
Algoritms Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanai 
izglītības iestādē

Valstspilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un 
izglītības speciālistu tiešsaistes seminārs

Izglītības departaments
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Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums
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Nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem (turpmāk – civiliedzīvotājs)
ir tiesības uz izglītības ieguvi tādā pašā kārtībā un apjomā kā
nepilngadīgam patvēruma meklētājam atbilstoši normatīvajiem
aktiem, kas nosaka patvēruma meklētāju tiesības uz izglītību.
Civiliedzīvotājiem ir tiesības iegūt pirmsskolas izglītību tās pašvaldības
izglītības iestādē, kuras teritorijā ir bērna dzīvesvieta.

Civiliedzīvotājiem tiek nodrošinātas iespējas iegūt izglītību valsts valodā
vai mazākumtautību valodā pirmsskolas izglītības un
pamatizglītības pakāpē, ievērojot Izglītības likumā noteikto attiecībā uz
izglītības ieguves valodu mazākumtautību izglītības programmās.
Nepilngadīgie Ukrainas civiliedzīvotāji, iegūstot izglītību, nekārto
attiecīgajā izglītības pakāpē noteiktos valsts pārbaudes darbus.

https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums


Civilās aizsardzības komisijas funkcijas
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Sadarbības teritoriju Civilās aizsardzības komisija (turpmāk –
komisija) reizi darba dienā apkopo un sniedz informāciju attiecīgās
pašvaldības atbildīgajai amatpersonai par civiliedzīvotājiem, kuri
ieradušies Latvijā un kuriem nepieciešams nodrošināt pirmsskolas
izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības ieguvi. Komisija informē civiliedzīvotāju par iespējām iegūt
profesionālo pamatizglītību, arodizglītību un profesionālo vidējo izglītību
vispārējā kārtībā.



Pašvaldības funkcijas
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Attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā tās funkciju koordinēt atbalsta

nodrošināšanu civiliedzīvotājiem, izvērtē pašvaldības izglītības iestāžu
īstenoto izglītības programmu pieejamību un atbilstību, un nosaka
izglītības iestādes, kas nodrošina pirmsskolas, vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguves iespējas
civiliedzīvotājiem valsts un pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs.
Pašvaldības atbildīgā amatpersona reizi darba dienā sazinās ar
civiliedzīvotāja dzīvesvietai tuvāko attiecīgās izglītības iestādes
atbildīgo amatpersonu un informē par civiliedzīvotāju, kurš ieradies
Latvijā un uzturas attiecīgajā pašvaldībā.



Izglītības iestādes funkcijas

Izglītības iestādes atbildīgā amatpersona sazinās ar
civiliedzīvotāju, informējot par nepieciešamību iesniegt iesniegumu
izglītības iestādē uzņemšanai izglītības programmā piecu darba dienu
laikā no brīža, kad izglītības iestāde ir saņēmusi pašvaldības atbildīgās
amatpersonas informāciju.

Izglītības iestāde informāciju par civiliedzīvotāju ievada Valsts
izglītības informācijas sistēmā (VIIS) vienas darba dienas laikā,
norādot apakšstatusu „Ukrainas civiliedzīvotājs”.
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Izglītības un zinātnes ministrijas funkcijas (I)

IZM apkopo VIIS izglītības iestāžu iesniegtās ziņas par
civiliedzīvotājiem izglītības iestādē (izglītības pakāpe, izglītības
programma un klase vai grupa), kuri uzņemti valsts vai pašvaldības
izglītības iestādē, lai nodrošinātu finansējumu pedagogu darba
samaksai, finansējumu brīvpusdienām izglītojamiem no 1. – 4.klasei,
asistenta pakalpojumiem izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un
mācību līdzekļiem, atbilstoši normatīvajiem aktiem.
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Izglītības un zinātnes ministrijas funkcijas (II)

IZM reizi mēnesī (kārtējā mēneša pirmo piecu darba dienu laikā)
sagatavo rīkojuma projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai (turpmāk – VARAM), lūdzot Ministru kabinetu attiecīgajai
pašvaldības vai valsts dibinātai izglītības iestādei piešķirt
finansējumu pedagogu darba samaksai, finansējumu brīvpusdienām
izglītojamiem no 1. – 4.klasei, asistenta pakalpojumiem izglītojamiem
ar speciālām vajadzībām un mācību līdzekļu nodrošinājumam.
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Izglītības un zinātnes ministrijas funkcijas (III)

IZM sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru, Izglītības kvalitātes valsts
dienestu un Valsts izglītības satura centru, saņemot attiecīgās
pašvaldības ierosinājumu, sniedz atbalstu pašvaldības izglītības
iestāžu un valsts izglītības iestāžu pedagogiem par civiliedzīvotāju
uzņemšanu izglītības iestādē.

IZM piecu darbadienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža
nosaka izglītības iestādi civiliedzīvotājam, kurš uzturas Patvēruma
meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki”.
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Finansējums pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļu 
iegādei

IZM pārskaita attiecīgajai pašvaldībai Ministru kabineta rīkojumā piešķirto

finansējumu pedagogu darba samaksai 257 euro apmērā pedagogu atalgojumam
mēnesī (tostarp valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) un mācību
līdzekļu iegādei līdz 50 euro apmērā par katra pirmsskolas (piecgadīga un
sešgadīga civiliedzīvotāja sagatavošanas obligātās pamatizglītības), vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības ieguves nodrošināšanai uz laiku līdz
vienam gadam, tostarp pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto mācību
semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku.

Pedagogu darba samaksa 257 euro apmērā tiek nodrošināta par izglītojamā
individuālajā plānā iekļauto mācību priekšmetu apguvi un noteikto atbalsta
pasākumu īstenošanu kā piemaksa par papildu darbu.
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Civiliedzīvotāja uzņemšanas kārtība izglītības programmā (I)

Ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu civiliedzīvotāju uzņem
izglītības programmā viņa vecumam atbilstošā klasē vai
pirmsskolas izglītības grupā, izstrādājot individuālo izglītības
programmas apguves plānu un nosakot nepieciešamos atbalsta
pasākumus (latviešu valodas apguvi, ukraiņu valodas apguvi (ja ir
iespējams), logopēda, izglītības psihologa, sociālā pedagoga atbalstu
u.c.), ņemot vērā izglītojamā individuālās vajadzības un pamatojoties
uz valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības, valsts
vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto izglītības satura
apguvi.
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Civiliedzīvotāja uzņemšanas kārtība izglītības programmā (II)

Civiliedzīvotāju uzņem izglītības programmā, pamatojoties uz izglītības
iestādes vadītājam adresētu rakstveida iesniegumu, ko iesniedz
viens no civiliedzīvotāja likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk –
vecāks).

Civiliedzīvotāju uzņem pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības programmā uz laiku līdz vienam gadam,
tostarp ievērojot Ministru kabineta noteikumos par
2021./2022. mācību gada un 2022./2023.mācību gada un mācību
semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku noteikto.
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Civiliedzīvotāja uzņemšanas kārtība izglītības programmā (III)

Iesniegumā par uzņemšanu norāda:
 civiliedzīvotāja vecāka vārdu un uzvārdu;
 informāciju par civiliedzīvotājam piešķirto ilgtermiņa vīzu;
 informāciju par civiliedzīvotāja ārpusģimenes aprūpi (ja attiecināms);
 civiliedzīvotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja piešķirts) un dzimšanas datumu;
 civiliedzīvotāja uzturēšanās vietas adresi;
 izvēlētās speciālās pirmsskolas izglītības grupu (ja attiecināms);
 izvēlētās pirmsskolas izglītības programmu;
 izvēlētās izglītības programmas nosaukumu un kodu; 
 saziņai ar izglītības iestādi – vecāka uzturēšanās vietas adresi un vecāka 

elektroniskā pasta adresi (ja ir), un tālruņa numuru (ja ir). 
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Civiliedzīvotāja uzņemšanas kārtība izglītības programmā (IV)

Iesniegumam par civiliedzīvotāja uzņemšanu (ja ir iespējams) pievieno iepriekš
iegūto izglītību apliecinošā dokumenta kopiju vai tā dokumenta kopiju, kas apliecina
daļēju izglītības ieguvi.

Izglītības iestāde iepazīstina civiliedzīvotāja vecākus ar civiliedzīvotājam izstrādāto
individuālo izglītības programmas plānu un noteiktajiem atbalsta pasākumiem.

Civiliedzīvotājs no 1,5 – 4 gadiem var neapgūt pirmsskolas izglītības programmu.
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Civiliedzīvotāja pārcelšanas un atskaitīšanas kārtība izglītības 
programmā

Ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu 1. – 8.klases un 10. – 11.klases 
izglītojamo  (civiliedzīvotāju) pārceļ nākamajā klasē bez nosacījumiem, ar tiesībām 
mācīties atkārtoti tajā pašā klasē.

9. un 12.klases izglītojamam (civiliedzīvotājam), kurš izglītības iestādes noteiktajā 
kārtībā un laikā nokārto mācību priekšmetos (kursos) noteiktos pārbaudījumus, 
tādējādi apliecinot izglītības programmā ietverto prasību izpildi, izsniedz attiecīgu 
izglītības dokumentu – apliecību, atestātu vai diplomu. Ja izglītojamais 
(civiliedzīvotājs) neizpilda minētās prasības, viņam ir tiesības mācīties atkārtoti tajā 
pašā klasē.

Ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu civiliedzīvotāju atskaita no izglītības
programmas vispārējā kārtībā (ja attiecināms).
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Pilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju tiesības strādāt par 
pedagogu un sniegt bērna uzraudzības pakalpojumus (I)

Pilngadīgie Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi strādāt par pedagogu, neņemot vērā 
normatīvajos aktos pedagoga profesijai noteiktās prasības, ja viņi piedalās tikai 
civiliedzīvotāju izglītības procesa īstenošanā.

Pilngadīgie Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi sniegt bērna uzraudzības
pakalpojumus, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības bērna
uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, ja šie pakalpojumi tiek sniegti tikai attiecībā
civiliedzīvotājiem.
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Pilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrēšanas kārtība 
par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (II)

Pilngadīgs Ukrainas civiliedzīvotājs par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju 
kļūst pēc reģistrācijas Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – BUPS) 
reģistrā VIIS.

Pilngadīgs Ukrainas civiliedzīvotājs BUPS tiek reģistrēts, pamatojoties uz viņa
Izglītības kvalitātes valsts dienestam nosūtītu (ikvd@ikvd.gov.lv) elektroniskā pasta
vēstuli.

Elektroniskā pasta vēstulē pilngadīgs Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš vēlas kļūt par
BUPS, norāda:
 vārdu un uzvārdu;
 personas kodu (ja piešķirts) un dzimšanas datumu; 
 kontaktinformāciju (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, ja tāda ir);
 pakalpojuma sniegšanas adresi.
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Pilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrēšanas kārtība 
par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (III)

Izglītības kvalitātes valsts dienests trīs darbdienu laikā no pilngadīga Ukrainas
civiliedzīvotāja elektroniskā pasta vēstules saņemšanas ievada informāciju par BUPS
VIIS BUPS reģistrā.

VIIS BUPS reģistrā reģistrēts pilngadīgs Ukrainas civiliedzīvotājs attiecīgās pašvaldības
noteiktajā kārtībā var lūgt piešķirt līdzfinansējumu par civiliedzīvotājam sniegto
BUPS.
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