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Prasības pedagogu izglītībai un kvalifikācijai
•
•

•
•

•
•

•

Augstākā pedagoģiskā izglītība (akadēmiskā, profesionālā, 5.LKI,
6.LKI)
Augstākā un pedagoģiskā izglītība (augstākā izglītība nozarē un
sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbību, augstākā izglītība
nozarē un skolotāja kvalifikācija, iegūta darba vidē balstītu studiju
programmā)
Esošajiem skolotājiem prasības kvalifikācijai nemainās
Prasībās pedagogu izglītībai un kvalifikācijai esošie izņēmumi
saglabājas
Tiesības strādāt par pedagogu augstskolu akadēmiskajam
personālam (bez papildu pedagoģiskās izglītības ieguves, bet ar divu
gadu pieredzi)
Pedagogiem cita mācību priekšmeta mācīšanai – studiju
programmas attiecīgās daļas apguve (sākot ar 2021./2022. studiju
gadu)
Noteikumu tapšanas grafiks: 18.06.2020. izsludināts VSS
14./28.07.2020. apstiprināts MK
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Kā iegūstama skolotāja kvalifikācija

,,Skolotājs»
Diploma pielikumā nodarbinātība

Izglītības zinātņu
studijas /4 gadi/

Darba vidē balstītas
izglītības zinātņu
studijas /1 gads
augstākā izglītība/
Īsā cikla programmas
Izglītības zinātņu
studija /pirmsskola,
prof. ievirze, interešu
izglītība/

,,tiesības strādāt par
pedagogu’’
sertifikāts
Profesionālās
kompetences pilnveides
programma
/min 72h/

Studiju programmas
daļa pedagoģijā / min
2KP vai 72h/
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Jaunie mācību priekšmeti

 Skolotājam cita mācību priekšmeta mācīšanai – studiju programmas
attiecīgās studiju daļas apguve vai profesionālās kompetences pilnveides
programma četru KP vai 160h apjomā, vai profesionālās kompetences
pilnveides programma 72h apjomā /kombinējot vai komplektējot 36h trijos
gados, divi periodi/
 Jau kopš 2018.gada 11.septembra (MK noteikumi Nr.569) nav prasība ievērot
izglītības pakāpi mācību priekšmeta mācīšanai (izņemot, protams, pirmsskola
un sākumskola)
 Pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju darbam vidējās izglītības pakāpē varēs
mācīt arī augstākā mācību satura apguves līmeņa jeb padziļinātos kursus.
/Lēmumu, vai skolotājs ar atbilstošu kvalifikāciju var mācīt augstākā apguves
satura līmeņa vai padziļinātos kursus vai jāaicina augstskolu vai koledžu
akadēmiskais personāls, pieņem izglītības iestādes direktors/
 Mācību jomu specifiskās prasības /Skatīt MK noteikumus Nr.322 ,,Noteikumi par
izglītības klasifikāciju ” 2.pielikums: https://likumi.lv/doc.php?id=291524 /
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Prasības pedagogu izglītībai un kvalifikācijai
jaunie mācību priekšmeti
•
•
•

•

•

Dabaszinātnes – kvalifikācija atbilstoši mācību priekšmetam vai zinātnes
jomai/dzīvās dabas zinātnes, fizikālās zinātnes, matemātika un informācijas
tehnoloģijas izglītības tematisko grupu saistītie/
Sports un veselība – sporta skolotāja kvalifikācija /skolotāja kvalifikācija un
profesionālās kompetences pilnveides kursi veselības mācībā vai studiju
programmā apgūta studiju programmas daļa veselībā/
Dizains un Tehnoloģijas – mājturības un tehnoloģiju skolotāja kvalifikācija
vai ar zinātnes nozari saistīta kvalifikācija/ mākslas jomas skolotāji,
inženierzinātnes un tehnoloģijas, dabaszinātnes, matemātika un informācijas
tehnoloģijas/
Sociālā un pilsoniskā mācību joma – vēstures skolotāja kvalifikācija,
sociālo zinību skolotāja kvalifikācija /sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību
tematiskās grupas, ar sociālā un cilvēkrīcības zinātņu jomu saistītas studiju
programmas daļas/
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā – attiecīgi vizuālās mākslas,
mūzikas, literatūras skolotāja kvalifikācija. Mācību priekšmetam teātra
māksla – skolotāja kvalifikācija un profesionālās kompetences pilnveides kursi
teātra mākslā / Humanitārās zinātnes un māksla ir viena izglītības tematiskā
grupa /
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Pedagogu profesionālās kompetences
pilnveide
 2020.gadā profesionālās kompetences pilnveide par tiesībām:
 Pedagoģija
 Pedagogiem karjeras konsultantiem
 Otrās svešvalodas skolotājs
 Profesionālās kompetences pilnveide Speciālajā izglītībā tiks īstenota
speciālās izglītības iestādēs – attīstības centros
 Profesionālās kompetences pilnveides kursi par IT izmantošanu mācību
procesā /klātienē un tiešsaistē, piemēroti visām izglītības pakāpēm un visos
mācību priekšmetos vai mācību jomās, t.sk. pirmsskolai un sākumskolai/
 Par profesionālās kompetences pilnveidi bērnu tiesību aizsardzības jomā –
vismaz sešu stundu apjomā visiem skolotājiem jābūt obligāti apmeklētiem
kursiem, katrā nākamajā triju gadu periodā pēc nepieciešamības
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Pedagogiem nepieciešamā izglītība un
profesionālā kvalifikācija
 Lai skolotājs varētu mācīt kādu citu mācību priekšmetu bez papildu sertifikāta
iegūšanas, attiecīgajā mācību priekšmetā vai mācību priekšmetam atbilstošajā
zinātnes nozarē, nepieciešami vismaz četri kredītpunkti vai 160h/
 Par bibliotekāru – jābūt bibliotekāra izglītībai /tad nevajag pedagoģisko izglītību/
vai skolotājs /papildu pienākumos ietilpst bibliotekāra darbs un ir profesionālās
kompetences pilnveides kursi bibliotēkzinātnēs/
 Skolotājs ar speciālās izglītības skolotāja kvalifikāciju un mācību priekšmeta
skolotāja kvalifikāciju, kas atbilst mācību priekšmeta vai moduļa jomai, īsteno
profesionālās pamatizglītības programmu
 Interešu izglītības skolotājiem nepieciešama profesionālās kompetences pilnveide
3 gados 36h
 Skolotājam mentoram nav obligāti nepieciešams mentora sertifikāts /izglītības
iestādes direktors izlemj, kuram skolotājam piedāvāt papildu pienākumus kā
mentoram/
 Kursi klašu audzinātājiem ir obligāti klašu audzinātājiem
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Citi jautājumi

 Cik ilgstoši turpināsies pedagogu profesionālās kvalifikācijas novērtēšana?
Nav tāda procesa, ja domāta profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana, tad – izglītības
iestāde nevar kvalitatīvi funkcionēt bez kvalitātes izvērtējuma, t. sk. skolotāju darbības
vērtēšanas
 Vai saglabāsies 3 gadu 36h kursu obligātums
Jā, saglabāsies
 Vai nevar MK noteikumus Nr.569 izskaidrot vienkāršotā valodā
Mēģināsim 
 Kur pieejama informācija par papildizglītības iespējas iegūšanu radniecīgos priekšmetos?
Par valsts finansētajiem – katru gadu IZM mājas lapā
Par citiem – augstākās izglītības iestādēs, kuras īsteno pedagoģijas studijas/ Mūžizglītības
centros, nodaļās/
 Vai tiks paplašināta (pielīdzināta) skolotāja kvalifikācijas atbilstība bez papildu kursiem?
2018. gada 14. augustā Ministru kabineta noteikumi Nr. 505
,,Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un
iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi»
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Sadarbībā!
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