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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 un nesaskaņo MK 
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”, jo ir šādi 
iebildumi:  
1. LPS norāda, ka MK noteikumu projekta 58. un 59. punkts ir 

diskriminējošs attiecībā pret 74 (septiņdesmit četriem) novadiem, jo 
pieļauj nevienlīdzīgu attieksmi un nosaka MK noteikumu projekta 
12. punktam dažādus spēkā stāšanās termiņus.  

Teksts no noteikumu projekta: 
58. Šo noteikumu 12. punkts stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī. 
59. 2016./2017. mācību gadā un 2017./2018. mācību gadā, uzņemot 
izglītojamos 10. klasēs vispārējās vidējās izglītības programmās klātienes 
izglītības ieguves formā vai attiecīgi neklātienes izglītības ieguves formā, 
izglītības iestāde novadā (izņemot šo noteikumu 12.1.2. un 
12.2.2. apakšpunktā minēto novadu pilsētas un šo noteikumu 12.1.3. un 
12.2.3. apakšpunktā minētos novadus) ievēro šādu kopējo izglītojamo skaitu 
10. klasēs – ne mazāk kā 10 izglītojamie. 

 
2. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām 119 pašvaldībām, LPS 

lūdz izslēgt MK noteikumu projekta 59. punktu.  
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3. 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. 
4. LPS vērš uzmanību, ka skolu saglabāšana valsts austrumu pierobežā, 

attālās teritorijās, kur tuvākā vidusskola atrodas 35–50 km attālumā, vai 
valsts teritorijās, kur ir ierobežota sabiedriskā transporta un pašvaldības 
skolēnu autobusu kustība valsts ceļu sliktā stāvokļa dēļ, ir ne tikai 
izglītības, bet arī tālredzīgas reģionālās politikas un valsts drošības 
jautājums. 
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