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Izglītības un zinātnes ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā 
atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vidi” īstenošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – 
noteikumi), jo ir šādi iebildumi: 

1. LPS norāda, ka noteikumu 17. punkts ir pretrunā ar noteikumu 
15.4. punktu, kur ir noteikts ceturtajā atlases kārtā pieejamais publiskais 
finansējums 5 759 230 euro un ir pretrunā ar 45.3. trešajā un ceturtajā atlases 
kārtā noteiktajiem atlases kritērijiem. 

2. Lai nodrošinātu vienotu pieeju finansējuma pieejamībai visām 
pašvaldībām, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu projekta “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi” 
45. punktā noteiktajiem kritērijiem lūdzam 4. kārtas uzsākšanu noteikt līdz 
2018. gada 31. decembrim. 

3. Atkārtoti uzturam iebildumu par Lielvārdes novada pašvaldības 
neiekļaušanu trešajā atlases kārtā un lūdzam noteikumu projekta 8.3. punktu 
izteikt šādā redakcijā: 

“8.3. trešajā atlases kārtā – Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, 
Ķekavas, Mārupes, Salaspils, Lielvārdes un Viļakas novada pašvaldība;” 

Pamatojums: 
Lielvārdes novada pašvaldība ir iekļauta pie Pierīgas pašvaldībām, 

kurām ir noteiktas paaugstinātas prasības attiecībā uz skolēnu skaitu šādos 
jautājumos: 

1.  Jaunā pedagogu atalgojuma modeļa kritēriju noteikšanā – pedagogu 
un izglītojamo attiecība 1:14, kurā netika ņemts vērā, ka pašvaldības 
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administratīvajā teritorijā ir gan pilsētas, gan lauku teritorija, kurā 
atrodas skolas. 

2. Izvirzītajās prasībās 10. klases atvēršanai, nosakot 18 izglītojamo 
skaitu klasē jeb 48 izglītojamos vidusskolas klašu posmā. 

Lielvārdes novada pašvaldība ir veikusi skolu tīkla optimizāciju, ir 
pieaudzis izglītojamo skaits novadā, pašvaldība ir pieņēmusi konceptuālu 
lēmumu par Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas un Lielvārdes 
pamatskolas reorganizāciju. 

Uzskatām, ka Lielvārdes novada pašvaldības minētie argumenti un 
veiktie pasākumi ir objektīvs pamats Lielvārdes novada pašvaldības 
iekļaušanai Ministru kabineta noteikumu projekta 8. punktā. 
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