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Izglītības un zinātnes ministrijai 

 
 
Par ministru kabineta noteikumu projektu 
“Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
8.3.2.1. pasākuma “Atbalsts nacionāla un 
starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai 
izglītojamo talantu attīstībai” īstenošanas 
noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās 
izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
8.3.2.1. pasākuma “Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu 
īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai” īstenošanas noteikumi” (turpmāk 
Noteikumu projekts), jo ir šādi iebildumi: 

1. Izglītības un zinātnes ministrija, izstrādājot Noteikumu projektu, 
tikai daļēji ir ņēmusi vērā 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” 8.3.2.1. pasākuma “Atbalsts nacionāla un 
starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu 
attīstībai” īstenošanas noteikumi” SĀKOTNĒJĀ NOVĒRTĒJUMA 
3. SADAĻĀ SAM 8.3.2.1. īstenošanas aprakstā plānotās darbības. 

2. Noteikumu projekta 5. punktā ir nepieciešams skaidrojums, ko 
nozīmē “Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases 
veidā”.  

3. Noteikumu projekta 14. punkts ir nekonkrēts un neatbilst 
SĀKOTNEJĀ NOVĒRTĒJUMA aprakstam. 
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4. Lūdzam pilnveidot Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.1. pasākuma “Atbalsts 
nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo 
talantu attīstībai” īstenošanas noteikumi” atbilstoši SĀKOTNĒJĀ 
NOVĒRTĒJUMA plānotajām darbībām. 

5. Vēršam uzmanību, ka vispārējo izglītības iestāžu dibinātāji ir 
pašvaldības. 
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