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Izglītības un zinātnes ministrijai 
 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 
17. decembra noteikumos Nr. 1523 
“Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās 
noteiktajām vidējām izmaksām sedz 
pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības iestādei”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 
17. decembra noteikumos Nr. 1523 “Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās 
noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības iestādei”” (turpmāk tekstā – noteikumu 
projekts), jo ir šādi iebildumi: 

1. Noteikumu projekta 1. panta 1.2. apakšpunkts noraidāms. Ņemot 
vērā, ka MK noteikumu Nr. 1523 „Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši 
tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” 5. pants un 
16. pants nosaka pašvaldību un valsts atbalstu privāto pirmsskolas 
izglītības programmu finansējumu, šim finansējumam ir konkrēts 
mērķis – pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana un konkrēta 
izglītības satura apguves nodrošināšana bērniem. Vēršam uzmanību, ka 
noteiktu prasmju, zināšanu un attieksmju apguves pamatā ir regulārs un 
pēctecīgs, bērnu vecumam un vajadzībām atbilstošs jēgpilns 
pedagoģiskais process, ko organizē profesionāli sagatavots pedagogs 
izglītības vidē. 

Norādam, ka Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3. panta pirmais apakšpunkts nosaka pienākumu lietderīgi 
rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu, tai skaitā publiska persona, kā arī 
kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 

1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu 
un mantas izlietojumu;  
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2. Lai samērotu bērna tiesības saņemt regulāru un pēctecīgu, vecumam un 

vajadzībām atbilstošu jēgpilnu pirmsskolas izglītību un vecāku 
intereses, iesakām 8. punktā vārdus “vienu mēnesi” aizstāt ar 
vārdiem “divus mēnešus”. 

 
3. Noteikumu projekta 1. panta 1.3. apakšpunkts noraidāms, tāpēc ka 

MK noteikumu Nr. 1523 “Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās 
noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības iestādei” 10. pants jau paredz tiesības 
atteikties no pašvaldības piedāvātās vietas pirmsskolas izglītības 
iestādē. 

 
Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka likuma “Par pašvaldībām” 15. pants paredz, 
ka pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 
audzināšanas iestādēs ir pašvaldību autonomā funkcija, un pašvaldība nosaka 
kārtību, kādā bērna likumīgais pārstāvis ir tiesīgs atteikties no vietas 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un tiesīgs atkārtoti saņemt vietu 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. 
 
       4. Noteikumu projekta 1. panta 1.4. apakšpunkts noraidāms, jo ir 
pretrunā ar Izglītības likuma 17. panta. (21) apakšpunktu, kurš nosaka: 
 (21) Ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura 
dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina 
vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības 
programmā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves 
uzsākšanai) un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā 
izglītības iestādē, tad pašvaldība šim privātam pakalpojuma sniedzējam sedz 
izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Izmaksas sedz apmērā, kas 
atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā 
nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs. 
Ja izglītojamais apgūst Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā 
pašvaldības izraudzītās izglītības iestādes īstenotu pirmsskolas izglītības 
programmu, izmaksas sedz apmērā, kāds noteikts publiskā iepirkuma 
rezultātā. 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta. (21) apakšpunktu iespēja noteikt, 
vai pašvaldība nodrošina vai nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādē, 
ir prasība bērnam būt reģistrētam rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādi. 
 

5. Noteikumu projekta 1. panta 1.5. apakšpunkts noraidāms. 
Noteikuma projekta 1.5. apakšpunkts paredz, ka pašvaldībām ir 

jāuzņemas atbildība par privāto izglītības iestāžu iesniegto datu kvalitāti un 
atbilstību faktiskajai situācijai. Lai pašvaldībām būtu pamats apstiprināt vai 
noraidīt privāto izglītības iestāžu aizpildīto valsts atbalsta pieprasījumu, tai 
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nepieciešams pārliecināties, ka privātajai izglītības iestādei ir nepieciešamie 
attaisnojuma dokumenti, kā arī par to, vai bērns faktiski apmeklē privāto 
izglītības iestādi. Diemžēl pašvaldību pieredze liecina, ka fakts, ka bērns ir 
reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā kā kādas izglītības iestādes 
audzēknis, vēl neapliecina, ka viņš faktiski apgūst izglītības programmu 
konkrētajā izglītības iestādē. Tas nozīmē, ka VIIS arī būtu jāparedz iespēja 
privātajai izglītības iestādei pievienot bērnu apmeklējuma pamatojuma 
dokumentus. Vēršam uzmanību, ka pašvaldību rīcībā nav resursu, lai 
pārbaudītu un kontrolētu privāto izglītības iestāžu sniegto ziņu atbilstību 
faktiskajai situācijai, un nav pieļaujams, ka pašvaldības uzņemas atbildību un 
kontroli par valsts atbalsta līdzekļu izlietošanu atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajiem mērķiem, ja tā pati nepieņem lēmumu par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu. 
 

6. Izglītības un zinātnes ministrija noteikumu projekta anotācijā, 
sadaļā par tiesību akta projekta ietekmi uz sabiedrību, 
tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu, norādījusi, ka 
noteikumu projekts varētu ietekmēt aptuveni 120 privātās izglītības 
iestādēs; vēršam uzmanību, ka Rīgas pilsētas pašvaldībā pirmsskolas 
izglītības programmas īsteno 95 privātās izglītības iestādes, kas sastāda 
aptuveni 80% no kopējā privāto izglītības iestāžu skaita Latvijā. 
Latvijas Pašvaldību savienība nepiekrīt apgalvojumam, ka noteikumu 
projekts mazinās administratīvo slogu, jo tas faktiski no vienas 
institūcijas (Izglītības un zinātnes ministrijas) tiek pārcelts uz 
pašvaldību atbildību, tādējādi atvieglojot tikai Izglītības un zinātnes 
ministrijas darbu, bet radot papildu atbildības jomu pašvaldībām, 
apstiprinot vai noraidot privātās izglītības iestādes aizpildītos valsts 
atbalsta pieprasījumus. 

 
7. Izglītības un zinātnes ministrija noteikumu projekta anotācijā, 

sadaļā Sabiedrības līdzdalības rezultāti, sniedz maldinošu 
informāciju par 2013. gada 13. februāra darba sanāksmes dalībnieku 
priekšlikumiem. Sanāksme tika organizēta kā viedokļu apmaiņa, tā 
netika protokolēta, un anotācijas priekšlikumos neparādās Latvijas 
Pašvaldību savienības un Jelgavas pilsētas viedoklis.  

 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
 
17.04.2014. 9:33 
834 
Ināra Dundure, Padomniece 
67508533, inara.dundure@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


