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Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Profesionālās izglītības kompetences centra 
statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība 
mākslā, mūzikā vai dejā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo šo 
noteikumu projektu, jo izsaka iebildumus par šādiem kritērijiem: 2.1.; 2.1.2. 
un 2.1.3., kuri nosaka vienādu izglītojamo skaitu kompetenču centros 
republikas pilsētās, novados un novadu pilsētās. LPS uzskata, ka audzēkņu 
skaitu kompetenču centros novados, novadu pilsētās un republikas pilsētās 
nepieciešams diferencēt.  

LPS iebilst pret noteikumu projekta 2.2.3. apakšpunktā noteikto 
kritēriju, kas ir pretrunā ar Izglītības likuma 1. panta 20. daļu, “profesionālā 
izglītība – praktiska un teorētiska sagatavošanās darbībai noteiktā profesijā, 
profesionālās kvalifikācijas ieguvei un profesionālās kompetences 
pilnveidei”. Ja pozitīvi tiek vērtēti tikai tie absolventi, kuri iestājas nozares 
augstskolās, tad to profesionālo izglītības programmu absolventi, kuri pēc 
mācībām neiestājas, bet sāk strādāt nozarē, dod attiecīgajai izglītības iestādei 
zemāku procentuālo attiecību. Ņemot vērā iepriekš minēto, LPS ierosina 
papildināt 2.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.2.3. ne mazāk kā 50 procenti no absolventu kopskaita turpina 
izglītības iegūšanu augstākā izglītības pakāpē kultūrizglītības nozarē vai 
strādā nozarē;”. 

LPS iebilst pret noteikumu projekta 1. pielikumā iekļauto informāciju 
par to, ka Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolai un Ventspils Mūzikas 
vidusskolai profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšanas 
laiks tiek plānots 01.01.2016., jo tas ir pretrunā ar Ministru kabineta 
2015. gada 4. marta rīkojumā nr. 110 (prot. nr. 10, 43. §) “Par Kultūras 
ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu 
attīstības koncepciju” 7.2. sadaļā “PIKC izveides laika grafiks” noteikto, ka 
Latvijas Nacionālajam kultūras centram un Kultūras ministrijai jānodrošina 
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Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas un Ventspils Mūzikas vidusskolas 
kompetences centra statusa iegūšana līdz 2015. gada 1. septembrim.  
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