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STEIDZAMI 
Izglītības un zinātnes ministrijai 

 
Valsts kancelejai 

 
Par MK noteikumu projektu “Speciālās izglītības iestāžu, 
internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās 
izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi MK noteikumu projektu 
“Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu 
speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” (turpmāk MK 
noteikumi) un nesaskaņo, jo ir šādi iebildumi: 

1. MK noteikumu 4. punkta 4.1. un 4.2. apakšpunktos noteiktie 
koeficienti ir noteikti bez aprēķinu veikšanas un satur 
diskriminējošu attieksmi pret vienā izglītības iestādē esošajiem 
bērniem. 

Atgādinām, ka internātskolu mācību un audzināšanas process notiek integrēti 
neatkarīgi no tā, vai skolēns izmanto internātu vai ne. Mācības un 
audzināšana tiek organizēti stundās, ārpusstundu nodarbībās un ārpusskolas 
aktivitātēs.  
Nosakot pazeminātu koeficientu 0,85, likumdevējs paredz, ka daļa bērnu 
nesaņems līdzvērtīgu pakalpojumu kā citi bērni (ēdināšanu un citus 
pakalpojumus).  

MK noteikumu 4. punktu izteikt šādā redakcijā: “Šo noteikumu 
2.1. apakšpunktā minēto izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus finansē 
saskaņā ar uzturēšanas izdevumu normatīvu (gadā) vienam internātskolas 
izglītojamam (1. pielikums), piemērojot šādu koeficientu: 1,35.” 

2. Svītrot MK noteikumu 6. punktu. 
Atgādinām, ka likuma “Par pašvaldībām” 13. pants noteic, ka valsts pārvaldes 
iestādēm nav tiesību uzdot pašvaldībām pildīt tādas funkcijas un uzdevumus, 
kuru finansēšana nav nodrošināta. Ja, pieņemot likumus vai Ministru kabineta 
lēmumus, netiek ievēroti šā likuma 8. un 11. panta noteikumi, kas attiecas uz 
pašvaldību pagaidu funkciju un tām uzdodamo vienreizējo uzdevumu 
finansēšanu, pašvaldības likumā noteiktajā kārtībā var ierosināt attiecīgo 
likumu vai Ministru kabineta lēmumu atcelt un prasīt atlīdzināt izdevumus, 
kas radušies pašvaldībām, pildot attiecīgās funkcijas vai uzdevumus. 
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3. Nav saprotams 7. punktā lietotais formulējums: 7. Pašvaldība 
nodrošina izglītojamo ēdināšanu tās padotībā esošajās speciālās 
izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības grupās bērniem ar 
speciālām vajadzībām, speciālās izglītības klasēs un 
internātskolās, ievērojot veselīga uztura pamatprincipus. 

Lūdzam sniegt skaidrojumu terminam “nodrošina”. 
4. MK noteikumu 1. pielikumā uzturēšanas izdevumu normatīvs 

(gadā) vienam internātskolas izglītojamam, kurš saņem internāta 
pakalpojumus, 3158,77 EUR, apmierina vidējās un lielās 
speciālās skolas, ja tajās nav jāveic būtiski kapitālieguldījumi un 
skolas ēkas tiek ekonomiski apsaimniekotas. Skolās ar bērnu 
skaitu līdz 100 skolēniem uzturēšanas izdevumu normatīvs (gadā) 
jāpalielina par 10%. 

5. MK noteikumu 2. pielikuma 1. tabulā nepamatoti samazināts 
“Nepieciešamais pedagoģisko likmju skaits uz izglītojamo 
izglītības programmas īstenošanai”, tanī pašā laikā MK 
noteikumu anotācijā minēts: “Jāņem vērā, ka šajās likmēs ietilpst 
arī attiecīgā atbalsta personāla (pedagoga palīga, speciālā 
pedagoga u.c.), kas īsteno individuālās un grupu korekcijas un 
rehabilitācijas nodarbības, likmes.” Lai minēto atbalstu 
nodrošinātu, ir jāatstāj iepriekšējie koeficienti. 

6. MK noteikumu 9.2. punktu izteikt šādā redakcijā: “Speciālajām 
internātskolām un speciālajām skolām finansējumu atbalsta 
personāla darba samaksai 25 procentu apmērā no šo noteikumu 
8. punktā un 9.1. apakšpunktā aprēķinātās mērķdotācijas.” 

7. MK noteikumu 14. punktā pēdējo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 
“Papildus aprēķina finansējumu internāta skolotāju darba 
apmaksai, nosakot vienu internāta skolotāja likmi uz 9 internātā 
dzīvojošiem izglītojamiem.” 

Nosakot vienu internāta skolotāja likmi uz 14 internātā dzīvojošiem 
izglītojamiem, nav iespējams nodrošināt klases audzināšanu.  

8. MK noteikumu 20. punktu izteikt šādā redakcijā: “Uzturēšanas 
izdevumus pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm līdz 2017. gada 31. decembrim no valsts budžeta finanšu 
līdzekļiem sedz 100 procentu apmērā.” 

9. MK 2016. gada 15. jūlija MK sēdes protokollēmumā iekļaut 
punktu: 

“Uzdot Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju 
un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt ilgtspējīgu pašvaldību padotībā 
esošo internātskolu un speciālo izglītības iestāžu, tai skaitā pirmsskolas 
speciālo izglītības iestāžu, finansēšanas modeli.” 

 
Pielikumā: Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas–attīstības centra 
12.07.2016. vēstule uz 3 lpp. 
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