
Grozījumi Izglītības likumā 

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un 

Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2000, 

12. nr.; 2001, 12., 16., 21. nr.; 2004, 5. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 1., 2., 

14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 47., 205. nr.; 2011, 

202. nr.; 2012, 54., 108., 190. nr.; 2013, 142. nr.; 2014, 257. nr.; 

2015, 127., 242. nr.; 2016, 100., 241. nr.) šādus grozījumus: 

1. 14. pantā: 

papildināt 16. punktu ar vārdiem "tai skaitā zemāko pedagoga 

mēnešalgas likmi"; 

izteikt 37. punktu šādā redakcijā: 

"37) nosaka pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas virzienus, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpju aprakstu un kārtību, kādā organizē pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanu;". 

2. Papildināt 30. pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā: 

"(32) Izglītības iestādes vadītāja pienākums ir organizēt 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu." 

3. 49.1 pantā: 

aizstāt pirmajā daļā vārdus "ir tiesības ne retāk kā reizi piecos 

gados saņemt" ar vārdiem "ir tiesības prasīt"; 

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā: 

"(2) Pedagoga profesionālās darbības kvalitāti novērtē izglītības 

iestādes vadītāja izveidota komisija, ievērojot pedagoga 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kritērijus. Šos 

kritērijus izstrādā izglītības iestāde atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajiem pedagoga profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas virzieniem un kvalitātes pakāpju aprakstam. 

(3) Pamatojoties uz pedagoga profesionālās darbības kvalitātes 

novērtējumu, pedagogam var piešķirt vienu no trim pedagoga 

profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm. Lēmumu par pedagoga 

profesionālās darbības kvalitātes attiecīgas pakāpes piešķiršanu vai 

atteikumu to piešķirt pieņem izglītības iestādes vadītājs deviņu 

mēnešu laikā no pedagoga iesnieguma saņemšanas dienas. 

Izglītības iestādes vadītājs lēmumu pieņem, pamatojoties uz 
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komisijas priekšlikumu. Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpi piešķir uz vienu, diviem vai trim gadiem."; 

papildināt pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā: 

"(31) Izglītības iestādes vadītājam ir tiesības pieņemt lēmumu 

par pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpes atņemšanu, 

ja tiek konstatēta pedagoga rīcības neatbilstība šā likuma 51. pantā 

minētajiem pedagoga vispārīgajiem pienākumiem un pedagoga 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kritērijiem. 

(32) Ne agrāk kā gadu pirms kvalitātes pakāpes derīguma 

termiņa beigām pedagogs ir tiesīgs iesniegt iesniegumu atkārtotai 

pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai." 

4. Izteikt 53. panta tekstu šādā redakcijā: 

"(1) Pedagoga mēnešalgu nosaka atbilstoši mēnešalgas likmei, 

kas nav zemāka par Ministru kabineta noteikto likmi, un darba 

slodzei. Nosakot mēnešalgu, var ņemt vērā arī pedagoga darba 

stāžu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par pedagogu darba 

samaksas kārtību un darba samaksas lielumu, kā arī pedagoga 

profesionālo kvalifikāciju. 

(2) Pedagogam, kuram piešķirta profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpe, nosaka piemaksu pie mēnešalgas izglītības 

iestādes vadītāja noteiktajā apmērā, ņemot vērā šim mērķim 

izglītības iestādei pieejamos finanšu līdzekļus. Kvalitātes pakāpi 

ņem vērā tajā izglītības iestādē, kurā pedagoga profesionālās 

darbības kvalitāte ir novērtēta. 

(3) Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par 

Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas 

paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā." 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 55., 56., 57., 58. un 59. 

punktu šādā redakcijā: 

"55. Ministru kabinets līdz 2017. gada 30. septembrim izdod šā 

likuma 14. panta 37. punktā minētos noteikumus. 

56. Izglītības iestādes, kuras īsteno šā likuma 49.1 panta pirmajā 

daļā minētās izglītības programmas, līdz 2017. gada 30. 

novembrim, ievērojot normatīvo aktu noteikumus, izstrādā 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kritērijus 

un kārtību. Iesniegumus par profesionālās darbības kvalitātes 



novērtēšanu izglītības iestādei iesniedz, sākot no 2017. gada 1. 

decembra. 

57. Pedagogu iesniegumi par profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanu, kas iesniegti līdz 2017. gada 9. augustam, 

pamatojoties uz šā likuma 49.1 panta noteikumiem, izskatāmi, 

ievērojot šā likuma noteikumus, kas bija spēkā līdz 2017. gada 9. 

augustam. 

58. Pedagogiem, kuriem profesionālās darbības kvalitāte 

novērtēta atbilstoši šā likuma noteikumiem, kas bija spēkā līdz 

2016. gada 31. decembrim, un kuriem izsniegto profesionālās 

darbības kvalitātes apliecību termiņš beidzas 2017. gada 31. 

augustā, līdz 2018. gada 31. augustam ir tiesības turpināt saņemt 

piemaksu par profesionālās darbības kvalitātes pakāpi tādā apmērā, 

kādā pedagogs to saņēmis līdz 2017. gada 9. augustam. 

59. Pedagogiem, kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi 

apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam, līdz 

kvalitātes pakāpi apliecinoša dokumenta derīguma termiņa beigām 

ir tiesības turpināt saņemt piemaksu par profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpi tādā apmērā, kādā pedagogs to saņēmis līdz 2017. 

gada 9. augustam." 

Likums stājas spēkā 2017. gada 10. augustā. 

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 27. jūlijā. 

Valsts prezidenta vietā  Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece 

 

Rīgā 2017. gada 2. augustā 

https://likumi 2017. gada 27. ju
 

  
 


