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Liepājas pilsētas domei 

edoc@dome.liepaja.lv 

 

Kopija: Liepājas Valsts  1.ģimnāzijai 

1gim@liepaja.edu.lv 

info@lvg.lv 

 

Par atbilstību valsts ģimnāzijas statusam 

 

 Atbilstoši kompetencei 2015.gada 13.janvāra komisijas (atbilstības Valsts ģimnāzijas 

statusam izvērtēšanai) sēdē Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) ir veikusi 

visu Valsts ģimnāzijas statusu ieguvušo izglītības iestāžu atbilstības izvērtējumu Ministru 

kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.129 „Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa 

piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji” (turpmāk – Noteikumi) 5.punktā noteiktajiem 

kritērijiem par minimāli nepieciešamā izglītojamo skaita 10. – 12.klasē un izglītojamo rezultātu 

valsts centralizētajos eksāmenos kritērijiem. 

 Izvērtējot ministrijas rīcībā esošo informāciju, konstatēta  Liepājas Valsts 

1.ģimnāzijas  atbilstība visiem noteikumos noteiktajiem kritērijiem 2014.gadā, savukārt 

2013.gadā skolēnu skaits 10.-12.klasēs bija nepietiekams.  

Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamā informācija par pēdējiem diviem 

kalendārajiem gadiem liecina, ka: 

Valsts ģimnāzijas statusa iegūšanas kritērijs 2013.gads 2014.gads 

Izglītojamo skaits 10.-12.klasē 

 

242 251 

Izglītojamo mācību rezultātu vidējais procentuālais 

novērtējums valsts centralizētajos eksāmenos 

64,34% 

(vidēji valstī 

50,12%) 

64,01% 

(vidēji valstī 

51,11%) 

 

Vēršam uzmanību, ka ministrija arī turpmāk plāno ikgadēju valsts ģimnāzijas statusu 

apliecinošu rādītāju atbilstības izvērtējumu.  

Līdztekus tam, meklējot risinājumus demogrāfisko faktoru ietekmes mazināšanai 

attiecībā uz noteikumos noteikto kritēriju par skolēnu skaitu, kas nodrošināms valsts ģimnāzijas 

statusu ieguvušajām izglītības iestādēm, kā arī vienlaikus stiprinot atbilstošu izglītības apguves 

kvalitāti, ministrija ir sagatavojusi grozījumus noteikumos (projektu) (valsts sekretāru 

sanāksmē izsludināti 2014.gada 11.decembrī, VSS-1122). Tie paredz mazāku minimāli 

nepieciešamo izglītojamo skaitu 10. – 12.klasē ārpus Rīgas esošajām valsts ģimnāzijām, kā arī 

jaunu kritēriju valsts ģimnāzijās īstenotajām izglītības programmām un izglītojamo mācību 

rezultātiem valsts noteiktajos centralizētajos eksāmenos plānošanas reģiona kontekstā. 

Grozījumu projektā precizētas arī valsts ģimnāzijai noteiktās pedagogu tālākizglītības un 
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metodiskā centra funkcijas. Noteikumu projekta sagatavošanā gan informatīvā, gan 

priekšlikumu sniegšanas statusā tikušas iesaistīti gan valsts ģimnāziju direktori, gan republikas 

pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāji un izglītības speciālisti. Pēc grozījumu stāšanās 

spēkā valsts ģimnāzijas statusu apliecinošu kritēriju atbilstība tiks vērtēta atbilstoši jaunajam 

regulējumam. 

 Vienlaikus vēršam uzmanību, ka ministrija, īstenojot Izglītības attīstības 

pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam (turpmāk – pamatnostādnes) noteiktos mērķus un 

prioritātes, Eiropas Savienības struktūrfondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās 

izglītības iestāžu mācību vidi” (turpmāk – SAM 8.1.2.) ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda atbalstu plānojusi  atbalstu mācību vides uzlabošanai vispārējās izglītības iestādēs, kur 

viena no atbalsta saņēmējām prioritārajām būs arī valsts ģimnāzijas.  

Atsaucoties uz iepriekš minēto, aicinām Jūsu pašvaldības izglītības iestāžu tīkla 

attīstības plānošanas kontekstā izvērtēt prioritātes ilgtermiņa ieguldījumiem Liepājas Valsts 

1.ģimnāzijas, kā arī pārējo izglītības iestāžu attīstībā. Savukārt, plānojot nepieciešamās 

darbības Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma piesaistei, aicinām sekot līdzi 

aktuālākajai informācijai tīmekļa vietnē www.esfondi.lv (sadaļa „2014.-2020.gads”), kā arī 

tīmekļa vietnē http://esfondi.izm.gov.lv. 

 

 

 Valsts sekretāra vietniece – 

 Izglītības departamenta direktore, 

 valsts sekretāra pienākumu izpildītāja    E.Papule 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ē.Sīka 

67047976   

http://www.esfondi.lv/
http://esfondi.izm.gov.lv/

