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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

 
 
Par priekšlikumiem bērnudārzu pieejamības 
problēmas risināšanai 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas precizēto informatīvo ziņojumu “Priekšlikumi 
bērnudārzu pieejamības problēmas risināšanai” (turpmāk – informatīvais 
ziņojums) un nesaskaņo, jo ir šādi iebildumi: 

 
1. Informatīvā ziņojuma 1. pielikuma pēdējā rindkopa “Papildus, veicot 

grozījumus 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”, būtu izvērtējama iespēja 
metodikā iekļaut kapitālieguldījumus.” ir noraidāma, jo ir pretrunā: 
1.1.  ar Izglītības likuma 17. panta pirmās un otrās 1,2 daļas 

noteikumiem, kas nosaka, ka katras pašvaldības pienākums ir 
nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību 
bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā 
izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts 
valodā. 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 
privātajam pakalpojuma sniedzējam sedz izmaksas Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā. Izmaksas sedz apmērā, kas 
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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; 

1.2. ir pretrunā ar MK noteikumiem nr. 250 “Kārtība, kādā 
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu 
vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, uz 
kuriem pamatojoties, ir sagatavots 1. pielikums; 

1.3. norādām, 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 publisku, 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. 

 
2. Pieņemot lēmumu par valsts atbalsta pārtraukšanu un mainot kārtību, 

kādā pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 
privātajai izglītībai, tiks radīta ievērojama ietekme uz pašvaldību 
budžetiem 21 332 328,00 EUR apmērā (Informatīvā ziņojuma 
16. lpp.) tas ir, papildus esošajam līdzfinansējumam ir nepieciešami 
8 422 9331,00 EUR. Jāņem vērā, ka “Kārtība, kādā nosaka 
pedagogu darba slodzes un darba samaksas lielumu, kā arī aprēķina 
un sadala valsts finansējumu vispārējās, profesionālās un interešu 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” paredz pašvaldībām 
sava budžeta iespēju robežās līdz 2018. gada 1. septembrim 
pakāpeniski ieviest jauno darba samaksas modeli attiecībā uz 
pedagogiem, kuru darba samaksa ir no pašvaldības budžeta. 
 

3. Ņemot vērā iespējamo negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžetiem un 
iespēju vecākiem atgriezties darba tirgū, kā arī iespējamo negatīvo 
ietekmi uz ģimenes budžetu, LPS lūdz izteikt MK protokollēmuma 
2. punktu šādā redakcijā: “Atbalstīt informatīvajā ziņojumā 
aprakstīto 1. variantu, kas paredz, ka valsts atbalsts bērnu 
nodrošināšanai ar vietām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs 
tiek turpināts un valsts atbalsts par vienu bērnu sastāda 40% no 
izmaksām”. 

 
4. Izslēgt Protokollēmuma 4. punkta tekstu “nepieciešamības gadījumā 

veicot papildu konsultācijas par izmaksu pozīcijām”, jo Izglītības un 
zinātnes ministrijai, Finanšu ministrijai, Labklājības ministrijai, 
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VARAM un Latvijas Pašvaldību savienībai tāpat ir tiesības 
konsultēties. Šis teksts ir liekvārdība. 

 
 
 
 
 
 
Priekšsēža p.i. Mudīte Priede 
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Ināra Dundure, Padomniece 
67508533, inara.dundure@lps.lv 
 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 


