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Kāds ir IZM mērķis?

Lielāks atalgojums
skolotājiem 

Pašvaldību
iespējošana un mobilizēšana 

=
atbildīgi partneri

izglītības kvalitātes
nodrošināšanā

Atbalsts skolēniem 
kvalitatīvas izglītības 

iegūšanai



SERVICE
M A R K  0 3   P R E S E N T A T I O N

Aktīva pašvaldības 

loma kvalitātes 

nodrošināšanai 

Optimāls skolu tīkls & 

attīstības modelēšana 

Atbalstīt dažādas 

mācīšanās vajadzības 

Nevienu problēmu neatrisināsim 

ar tādu pat domāšanu, ar kādu 

tās ir radītas. 

Pieejas & 
naratīva 
maiņa 



Esošais modelis
“Nauda seko 

skolēnam”

1. Modelis
“Klase skolā”

2. Modelis 
“Klase 

pašvaldībā”

3. Modelis 
“Skolēns pašvaldībā”

Pašvaldības neatkarība 
mērķdotācijas izlietošanā

* * * *

Lēmumu decentralizācija * * *

Iespējas patstāvīgi efektivizēt
skolu tīklu saglabājot arī 
mazās skolas

* * *

Pielietošanas ērtums * * ***

Iespējas dažādot izglītības 
piedāvājumu

* * * * * * *

Vērtības un principi:



Pavadošie mehānismi
kvalitatīvu izglītības iestāžu tīkla izveidei:

(1) Direktora institūcijas stiprināšana

(2) Akcentēta 1.-6. klašu skolotāju sagatavošana un
profesionālā pilnveide

(3) Pārmaiņu vadības komandas pieejamība

(4) Metodiskais atbalsts pašvaldībām Pašvaldību skolu tīkla pilnveidei

(5) MK noteikumi nosaka ne tikai mērķdotācijas aprēķinu, bet arī kvalitātes kritērijus, pēc kuriem         
pašvaldības sadala mērķdotāciju skolām;



2021

2022

2023

2024

Galvenie posmi pārmaiņu ceļā

1. Ceļa kartes  jeb modeļa izveide
2. Metodika pašvaldībām, normatīvais 

regulējums, slodžu plānojums 
3. Konsultācijas un modeļa aprobācija visās 

pašvaldībās
4. Ārējo ekspertu iesaiste modeļa izvērtēšanā 

2022. gada 1. septembris: 
pārmaiņu modeļa ieviešana 

Ikgadējs kvalitātes 
pārskats, atbilstošas 

korekcijas 

Kritiski nozīmīga: analītikas kapacitāte IZM,  dinamiska kvalitātes vadības komanda

2023 gads: 
pielāgošana, kalibrēšana, 

finansējuma līdzsvarošana, likmes 
celšana 
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“Skolēns pašvaldībā” -
Mērķdotācija vienam izglītojamam un 

tikai daži koeficienti

Klases 1.- 6. 7.- 9. 10.- 12.

Mērķdotācija vienam 

izglītojamam 

(eiro mēnesī)

122 € 158 € 169 €

Vidēji 150 €
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0,80

0,85

1,15

~1~
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~2~
Programmu koeficienti

1,71
(53,54,55,56,57)

2,81
(51,52,58)

4,23
(59)

0,57

1,14

1,3
(mūzika)

1,2
(valodas)
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Modelis "Skolēns pašvaldībā" vienā formulā -
aprēķina piemērs

Mērķdotācija Rīgai = 
Rīgas 1.-6. klašu skolēnu skaits x 122 € x 0,8 + 
Rīgas 7.-9. klašu skolēnu skaits x 158 € x 0,8 +
Rīgas 10.-12. klašu skolēnu skaits x 169 € x 0,8 +
Rīgas valsts ģimnāziju 10.-12. klašu skolēnu skaits x 169 € x 0,8 x 1,17 + 
Rīgas 1.-9. klašu skolēnu skaits pamatizglītības profesionāli orientētā programmā (mūzika) x 122 € x 0,8 x 
1,15 + ……

Pašvaldība sadala mērķdotāciju skolām, ņemot vērā valsts līmenī noteiktus kritērijus:
- 22% no kopējās mērķdotācijas ir skolu administrācijai un atbalsta personālam;
- Pašvaldība piešķir lielāku mērķdotācijas daļu:
--- ja skola izpilda valstī noteiktus kvalitātes kritērijus,
--- ja skolotāju/skolēnu attiecība ir lielāka par ….;
- Zemāko algas likmi un slodzi.



01.09.2021. 830€*

pirmsskolas 
pedagogiem 872** €

Mērķis
2026./2027.
m.g.sasniegt
1,3 x vidējā 
alga valstī

IAP: 8,4% 
ikgadējs 

pieaugums 
pedagogu 

darba samaksai

no valsts budžeta

01.09.2022. 900€* 
(+ ……… )
pirmsskolas 
pedagogiem 942** €

01.09.2023. 1 010€*

01.09.2024. 1 095€*

01.09.2025. 1 190€*

*Slodze 30 darba stundas nedēļā

**Slodze 40 darba stundas nedēļā



Par pieredzamām pārmaiņām!

Anita Muižniece 
Izglītības un zinātnes ministre 
2021. gada 6. oktobrī


