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profesionālo skolu vadība, sniedzot ikdienas darbu regulējošo normatīvo aktu aktuālo izmaiņu pārskatu par 
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fondu un citu projektu atbalsts, amatpersonu atbildība.  

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

 
Būtība, normatīvā 
akta nosaukums, 

interneta saite 
 

 
1. Turpmāk vidusskolēnu centralizēto eksāmenu 

rezultāti būs pieejami Valsts izglītības informācijas 
sistēmā 

 
 

▪ Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 788 
"Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas 
kārtība" MK, 27.03.2018., Nr. 179 
▪ Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 
"Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās" 
MK, 27.03.2018., Nr. 180 

 

Spēkā stāšanās 
datums 

 MK Nr. 788  - 2018. gada 30. martā 
 MK Nr. 846 -  2018. gada 1. jūlijā 

 
Regulējuma būtība/ komentārs: 

 
    

Turpmāk dati par vispārējās vidējās izglītības sertifikātā norādītajiem vērtējumiem 
centralizētajos eksāmenos tiks ievadīti Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk - VIIS) 
( skatīt noteikumu 12.6.1 punktā). Tas atvieglos ne tikai topošo studentu pieteikšanos 
studijām augstskolās un uzlabos kopējo informācijas apriti, bet arī nodrošinās izglītības 
politikas veidotājus ar visaptverošu informāciju, kas nepieciešama politikas plānošanas 
dokumentu, normatīvo aktu projektu izstrādei un izglītības monitoringa veidošanai. 

Grozījumi paredz, ka ziņas par vispārējās vidējās izglītības sertifikātā norādītajiem 
vērtējumiem mācību priekšmetos, kuros organizēts centralizētais eksāmens, Valsts 
izglītības satura centrs ievada VIIS. Augstskolām un koledžām, lai iegūtu šos datus, 
nepieciešams izmantot e-pakalpojumu “Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju 
programmās” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv. Tādējādi topošiem 
studentiem tiks nodrošināta iespēja pieteikties studijām attālināti. Noteikumu paredzētās 
darbības pirmo reizi tiks īstenotas 2018. gada jūnijā/jūlijā.  

http://www.skolutiesibas.lv/
https://likumi.lv/ta/id/298043-grozijumi-ministru-kabineta-2010-gada-17-augusta-noteikumos-nr-788-valsts-izglitibas-informacijas-sistemas-saturs-uzturesanas
https://likumi.lv/ta/id/298043-grozijumi-ministru-kabineta-2010-gada-17-augusta-noteikumos-nr-788-valsts-izglitibas-informacijas-sistemas-saturs-uzturesanas
https://likumi.lv/ta/id/298043-grozijumi-ministru-kabineta-2010-gada-17-augusta-noteikumos-nr-788-valsts-izglitibas-informacijas-sistemas-saturs-uzturesanas
https://likumi.lv/ta/id/298044-grozijumi-ministru-kabineta-2006-gada-10-oktobra-noteikumos-nr-846-noteikumi-par-prasibam-kriterijiem-un-kartibu-uznemsanai
https://likumi.lv/ta/id/298044-grozijumi-ministru-kabineta-2006-gada-10-oktobra-noteikumos-nr-846-noteikumi-par-prasibam-kriterijiem-un-kartibu-uznemsanai
https://likumi.lv/ta/id/215853-valsts-izglitibas-informacijas-sistemas-saturs-uzturesanas-un-aktualizacijas-kartiba#p12
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Ņemot vērā, ka lielākajā daļā augstskolu uzņemšana sākas vienlaikus ar vidējās izglītības 
diplomu izdošanu, tad nepieciešams, lai ziņas par izglītojamajam izsniegto izglītības 
dokumentu tiktu ievadītas VIIS maksimāli īsā termiņā. Noteikumi Nr. 788 paredz 
regulējumu ar 24.3 punktu, nosakot, ka ziņas par vidējās izglītības dokumentu VIIS sistēmā 
tiek ievadītas 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par attiecīga izglītības 
dokumenta izsniegšanu. Lai tādējādi nepalielinātu administratīvo slogu vidējās izglītības 
iestādēm Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2018. gada 22. jūnijam veiks VIIS sistēmas 
pilnveidošanu, paredzot, ka vidējās izglītības iestādes datus par izglītojamajam 
izsniegtajiem izglītības dokumentiem var ievadīt ne tikai manuāli pa vienam, bet arī 
izmantojot datu importu no CSV datnēm. 

Līdz ar to veikti arī grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos 
Nr.846 ar mērķi samazināt administratīvo slogu augstskolām un koledžām, organizējot 
uzņemšanu studiju programmās. Grozījumi precizē kārtību uzņemšanai studiju 
programmās, nosakot, ka iesniegumu pamatstudiju programmām var iesniegt kā 
elektroniski, tā līdzšinējā kārtībā, tas ir, ierodoties personīgi ar dokumentiem augstskolu un 
koledžu uzņemšanas komisijās. Noteikumi Nr. 846 paredz, ka, iesniedzot iesniegumu 
elektroniski, persona norāda informāciju par dokumentiem, kas nepieciešami, lai persona 
uzsāktu studijas augstskolā vai koledžā (skatīt noteikumu grozījumu 6., 61. un 62.  punktā). 

Papildus par datu apmaiņu ar Vienotās uzņemšanas pamatstudijās informācijas sistēmu 
vai citas augstskolas vai koledžas informācijas sistēmu  uz noteikumu Nr. 788  
14.3. apakšpunkta pamata tiks slēgta vienošanās, precizējot datu apmaiņas tehnisko 
risinājumu. 
 
Saziņa ar atbildīgo amatpersonu par noteikumu izstrādi: 
Izglītības un zinātnes ministrija 
Kaspars Veldre 
Tālr. 67047857 
E - pasts: kaspars.veldre@izm.gov.lv   
 
(!) Vairāk par  izglītības informācijas sistēmu skatīt Skolutiesības.lv NORMATĪVO AKTU 
ROKASGRĀMATAS sadaļā: “1. IZGLĪTĪBAS TIESĪBAS” - saite:  
https://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 ) 

http://www.skolutiesibas.lv/
https://likumi.lv/doc.php?id=215853#p24.3
https://likumi.lv/ta/id/298044-grozijumi-ministru-kabineta-2006-gada-10-oktobra-noteikumos-nr-846-noteikumi-par-prasibam-kriterijiem-un-kartibu-uznemsanai
https://likumi.lv/ta/id/215853-valsts-izglitibas-informacijas-sistemas-saturs-uzturesanas-un-aktualizacijas-kartiba#p14
mailto:kaspars.veldre@izm.gov.lv
https://skolutiesibas.lv/dokumenti/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.izm.gov.lv/
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I. Normatīvo aktu izmaiņas 

 
Būtība, normatīvā 
akta nosaukums, 

interneta saite 
 

 

2. Izglītības iestādēm būs iespējams operatīvāk apmainīties 
ar informāciju, lai sniegtu nepieciešamo sociālo palīdzību 
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem 

pēc ārpusģimenes aprūpes atstāšanas 

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 157 "Nepilngadīgo 

personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi" MK, 20.03.2018., Nr. 163 

 

Spēkā stāšanās 
datums 

2018. gada 20. martā 

 
Regulējuma būtība/ komentārs: 

 
 
 Grozījumi paredz, ka turpmāk nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā 

(turpmāk – sistēma)  tiks uzkrāta informācija arī par bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem, kuri pēc pilngadības sasniegšanas līdz mācību gada beigām turpina 
uzturēties bērnu aprūpes iestādē.  Līdz ar to sistēmā būs pieejama informācija, kas 
nepieciešama sociālo garantiju, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanai 
bāreņiem un bez vecākiem gādības palikušajiem bērniem līdz 24 gadu vecumam. 

  Tāpat atbilstoši grozījumiem sistēmā arī tiks atspoguļoti dati par institūcijā esošā 
nepilngadīgā fizisko un psihosociālo attīstību, lai nepieciešamības gadījumā, sniedzot 
sociālo palīdzību, iestādes pēc iespējas varētu ņemt vērā arī individuālas bērna pazīmes un 
vajadzības( sīkāk skatīt noteikumu 5. punktā). 

Līdz šim nacionālajā līmenī nebija vienotas informācijas sistēmas datu apstrādei par 
pilngadīgām personām, kuras kā nepilngadīgas bija nonākušas iestāžu redzeslokā saistībā 

http://www.skolutiesibas.lv/
https://likumi.lv/ta/id/297855-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-25-marta-noteikumos-nr-157-nepilngadigo-personu-atbalsta-informacijas-sistemas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/297855-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-25-marta-noteikumos-nr-157-nepilngadigo-personu-atbalsta-informacijas-sistemas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/265255-nepilngadigo-personu-atbalsta-informacijas-sistemas-noteikumi#p5
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ar dažāda veida riska faktoriem. Tas būtiski apgrūtināja gan turpmākā nepieciešamā 
atbalsta, tostarp, sociālo garantiju sniegšanu šīm personām pēc 18 gadu vecuma, gan 
iesaistīto iestāžu savstarpējo darbu šī atbalsta un sociālo garantiju sniegšanā. 

 

Saziņa ar atbildīgo par noteikumu izstrādi: 
Iekšlietu ministrija 
Signe Koritko 
Tālr. 67208742 
E - pasts:  signe.koritko@ic.iem.gov.lv 
 
(!) Vairāk par nepilngadīgo personu atbalsta jautājumiem skatīt Skolutiesības.lv 
NORMATĪVO AKTU ROKASGRĀMATAS sadaļā:“ 2. 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 ) 
Iekšlietu ministrija ( www.iem.gov.lv ) 
 

http://www.skolutiesibas.lv/
mailto:signe.koritko@ic.iem.gov.lv
http://skolutiesibas.lv/dokumenti/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.iem.gov.lv/
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I. Normatīvo aktu izmaiņas 

 
Būtība, normatīvā 
akta nosaukums, 

interneta saite 
 

 

3. Nosaka 2018. gada reflektantu reģistrēšanas un 
uzņemšanas sākuma termiņu augstskolās un koledžās 

 

Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un 
koledžās 2018. gadā MK, 06.03.2018., Nr. 132 

 

Spēkā stāšanās 
datums 

2018. gada 9. martā 

 
Regulējuma būtība/ komentārs: 

 
 

Ministru kabinets katru gadu nosaka sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un 
uzņemšanai augstskolās un koledžās pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas, tādējādi 
nodrošinot, ka augstskolas un koledžas pirms reģistrācijas un uzņemšanas sākuma termiņa 
neslēdz ar studijām saistītus līgumus ar iespējamajiem reflektantiem. Līdz ar to noteikumi 
nosaka sākuma termiņu, kādā 2018. gada reflektantus reģistrē un uzņem augstskolās un 
koledžās, nosakot, ka augstskolās un koledžās reflektantus pēc vidējās izglītības iegūšanas 
sāk reģistrēt un uzņemt no 2018. gada 15. marta ( skatīt noteikumu 2. punktā). 
 
Saziņa ar atbildīgo amatpersonu par noteikumu izstrādi: 
Izglītības un zinātnes ministrija 
Linda Upīte 
Tālr. 67047816 
E -  pasts: Linda.Upite@izm.gov.lv 
 

http://www.skolutiesibas.lv/
https://likumi.lv/ta/id/297572-noteikumi-par-sakuma-terminu-reflektantu-registracijai-un-uznemsanai-augstskolas-un-koledzas-2018-nbspgada
https://likumi.lv/ta/id/297572-noteikumi-par-sakuma-terminu-reflektantu-registracijai-un-uznemsanai-augstskolas-un-koledzas-2018-nbspgada
https://likumi.lv/ta/id/297572-noteikumi-par-sakuma-terminu-reflektantu-registracijai-un-uznemsanai-augstskolas-un-koledzas-2018-nbspgada#p2
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(!) Vairāk par reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu augstskolās un koledžās skatīt 
Skolutiesības.lv NORMATĪVO AKTU ROKASGRĀMATAS sadaļā:“1. IZGLĪTĪBAS TIESĪBAS ” - 
saite:  https://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 ) 

http://www.skolutiesibas.lv/
https://skolutiesibas.lv/dokumenti/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.izm.gov.lv/
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I. Normatīvo aktu izmaiņas 

 
Būtība, normatīvā 
akta nosaukums, 

interneta saite 
 

 

4. Jauni grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” projektu noteikumos izglītības jomā 

 

▪ Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 385 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa 

"Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, 

NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi" MK, 

20.03.2018., Nr. 164 

▪ Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa 

"Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 

intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi" MK, 20.03.2018., Nr. 166 

▪ Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 670 

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta 

mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. 

pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un 

ieviešana" īstenošanas noteikumi" MK, 20.03.2018., Nr. 165 

Spēkā stāšanās 
datums 

2018. gada 23. martā 

 
Regulējuma būtība/ komentārs: 

 
Grozījumi noteikumos Nr. 385 veikti, pamatojoties uz statistikas izmaiņām, kuras paredz 

jauniešu skaita samazinājumu, kā rezultātā  izveidosies finansējuma atlikums  aptuveni 5,5 
milj. euro apmērā, kas ir 61 % no kopējā finansējuma šīm mērķim. Līdz ar to  daļu no 

http://www.skolutiesibas.lv/
https://likumi.lv/ta/id/297856-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-7-julija-noteikumos-nr-385-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-3-specifiska
https://likumi.lv/ta/id/297856-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-7-julija-noteikumos-nr-385-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-3-specifiska
https://likumi.lv/ta/id/297856-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-7-julija-noteikumos-nr-385-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-3-specifiska
https://likumi.lv/ta/id/297856-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-7-julija-noteikumos-nr-385-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-3-specifiska
https://likumi.lv/ta/id/297856-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-7-julija-noteikumos-nr-385-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-3-specifiska
https://likumi.lv/ta/id/297858-grozijums-ministru-kabineta-2016-gada-12-julija-noteikumos-nr-460-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska
https://likumi.lv/ta/id/297858-grozijums-ministru-kabineta-2016-gada-12-julija-noteikumos-nr-460-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska
https://likumi.lv/ta/id/297858-grozijums-ministru-kabineta-2016-gada-12-julija-noteikumos-nr-460-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska
https://likumi.lv/ta/id/297858-grozijums-ministru-kabineta-2016-gada-12-julija-noteikumos-nr-460-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska
https://likumi.lv/ta/id/297857-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-24-novembra-noteikumos-nr-670-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1
https://likumi.lv/ta/id/297857-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-24-novembra-noteikumos-nr-670-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1
https://likumi.lv/ta/id/297857-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-24-novembra-noteikumos-nr-670-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1
https://likumi.lv/ta/id/297857-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-24-novembra-noteikumos-nr-670-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1
https://likumi.lv/ta/id/297857-grozijumi-ministru-kabineta-2015-gada-24-novembra-noteikumos-nr-670-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1
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finansējuma atlikuma - 2 197 498 euro paredzēts novirzīt projekta “Kompetenču pieeja 
mācību saturā” papildu darbību īstenošanai. 

 
Savukārt grozījumi noteikumos Nr. 460 veikti, jo sākotnēji tika plānots, ka faktiskais 

atbalsts priekšlaicīgas mācību pamešanas riska grupas bērniem tiks uzsākts ar 2017. gada 
septembri, taču ņemot vērā, ka lielākā daļa pašvaldību skolu individuālie atbalsta pasākumu 
plāni tika saskaņoti 2017. gada oktobrī, faktiskā atbalsta sniegšana sākās ar 2017. gada 
novembri, veidojot izmaksu ietaupījumu.  

Izmaksu ietaupījums tiks pārdalīts jau minētajam mērķim “Attīstīt kompetenču pieejā 
balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta 
vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” ietvaros īstenoto projektu, lai īstenotu 
tajā paredzētās papildu darbības jaunā satura izstrādei vidējās izglītības apguvei augstākajā 
līmenī un pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei jaunā satura ieviešanai, tai skaitā 
lingvistiski neviendabīgā vidē ( skatīt noteikumu 7. un 8. punktu). 

 
Līdz ar to tā kā veidojas finanšu pārpalikums, atbilstoši noteikumu Nr. 385 un noteikumu 

Nr. 460 projektiem, grozījumi noteikumos Nr. 670  paredz finansējuma apmēra 
palielināšanu papildu darbību veikšanai, starpposma finanšu rādītāja palielināšan un  jaunā 
satura ieviešanas grafika izmaiņas. 

 
Projekta ietvaros plānots apstiprināt jaunu vispārējās vidējās izglītības standartu. Lai 

to nodrošinātu nepieciešams papildus finansējums, indikatīvi 287 280 euro apmērā. 
Finansējums tiks paredzēts  pedagogu profesionālajai kompetences pilnveidei, tai skaitā 
Eiropas valodas portfeļa un valodas un satura integrētās apguves īstenošanā, kā arī mācību 
satura īstenošanai lingvistiski neviendabīgā vidē ( skatīt noteikumu 25.1.4. apakšpunktā)  un 
sabiedrības informēšanas pasākumiem, lai nodrošinātu kompetenču pieejā veidotā mācību 
satura un pieejas ieviešanu pirmsskolās un skolās visā Latvijā( skatīt noteikumu 25.1.5. 
apakšpunktā). 
Saziņa ar atbildīgo amatpersonu par noteikumu izstrādi: 
Izglītības un zinātnes ministrija 
Aija Spriņķe 
Tālr. 67047873 
E - pasts: aija.sprinke@izm.gov.lv   
 
(!) Vairāk par    darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektiem skatīt 
Skolutiesības.lv NORMATĪVO AKTU ROKASGRĀMATAS sadaļā: “9. EIROPAS SAVIENĪBAS 
FONDU ATBALSTS UN CITI PROJEKTI” - saite:  https://skolutiesibas.lv/dokumenti/  

 
Informācijas avoti 

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

http://www.skolutiesibas.lv/
https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu-isten...#p7
https://likumi.lv/ta/id/278201-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1-specifiska-atbalsta-merka-attistit-kompetencu-pieeja-balstitu-visparejas-iz...#p25
https://likumi.lv/ta/id/278201-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1-specifiska-atbalsta-merka-attistit-kompetencu-pieeja-balstitu-visparejas-iz...#p25
https://likumi.lv/ta/id/278201-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1-specifiska-atbalsta-merka-attistit-kompetencu-pieeja-balstitu-visparejas-iz...#p25
mailto:aija.sprinke@izm.gov.lv
https://skolutiesibas.lv/dokumenti/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.izm.gov.lv/
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II. Jauni iekšējo dokumentu paraugi 

 
Jauni iekšējie dokumenti vietnē Skolutiesibas.lv: 

Iekšējās kartības noteikumi: 
▪ Iekšējās kārtības noteikumi pagarinātās dienas grupai 

Rīkojumi: 
▪ Rīkojums par ierobežotas pieejamības informāciju 

Amata apraksti: 
▪ Amata apraksts  direktora vietniekam tālmācības jomā 

 
 
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://www.skolutiesibas.lv/
http://skolutiesibas.lv/dokumenti/


WWW.SKOLUTIESIBAS.LV  

12 

 

III. Aktuālie abonentu jautājumi/ skaidrojumi 

 
1. Jaunās ‘Datu aizsardzības regulas’ dokumentācija izglītības iestādei 
Jautājums:  

Vai jūs plānojat sagatavot nepieciešamo dokumentāciju saistībā ar jaunās datu 
aizsardzības regulas spēkā stāšanos?   
 
Atbilde:  
Jā, plānojam. Esam sākuši darbu pie dokumentu paketes sagatavošanas izglītības 
iestādēm, kas attiecas uz 25.maija izmaiņām, kad regula stāsies spēkā. Ieplānota arī 
metodiskā materiāla izdošana, kas būtu jāņem vērā saistībā ar šīm izmaiņām. 
 
Metodiskais materiāls palīdzētu: 
-  izprast Vispārīgā datu aizsardzības regulu jeb Datu regulu, kas aizstās pašreiz spēkā 
esošo Fizisko personu datu aizsardzības likumu no šī gada 25. maija; 
- izprast Datu regulas piemērošanas principu aspektus, kā arī kādus pasākumus jāveic, lai 
izglītības iestādes rīcībā esošie personas dati tiktu atbilstoši apstrādāti, uzglabāti un 
pasargāti; 
kā arī iegūt atbildes uz jautājumiem kā, piemēram: 
- kā nodrošināt tiesisku personas datu apstrādi; 
- kādas ir datu subjektu tiesības; 
- kādi ir pārziņa/apstrādātāju pienākumi; 
- kā nodrošināt personas datu drošību; 
- kas ir personas datu aizsardzības speciālisti un kādi ir to pienākumi; 
- kādus dokumentus izglītības iestādei  ir jāsagatavo, lai atbilstu Datu regulai; 
- raksturīgākie personas datu aizsardzības pārkāpumi; 
- vai mainīsies pārkāpumu sodi līdz ar Datu regulas piemērošanu. 
u.c. 

 
2. Datu publiskošana izglītības iestādes mājaslapā par izglītojamo 

Jautājums 

Kādus datus par izglītojamo drīkst publicēt izglītības iestādes mājas lapā? Kādam jābūt 
publicēšanas pamatojumam?  
 
Atbilde 
Šobrīd spēkā esošais Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka, kas ir personas dati 
un kāds ir pamats to apstrādei.  

http://www.skolutiesibas.lv/
http://www.dvi.gov.lv/lv/wp-content/uploads/ES_Regula_2016_679.pdf
https://likumi.lv/doc.php?id=4042
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“2.panta 3.punkts - personas dati — jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai 
identificējamu fizisko personu.  
 
7.pants. Personas datu apstrāde ir atļauta tikai tad, ja likumā nav noteikts citādi un ja ir 
vismaz viens no šādiem nosacījumiem:  
 
1) ir datu subjekta piekrišana (nepilngadīgām - likumiskā pārstāvja);  
2) datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta 
lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;  
3) datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai;  
4) datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vitāli svarīgas intereses, tajā 
skaitā dzīvību un veselību;  
5) datu apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu vai 
realizētu publiskās varas uzdevumus, kuru veikšanai personas dati ir nodoti pārzinim vai 
pārraidīti trešajai personai;  
6) datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, 
realizētu pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti."   
 
Līdz ar to secināms, ka pamatā gadījumos mājaslapā publicējamā informācija, proti, 
personas dati par bērnu (ļoti plašs jēdziens - jebkas, no kā tieši vai netieši bērnu var 
identificēt) ir jāsaņem likumiskā pārstāvja atļauja datu publicēšanai konkrētajam mērķim, 
vēlams rakstveida, lai vēlāk  nebūtu domstarpības ar pierādīšanu.  
 
Svarīgi piebilst, ja mainās ievākto datu izmantošanas mērķis, proti, skola izdomā citam 
mērķim bildes izmantot, obligāti jāsaņem jauna piekrišana. Piekrišana tiek izteikta 
konkrētam mērķim. 
 

3.Filmēšanas tiesiskums izglītības iestādē 
Jautājums 
Vai izglītības iestādē drīkst filmēt mācību stundas vai nodarbības ar mērķi vērtēt pedagoga 
darba kvalitāti. Kas šādā gadījumā ir jāievēro? 
 
Atbilde 
Šeit jāņem vērā Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. pants, proti, tiesisko pamatu 
skolotāja datu apstrādei. Tā var būt tikai viņa piekrišana, jo šobrīd nav  likumiska pamata 
normatīvajos aktos, kur tas būtu nostiprināts kā uz 'likumu pamatota' filmēšana.  
Turklāt jautājums par samērīgumu - vai tiešām nepieciešams filmēt, vai nevar panākt 
mērķi ar mazāk datus ievācošiem līdzekļiem. 
 

 4.Skolotāja tiesības filmēt/ fotografēt stundu norisi 

http://www.skolutiesibas.lv/
https://likumi.lv/doc.php?id=4042#p2
https://likumi.lv/doc.php?id=4042#p7
https://likumi.lv/doc.php?id=4042#p7
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Jautājums: 
Vai skolotājam ir tiesības fotografēt vai filmēt izglītojamo mērķi nosūtīt fotogrāfijas vai 
filmu izglītojamā vecākiem, informējot, piemēram, kā šodien veicās?  
 
Atbilde 
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma  7. pantu, skolotājam nav 
tiesības fotografēt/ filmēt stundu norisi, kaut arī būtu bērnu vecāku piekrišanai šādai 
rīcībai. Šajā gadījumā tas ir nesamērīgs datu ievākšanas apjoms, kas nav vajadzīgs efektīva 
izglītības procesa īstenošanai. 

 
5. Skolotāja tiesības filmēt/ fotografēt ārpus stundu pasākumus 
Jautājums 
Vai skolotājam ir tiesības visiem klases / pirmsskolas grupas vecākiem sūtīt foto vai video 
par klases / grupas pasākumiem, kur piedalās visi bērni?  
 
Atbilde 
Ārpus stundu pasākumi/ svinīgie pasākumi varētu tikt filmēti, ievērojot bērnu vecāku 
izteikto piekrišanu. Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.pants nosaka, ka personas 
datu apstrāde ir atļauta tikai tad, ja likumā nav noteikts citādi un ja ir vismaz viens no 
šādiem nosacījumiem: 
 1) ir datu subjekta piekrišana (nepilngadīgām - likumiskā pārstāvja). 
 

6.Izglītības iestādes tiesības publicēt fotogrāfijas/ video sociālajos tīklos 
Jautājums 
Vai izglītības iestāde drīkst publicēt aprakstus par pasākumiem kopā ar izglītojamo 
fotogrāfijām vai video sociālajos tīklos, piemēram, facebook.com ? 
 
Atbilde 
Aprakstus ar fotogrāfijām vai video, kur redzami izglītojamie, izglītības iestāde var publicēt 
sociālajos tīklos, ievērojot bērnu vecāku izteikto piekrišanu katram bērnam ( Fizisko 
personu datu aizsardzības likuma 7. pants). 
 

7.Izglītības iestādes tiesības uzkrāt fotogrāfijas/ video 
Jautājums 
Vai izglītības iestāde drīkst uzkrāt fotogrāfijas/ video ar mērķi tās izmantot, piemēram, 
skolas salidojumā, kur fotogrāfijas/ video paredzēts parādīt publiski? 
 
Atbilde 
Tikai, ja saņemta piekrišana šādam konkrētam mērķim( Fizisko personu datu aizsardzības 
likuma 7. pants). 

http://www.skolutiesibas.lv/
https://likumi.lv/doc.php?id=4042#p7
https://likumi.lv/doc.php?id=4042#p7
https://likumi.lv/doc.php?id=4042#p7
https://likumi.lv/doc.php?id=4042#p7
https://likumi.lv/doc.php?id=4042#p7
https://likumi.lv/doc.php?id=4042#p7
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(!) Turklāt, papildus vēlos vērst uzmanību, ka jebkāda informācijas publicēšana par bērnu, 
viņa foto, datiem utt. , kaut arī ir saņemta vecāka piekrišana konkrētajā gadījumā, tomēr 
jāvērtē kritiski strīdīgos gadījumus, un vēlams to nedarīt - Bērnu tiesību aizsardzības 
likums nosaka bērna tiesības, un pēc gadiem, informācija tīmeklī var palikt tikpat publiska 
kā šodien, kas tomēr var negatīvi ietekmēt pašu bērnu, viņam neatbalstot tādas 
informācijas/ datu esamību virtuālajā vidē. 
 

8. Bērna vecāku piekrišanas nepieciešamība publiskojot datus par bērnu 
Jautājums 
Skola par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem ir izveidojusi skolas pašreklāmas 
videoklipu. Turklāt brīdī, kad bērns stājas skolā (bērnudārzā), līgumā ar viņa vecākiem tiek 
noteiks, ka:  „Parakstot šo līgumu, vecāks piekrīt un ļauj izmantot skolēna fotoattēlus, 
bildes un videoierakstus Iestādes rīkojamos pasākumos, dokumentos, informatīvajos 
materiālos, iekšējā avīzē, interneta mājas lapā, vai citādi, kas nepieciešams Pakalpojuma 
sniedzēja un Iestādes vajadzībām.”  Vai šajā situācijā ir nepieciešams vērsties pie katra 
bērna vecākiem, lai parādītu minēto reklāmu pirms tās publiskošanas un saņemtu 
piekrišanu tam, ka viņu bērns būs redzams šajā reklāmā? 
 
Atbilde 
Jā, piekrišana ir nepieciešama. Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka, ka 
piekrišana konkrētai datu apstrādei jābūt nepārprotamai.  Šajā gadījumā līguma klauzula 
ir pārāk vispārīgā, bez konkrēta mērķa, nenosakot kādos kanālos reklāma tiks izmantota. 
 
Datu subjekta piekrišana — datu subjekta brīvi, nepārprotami izteikts gribas 
apliecinājums, ar kuru datu subjekts atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši 
pārziņa sniegtajai informācijai saskaņā ar šā likuma 8.pantu( Likuma 2.panta 2. punkts). 
 
8.pants.  
1) Iegūstot personas datus no datu subjekta, pārzinim ir pienākums sniegt datu subjektam 
šādu informāciju, ja vien tā jau nav datu subjekta rīcībā:  
1) pārziņa nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese;  
2) paredzētais personas datu apstrādes mērķis.   
 
2) Pēc datu subjekta pieprasījuma pārzinim ir pienākums sniegt arī šādu informāciju:  
1) iespējamie personas datu saņēmēji;  
2) datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem un izdarīt tajos labojumus;  
3) vai atbildes sniegšana ir obligāta vai brīvprātīga, kā arī iespējamās sekas par atbildes 
nesniegšanu;  
4) personas datu apstrādes tiesiskais pamats.   Lūdzu jautāt, ja atbilde precizējama. 

http://www.skolutiesibas.lv/
https://likumi.lv/doc.php?id=4042
https://likumi.lv/doc.php?id=4042#p2
https://likumi.lv/doc.php?id=4042#p8
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9. Pedagoga  tiesības pieteikties profesionālās kvalitātes novērtēšanai 

Jautājums 
Vai pedagogam ir tiesības pieteikties profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai un 
tiktam novērtētam tagad, ja apliecības termiņš ir 2018. gada 31.augusts? 
 
Atbilde 
Jā, protams, pedagogam ir tiesības pieteikties profesionālās kvalitātes novērtēšanai un 
tikt novērtētam, ja apliecības termiņš ir 2018. gada 31. augusts.  Kā jau Skolutiesibas.lv 
februāra mēneša pārskatā minēts, Satversmes tiesa ar spriedumu atzīst 2014. gada 17. 
jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.  350 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 
novērtēšanas kārtība” 91. punktu, kurš iepriekš liedza pedagogiem pieteikties 
profesionālās kvalitātes novērtēšanai, par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža, jo 
Ministru kabinets izdodot šādu noteiktumu punktu ir pārkāpis savu pilnvarojuma apjomu. 

 

10. Bērnu interešu prioritārums attiecībā pret pašvaldības interesēm 
Jautājums 
Skolai ir struktūrvienība, kurā realizē pirmsskolas izglītības programmu.  Vai tas ir tiesiski, 
ka pašvaldība vēlas dot apsaimniekošanā pagasta pārvaldei aktu zāli ( kurā audzēkņi iet 
uz muzikālo audzināšanu, sportu, notiek mazo bērnu pasākumi), lai tā varētu pagasta 
iedzīvotājiem iznomāt to dažādu svētku pasākumu organizēšanai. Telpa atrodas izglītības 
iestādē (ēkas vidū) un pieaugušo svinību norise nav atbalstāma konkrētajā vietā. Pagastā 
šim nolūkam ir telpas, bet patālu.  
 
Atbilde 
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10. pantu  bērnam ir tiesības uz tādiem 
dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtību fizisko un 
intelektuālo attīstību. Līdz ar to šajā gadījumā noteikti ir nepieciešams izvērtēt un 
pārliecināties vai ar šādu pasākumu organizēšanu netiek aizskartas bērna likumīgās 
tiesības uz drošu un labvēlīgu sociālo vidi. Vai pasākumi notiek laikā, kad bērni neatrodas 
konkrētajās telpās vai tuvumā tām?  Vai pasākumu organizēšana neapdraud bērnu 
veselību vai drošību? u.tt. Ja pasākumu organizēšana (vai sekas pēc to norises) var 
nelabvēlīgi ietekmēt bērnus, bērnu intereses ir prioritāras attiecībā pret pašvaldības 
interesēm( Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. panta otrā daļa). 
 

11.  Dokumentu apstiprināšana 
Jautājums 
Izdodot iekšējos normatīvos aktus, kad direktors liek ‘APSTIPRINU’ uzrakstu un kādos 
gadījumos apstiprina  ar rīkojumu? Ja  dokumentu apstiprina direktors, tad zem 
dokumenta viņš drīkst parakstīties?  

http://www.skolutiesibas.lv/
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Atbilde 
Dokumenta apstiprināšana ir atbildības izteikšanas veids par dokumenta saturu un 
likumīgumu.  Kā to paredz 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 916 
“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība ” 4.3. apakšnodaļa dokuments tiek 
apstiprināts, ja: 
- amatpersona paraksta apstiprināmo dokumentu; 
- amatpersona paraksta rīkojuma dokumentu, ar kuru apstiprina attiecīgo dokumentu; 
- koleģiālā institūcija sēdē pieņem lēmumu par dokumenta apstiprināšanu.  
Šeit ir jāsaprot, ka  vienkārši apstiprinu liek gadījumos, kad direktors iepazīstas ar 
dokumenta saturu un likumību un to apstiprina, taču gadījumos, kad  uz dokumenta 
norāda apstiprina ar rīkojumu, direktors pirms tam paraksta rīkojuma dokumentu ar kuru 
apstiprina dokumentu. 
Ja paraksta direktors dokumentu, tad viņam man nepieciešams atkārtoti apstiprināt 
dokumentu, jo ar savu parakstu viņš jau dokumentu apstiprina. 
 

 
12. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi direktoram 

Jautājums 
Kādi kursi ir obligāti, cik ilgā laikā un kādā stundu apjomā nepieciešams apmeklēt skolas 
direktoram un kādi Ministru kabineta noteikumi to reglamentē? 
 
Atbilde 
Pamatojoties uz 2014. gada 28. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 “ 
Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 7. punktu  pedagogs ir atbildīgs 
par savas profesionālās kompetences pilnveidi, kuru veic triju gadu laikā ne mazāk par 
36 stundām, izvēloties kursus pēc sava ieskata un jomas specifikas.  
Izglītības iestādes vadītāja gadījumā profesionālās kvalifikācijas pilnveides 
ietvaros  ieteicams apgūt  izglītības satura vadības moduļa kursus (  mērķtiecīgu uz 
rezultātu orientēta izglītības procesa organizāciju, līderību, finanšu prasmes, izglītības 
iestādes konkurētspējas nodrošināšanu, dokumentu pārvaldību, skolvadību), bērnu 
tiesību aizsardzības kursus, kā to paredz Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumu 
Nr.173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības 
jomā, šo zināšanu saturu un apjomu" 2.1.3.apakšpunkts, kur viens no apmācības 
moduļiem ir bērnu tiesību aizsardzība, kā arī vēlams atjaunot zināšanas arī pirmās 
palīdzības sniegšanā,  ja izsniegtās apliecības termiņš, pieci gadi, jau ir pagājuši, kā to 
paredz 2012. gada 14. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 557 “Noteikumi par 
apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” 53. punkts. 
 

http://www.skolutiesibas.lv/
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13.  Rīkojuma dokumentu pamatojuma nepieciešamība 
Jautājums 
Vai drīkst izdot rīkojumu, nenorādot pamatojumu (piemēram, izdot rīkojumu par ikgadējo 
atvaļinājumu un nenorādīt, ka tas ir saskaņā ar Darba likuma 149.pantu). Vai tomēr 
rīkojumos pamatojums ir jānorāda vienmēr? Un vai darbinieka iesniegums arī ir 
pamatojums, kuru ir jānorāda? 
 
Atbilde 
Ievērojot dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumus, rīkojums ir pārvaldes 
dokuments, kuru izdod iestādes vadītājs, lai atrisinātu operatīvus jautājumus, dotu 
rīkojumus un norādījumus, taču arī iestādes vadītāja tiesības ir ierobežotas. Līdz ar to, lai 
iestādes vadītājs nepārkāptu savas rīcības brīvības robežas, iestādes vadītājam ir jānorāda 
pamatojums, kurš šādas tiesības – izdot konkrētu rīkojumu - viņam dod. Tāpēc 
pamatojumu ir nepieciešams norādīt vienmēr.  Arī  darbinieka iesniegums ir pamatojums, 
kuru ir nepieciešams norādīt, izdodot rīkojumu, jo tas pierāda konkrētus apstākļus, faktus, 
kuru dēļ iestādes vadītājam ir tiesības vai pienākums izdot  konkrētu rīkojumu. Proti, 
iesniegums ir fakti un tiesību norma, ko piemēro, ir tiesiskais apstāklis. Abus norāda 
rīkojumā. 
 

14.  Viena profesija vienā amata aprakstā 
 
Jautājums 
Darbinieks ir pieņemts darbā par mikroautobusa vadītāju, bet brīvajā laikā, kad nepilda 
mikroautobusa vadītāja pienākumus, veic elektriķa darba pienākumus, nepārsniedzot 8h 
darba dienu. Vai drīkst papildināt mikroautobusa vadītāja amatu aprakstu, norādot arī 
dažus elektriķa darba pienākumu punktus, kurus viņš veic nepieciešamības gadījumā?  
 
Atbilde 
Nē, mikroautobusa vadītāja amata aprakstu nedrīkst papildināt ar dažiem elektriķa darba 
pienākumiem, jo elektriķa profesija ir pilnīgi cita profesija ar citu profesijas klasifikatoru. 
Šajā gadījumā nepieciešams izstrādāt atsevišķu amata aprakstu ar elektriķa profesijas 
klasifikatoru un amatam atbilstošiem pienākumiem.  
Atbilstoši Darba likuma 40. panta otrās daļas 5. punktam, darba līgumā norāda darbinieka 
arodu, amatu, specialitāti atbilstoši profesijas klasifikatoram un vispārīgu nolīgtā darba 
raksturojumu, nevis divus pamatdarbus ar atšķirīgiem profesijas klasifikatoriem. Ja 
darbinieks pie esošā darba devēja veic citus darba pienākumus papildus noslēgtajam 
darba līgumam, tad tas ir papildu darbs. Tieši tāpēc juridiski pareizi elektriķa darbu šajā 
gadījumā darba līgumā ir jānorāda kā papildus darbu,  savstarpēji vienojoties par 
grozījumiem esošajā darba līgumā atbilstoši Darba likuma 97. pantam un  vienojoties arī 
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par papildus samaksu, kas darbiniekam pienākas atbilstoši Darba likuma 65. pantam un 
ņemot vērā ‘Atlīdzības likuma’ 14.pantu par piemaksām tehniskajiem darbiniekiem. 
 

15. Pašvaldība kā darba devējs 
Jautājums 

1. situācija: 
Skolotājs strādā divās viena novada skolās. Katrā skolā ir noslēgts darba līgums. Novada 
administrācijā tiek traktēts, ka šajā gadījumā pašvaldība (dome) ir uzskatāms kā viens 
darba devējs un līdz ar to skolotāja nostrādātās stundas ir jāskaita kopā un tās nedrīkst 
pārsniegt 40 stundas nedēļā. Pedagogu darba samaksas noteikumi gan nosaka pedagoga 
maksimālo slodzi vienā iestādē. Kā tad īsti ir viens darba devējs, jeb tomēr katra skola ir 
cits darba devējs?  
 
2. Situācija: 
Darbinieks strādā pašvaldībā pilnu darba laiku (40 stundas nedēļā). Saskaņojot ar darba 
devēju (domes izpilddirektoru), darbinieks strādā tā paša novada skolā 5 stundas nedēļā 
kā pedagogs, par ko ir noslēgts darba līgums ar skolas direktoru. Vai ir viens darba devējs 
- dome jeb tomēr divi atsevišķi darba devēji un darbs skolā uzskatāms kā blakusdarbs? 
 
Atbilde 
Darba tiesiskās attiecībās darba devējs ir iestāde/ skola, kura slēdz darba līgumu ar 
darbinieku (vai arī pašvaldība citā gadījumā):  
Darba likuma 2.pants. Darba tiesiskās attiecības regulējošo likumu spēks attiecībā uz 
personām (1) Šis likums un citi normatīvie akti, kas regulē darba tiesiskās attiecības, ir 
saistoši visiem darba devējiem neatkarīgi no to tiesiskā statusa un darbiniekiem, ja darba 
devēju un darbinieku savstarpējās tiesiskās attiecības dibinātas uz darba līguma pamata. 
(..)""  Tas, ka Darba likuma 4.pantā noteikts, ka darba devējs ir juridiska persona, 
nenozīmē , ka skolas slēgtajos darba līgumos uzskatāms, ka darba devējs ir pašvaldība kā 
atvasināta publisko tiesību juridiskā persona. Tāda interpretācija ir neatbilstoša Darba 
likuma 2.pantam. Turklāt šajā gadījumā nevar tikt piemērots arī Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma normas par pašvaldības juridiskās personas statusu, jo darba tiesiskās attiecības ir 
civiltiesiska rakstura attiecības pēc savas būtības, kuras regulē speciālās tiesību normas 
Darba likuma formā. Darba devējs ir pašvaldība tikai tiem darba līgumiem, kurus tā slēdz 
savā vārdā kā darba devējs.  Papildus secinu, ka abos gadījumos šeit runa ir par legālu 
blakus darbu Darba likuma 91.panta kārtībā, ja darba līgumos nav punkts par blakus darba 
saskaņošanu ar darba devēju. 
 

16. Datu apstrādes pārzinis pašvaldībā 
Jautājums 

http://www.skolutiesibas.lv/
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Kas nosaka vai personas datu apstrādes pārzinis ir skola kā iestāde vai pašvaldība? Mūsu 
pašvaldība ir izstrādājusi videonovērošanas sistēmas drošības noteikumus, kuros sevi 
pasludina par ‘Sistēmas īpašnieku’, bet visas iestādes un struktūrvienības par pārziņa 
iestādēm.  
 

Atbilde 

To nosaka iestāde, kura iniacē un atbild par personas datu apstrādes mērķu noteikšanu 
un pati nosaka apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar 
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2. panta 9. punktu.  
'Sistēmas īpašnieks' termins nav noteikts datu aizsardzības likumā, kā arī 'pārziņa iestādes' 
nav saprotams, ko tas juridiski nozīmē. Taču prakse ir tāda, ka videonovērošanu Datu 
valsts inspekcija atļauj pašvaldībai reģistrēt par visām izglītības iestādēm novadā, lai 
atvieglotu prasības par to likumīgu ieviešanu. Līdz ar to skolas tiek uzskatītas par datu 
apstrādes vietām, kuras pašas nenosaka nekādus videonovērošanas mērķus, ne apstrādes 
līdzekļus, kā arī neatbild par to apstrādi, jo nav pārzinis. 
 

17. Tālākizglītības iedalījums 
Jautājums 
Kāds normatīvais akts nosaka tālākizglītības sadalījumu pa tēmām - klases audzināšana, 
bērnu tiesību aizsardzība, mācību priekšmeta metodika? 

Atbilde 
Neesmu saskāries praksē ar šādu sadalījumu normatīvā līmenī. Bērnu tiesību aizsardzībai 
ir paredzēts konkrēts apmācību kurss saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, taču 
par klases audzināšanu, kā arī mācību priekšmeta metodiku nav tāda normatīvā akta, kas 
noteiktu šo jomu kā imperatīvi apgūstamu likumiskā līmenī. Tas izriet no kopējās prof. 
pilnveides 36 stundu 3 gadu laikā, kur pedagogs attiecīgi arī pilnveidojas, lai kvalitatīvāk 
veiktu savu pienākums, izvēloties jomas, kur viņam tas vairāk nepieciešams. 

 
18.Rīkojuma atcelšana 
Jautājums 
Kā pareizi rakstīt rīkojumu par rīkojuma atcelšanu? 
 
Atbilde 
Brīvā formā, piemēram, šādi: 
“1. Atcelt ABC skolas 2018.gada 2.janvāra rīkojumu "Par____________________ 
Pamats:___________________________________________  
2.Rīkojums stājas spēkā _______"   
Kā arī, ja nepieciešams norādīt: 

http://www.skolutiesibas.lv/
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3.Atzīt rīkojumu Nr. _____ par ____________par spēkā neesošu no tā pieņemšanas 
dienas.” 
 
 

19. Personas tiesības veikt individuālo saimniecisko darbību, slēdzot līgumu par skolas 
telpu nomu 
Jautājums 
Skolas logopēds vēlas slēgt ar skolu telpas nomas līgumu privātu nodarbību vadīšanai 
pēc skolas darba laika. Vai var izmantot skolu tiesībās esošo telpu nomas līgumu? Vai 
līgums var būt arī bez īres (nomas) maksas? 
 
Atbilde 
Protams, ka skolas logopēds pēc darba laika var veikt individuālu saimniecisku darbību, 
slēdzot līgumu par telpu nomu no skolas. Parasti pašvaldībām ir savi saistošie noteikumi, 
kā padotības skolas nodod  trešajām personām izmantošanai skolas telpas.  Nomas līguma 
var tikt ņemts no Skolutiesības.lv  vietnes, tas ir ar iznomātāja aizsardzības elementiem, 
taču jāskata pašvaldībās saistošie noteikumi un arī vērts būtu pārskatīt "Noteikumi par 
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 
nomas līguma tipveida nosacījumiem". Svarīgi ir arī pārbaudīt,  vai nav jāsaņem atļauja 
savienot pedagoga amatu ar saimniecisko darbību interešu konflikta novēršanas likuma 
noteiktajā kārtībā. 
 

20. Papildvienošanās slēgšana darba līgumā 
Jautājums 
Darbiniekam ir līgums pie kā ir noslēgta vienošanās.  Vai drīkst veikt izmaiņas vienošanās 
tekstā un kā tās noformulēt? 
 
Atbilde 
Parasti ar  vienošanos izmaina/ groza/ papildina utt. pamatdokumentu. Līdz ar to šajā 
gadījumā  jāslēdz jauna papildvienošanās, kur izmaina pamata dokumenta tekstu, kas ticis 
grozīts ar veco vienošanos.  
 
 

21.Izglītības iestādes pašpārvaldes regulējošie tiesību akti 
Jautājums 
Kurš tiesību akts nosaka, ka skolā ir jābūt izglītojamo pašpārvaldei? Vispārējās izglītības 
likum ir izslēgts 13. pants par Izglītības iestādes padomi, bet 9.pants nosaka izglītības 
iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtību un kompetenci. Kas ar izglītības iestādes 
pašpārvaldi ir domāts? 
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Atbilde 
Vispārējās izglītības likuma 9.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka nolikumā norāda 
izglītības iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtību un kompetenci. Pašpārvaldē ietilpst 
trīs padomdevējinstitūcijas - pedagogu padome, skolēnu padome un izglītības iestādes 
padome (vecāku vairākums Izglītības likuma 31.pants).   
Skolēnu padomes nepieciešamība izriet no saistītiem tiesību aktiem - Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 13.panta trešās daļas: "Bērnam ir tiesības piedalīties pašpārvaldē 
izglītības, kultūras un sporta jomā. Jebkurās citās jomās, kas skar bērna intereses, bērna 
viedoklim veltāma pienācīga vērība atbilstoši viņa vecumam un briedumam un Jaunatnes 
likuma 7.panta 2.punkta, kurš nosaka, ka jauniešiem ir tiesības darboties izglītības iestāžu 
pašpārvaldēs”. 
 
 

22. Amatu apraksti pēc MK noteikumu formas 
Jautājums 
Vai pirmsskolas izglītības iestādēm ir jāņem vērā 2010. gada 30. novembra  Ministru 
kabineta noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" 11.²punktā 
noteiktās prasības attiecībā uz amata aprakstā norādīto informāciju?  
 
Atbilde 
Nav jāņem vērā. Šie noteikumi par amata apraksta formas obligātumu attiecas uz valsts 
tiešās pārvaldes iestādēm, nevis pašvaldības pirmsskolām. 
 

23. Atvaļinājuma kompensācijas piešķiršana  
Jautājums 
Skolas darbiniece  strādā pamatdarbā par direktora vietnieci saimniecības darbā (uz 1,0 
likmi) un papildus darbā par bibliotekāri (saskaņā ar tarifikāciju). Pamatdarbā viņai tika 
aprēķināts atvaļinājums 4  kalendārās nedēļas un papildus atvaļinājums. Tieši tādā pašā 
apjomā un laika periodā tika piešķirts atvaļinājums kā bibliotekārei papildus darbā.  No 
2017.gada 1.septembra skolas darbiniecei tika veiktas izmaiņas darba slodzēs. Kopš šī 
datuma viņa strādā pamatdarbā par direktora vietnieci uz 0,5 likmi un par bibliotekāri uz 
0,5 likmi. Atvaļinājums nav ticis izmantots.  Kāds atvaļinājuma ilgums pienākas par 
papildus darbu? 
 

 
Atbilde 
Atvaļinājumu piešķir pēc pamatdarba noteikumiem par atvaļinājuma ilgumu. Darba 
likums neparedz atsevišķa atvaļinājuma piešķiršanu par papildus darbu. Līdz ar to, ejot 
atvaļinājumā pamatdarbā, darbinieks iet arī atvaļinājumā papildus darbā, atvaļinājuma 
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naudā saņemot lielāku summu, jo ņem vērā abu amatu vidējo izpeļņu. Turklāt nevar būt 
situācija, ka darbiniekam ir 2 darba līgumi vienā iestādē, un katrā tiek piešķirts savs 
atvaļinājums. Šāda regulējuma nav Darba likumā vai citos aktos.   
 
 

24. Darbinieku informēšana skolas adreses maiņas gadījumā 
Jautājums 
Skolai ir mainījusies adrese. Vai  par šo faktu jāinformē darbinieki? 
 
Atbilde 
Jā, par šo faktu ir jāinformē darbinieki juridiski korektā formā, ievērojot Darba likuma 40. 
pantā noteikto.  
 
40. Darba līguma forma   
(2) Darba līgumā norāda:   
1) darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu (ārzemniekam, kuram nav personas koda, — 
dzimšanas datumu), dzīvesvietu, darba devēja vārdu, uzvārdu (nosaukumu), personas 
kodu (ārzemniekam, kuram nav personas koda, — dzimšanas datumu) vai reģistrācijas 
numuru un adresi;   
(..)   
4) darba vietu (ja darba pienākumu veikšana nav paredzēta kādā noteiktā darba vietā, to, 
ka darbinieku var nodarbināt dažādās vietās)". 
 
 

25. Profesionālās izglītības iestādes pase 
Jautājums 
Vai  profesionāls izglītības iestādes pase ir obligāts  dokuments skolai? 
Atbilde 
Ārējie normatīvie akti vairs nesatur šādu jēdzienu "izglītības iestādes pase". 
 
 

26. Personāla pārņemšana, ja tiek likvidēta izglītības iestāde, pievienojot to citai 
izglītības iestādei 
Jautājums 
Kā pareizi rīkoties ar personāla pārņemšanu, ja  ar 2018. gada 31. jūliju izglītības iestāde 
tiek likvidēta, pievienojot to citai izglītības iestādei, bet saglabājot programmas 
īstenošanas vietu? Kas notiek ar atvaļinājumu? 
 
Atbilde 
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Juridiski darbiniekiem, kuri saglabā darbu, nekas nemainās. No 1.augusta darbiniekiem 
vecā darba devēja vietā būs jaunais, saglabājot darba tiesisko attiecību pēctecību (sk. 
vietnē Skolutiesibas.lv paraugu - Darba līguma grozījumi reorganizācijas rezultātā (DARBA 
LĪGUMA PĀRJAUNOJUMS UZ JAUNO DARBA DEVĒJU). Vienošanos var slēgt pirms 
atvaļinājuma, trīspusēji. Līdz ar to atvaļinājums netiek dalīts.  
 

 

27. Izglītības iestādes rīcība, ja audzēknis slikti mācās un neapmeklē stundas 
Jautājums 
Audzēknis, kurš ir nepilngadīgs, ilgstoši slikti mācās un kavē stundas. Kā pareizi šādā 
gadījumā noformēt rīkojumu par skolas iekšējo kārtības noteikumu neievērošanu 
(piezīme) un uz kāda likuma pamatoties?  
 
Atbilde 
Ja audzēknis nav pilngadīgs, tad šādai piezīmei nav juridisku seku, jo par iekšējās kārtības 
noteikumu nepildīšanu obligātā pamatizglītībā nevar atskaitīt (proti, šādi rīkojumu 
izdošanu neparedz normatīvie akti):  
 
2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumi 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” 52. punkts paredz, ka  
 
Izglītojamo, kurš obligātajā izglītības vecumā apgūst vispārējās izglītības pamatizglītības 
programmu, no izglītības iestādes ar direktora rīkojumu atskaita šādos gadījumos:  
52.1. izglītojamais ir uzņemts citā izglītības iestādē;  
52.2. izglītojamais ir izbraucis no valsts (šo noteikumu 56. punktā minētajā gadījumā); 
52.3. izglītojamais ir saņēmis apliecību par vispārējo pamatizglītību;  
52.4. izglītojamais ir sasniedzis pilngadību un pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās, 
apliecinot to ar iesniegumu, vai gadījumā, ja izglītojamais atkārtoti neievēro Izglītības 
likumā noteiktos izglītojamā pienākumus."  
 
Šajā gadījumā ir  jāinformē vecāki par radušos sitāciju, jāveic pārrunas un jāpiesaista 
pašvaldības speciālisti. 
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