
Kultūrizglītība Latvijā: 
pieejamība, pieprasījums, kvalitāte

Konference – seminārs «Mūzikas izglītība Latvijā. Šodienas situācija un nākotnes redzējums»
2019. gada 15. marts, Daugavpils



Kultūrizglītība - viena no valdības deklarācijas prioritātēm
Kultūra un nacionālā identitāte
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Attīstīsim kvalitatīvu, uz izcilību orientētu un mērķtiecīgā nacionālajā
pasūtījumā balstītu kultūrizglītības sistēmu, kas tiek pilnveidota
atbilstoši aktuālajām kultūras nozares prioritātēm un darba tirgus
vajadzībām.

Veidosim spēcīgus profesionālās izglītības kompetences centrus,
veltot īpašu uzmanību Nacionālās Mākslu vidusskolas infrastruktūras
modernizācijai.

Attīstīsim Latvijas kultūras augstskolas, nodrošinot nacionālās
kultūrvides un cilvēkresursu attīstības ilgtspēju, nepārtrauktību,
starptautisku izcilību nozares studijās, pētniecībā un radoši
mākslinieciskajā darbībā.



Kultūrizglītības pētījums1

2017-2018

1 https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf, 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_2_karta_2018.pdf
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https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_1_karta_2017.pdf
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_2_karta_2018.pdf


Vecāku vērtējums par bērnu iespējām iegūt 
profesionālās ievirzes izglītību kopumā ir pozitīvs –
72% uzskata, ka bērniem savā pašvaldībā ir plašas 
vai ļoti plašas iespējas mācīties mūzikas skolā
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10 KM padotības mākslas, mūzikas un dejas vidusskolas un 
2 pašvaldību padotības mākslas un dizaina vidusskolas 

3 augstskolas (Kultūras koledža kā LKA struktūrvienība)

Mūzika Māksla un dizains Kultūra Kultūra

143 pašvaldību un 7 privātās profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas skolas

Kultūrizglītības iestādes KM pārraudzībā
2019. gada 15. marts
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Lielākās mūzikas skolas: 
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola (634 audzēkņi) 
Pāvula Jurjāna mūzikas skola (472)
Jūrmalas Mūzikas vidusskola (464)
Juglas Mūzikas skola (407)
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Profesionālās izglītības kompetences centri:
PIKC «Ventspils Mūzikas vidusskola» /2016/

PIKC «Nacionālā Mākslu vidusskola»  /2017/
(no 2017.gada 1.septembra pievienota – Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola un 
Rīgas Horeogrāfijas vidusskola)

PIKC «Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola» /2017/ 8



Visos līmeņos būtiskākā motivācija iesaistei 
profesionālajā kultūrizglītībā ir spēju un dotību attīstīšana, 
arī interese par konkrētu programmu saturu. 

Pragmātiski apsvērumi (labi atalgots darbs) ir maznozīmīgs 
faktors.
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Kultūrizglītība profesionālās ievirzes līmenī
Audzēkņu skaits (no kopējā skolēnu skaita)
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Izglītojamo skaits mūzikas jomā
Profesionālā ievirzes, profesionālā vidējā izglītība

Profesionālā vidējā izglītība

Profesionālā ievirzes izglītība

profesionālā ievirze pašvaldību un privāto dibinātāju

profesionālā ievirze KM dibinātājās vidusskolās
11

720 13799
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Izglītojamo skaits mūzikas jomā 
Profesionālā ievirzes izglītība pa izglītības programmām
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Klavierspēle 5051 31.2%

Vokālā mūzika 2117 13.1%

Vijoles spēle 1797 11.1%

Flautas spēle 1289 8.0%

Akordeona spēle 917 5.7%

Ģitāras spēle 876 5.4%

Saksofona spēle 837 5.2%

Sitaminstrumentu spēle 783 4.8%

Čella spēle 484 3.0%

Kokles spēle 418 2.6%

Trompetes spēle 413 2.6%

Klarnetes spēle 391 2.4%

Eifonija spēle 167 1.0%

Mežraga spēle 119 0.7%

Trombona spēle 102 0.6%

Obojas spēle 58 0.4%

Arfas spēle 44 0.3%

Kontrabasa spēle 38 0.2%

Fagota spēle 36 0.2%

Tubas spēle 27 0.2%

Alta spēle 20 0.1%
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Izglītojamo skaits mūzikas jomā
Profesionālā vidējā izglītība – 1.kurss un audzēkņi kopā

2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019.

Mūzikas IP kopā 604 626 639 670 682 708

Mūzikas IP 1.kurss 189 202 211 224 226 239
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Uzņemšanas konkurss 
KM profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādēs

14



15



Pedagogu zemākā mēneša darba algas likme
Ministru kabineta noteikumi Nr.445
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710 EUR



Efektīvs finanšu līdzekļu izlietojums

Ministru kabineta noteikumi Nr.1035 «Kārtība, kādā valsts finansē
profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas»:

• valsts pilnā apmērā finansē izglītības programmas pedagogu darba 
samaksu noteikta audzēkņu skaita izglītošanai

• dotācija tiek piešķirta vienam izglītojamam, kas vienlaikus apgūst 
vienu izglītības programmu 

• dotācija netiek piešķirta pirmsskolas vecuma izglītojamam

Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) pilnveide
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Valsts kultūrkapitāla fonds
Mērķprogramma «Mūzikas un dejas mākslas izglītības 
iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana»
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Mērķprogrammas mērķis - nodrošināt mūzikas un dejas mākslas izglītības izcilību un
starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot mūzikas un dejas mākslas
izglītības iestādēm nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi.

Atbalstu 2018.gadā saņēma 33 projekti (piešķirtais finansējums - EUR 130 000)
Atbalstu 2019.gadā saņēma 35 projekti (piešķirtais finansējums - EUR 125 000)



Kvalitātes pārraudzība ietver vairākus instrumentus, 
būtiska ir nozares ekspertu līdzdalība. 

Kvalitātes kritēriji / pēctecība / pedagogi
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Kvalitātes kritēriji

Pašvaldību pārstāvji un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 
vadītāji pauž piesardzīgu atbalstu kvalitātes kritēriju izveidei, 

vienlaikus uzsverot nepieciešamību tos veidot diskusiju ceļā

Definēt noteiktas pamatprasības (vai drīzāk papildināt tās),
ietvert būtiskos aspektus programmu aprakstos, piemēram, 

nosakot minimālo audzēkņu skaitu klasē atsevišķām programmām 
(“Deja”, “Kora klase”), kā arī apgūstamo saturu
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Kvalitātes ārējās pārraudzības instrumenti 

LNKC organizētais valsts konkurss

Izglītības iestāžu (programmu) akreditācija

Centralizētie un kvalifikācijas eksāmeni
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Kvalitātes ārējās pārraudzības instrumenti 
Izglītības iestāžu akreditācija 
Izglītības programmu akreditācijas termiņi, 2018
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6

17

130

Atteikums 2 gadi 6 gadi

2018.gads:
30 izglītības iestādes
153 izglītības programmas



Kvalitātes ārējās pārraudzības instrumenti 
Izglītības iestāžu akreditācija 
Stiprās puses akreditācijā
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Kvalitātes ārējās pārraudzības instrumenti 
Izglītības iestāžu akreditācija 
Akreditācijas komisijas ieteikumi

24

TOP 6:
Mācīšanas kvalitāte
Iekārtas un materiāltehniskie resursi   
Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Iestādes īstenotās izglītības programmas
Personālresursi
Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana



Kvalitātes ārējās pārraudzības instrumenti 
Izglītības iestāžu akreditācija 
Akreditācijas komisijas ieteikumi

Kritērijs 2.1. Mācīšanas kvalitāte (220 ieteikumi):

 Pedagogiem nepieciešams pārskatīt repertuāru, ietverot mūsdienu 
un populāro mūziku, bērniem saistošāku

 Aktīvāk dalīties pieredzē un organizēt atklātās stundas starp skolas 
pedagogiem

 Nodarbībās iekļaut informācijas tehnoloģijas

 Pedagogiem jāseko līdz izglītojamā veikumam, t.sk. tehnikas 
pareizībai un skatuves kultūrai, un izmanto savu demonstrējumu

 Pedagogiem jāapmeklē profesionālās meistarības pilnveides kursi 
specialitātē

 Nodrošināt skolā kvalitatīvas kolektīvās muzicēšanas iespējas
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Kvalitātes ārējās pārraudzības instrumenti 
Izglītības iestāžu akreditācija 
Akreditācijas komisijas ieteikumi

Kritērijs 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi (195 ieteikumi):

 Mācību klašu labiekārtošana, t.sk. instrumentu pārvietošana, 
regulējamu krēslu, kāju palikņu, spoguļu, nošu pulšu iegāde;

 Instrumentu klāsta atjaunošana/papildināšana, t.sk. atbilstošu 
vecumposmam

 Papildināt nošu, metodisko materiālu (grāmatu) un audiovizuālo 
materiālu klāstu

 Instrumentu skaņošanas un apkopes veikšana
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Kvalitātes ārējās pārraudzības instrumenti 
Izglītības iestāžu akreditācija 
Akreditācijas komisijas ieteikumi

Kritērijs 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 
(162 ieteikumi):

 Obligātās dokumentācijas nodrošināšana, t.sk. iekšējo normatīvo 
aktu aktualizēšana atbilstoši reālajai situācijai

 Izvērtēt pieejamos personālresursus un deleģēt uzdevumus, t.sk. 
izvērtēt iespēju direktora vietnieka vai metodiķa amata vienības 
izveidei

 Informācijas tehnoloģiju lietošana – elektroniskie žurnāli, VIIS
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Kvalitātes ārējās pārraudzības instrumenti 
Centralizētie eksāmeni un kvalifikācijas eksāmeni

Centralizēto eksāmenu  rezultāti profesionālās vidējās kultūrizglītības 
iestādēs kopumā ir augsti, 

virknē skolu pārsniedzot valsts vidējo līmeni. 

Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti pa kvalifikācijām arī ir augsti.
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LNKC 2017.gada 25.augusta iekšējie noteikumi Nr.3
“Valsts, pašvaldību un juridisko personu dibināto profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā, mūzikā un dejā vienotu izglītības programmu izstrādes un noformēšanas kārtība”, 
pieejami LNKC tīmekļa vietnē: http://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/izglitibas-programmu-noformesanas-kartiba/

1. Uzņemšanas nosacījumu izpilde, nodrošinot izglītības pēctecību

2. Grupu stundu īstenošana:

• kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana

• racionāla finanšu līdzekļu izmantošana

3. Mācību stundu plānošana un īstenošanas atbilstība izglītības 
programmas mācību plānam un stundu sarakstam
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Izglītības programmu īstenošanas kvalitātes kritēriji

http://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/izglitibas-programmu-noformesanas-kartiba/


Izglītojamo uzņemšanas procesā jāņem vērā:

 izglītojamā vispārējās fizioloģiskās piemērotības attīstība un 
vecums;

 izglītības programmas īstenošanas ilgums, nodrošinot, ka apgūstamās 
izglītības programmas pēdējais mācību gads sakrīt ar 
pamatskolas 8. vai 9.klasi;

 rekomendējams izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle 
(mežrags, trompete, eifonijs, trombons un tuba) izglītojamam 
mācības uzsākt ne agrāk par vispārējās pamatizglītības 
programmas 2.klasi.
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Izglītības programmu īstenošanas kvalitātes kritēriji
Uzņemšanas nosacījumi



Mācību gada ilgums tiek noteikts 35 nedēļas

Mācību stundu plānā minētās Prakses stundas - koncerti, konkursi, 
meistarklases, var tikt īstenotas ārpus mācību gada. 

Mācību stundu apjoms izglītojamam:

 nedēļā nepārsniedz 12 stundas;

 vienā dienā 1.-3.klasē nepārsniedz 4 stundas;

 maksimāli pieļaujamais mācību stundu skaits dienā - 5 stundas 
(izņemot, ja stundu kopskaitu veido kolektīvās muzicēšanas un prakses 
stundas). 

3
1

Izglītības programmu īstenošanas kvalitātes kritēriji
Mācību stundu plānošana



Grupu stundās:

 var apvienot ne vairāk par trīs klasēm (izņemot Praksi un Kolektīvo 
muzicēšanu);

 vienlaikus netiek mācīti divi vai vairāki dažādi mācību priekšmeti;

 neapvieno pirmo klasi ar vecākajām klasēm.

Apvienojot grupas, ievēro izglītojamo vecumposmam atbilstošās vajadzības, 
iepriekš iegūtās zināšanas un mācību priekšmeta saturu.

Citi priekšlikumi - minimālais/rekomendējamais izglītojamo skaits:
• Kolektīvās muzicēšanas stundās (ņemot vērā kolektīvās muzicēšanas 

formu)
• īstenojot izglītības programmu Kora klase
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Izglītības programmu īstenošanas kvalitātes kritēriji
Grupu stundu īstenošanas specifika
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Pārskatīts saturs profesionālās ievirzes programmās mācību priekšmetam
Mūzikas mācība (Solfedžo)
• darba grupu sanāksmes
• diskusijas par satura pēctecību visos līmeņos
• noteiktas noslēguma prasības:

o saskaņotas ar uzņemšanas eksāmena prasībām Latvijas mūzikas
vidusskolās;

o sadalītas divās grupās:
minimālās prasības - obligātas visiem mūzikas skolu
beidzējiem, maksimālajās prasībās - norādīts papildus
teorētiskais materiāls, ko var iekļaut spējīgāko audzēkņu
noslēguma pārbaudījuma uzdevumos

Procesā
Saturs profesionālās ievirzes programmās mācību priekšmetam Mūzikas
literatūra - darba grupu sanāksmes

Izglītības programmu īstenošanas pārraudzība
Izglītības programmu satura pēctecības nodrošināšana



Pedagogu atalgojums un pedagogu trūkums

Iespējamais risinājums, 
ko atbalsta pārliecinošs vairākums (77,6%) profesionālās ievirzes 

kultūrizglītības iestāžu vadītāju -
pedagogu bāzes papildināšanu ar tiem, kas beiguši 

profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādi

34

Izglītības programmu īstenošanas izaicinājums
Pedagoģiskais personāls



Nosacījumi profesionālās izglītības pedagogiem:

Profesionālo kvalifikācija nozarē (vismaz profesionālās vidējās
izglītības līmenī)

Pedagoģiskā izglītība, ko apliecina:

 augstākā pedagoģiskā izglītība

 augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūti ar
pedagoģiju saistīti studiju kursi vismaz 2 kredītpunktu jeb 80 stundu
apjomā

 apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma (vismaz
72 h)

! Profesionālas izglītības pedagogam pedagoģiskā izglītība nav nepieciešama, ja
darba slodze izglītības iestādē ir mazāka par 360 stundām gadā

Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumi Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo
izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību".
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Izglītības programmu īstenošanas izaicinājums
Pedagoģiskais personāls
Aktualitātes normatīvajos aktos



Prasības pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei:

 minimums - 36 stundas 3 gadu laikā

 Augstskolu vai koledžu akadēmiskais personāls, kas vienlaikus strādā gan
augstskolā, gan profesionālās vai vispārējās izglītības iestādēs, profesionālo
kompetenci pilnveido atbilstoši prasībām augstskolu personālam

 profesionālo kompetence bērnu tiesību aizsardzības jomā pilnveido vismaz 6
stundu apjomā. Kursi bērnu tiesību aizsardzības jomā atkārtoti nav jāapgūst

 pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē ieskaita dalību konferencēs,
semināros, meistarklasēs, stažēšanās nozares uzņēmumos, u.c. triju gadu
laikā ne vairāk kā 12 stundu apjomā

 Pedagogs, kurš iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, ir tiesīgs strādāt bez
profesionālās kompetences pilnveides līdz augstāko pedagoģisko izglītību
apliecinoša dokumenta ieguvei. Pedagogs profesionālās kompetences
pilnveidi uzsāk trešajā gadā pēc augstāko pedagoģisko izglītību apliecinoša
dokumenta ieguves

Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumi Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo
izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību". 36

Izglītības programmu īstenošanas izaicinājums
Pedagoģiskais personāls
Aktualitātes normatīvajos aktos



Audzēkņu skaits - profesionālās ievirzes programmu 
absolventi, kas pašlaik mācās KM vidusskolās

Nr.
p.k.

Izglītības iestāde
vidēji katru gadu 
(pēdējos 5 gados)

1. PIKC «Nacionālā Mākslu vidusskola» 27

2. PIKC «Ventspils Mūzikas vidusskola» 12

3. PIKC «Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola» 10.6

4. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola 10.6

5. Jelgavas Mūzikas vidusskola 9.2

6. Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola 5

7. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola 4.8

8. Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola 4.2

9. Talsu Mūzikas skola 4

10. Siguldas Mākslu skola «Baltais Flīģelis» 3.4

11. Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola 3.4

12. Pāvula Jurjāna mūzikas skola 3.2

13. Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola 2.8

14. Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 2.6

15. Ogres Mūzikas skola 2.4

16. Saldus Mūzikas skola 2.2

17. Ludzas Mūzikas pamatskola 2

18. Limbažu Mūzikas skola 2

19. Balvu Mūzikas skola 2
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Audzēkņu skaits - profesionālās ievirzes programmu 
absolventi (%), kas pašlaik mācās KM vidusskolās

Nr.
p.k.

Izglītības iestāde
vidēji katru gadu 
(pēdējos 5 gados)

% pret
audzēkņu 

skaitu skolā 
(jomā)

1. PIKC «Nacionālā Mākslu vidusskola» 27 6.63%

2. PIKC «Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola» 10.6 3.39%

3. PIKC «Ventspils Mūzikas vidusskola» 12 2.96%

4. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola 10.6 2.96%

5. Dundagas Mākslas un mūzikas skola 1.8 2.65%

6. Jelgavas Mūzikas vidusskola 9.2 2.56%

7. Bēnes Mūzikas un mākslas skola 0.6 2.40%

8. Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skola 0.6 2.22%

9. Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola 4.2 2.16%

10. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola 4.8 2.06%

11. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola 1.4 2.00%

12. Talsu Mūzikas skola 4 1.95%

13. Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola 3.4 1.69%

14. Rojas Mūzikas un mākslas skola 1 1.61%

15. Vaiņodes Mūzikas skola 1 1.54%

16. J.Dūmiņa Baldones mūzikas skola 1.4 1.51%

17. Kārsavas Mūzikas un mākslas skola 1.4 1.49%

18. Rūjienas Mūzikas skola 0.8 1.48%

19. Amatas novada Mūzikas un mākslas skola 0.4 1.48%

20. Viļānu Mūzikas un mākslas skola 1 1.43%
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Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļa

Pils laukums 4, Rīga, LV-1365

Mājaslapa: www.lnkc.gov.lv

E-pasts: lnkc@lnkc.gov.lv

Tālr. 67322234

http://www.lnkc.gov.lv/
mailto:lnkc@lnkc.gov.lv

