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▪ kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta veikto pārbaužu statistika

▪ pirmsskolu izglītības iestāžu darbībā konstatētie problēmjautājumi

▪ Covid-19 laikā piemērojamie normatīvie akti

▪ aktuālas informācijas sniegšana kvalitātes dienestam par izglītības iestādei 
vai personām noteiktiem obligātiem pretepidēmijas pasākumiem 
un izglītības iestādes tālāko rīcību

▪ pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas un bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniegšanas pamatnosacījumi

▪ izglītojamo drošības un pirmsskolas izglītības ieguves nodrošināšanas 
nosacījumi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

▪ iekšējo normatīvo aktu izdošanas pamatnoteikumi

▪ ieteikumi turpmākajam darbam

▪ atbildes uz jautājumiem

Par ko šodien runāšu?



Kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta 
statistikas rādītāji 2020.gadā

▪ veiktas 252 izglītības iestādes pārbaudes
(2019.gadā – 296, 2018.gadā – 438, 2017.gadā – 304, 2016.gadā – 334, 2015.gadā – 407)

▪ saņemti un izskatīti 750 iesniegumi (sūdzības, sniegti skaidrojumi)
(2019.gadā – 560, 2018.gadā – 660, 2017.gadā – 610, 2016.gadā – 590, 2015.gadā – 570)

▪ izskatītas 10 administratīvā pārkāpuma lietvedības
(2019.gadā – 10, 2018.gadā – 19, 2017.gadā – 17, 2016.gadā – 10, 2015.gadā – 20)

▪ visbiežāk iesniegumus (sūdzības) iesniedz izglītojamo vecāki

▪ visbiežāk iesniegumos (sūdzībās) minēti ar vispārējās izglītības iestāžu
darbību saistīti jautājumi

▪ būtībā katrs otrais iesniegums (sūdzība) ir netieši saistīts ar pedagoga darbu



Kvalitātes dienesta Uzraudzības departamentā 2020.gadā 
izskatīto iesniegumu sadalījums pa izglītības iestāžu veidiem

vispārējās izglītības iestādes; 
48%

pirmsskolas izglītības iestādes; 
18%

augstākās izglītības iestādes; 
17%

profesionālās ievirzes 
izglītības iestādes; 5%

profesionālās pamata un 
vidējās izglītības iestādes; 3%

speciālās izglītības iestādes; 3%

profesionālās tālākizglītības un 
pilnveides izglītības iestādes; 

1%

cita veida 
izglītības 

iestādes; 7%
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Saņemto un izskatīto iesniegumu skaits t.sk. par pirmsskolas izglītības iestāžu darbību

Izglītības kvalitātes valsts dienestā 2017.-2020.gadā 
saņemto un izskatīto iesniegumu skaita salīdzinājums

par pirmsskolas izglītības iestāžu darbību



✓ par pirmsskolas izglītības iestāžu darbību, tostarp pirmsskolas izglītības
programmu īstenošanu un mācību maksu, valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas laikā

✓ pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā iesaistītās personas
✓ pedagogu izglītības un profesionālās kvalifikācijas neatbilstība normatīvajos

aktos noteiktajām prasībām
✓ drošības noteikumu neievērošana izglītības iestādē un tās teritorijā
✓ izglītības iestādes un vecāku savstarpējie pārpratumi, kas bieži vien veidojušies

nepietiekamās vai arī nekorektās komunikācijas rezultātā
✓ izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu neatbilstība ārējiem normatīvajiem

aktiem un izglītojamo vecumposmam
✓ obligātās izglītības vecuma bērnu nesagatavošana pamatizglītības ieguvei

jaukta vecuma pirmsskolas grupās
✓ pirmsskolas un interešu izglītības programmu īstenošanas nenošķiršana
✓ neatbilstības papildu finanšu līdzekļu saņemšanā un izlietošanā
✓ izglītojamā tiesību un interešu ievērošanas nenodrošināšana ar izglītojamo

vecākiem noslēgtajos līgumos (privātajās izglītības iestādēs)

Kvalitātes dienesta Uzraudzības departamentā 
izskatītajos iesniegumos par pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 

minētie / konstatētie problēmjautājumi



▪ izglītības jomu reglamentējošos normatīvos aktus piemēro tiktāl, ciktāl to 
neierobežo speciālās tiesību normas

▪ Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojums Nr.655 "Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu", pieejams: http://likumi.lv/ta/id/318517

▪ Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 "Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", pieejami: 
http://likumi.lv/ta/id/315304

▪ Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, pieejams: 
https://likumi.lv/ta/id/315278

▪ …

Covid-19 infekcijas ierobežojumu laikā 
piemērojamie normatīvie akti

http://likumi.lv/ta/id/318517
http://likumi.lv/ta/id/315304
https://likumi.lv/ta/id/315278


Tiesību akta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums 
(anotācija)



Papildu informācija – 1

https://www.izm.gov.lv/lv/par-20202021-macibu-gadu
https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos

https://www.izm.gov.lv/lv/par-20202021-macibu-gadu
https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/4870452492994881/


Papildu informācija – 2

https://ikvd.gov.lv/

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunumi?category%5B103%5D=103

https://ikvd.gov.lv/
https://www.visc.gov.lv/lv/jaunumi?category%5B103%5D=103


1. Pirmsskolas izglītības programmas apguve tiek nodrošināta klātienē, ja
bērna likumiskais pārstāvis nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt
bērna uzraudzību. Mācību procesu īsteno, veicot izglītības iestādē
klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības
iestādē nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības un
mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus. Mutes
un deguna aizsegu var nelietot personas ar acīmredzamiem kustību
traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai
trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai.

✓ bērna likumiskajiem pārstāvjiem nav izglītības iestādei jāpierāda
vai jāapliecina nepieciešamība bērnam apmeklēt izglītības
iestādi

COVID-19 laikā noteiktie ierobežojumi – 1 



2. Pašvaldību atbalstam, ko sniedz atbilstoši MK 08.12.2015.
noteikumiem Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku
un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai
izglītības iestādei", līdz ārkārtējās situācijas beigām nepiemēro
noteikumu 9.punktā minēto ierobežojumu bērna prombūtnei veselības
stāvokļa vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ.

✓ valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā par attaisnojošu iemeslu
privātās izglītības iestādes neapmeklēšanai tiek uzskatīts,
piemēram, bērna likumisko pārstāvju pieņemtais lēmums nevest
bērnu uz izglītības iestādi iespējamās inficēšanās ar Covid-19 dēļ

COVID-19 laikā noteiktie ierobežojumi – 2 



▪ pašizolācija
▪ izolācija
▪ karantīna

Informācijas sniegšana par izglītības iestādei vai personām 
noteiktiem obligātiem pretepidēmijas pasākumiem 

un tālāko rīcību – 1

Informējam, ka X.PII „X” grupiņai, 2 pedagogiem un 1 auklītei ir noteikta
karantīna no 26.03.2021. līdz 09.04.2021. sakarā ar to, ka vienam „X” grupiņas
izglītojamam ir diagnosticēta COVID-19 infekcija

Nr.
p.k.

Izglītības iestādes
nosaukums

Pēdējais zināmais
izglītojamiem/
pedagogiem

(kontaktpersonām)
noteiktais karantīnas

beigu datums
(līdz kuram noteikta 

karantīna)

Karantīna noteikta Covid19+ Piezīmes
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1. X.pirmsskola 09.04.2021. "Zaķēni" 18 3 2 3 karantīna noteikta
arī vienai auklei

2.
…



▪ https://ikvd.gov.lv/wp-content/uploads/2021/03/Info_par_obligatiem_pretepidemijas_pasakumiem_paraugs.docx

▪ informācija jāsūta uz e-pasta adresi: ikvd@ikvd.gov.lv

▪ kontaktpersona: Dace Vansoviča, tālr.28611502, dace.vansovica@ikvd.gov.lv

▪ informācija jāsūta par jauniem gadījumiem vai to izmaiņām, «C» modeli, būtu
vēlams arī par „atgriešanos” ierastajā darba ritmā

▪ pēc iespējas noskaidrot SPKC noteiktos karantīnas laikus

▪ neizmantot terminu „darbinieks”

▪ mājas karantīnu kontaktpersona var pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju
(https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19,
https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam,
https://www.spkc.gov.lv/lv/media/4750/download)

Informācijas sniegšana par izglītības iestādei vai personām 
noteiktiem obligātiem pretepidēmijas pasākumiem 

un tālāko rīcību – 2

https://ikvd.gov.lv/wp-content/uploads/2021/03/Info_par_obligatiem_pretepidemijas_pasakumiem_paraugs.docx
mailto:ikvd@ikvd.gov.lv
mailto:dace.vansovica@ikvd.gov.lv
https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19
https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam
https://www.spkc.gov.lv/lv/media/4750/download


✓ pirmsskolas izglītības programmas jāīsteno pedagogiem
(Izglītības likuma 1.panta 12. un 16.1 punktā ietvertie termini „pedagogs ” un „izglītojamais”)

✓ pirmsskolas izglītības programmas jāīsteno rotaļnodarbības formā visas
dienas garumā
(MK 21.11.2018. noteikumu Nr.716 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un
pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” 11.2.1.punkts un pirmsskolas izglītības programmu
paraugos ietvertais 7. vai 9.punkts)

✓ pirmsskolas izglītības programmas jāīsteno arī laikposmā no 1.jūnija līdz
31.augustam
(MK 21.11.2018. noteikumu Nr.716 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un
pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” pirmsskolas izglītības programmu paraugos ietvertais
8.1. vai 10.1.punkts)

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošana – 1



✓ pašvaldības atbalsta saņemšanai privātai izglītības iestādei jānodrošina
licencētās pirmsskolas izglītības programmas apguve darbdienās
ne mazāk kā 12 stundas dienā
(MK 08.12.2015. noteikumu Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātai izglītības iestādei” 2.punkts)

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošana – 2

≥ 12 h



✓ fiziska persona, kas sniedz īslaicīgu pakalpojumu,
vai juridiskas personas, vai valsts vai pašvaldības iestādes
īslaicīga pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona
drīkst vienlaikus uzraudzīt ne vairāk kā 10 bērnus
(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem
un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” 4.1. un 13.punkts)

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas nosacījumi – 1

< 4 h ≤ 10 bērni



✓ fiziska persona, kas sniedz pilna laika pakalpojumu,
vai juridiskas personas, vai valsts vai pašvaldības iestādes
pilna laika pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona
drīkst vienlaikus uzraudzīt ne vairāk kā piecus bērnus
(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem
un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” 4.2. un 14.punkts)

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas nosacījumi – 2

> 4 h ≤ 5 bērni



✓ juridiska persona un valsts vai pašvaldības iestāde
vienlaikus drīkst sniegt pilna laika pakalpojumu
ārpus bērna dzīvesvietas ne vairāk kā 25 bērniem
(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem
un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” 4.2. un 14.punkts)

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas nosacījumi – 3

> 4 h ≤ 25 bērni



Pedagogs informē izglītības iestādes vadītāju vai citu deleģēto personu

Izglītības iestādes vadītājs (medmāsa) sazinās ar NMP dienestu

NMP dienesta dispečers pieņem lēmumu 
par NMP brigādes nosūtīšanas nepieciešamību

(MK 28.08.2018. noteikumi Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, 
pieejami: https://m.likumi.lv/doc.php?id=301399;
https://www.nmpd.gov.lv/lv/palidziba-cietusajam) 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
brigādes izsaukšanas nepieciešamība

https://m.likumi.lv/doc.php?id=301399
https://www.nmpd.gov.lv/lv/palidziba-cietusajam


✓ MK 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” II.1 nodaļa par 
vadītāja rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību 
vai dzīvību (pieejami: https://likumi.lv/ta/id/201106) 

✓ MK 19.11.2019. noteikumi Nr.556 „Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai 
to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām 
vajadzībām” (pieejami: https://likumi.lv/ta/id/310939) 

Izglītojamo drošības un pirmsskolas izglītības ieguves nodrošināšanas 
nosacījumi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

https://likumi.lv/ta/id/201106
https://likumi.lv/ta/id/310939


ārējie normatīvie akti 

(saistoši visiem)

Normatīvo aktu veidi

iekšējie normatīvie akti 

(saistoši noteiktam personu lokam)

1) Latvijas Republikas Satversme

2) likumi
• Izglītības likums
• Bērnu tiesību aizsardzības likums u.c.

3) Ministru kabineta noteikumi
• Pedagogu darba samaksas noteikumi
• Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo

izglītību un profesionālo kvalifikāciju un
pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides kārtību u.c.

4) pašvaldību saistošie noteikumi
• Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un

atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

• Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu
Ozolnieku novadā u.c.

+ Eiropas Savienības un starptautiskās tiesību
normas

• Konvencija pret diskrimināciju izglītībā
• Eiropas konvencija par diplomu līdzvērtību

iestājai universitātēs u.c.

1) nolikums / reglaments – nosaka iestādes, iestādes
izveidotās koleģiālās institūcijas vai struktūrvienības uzbūvi un
darba organizāciju
(skolas nolikums, izglītības pārvaldes nolikums, Izglītības un
zinātnes ministrijas reglaments)

2) instrukcija – nosaka ārējo normatīvo aktu vai vispārējo
tiesību principu piemērošanu
(Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas
kārtība, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas
sistēmas lietotāja instrukcija)

3) ieteikumi – nosaka normatīvajos aktos piešķirtās rīcības
brīvības izmantošanu, nosakot vienveidīgu rīcību vienādos
gadījumos
(vienotās prasības valsts institūciju biroja telpām, ieteikumi
skolēnu zinātniski pētnieciskā darba izstrādei latviešu
literatūrzinātnē, ieteikumi tehnisko specifikāciju
sagatavošanā)

4) uzvedības noteikumi – nosaka pārvaldes lēmuma
pieņemšanas procedūru, pārvaldes amatpersonu un citu
darbinieku pienākumu pildīšanu, uzvedības noteikumus,
darba aizsardzību iestādē, kā arī citus jautājumus, kas attiecas
uz iestādes darbību
(darba kārtības, noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi,
vērtēšanas kārtība)



Iestādes vadītājs izdod iekšējos normatīvos aktus (Valsts pārvaldes iekārtas likuma

72.panta pirmā daļa):

▪ uz normatīvā akta pamata

▪ pats pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos

Vispārējās izglītības iestāde ir tiesīga patstāvīgi izstrādāt iestādes iekšējos
normatīvos aktus (Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punkts)

Iekšējais normatīvais akts ir tiesību akts, kuru publisko tiesību subjekts izdevis ar
mērķi noteikt savas vai sev padotas institūcijas iekšējās darbības kārtību vai
izskaidrot kāda ārējā normatīvā akta piemērošanas kārtību savā darbības jomā

Tiesību norma ir normatīvs akts (tā daļa) un vispārējie tiesību principi



iekšējam normatīvam aktam jābūt:

▪ likumīgam – jāatbilst ārējiem normatīvajiem aktiem, vispārējiem tiesību
principiem (t.sk. valsts pārvaldes principiem un administratīvā procesa
principiem), starptautisko tiesību normām, iekšējiem normatīvajiem aktiem,
kurus izdevusi augstāka iestāde vai amatpersona

Iekšējo normatīvo aktu 
izdošanas pamatnoteikumi – 1

valsts pārvaldes principi (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pants), t.sk. valsts pārvalde:

- ir pakļauta likumam un tiesībām

- savā darbībā ievēro cilvēktiesības

- darbojas sabiedrības interesēs

- savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu



Iekšējo normatīvo aktu 
izdošanas pamatnoteikumi – 2

administratīvā procesa principi (Administratīvā procesa likuma 4.panta pirmā daļa), t.sk.:
- vienlīdzības princips (Administratīvā procesa likuma 6.pants)

pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde pieņem
vienādus lēmumus (pastāvot atšķirīgiem faktiskajiem vai tiesiskajiem lietas apstākļiem, -
atšķirīgus lēmumus) neatkarīgi no administratīvā procesa dalībnieku dzimuma,
vecuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģiskās pārliecības, politiskajiem
vai citiem uzskatiem, sociālās izcelšanās, tautības, izglītības, sociālā un mantiskā stāvokļa,
nodarbošanās veida un citiem apstākļiem

- tiesiskuma princips (Administratīvā procesa likuma 7.pants)

iestādes rīcībai jāatbilst tiesību normām. Iestāde darbojas normatīvajos aktos noteikto pilnvaru ietvaros
un savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim

- likuma atrunas princips (Administratīvā procesa likuma 11.pants)

privātpersonai nelabvēlīgu administratīvo aktu izdot vai faktisku rīcību veikt iestāde var uz Satversmes,
likuma, kā arī uz starptautisko tiesību normas pamata. Ministru kabineta noteikumi vai pašvaldību
saistošie noteikumi var būt par pamatu šādam administratīvajam aktam vai faktiskai rīcībai

- samērīguma princips (Administratīvā procesa likuma 13.pants)

labumam, ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam nekā viņa
tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumam. Būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko interešu
ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu



iekšējam normatīvam aktam jābūt:

▪ lietderīgam – pirms izdošanas jāizvērtē tā nepieciešamība

Iekšējo normatīvo aktu 
izdošanas pamatnoteikumi – 3

Obligātie izdodamie iekšējie normatīvie akti:
▪ izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi (MK 24.11.2009. noteikumu Nr.1338

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos“
3.5.punkts)

▪ izglītības iestādes drošības noteikumi (MK 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos“ 3.5.punkts)

▪ darba kārtības noteikumi (Darba likuma 55.pants)

Izvēles iekšējie normatīvie akti:
▪ pedagoģiskās padomes reglaments
▪ izglītības iestādes mobilo tālruņu lietošanas kārtība



Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos obligāti ietveramie jautājumi:

▪ izglītojamo uzvedības noteikumi izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības
iestādes organizētajos pasākumos

▪ evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu
izvietojums izglītības iestādē

▪ alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu,
gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas,
glabāšanas un realizēšanas aizliegums izglītības iestādē un tās teritorijā

▪ izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus
savai vai citu personu drošībai

▪ vadītāja un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla
vardarbība pret izglītojamo

▪ atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

▪ citi jautājumi, kurus izglītības iestāde uzskata par būtiskiem



Drošības noteikumi, kādus atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām
un vietējiem apstākļiem ir jāizstrādā izglītības iestādēm:
▪ par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un

vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību
▪ par ugunsdrošību
▪ par elektrodrošību
▪ par pirmās palīdzības sniegšanu
▪ par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās
▪ par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos
▪ par drošību sporta sacensībās un nodarbībās

Izglītības iestādes drošības noteikumos jābūt iekļautai šādai informācijai:

▪ par rīcību ekstremālās situācijās (piemēram, ja izcēlies ugunsgrēks, telpās jūtama gāzes

smaka, plūdi, vardarbības situācija)

▪ par rīcību nestandarta situācijās (piemēram, saskarē ar bīstamiem priekšmetiem un vielām)

▪ par ceļu satiksmes drošību
▪ par drošību uz ūdens un ledus
▪ par personas higiēnu un darba higiēnu
▪ par drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos



Izglītojamo tiesību 
nodrošināšanas 

uz dzīvībai un veselībai drošiem 
apstākļiem izglītības iestādē 

un tās organizētajos pasākumos 
izvērtējuma veidlapa

(pieejama: https://ikvd.gov.lv/wp-
content/uploads/2018/03/Parbaudes_akta_piel

-_MK1338_drosiba_IKVD_majas_lapa_24-03-
2014.doc) 

https://ikvd.gov.lv/wp-content/uploads/2018/03/Parbaudes_akta_piel-_MK1338_drosiba_IKVD_majas_lapa_24-03-2014.doc


Iekšējo normatīvo aktu izdošanā jāievēro:
▪ Valsts pārvaldes iekārtas likums, tostarp 72.panta IX nodaļa «Iekšējie

normatīvie akti»
▪ Administratīvā procesa likums
▪ Dokumentu juridiskā spēka likums
▪ Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 «Dokumentu

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība»
▪ Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumi Nr.108 «Normatīvo aktu

projektu sagatavošanas noteikumi»

Iekšējo normatīvo aktu 
izdošanas pamatnoteikumi – 4

Papildu literatūra:
▪ V.Krūmiņa, V.Skujiņa “Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata”, Rīga, 2002.

pieejama elektroniski, piemēram,
http://www.jurisprudence.geek.lv/Tiesibu%20teorija/norm.aktu%20izstr.rokasgr.pdf
http://www.logincee.org/file/6727/library

▪ “Metodiskie norādījumi likumu izstrādāšanā un noformēšanā”, Saeimas
Juridiskais birojs, 1997.

http://www.jurisprudence.geek.lv/Tiesibu%20teorija/norm.aktu%20izstr.rokasgr.pdf
http://www.logincee.org/file/6727/library


Lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā iekļauj šādus rekvizītus:

▪ dokumenta autoru nosaukums
▪ dokumenta datums
▪ paraksts

Tiesību aktos noteiktajos gadījumos organizācijas dokumentā papildus iekļauj
šādus rekvizītus:

▪ dokumenta izdošanas vietas nosaukums
▪ zīmoga nospiedums
▪ dokumenta apstiprinājuma uzraksts vai atzīme par dokumenta

apstiprināšanu
▪ dokumenta reģistrācijas numurs

Dokumentu juridiskā spēka likums



Iekšējā normatīvā akta tekstu raksta:

▪ lakonisku
▪ ievērojot valsts valodas literārās un gramatiskās normas, juridisko

terminoloģiju un pareizrakstības prasības
▪ normatīvajiem aktiem atbilstošā vienotā stilistikā, izmantojot vienveidīgas un

standartizētas vārdiskās izteiksmes
▪ izklāstot to loģiskā secībā

Iekšējā normatīvā aktā neietver normas, kas:

▪ ir deklaratīvas
▪ dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto

normatīvo regulējumu
▪ dublē pašā normatīvā akta projektā ietverto normatīvo regulējumu

Iekšējo normatīvo aktu 
sagatavošanas pamatnoteikumi



▪ aktīva izglītības iestādes rīcība saņemtās informācijas izvērtēšanā:
✓ piedalīšanās rotaļnodarbībā
✓ vecāku un pedagogu aptauja (anketēšana, intervēšana)
✓ skaidrojumu pieprasīšana
✓ iekšējo procedūru ievērošana

▪ izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu aktualizācija,
īpaši izvērtējot to atbilstību:
✓ ārējiem normatīvajiem aktiem
✓ izglītības iestādes vajadzībām
✓ izglītojamo vecumposmam

▪ izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu ievērošanas nodrošināšana
(zina→ izprot → ievēro → uzrauga)

Ieteikumi turpmākajam darbam – 1



▪ konsekventa izglītības iestādes izvēlētā saziņas veida ar izglītojamo
vecākiem lietošana, it īpaši attiecībā uz informācijas saņemšanu un atbilžu
sniegšanu

▪ izglītojamo tiesību nodrošināšana uz dzīvībai un veselībai drošiem
apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos, savlaicīgi
izvērtējot pastāvošos riskus un veicot nepieciešamos uzlabojumus

▪ regulāra Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnes www.ikvd.gov.lv
sadaļas „Izglītības iestādēm” apakšsadaļas „Tiesību aizsardzība izglītībā” /
„Atbalsts skolvadībā” aplūkošana

Ieteikumi turpmākajam darbam – 2

http://www.ikvd.gov.lv/


Ieteikumi turpmākajam darbam – 3



Atbildes uz jūsu jautājumiem…
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saņemt 
skaidrojumu

gūt 
apstiprinājumu

sazinoties telefoniski ar
Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

darbiniekiem
www.ikvd.gov.lv/kontakti

gūt 
iedrošinājumu

būt
uzklausītam

saņemt 
ieteikumus

http://www.ikvd.gov.lv/kontakti


Paldies par uzmanību!

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050

tālrunis: 67222504, fakss: 67228573, e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv

tiešais tālrunis 67507837, mobilais tālrunis: 28641336
e-pasts: maksims.platonovs@ikvd.gov.lv

mailto:ikvd@ikvd.gov.lv
mailto:maksims.platonovs@ikvd.gov.lv

