineta-2019-gada-3-septembra-noteikumos-nr-416-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standart...
https://likumi.lv/ta/id/315146-noteikumi-par-valsts-profesionalas-videjas-izglitibas-standartu-un-valsts-arodizglitibas-standartu#p26
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līdz šim būs profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Šāds regulējums būs piemērojams ne vien 
2020./2021. mācību gadā, bet arī turpmāk attiecībā uz izglītojamajiem, kuri profesionālo 
izglītību apgūst saskaņā ar noteikumiem Nr. 211. 
 
(!) Vairāk par valsts profesionālās vidējās izglītības standarta un valsts arodizglītības standarta regulējumu skatīt 
Skolutiesības.lv NORMATĪVO AKTU ROKASGRĀMATAS sadaļā: 1. IZGLĪTĪBAS TIESĪBAS – saite: 
 http://skolutiesibas.lv/dokumenti/Piekļuve ar Jums izsniegto lietotājvārdu un paroli. 
 
Saziņa ar atbildīgo amatpersonu par noteikumu grozījumu izstrādi: 
Valsts izglītības satura centrs 
Ronalds Saksons 
Tālr. 67503753 
E – pasts: ronalds.saksons@visc.gov.lv 

 

Informācijas avoti 
Latvijas Vēstnesis (www.vestnesis.lv) 
Valsts izglītības satura centrs (www.visc.gov.lv) 
Izglītības un zinātnes ministrija (www.izm.gov.lv) 

 

  

mailto:ronalds.saksons@visc.gov.lv
http://www.vestnesis.lv/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.visc.gov.lv/
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I. Normatīvo aktu izmaiņas 
 

Būtība, saite uz tiesību 
aktu, spēkā stāšanās 
datums 

 

7. Nosaka regulējumu pedagogu darba 
samaksai par Latvijas mācības īstenošanu 

 

 
 

▪ Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 25. augusta noteikumos Nr. 
538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās 
izglītības iestādēs" MK, 11.03.2021., Nr. 156 (Spēkā stājas 2021. gada 
17. martā) 

 

 
Grozījumi MK noteikumos Nr. 538 paredz sekojošas izmaiņas :   

 

1. Turpmāk noteikumi nosaka arī kārtību un kritērijus, pēc kādiem aprēķina un valsts 

finansē darba samaksu pedagogiem, kuri starptautiskajā skolā īsteno latviešu valodas, 

Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas (turpmāk - mācību 

priekšmets "Latvijas mācība") apguvi (skatīt noteikumu 1. punkta 1.2. apakšpunktā); 

2. Tāpat grozījumi paredz, ka turpmāk Izglītības un zinātnes ministrija aprēķinās dotācijas 

apmēru mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanā iesaistīto pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ņemot vērā tādus 

kritērijus kā: 

- izglītojamo skaits attiecībai pret mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanai 

paredzēto mācību stundu skaitu nedēļā - trīs mācību stundas - piemērojot 

proporciju 10 : 1; 

- pedagoga zemāko mēneša darba algas likmi, kas noteikta atbilstoši normatīvajam 

aktam par pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru 

un pedagogu darba slodzes lielumu; 

-  pedagoga darba slodzes lielumu, kas noteikts atbilstoši normatīvajam aktam par 

pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un 

pedagogu darba slodzes lielumu(skatīt noteikumu 21 . punktā). 

3. Grozījumi izsaka arī jaunā redakcijā noteikumu 4. punktu, paredzot, ka dotāciju to 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuri 

īsteno šo noteikumu minētās izglītības programmas, izglītības iestāde saņem, ja tā 

Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz kārtējā gada 5. septembrim ir ievadījusi un 

apstiprinājusi informāciju par izglītojamo skaitu minētajās izglītības programmās 

kārtējā gada 1. septembrī (pa klasēm (grupām) un izglītības programmā). 

4. Tāpat arī dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām starptautiskā skola attiecībā uz mācību priekšmeta "Latvijas 

mācība" īstenošanu saņem, ja tā Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz kārtējā gada 

https://likumi.lv/ta/id/321677-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-25-augusta-noteikumos-nr-538-kartiba-kada-valsts-finanse-darba-samaksu-pedagogiem
https://likumi.lv/ta/id/321677-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-25-augusta-noteikumos-nr-538-kartiba-kada-valsts-finanse-darba-samaksu-pedagogiem
https://likumi.lv/ta/id/321677-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-25-augusta-noteikumos-nr-538-kartiba-kada-valsts-finanse-darba-samaksu-pedagogiem
https://likumi.lv/ta/id/316968-kartiba-kada-valsts-finanse-darba-samaksu-pedagogiem-privatajas-izglitibas-iestades#p1
https://likumi.lv/ta/id/316968-kartiba-kada-valsts-finanse-darba-samaksu-pedagogiem-privatajas-izglitibas-iestades#p2.1
https://likumi.lv/ta/id/316968-kartiba-kada-valsts-finanse-darba-samaksu-pedagogiem-privatajas-izglitibas-iestades#p4
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5. septembrim ir ievadījusi un apstiprinājusi informāciju par pirmsskolas izglītības 

vecuma izglītojamo skaitu un pārējo izglītojamo skaitu starptautiskajās izglītības 

programmās kārtējā gada 1. septembrī(skatīt noteikumu 41 . punktā). 

5. Attiecīgi grozījumi jaunā redakcijā izsaka arī noteikumu 6. un 7. punktu, paredzot 

iespēju nodarbināto pedagogu darba samaksai aprēķināt un sadalīt papildu finansējumu 

gan par kvalitātes pakāpēm, gan par papildu pedagoģisko darbu. 

 

(!) Kārtība un kritērijus, pēc kādiem aprēķina un valsts finansē darba samaksu pedagogiem, 

kuri starptautiskajā skolā īsteno mācību priekšmeta "Latvijas mācība" apguvi, piemēro ar 

2021. gada 1. septembri. 

 
(!) Vairāk par jomas regulējumu skatīt Skolutiesības.lv NORMATĪVO AKTU ROKASGRĀMATAS sadaļā: 
1. IZGLĪTĪBAS TIESĪBAS – saite: 
 http://skolutiesibas.lv/dokumenti/Piekļuve ar Jums izsniegto lietotājvārdu un paroli. 
 
Saziņa ar atbildīgo amatpersonu par noteikumu grozījumu izstrādi: 
Izglītības un zinātnes ministrija 
Ance Rudzīte 
Tālr.  67047807 
E – pasts: ance.rudzite@izm.gov.lv 
 

Informācijas avoti Latvijas Vēstnesis (www.vestnesis.lv) 
Izglītības un zinātnes ministrija (www.izm.gov.lv) 

  

https://likumi.lv/ta/id/316968-kartiba-kada-valsts-finanse-darba-samaksu-pedagogiem-privatajas-izglitibas-iestades#p4.1
https://likumi.lv/ta/id/316968-kartiba-kada-valsts-finanse-darba-samaksu-pedagogiem-privatajas-izglitibas-iestades#p6
https://likumi.lv/ta/id/316968-kartiba-kada-valsts-finanse-darba-samaksu-pedagogiem-privatajas-izglitibas-iestades#p7
mailto:ance.rudzite@izm.gov.lv
http://www.vestnesis.lv/
http://www.vestnesis.lv/
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I. Normatīvo aktu izmaiņas 
 

Būtība, saite uz tiesību 
aktu, spēkā stāšanās 
datums 

 

8. Turpmāk augstskolas un koledžas, lai 
pārliecinātos par motivāciju studēt, 

drīkstēs intervēt ārzemniekus, kas vēlēsies 
studēt Latvijā 

 
 

▪ Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 
846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai 
studiju programmās" MK, 18.03.2021., Nr. 170 (Spēkā stājas 2021. 
gada 23. martā) 

 

 
Grozījumi noteikumos par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai 

studiju programmās paredz sekojošas izmaiņas: 
 

1. Lai pārliecinātos par ārzemnieka motivāciju studēt izvēlētajā studiju programmā, 
augstskolas un koledžas papildus noteikumu minētajām prasībām drīkstēs intervēt 
ārzemnieku un interviju saglabāt videoierakstā (skatīt noteikumu 131. punktā); 

2. Gadījumā, ja ārzemniekam nav iespēja reģistrēties studijām klātienē, studijām turpmāk 
varēs reģistrēties arī elektroniski, iesniedzot augstskolai vai koledžai pases vai cita 
personu apliecinoša dokumenta kopiju un iepriekš iegūtās izglītības dokumentu kopijas, 
kā arī citus studiju programmas uzņemšanas noteikumos paredzētos dokumentus. 
Minēto dokumentu kopijas varēs nosūtīt pa pastu un, uzsākot studijas, augstskolai vai 
koledžai klātienē uzrādīt oriģinālus (skatīt noteikumu 6. punktā); 

3. Un visbeidzot grozījumi turpmāk paredzēs, ka Eiropas skolā kārtotais bakalaurāta 
eksāmens augstskolas noteiktajā kārtībā varēs aizstāt centralizēto eksāmenu attiecīgajā 
mācību priekšmetā un Eiropas skolā kārtotais bakalaurāta eksāmens latviešu valodā - 
latviešu valodas centralizēto eksāmenu (skatīt noteikumu 63. punktā). 

 
(!) Vairāk par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās skatīt Skolutiesības.lv 
NORMATĪVO AKTU ROKASGRĀMATAS sadaļā: 1. IZGLĪTĪBAS TIESĪBAS – saite: 
 http://skolutiesibas.lv/dokumenti/Piekļuve ar Jums izsniegto lietotājvārdu un paroli. 
 
Saziņa ar atbildīgo amatpersonu par noteikumu grozījumu izstrādi: 
Izglītības un zinātnes ministrija 
Daiga Ivsina 
Tālr. 67047874 
E – pasts: Daiga.Ivsina@izm.gov.lv  

 

Informācijas avoti Latvijas Vēstnesis (www.vestnesis.lv) 
Izglītības un zinātnes ministrija (www.izm.gov.lv) 

https://likumi.lv/ta/id/321816-grozijumi-ministru-kabineta-2006-gada-10-oktobra-noteikumos-nr-846-noteikumi-par-prasibam-kriterijiem-un-kartibu-uznemsanai
https://likumi.lv/ta/id/321816-grozijumi-ministru-kabineta-2006-gada-10-oktobra-noteikumos-nr-846-noteikumi-par-prasibam-kriterijiem-un-kartibu-uznemsanai
https://likumi.lv/ta/id/321816-grozijumi-ministru-kabineta-2006-gada-10-oktobra-noteikumos-nr-846-noteikumi-par-prasibam-kriterijiem-un-kartibu-uznemsanai
https://likumi.lv/ta/id/146637-noteikumi-par-prasibam-kriterijiem-un-kartibu-uznemsanai-studiju-programmas#p6.3
https://likumi.lv/ta/id/146637-noteikumi-par-prasibam-kriterijiem-un-kartibu-uznemsanai-studiju-programmas#p6
https://likumi.lv/ta/id/146637-noteikumi-par-prasibam-kriterijiem-un-kartibu-uznemsanai-studiju-programmas#p6.3
mailto:Daiga.Ivsina@izm.gov.lv
http://www.vestnesis.lv/
http://www.vestnesis.lv/
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I. Normatīvo aktu izmaiņas 
 

Būtība, saite uz tiesību 
aktu, spēkā stāšanās 
datums 

 
9. Izstrādāts regulējums kādā valsts un 
pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi 

Latvijas mācības īstenošanai 
 

 
▪ Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi 

izglītības iestādēm MK, 11.03.2021. Nr. 155 (Spēkā stājas 2021. gada 
17. martā) 
 

 
Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību 

līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” izstrādāts, lai noteiktu kārtību un kritērijus, pēc kādiem 
aprēķina un finansē no valsts budžeta mācību priekšmetu latviešu valodas, Latvijas vēstures 
un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas jeb priekšmeta “Latvijas mācība” īstenošanas 
nepieciešamās izmaksas mācību līdzekļu iegādei, kā arī, lai pilnveidotu regulējumu par 
mācību līdzekļu finansēšanu (skatīt noteikumu 1. punktā). 
 

2020. gada 11. jūlijā stājās spēkā Starptautisko skolu likums, no kura 14. panta ceturtās 
daļas izriet, ka Ministru kabinets nosaka kārtību un kritērijus, pēc kādiem aprēķina un 
finansē no valsts budžeta latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un 
ģeogrāfijas īstenošanas izmaksas (pedagogu darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, mācību līdzekļu iegāde). Līdz Starptautisko skolu likuma pieņemšanai 
attiecīgs regulējums nav bijis noteikts.  

Sīkāk par kārtību, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības 
iestādēm skatīt noteikumos un to anotācijā. 
 
Saziņa ar atbildīgo amatpersonu par noteikumu grozījumu izstrādi: 
Izglītības un zinātnes ministrija 
Ēriks Sīka 
Tālr. 67047976 
E- pasts: eriks.sika@izm.gov.lv 

 

Informācijas avoti Latvijas Vēstnesis (www.vestnesis.lv) 
Izglītības un zinātnes ministrija (www.izm.gov.lv) 

  

https://likumi.lv/ta/id/321676-kartiba-kada-valsts-un-pasvaldibas-finanse-macibu-lidzeklu-iegadi-izglitibas-iestadem
https://likumi.lv/ta/id/321676-kartiba-kada-valsts-un-pasvaldibas-finanse-macibu-lidzeklu-iegadi-izglitibas-iestadem
https://likumi.lv/ta/id/321676-kartiba-kada-valsts-un-pasvaldibas-finanse-macibu-lidzeklu-iegadi-izglitibas-iestadem#p1
https://likumi.lv/ta/id/321676-kartiba-kada-valsts-un-pasvaldibas-finanse-macibu-lidzeklu-iegadi-izglitibas-iestadem
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40495152
mailto:eriks.sika@izm.gov.lv
http://www.vestnesis.lv/
http://www.vestnesis.lv/
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I. Normatīvo aktu izmaiņas 
 

Būtība, saite uz tiesību 
aktu, spēkā stāšanās 
datums 

 
10. Nosaka Starptautiskās skolas reģistrēšanai 

nepieciešamo dokumentu kopumu 
 

 
▪ Starptautisko skolu noteikumi, MK 11.03.2021., Nr. 159 (Spēkā 

stājas 2021. gada 17. martā) 
 

 
Ministru kabineta noteikumi “Starptautisko skolu noteikumi” izstrādāts ar mērķi 

noteikt starptautiskās skolas reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu kopumu, kārtību, kādā 
skolu reģistrē Izglītības iestāžu reģistrā, kā arī izvērtē attiecīgos dokumentus un izsniedz 
starptautiskas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās sākotnējās atļaujas un 
atļaujas, latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas 
(turpmāk – mācību priekšmets “Latvijas mācība”) vadlīnijas, kurās ietverts šā mācību 
priekšmeta saturs un plānotie tā apguvē sasniedzamie rezultāti visās starptautiskas izglītības 
programmas pakāpēs, kārtību un kritērijus, pēc kādiem Izglītības kvalitātes valsts dienests 
izvērtēs un apstiprinās mācību priekšmeta “Latvijas mācība” programmu, kā arī noteikt 
skolā iegūtās starptautiskās izglītības pielīdzināšanas kārtību Latvijas Republikas vispārējai 
izglītības sistēmai, neveicot īpašu izglītības dokumentu atzīšanas procedūru (skatīt 
noteikumu 1. punktā). 

Attīstoties starptautiskajai sadarbībai un palielinoties ārvalstu uzņēmumu, 
organizāciju un starptautisko organizāciju pārstāvniecību skaitam Latvijā, ir pieaudzis 
pieprasījums pēc vispārējās izglītības iegūšanas svešvalodās. Tādējādi skolām ir nepieciešams 
atsevišķs darbības juridiskais ietvars, lai noteiktu skolu darbības nosacījumus un 
starptautisko izglītības programmu īstenošanu svešvalodās Latvijā.  

Lai sekmētu skolu izglītojamo (primārā mērķgrupa – ārzemnieki, kuri Latvijā uzturas 
uz laiku vai pastāvīgi) integrāciju Latvijā un viņu latviešu valodas prasmi, Starptautisko skolu 
likuma 7. pantā ir paredzēts, ka viens no priekšnoteikumiem, lai skola varētu īstenot 
starptautisku izglītības programmu, ir latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas 
dabas un ģeogrāfijas apguve līdztekus tās īstenotajai starptautiskas izglītības programmai. 
Tādējādi skolā tiks stiprināta izglītojamo piederības sajūta Latvijai un iespēja iekļauties 
sabiedrībā. 

Jaunie MK noteikumi paredz detalizētus nosacījumus skolu izveidošanai Latvijas 
teritorijā: skolu dibināšanai, darbības uzsākšanai un izbeigšanai, prasības starptautiskas 
izglītības programmas saturam, kā arī vadlīnijas mācību priekšmetam “Latvijas mācība”, 
kurās ietverti šo vadlīniju prasībām atbilstoši mācību priekšmeta “Latvijas mācība” 
programmu paraugi visām starptautisko izglītības programmu pakāpēm, kārtību un 

https://likumi.lv/ta/id/321682-starptautisko-skolu-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/321682-starptautisko-skolu-noteikumi#p1
https://likumi.lv/ta/id/321682-starptautisko-skolu-noteikumi#p1
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kritērijus, kādā dienests izvērtēs un apstiprinās skolas izstrādāto mācību priekšmeta “Latvijas 
mācība” programmu. Vairāk par regulējumu var skatīt noteikumu anotācijā.  
 
Saziņa ar atbildīgo amatpersonu par noteikumu grozījumu izstrādi: 
Izglītības un zinātnes ministrija 
Inita Juhņēviča 
Tālr. 67358078 
E – pasts: inita.juhnevica@ikvd.gov.lv 
 

Informācijas avoti Latvijas Vēstnesis (www.vestnesis.lv) 
Izglītības un zinātnes ministrija (www.izm.gov.lv) 

 

  

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40495149
http://www.vestnesis.lv/
http://www.vestnesis.lv/
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I. Normatīvo aktu izmaiņas 
 

Būtība, saite uz tiesību 
aktu, spēkā stāšanās 
datums 

 
11. Izstrādāts jauns koledžu maksas 

pakalpojumu cenrādis 

 
▪ Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas 

pakalpojumu cenrādis MK, 18.03.2021., Nr. 171 (Spēkā stājas 2021. 
gada 23. martā) 
 

 
Jaunie Ministru kabineta noteikumi nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā 

esošo koledžu sniegto maksas pakalpojumu veidus un to izcenojumus (skatīt noteikumu 1. 
punktā). Kā arī atsevišķām personu grupām(bāreņiem vai bez vecāku gādības palikuši 
bērniem, izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, 
izglītojamiem ar invaliditāti) nosakot atbrīvojumu vai atvieglojumus samaksai par 
atsevišķiem pakalpojumiem.  

Pašreiz Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās koledžas sniedz maksas 
pakalpojumus, piemērojot katrai koledžai atsevišķus Ministru kabineta noteikumus. Lai 
nodrošinātu mūsdienīgu, kvalitatīvu un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu 
orientētu izglītības piedāvājumu, koledžas ir papildinājušas piedāvāto izglītības pakalpojumu 
klāstu. Taču dažādās koledžās tiek piedāvāts dažāds maksas pakalpojumu klāsts, kas atkarīgs 
gan no koledžā īstenoto izglītības programmu specifikas, gan no koledžas rīcībā esošā 
aprīkojuma, tehnikas un telpām. Kā arī pakalpojumu izmaksas var atšķirties, jo tās ietekmē 
komunālo pakalpojumu cenas, sniegto pakalpojumu biežums un citi faktori. Līdz ar to 
jaunais cenrādis dos iespēju katrai koledžai sniegt pakalpojumus, pamatojot to izmaksas 
vienotā regulējumā. 

 Detalizētu pakalpojumu klāstu un izcenojumu skatīt noteikumu pielikumā, kā arī to 
pamatojumu noteikumu anotācijā. 
 
Saziņa ar atbildīgo amatpersonu par noteikumu grozījumu izstrādi: 
Izglītības un zinātnes ministrija 
Vija Sapežinska 
Tālr. 67047702 
E -pasts: Vija.Sapezinska@izm.gov.lv 

 

Informācijas avoti Latvijas Vēstnesis (www.vestnesis.lv) 
Izglītības un zinātnes ministrija (www.izm.gov.lv) 

 

  

https://likumi.lv/ta/id/321817-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-padotiba-esoso-koledzu-maksas-pakalpojumu-cenradis
https://likumi.lv/ta/id/321817-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-padotiba-esoso-koledzu-maksas-pakalpojumu-cenradis
https://likumi.lv/ta/id/321817-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-padotiba-esoso-koledzu-maksas-pakalpojumu-cenradis#p1
https://likumi.lv/ta/id/321817-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-padotiba-esoso-koledzu-maksas-pakalpojumu-cenradis#p1
https://likumi.lv/ta/id/321817-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-padotiba-esoso-koledzu-maksas-pakalpojumu-cenradis#piel0
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493183
mailto:Vija.Sapezinska@izm.gov.lv
http://www.vestnesis.lv/
http://www.vestnesis.lv/
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II. Jauni iekšējo dokumentu paraugi 
 
 

Jauni iekšējie dokumenti vietnē Skolutiesibas.lv - 
 

▪ Virsstundu darbs -  papildvienošanās pie darba līguma saskaņā ar Darba 

likuma 136. pantu 
 

▪ Rīkojums par atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu (Darba likuma 

155.pants “Atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai” 10 

kalendārās dienas) 

 

Visi iekšējie dokumenti ir ievietoti vietnes www.skolutiesibas.lv sadaļā 
DOKUMENTI/“Iekšējo dokumentu paraugformas” -  
http://skolutiesibas.lv/dokumenti/   

   
   

Piekļuve abonentiem ar izsniegto lietotājvārdu un paroli!   
   
   
   
   
 
  

http://skolutiesibas.lv/dokumenti/
http://skolutiesibas.lv/dokumenti/
http://skolutiesibas.lv/dokumenti
http://skolutiesibas.lv/dokumenti/
http://skolutiesibas.lv/dokumenti/
http://skolutiesibas.lv/dokumenti/
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III. Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi 
 
 

1. Uzņēmuma līguma slēgšana ar izglītības iestādes darbinieku 

Jautājums 
Vai iestāde drīkst slēgt ar iestādes darbinieku (strādā uz darba līguma pamata) uzņēmuma 
līgumu par noteikta darba veikšanu (nav šāds pienākums amata aprakstā) ES finansēta projekta 
ietvaros? 
Atbilde 
Sākumā jānoskaidro, vai darbs, ko skola vēlas uzticēt veikt uz uzņēmuma līguma pamata ir 
skolas pamatfunkcija vai papildus īslaicīga likumīga darbība, kur nepieciešami darbinieki ārpus 
skolas darba pienākumu izpildes. Proti, piemēram, ja uzņēmuma līgums tiktu slēgts par 
darbiem, kas pēc būtības ir darba attiecības (vai papildus darbs) ar šo personu (skolas 
pamatfunkcijas pienākumu veikšana), tad uzņēmuma līgumu ar pedagogu nedrīkst slēgt 
(neatkarīgi no tā - vai ir, vai nav pašnodarbinātās personas statuss). Skat. sīkāk likuma "Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta 2.prim daļu. Tad tās ir darba tiesiskās attiecības, nevis 
uzņēmuma līgums. Taču, ja tā nav, un tie ir pienākumi ārpus skolas pamatfunkcijas, tad 
uzņēmuma līgumu var tikt noslēgts. 
 
 

2. Obligātās veselības pārbaudes apmaksa darbiniekiem 

Jautājums 
Vai koplīgumā varam iekļaut punktu par obligātās veselības pārbaudes apmaksu darbiniekiem? 
Atbilde 
Manuprāt, tas jau ir noteikts kā darba devēja pienākums šo pārbaudi apmaksāt. 
Darba aizsardzības likums 
15.pants. Obligāta veselības pārbaude 
(1) Darba devējs nodrošina obligātu veselības pārbaudi tiem nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli 
ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, un tiem nodarbinātajiem, kuriem darbā 
ir īpaši apstākļi. Kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, nosaka Ministru kabinets. 
(2) Izdevumus, kas saistīti ar nodarbināto obligātām veselības pārbaudēm, sedz darba devējs. 
Darba likums 
82.pants. Pienākums veikt veselības pārbaudi 
(1) Darbiniekam, pamatojoties uz attiecīgu darba devēja rīkojumu, ir pienākums nekavējoties veikt 
veselības pārbaudi gadījumos, kad šādas pārbaudes veikšana paredzēta normatīvajos aktos vai darba 
koplīgumā vai arī pastāv pamatotas aizdomas par darbinieka saslimšanu, kas rada vai var radīt draudus 
viņa vai citu cilvēku drošībai vai veselībai. 
(2) Izdevumus, kas saistīti ar veselības pārbaudes veikšanu, sedz darba devējs. 
 
 

3. Saukšana pie atbildības par skolēna radītiem zaudējumiem izglītības iestādes 

mantai 

Jautājums 
Esam nodevuši datorus skolēniem lietošanā attālināto mācību laikā. Secināts, ka radīts 
kaitējums mantai. Sakiet, kas atbild par zaudējumiem? Kāds ir juridiskais pamats saukšanai pie 
atbildības? 
Atbilde 

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli#p8
https://likumi.lv/ta/id/26020-darba-aizsardzibas-likums#p15
https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums#p82
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Atbildību par tehnikas rūpīgu lietošanu un zaudējumiem var noteikt līgumā (skat. 

Skolutiesibas.lv vietnē piemēram "Planšetdatora patapinājums skolēnam"). Taču arī šāda 

punkta neesamība līgumā neatbrīvo no atbildības par zaudējumu atlīdzināšanu, ja izglītojamā 

vainojamas rīcības rezultātā nodarīts kaitējums skolas mantai. 

Proti, zaudējumu nodarīšanas fakts ir juridisks pamats (tiesības) pats par sevi skolai vērsties 

pret nepilngadīga izglītojamā vecākiem ar prasību tiesā civiltiesiskā kārtībā (vispārējas 

jurisdikcijas tiesa). 

Juridiskais pamats prasībai - vispārējā prasība tiesā, atbild vecāki - Civillikuma 177.pants, kas 

nosaka – “Līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā”. Aizgādība ir vecāku 

tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās 

un mantiskajās attiecībās. Un Civillikuma 1639.pants - Tiesību aizskārums uzliek atbildību tam, 

kas pieļauj to tādos apstākļos, kuri, pēc viņa personiskām attiecībām pret aizskārēju, dod 

viņam, kā vienam no vecākiem vai saimniekam, iespēju un tā tad arī uzliek pienākumu aizkavēt 

tādu aizskārumu. 

Līdz ar to vecāku pienākums uzņemties atbildību pār nepilngadīga bērna nodarīto kaitējumu 

(izņemot atsevišķus gadījumus tiesu praksē, kad vecākiem nav bijis objektīvu iespēju ietekmēt 

bērna rīcību). 

 

4. Tiesību normas spēks laikā 

Jautājums 
Privātā vidusskola jautā: “Vai Ministru kabineta noteikumu Nr. 618 "Izglītības iestāžu, 
eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu 
akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība" 10.3. 
apakšpunkta izpratnē par vadītāju, kurš stājies amatā pirmo reizi, uzskatāms arī tāds, kas savus 
amata pienākumus sācis veikt vēl 2018.gada 1.septembrī, kad spēkā bija vecais regulējums, kas 
privātajās skolās šādu vērtēšanu vispār neparedzēja? 
Atbilde 
Var mēģināt pamatot pozīciju, ka tiesību normas uz to brīdi, kad "jaunais direktors" sāka 
strādāt, neparedzēja šādu vērtēšanu. Savukārt Jūs tiesiski paļāvāties, ka nevajadzēs rēķināties ar 
papildus izdevumiem tādai pirmstermiņa vērtēšanai (pēc 2 gadiem), jo regulējums neattiecās 
uz privāto izglītības iestāžu vadītājiem. Taču no otras puses jāņem vērā, ka attiecībā uz tiesību 
normu spēku laikā jurisprudencē ir spēkā šāds princips" "Publiskajās tiesībās jaunā tiesību 
norma parasti ir piemērojama tiem apstākļiem, kas radušies pirms, bet turpinās pēc jaunās 
tiesību normas spēkā stāšanās (ievadītiem jeb turpinātiem apstākļiem), proti, jaunajai tiesību 
normai ir tūlītējs spēks.(..). " 
Te jautājums, kā uzraugošā iestāde šo normu interpretē. Var jau mēģināt IKVD faktisko rīcību 
apstrīdēt IZM, ka vērtēšana nav jāveic, jo tiesiskā paļāvība. 
 

 

5. Video semināra ierakstīšana (Autortiesību regulējums) 

Jautājums 
Vai klausītājs drīkst ierakstīt video semināru? Proti, izglītības iestādes darbinieks piedalās 
attālinātā seminārā/ sapulcē. Vai viņš drīkst to ierakstīt un pēc tam to vēlreiz pats vai ar kolēģi 
pārskatīt, kad ir laiks pievērsties tam detalizētāk? Vēlamies sagatavot iekšējos noteikumus šim 
mērķim. 
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Atbilde 
Ja strikti saskaņā ar Autortiesību likumu, tad ierakstīt drīkst TIKAI ar autora atļauju. Panti - 
Autortiesību likuma 4.pants, 14., kā arī 15. pants un 40.pants. 
Patvaļīga ieraksta veikšana ir aizliegta, tās skatīšanās ar kolēģi kopā ir nesankcionēta 
reprodukcija. Gan uz maksas, gan bezmaksas semināriem. Tostarp paša veikts nesankcionēts 
ieraksts ar mobilo tālruni arī dzen ir Autortiesību likuma pārkāpums. 
 
Es neieteiktu gatavot izglītības iestādē kārtību, kādā tiek veikti šādi ieraksti. Ja nu vienīgi ir 
atruna, ka tas attiecas tikai uz tādiem semināriem/ pasākumiem, kad organizētājs ir devis 
atļauju to darīt. 
 
 

6. Skolas attīstības plāna un struktūras regulējums 

Jautājums 
Kurš dokuments nosaka skolu attīstības plānu nepieciešamību un struktūru? 
Atbilde 
Attīstības plānošanas pienākums noteikts skolas pašnovērtējuma ziņojuma satura prasībās 
(skat. MK noteikumu Nr. 618 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu 
institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības 
novērtēšanas kārtība" pielikumu  'Izglītības iestādes/eksaminācijas centra pašnovērtējuma ziņojums'. 
"1.2. izglītības iestādes/eksaminācijas centra darbības pamatmērķis (misija, vīzija, vērtības 
cilvēkcentrētā veidā, iepriekšējo mācību/darbības gada prioritātes un konkrēti rezultāti); 
1.3. kritēriju izvērtējums, īpaši stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības; 
2. Izglītības iestādes/eksaminācijas centra pašnovērtējuma ziņojuma nepubliskojamā daļā iekļauj šādas 
ziņas: 
(..) 
2.2. attīstības analīze (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem);" 
u.c. punkti. 
 
 

7. Izglītības iestāde kompetence normatīvo aktu izdošanā 

Jautājums 
Mūsu iestādē tika vērtēta darbinieka rīcība uz ētikas normu pārkāpšanas pamata 
aizdomām.  Dome uzsaka, ka šādi gadījumi jāizskata domē ar domes izveidoto komisiju. 
Pamatojums, viņu Ētikas kodekss, kur rakstīts, ka šis (viņu kodekss) attiecās uz visu novadu. 
Savukārt mums, kā iestādei, ir savs Ētikas kodekss un mēs rīkojamies pēc tā. 
 
Jautājumi: 
1. Kas nosaka kādiem iekšējiem normatīviem aktiem mums kā iestādei jābūt? 
2. Kādēļ, vēl pirms dažiem mēnešiem notikušajā akreditācijā IKVD pārstāvis teica atjaunot 
savu Ētikas kodeksu un izveidot komisiju? 
3. Vai tad mums vispār ir jābūt kaut kādiem saviem noteikumiem, ja viss ir domei, piem. Darba 
kārtības noteikumi, Ētikas kodekss, Trauksmes celšanas u.c. noteikumi? 
4. Cik tālu mēs, kā atsevišķa iestāde varam sevi regulēt? 
 
Atbilde 

https://likumi.lv/ta/id/5138-autortiesibu-likums
https://likumi.lv/ta/id/317820-izglitibas-iestazu-eksaminacijas-centru-citu-izglitibas-likuma-noteiktu-instituciju-un-izglitibas-programmu-akreditacijas-un-izglitibas-iestazu-vaditaju-profesionalas-darbibas-novertesanas-kartiba#piel0
https://likumi.lv/ta/id/317820-izglitibas-iestazu-eksaminacijas-centru-citu-izglitibas-likuma-noteiktu-instituciju-un-izglitibas-programmu-akreditacijas-un-izglitibas-iestazu-vaditaju-profesionalas-darbibas-novertesanas-kartiba#piel0
https://likumi.lv/ta/id/317820-izglitibas-iestazu-eksaminacijas-centru-citu-izglitibas-likuma-noteiktu-instituciju-un-izglitibas-programmu-akreditacijas-un-izglitibas-iestazu-vaditaju-profesionalas-darbibas-novertesanas-kartiba#piel0


24  

  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par 
iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai 
publiskas personas institūcijā” 7.4. apakšpunktu: 
"7. Lai nodrošinātu institūcijas kontroles vides izveidošanu un korupcijas risku identificēšanu, analīzi 
un novērtēšanu, institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona: 
(..) 
7.4. apstiprina visiem institūcijas darbiniekiem saistošus institūcijas ētikas principus." 

 
Tātad, atbildes uz jautājumiem: 

1) Dažādi normatīvie akti, kuros noteikts, kas iestādē jākonkretizē ar iekšējiem tiesību 
aktiem. Tāds vienots uzskaitījums (ar aktu sarakstu) nav noteikts nevienā likumā vai MK 
noteikumos. Turklāt saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. 
punktu iestādes vadītājs izdod iekšējos normatīvos aktus pats pēc savas iniciatīvas savas 
kompetences jautājumos. Proti, ja uzskata, ka jautājums jānoregulē tiesību aktā, lai veicinātu 
vienotu izpratni par darba pienākumiem u.tml. 

2) Iespējams, ka saskatīja kādas detaļas kodeksā, ko varētu/ būtu vēlams precizēt. 
Manuprāt, komisiju var izveidot arī ar rīkojumu, ja arī tās izveide nav tieši paredzēta iekšējos 
noteikumos. Komisija savā būtībā ir "palīginstruments" darba procesā. Tas , ka tās izveide nav 
noteikta Jūsu Ētikas kodeksā, nenozīmē, ka iestādes vadītājs to nevar izveidot. Līdz ar to tas 
nav pārkāpums, ja tā nav noteikta Ētikas kodeksā, jo  ārējie normatīvie akti to nenosaka, ka tai 
jābūt iekšēji regulētai normatīvajā aktā. 

3) Es negribētu piekrist, ka dome var izdot saistošus Darba kārtības noteikumus savai 
padotības iestādei. Darba likuma 55. pants nosaka, ka darba devējs izdod šos noteikumus. 
Dome, šķiet, nebūs darba devējs, ja izglītības iestāde ir atsevišķa iestāde, nevis domes 
struktūrvienība. Tas pats par Ētikas kodeksu. Tomēr 7.4. apakšpunkts paredz, ka institūcijai ir 
savs Ētikas kodekss. Protams, varam diskutēt, vai pašvaldība var noteikt vienotus principus. 
Es domāju, ka to varētu. Taču visu regulējumu šajā jautājumā, manuprāt, nevar, jo tomēr katrā 
iestādē ir sava darba specifika, kā organizēt šo MK noteikumu prasību ievērošanu. Ja nu vienīgi 
pavisam maz pašvaldībā, kur tiešām var noteikt vienotu regulējumu visām situācijām, 
vienlaikus ievērojot visas normatīvo aktu prasības.  Par Trauksmes celšanas iekšējiem 
noteikumiem secinu, ka Trauksmes celšanas likums paredz, ka visās iestādēs, kuros ir vismaz 
50 darbinieku, jāievieš iekšējā trauksmes celšanas sistēma, kur vērsties, redzot likumu 
pārkāpumus darba vietā. Manuprāt, pašvaldība varētu izdot vienotu kārtību šajā jautājumā, 
taču tad tai ir jābūt vienlaikus elastīgi piemērojama visas iestādēs, vienlaikus nodrošinot visas 
likuma prasības. Vai to var izdarīt ar vienotu regulējumu, būtu jāvērtē konkrētais pašvaldības 
regulējums. Protams, varētu pakonsultēties arī ar Valsts kanceleju, kas valstīt uzrauga šo 
sistēmu (https://www.trauksmescelejs.lv/). 

4) Iestāde sevi regulē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, kas attiecas uz iestādes 
kompetenci. Augstāka iestāde ir tiesīga uzraudzīt, saskaņot dažādas darbības, bet tomēr iestādei 
ir sava kompetence. Skatīt sīkāk Valsts pārvaldes iekārtas likumu (1. panta 3. punkts:  iestāde 
— institūcija, kura darbojas publiskas personas vārdā un kurai ar normatīvo aktu noteikta 
kompetence valsts pārvaldē, piešķirti finanšu līdzekļi tās darbības īstenošanai un ir savs 
personāls). 
 

*** 
12/04/2021 
 

https://likumi.lv/ta/id/294518-noteikumi-par-ieksejas-kontroles-sistemas-pamatprasibam-korupcijas-un-interesu-konflikta-riska-noversanai-publiskas-personas#p7
https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums#p72
https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums#p72
https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums#p55
https://likumi.lv/ta/id/294518-noteikumi-par-ieksejas-kontroles-sistemas-pamatprasibam-korupcijas-un-interesu-konflikta-riska-noversanai-publiskas-personas#p7
https://www.trauksmescelejs.lv/
https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums#p1
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