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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

Par atzinuma sniegšanu par 
likumprojektu “Grozījums 
Izglītības likumā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo 
likumprojektu “Grozījums Izglītības likumā”, jo ir šādi iebildumi: 

1. Pašvaldību atbalstu privātajām izglītības iestādēm un bērnu 
uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem nevar noteikt ar centralizētām 
piespiedu metodēm, jo šī ir autonoma pašvaldību funkcija.  

2. Pašvaldību tiesības un pienākumi attiecībā uz pirmsskolas izglītības 
pieejamību un tās risināšanas iespējām ir noteikti Izglītības likuma 
17. panta (21) apakšpunktā, kur noteikts, ka pašvaldības „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”. 

3. Tā kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs neīsteno licencētu 
pirmsskolas izglītības programmu un tā ir alternatīva bērnu 
pieskatīšana un aprūpe, par iespējamo atbalstu ir tiesīga lemt 
attiecīgā pašvaldība. Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām var 
nodrošināt līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējam. Uzskatām, ka nav pamata šo pakalpojuma formu skatīt 
Izglītības likuma iespējamo grozījumu kontekstā. Turklāt šī bērnu 
uzraudzības pakalpojuma izmaksas nav un nevar būt vienlīdzīgas un 
pielīdzināmas izglītības iestāžu izmaksām, kurās tiek īstenota 
pirmsskolas izglītības programma.  

4. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 8. pantu, uzliekot pašvaldībām  
pildīt papildu funkcijas (bērnu uzraudzības pakalpojumi), vienlaicīgi 
ir jānosaka papildu finansēšanas avots, ja funkciju izpilde saistīta ar 
izdevumu palielināšanos. 



 
 

 

2 

5. Katrā Latvijas pašvaldībā ir noteikta kārtība, kādā tās 
administratīvajā teritorijā tiek īstenota pirmsskolas izglītības 
nodrošināšanas funkcija. Kārtība noteikta ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem, kurus saskaņo Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija, tādēļ uzskatām, ka līdzfinansējuma 
piešķiršanas vai pārtraukšanas jautājumi ir jānosaka šajos kārtību 
reglamentējošajos aktos, jo likumā “Par pašvaldībām” noteikta 
kompetence izglītībā un ar to uzliktās funkcijas izpildi organizē un 
par to atbild pati pašvaldība.  

6. Balstoties uz “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas” likuma 2. panta “Pienākums likumīgi 
rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu” (1) “Publiska persona 
rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, 
jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu 
atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī 
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai”, – pašvaldībai ir jābūt 
iespējai pārliecināties par pašvaldības līdzekļu lietderīgu izlietošanu, 
kā arī jārūpējas, lai esošie resursi un finanšu līdzekļi netiktu 
nelietderīgi tērēti.  

7. Lai palielinātu pārredzamību par publisko līdzekļu izlietojumu, ja 
pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniedz privātā pirmsskolas 
izglītības iestāde, minēto pakalpojumu grāmatvedības un uzskaites 
kontiem ir jābūt nošķirtiem, un saskaņā ar spēkā esošajiem 
noteikumiem grāmatvedības operatīvajiem kontiem, kas attiecas uz 
katru no minētajām darbībām, ir jābūt nošķirtiem un publiski 
pieejamiem pārbaudēm par publisko līdzekļu izlietojumu. Publiskais 
finansējums nevar būt privātās pirmsskolas izglītības iestādes peļņas 
avots. 
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