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Izglītības un zinātnes ministrijai 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek 
uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un 
speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un 
atskaitīti no tām, un obligātās prasības 
pārcelšanai uz nākamo klasi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti 
vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un 
atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi” un 
nesaskaņo, jo ir šādi iebildumi: 

1. LPS vērš uzmanību, ka Izglītības likuma 17. pants nosaka pašvaldību 
kompetenci izglītībā, kas ir autonoma pašvaldības funkcija: 

(1) Katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru 
dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt 
pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības 
iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts 
valodā, nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt 
iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī 
bērnu nometnes. 

2. Izglītības likuma 17. panta trešais apakšpunkts dot tiesības 
pašvaldībām noteikt kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes 
finansējamas no budžeta: 

3) nosaka kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes 
finansējamas no budžeta. 

3. Valsts nevar atteikties no pienākuma līdzvērtīgi finansēt izglītību 
skolēniem neatkarīgi no skolēnu skaita klasē. Tas izriet no valsts saistībām, 
pārņemot pedagogu atalgojuma funkciju līdz ar finansējumu no pašvaldībām. 
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4. Ņemot vērā augstāk minēto, aicinām papildināt 12. punktu ar 
12.3. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:  

“Pašvaldības kā izglītības iestādes dibinātājas ir tiesīgas atvērt 
10. klases, nesasniedzot 12. punkta 12.1. un 12.2. apakšpunktos noteiktos 
klašu atvēršanas kritērijus, paredzot pašvaldību līdzfinansējumu.” 

5. LPS ierosina MK noteikumu projekta 12. punktu par izglītojamo 
skaitu 10. klasē nepiemērot Latvijas austrumu pierobežas (ES ārējās robežas) 
pašvaldību vidusskolās, kuras ir vienīgās vispārizglītojošās vidusskolas 
attiecīgajā pašvaldībā. 

Skolu saglabāšana pierobežā ir ne tikai izglītības, bet arī tālredzīgas 
reģionālās politikas un valsts drošības jautājums. Skola laukos ir pilsoniskās, 
valstiskās piederības apziņas veidošanas vieta, kultūras un sabiedriskās dzīves 
centrs. 

6. Otrā punkta 2.1.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: “izglītības 
iestādē novadā (izņemot šo noteikumu 12.1.2. apakšpunktā minēto novadu 
pilsētas un šo noteikumu 12.1.3. apakšpunktā minētos novadus) – ne mazāk 
kā 12 izglītojamo;” 
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