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Finanšu ministrijai 
 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 
28. jūnija noteikumos nr. 418 “Kārtība, kādā 
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir iepazinusies ar Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 
28. jūnija noteikumos nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”” un izsaka šādu 
iebildumu:  
Noteikumu projekts paredz, ka no 2018. gada 1. janvāra pašvaldību 
savstarpējie norēķini ir veicami arī par pašvaldību internātskolu sniegtajiem 
pakalpojumiem. Ņemot vērā, ka  
1) Ministru kabineta un LPS 2017. gada vienošanās un domstarpību 

protokols ietver vienošanos Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
izveidotajai darba grupai līdz 31.12.2016. izvērtēt pašvaldību 
internātskolu attīstības iespējas un iespējamos risinājumus internātskolu 
finansēšanai turpmākiem gadiem, izskatot arī iespēju internātskolu 
darbību nodrošināt no valsts budžeta līdzekļiem;  

2) atbilstoši likumprojektam “Par valsts budžetu 2017. gadam” un Ministru 
kabineta 15.07.2016. noteikumiem nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu, 
internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu 
(grupu) finansēšanas kārtība” valsts budžeta finansējums pašvaldību 
internātskolu uzturēšanas izdevumu segšanai paredzēts līdz 2017. gada 
beigām (nav steidzamības), 

uzskatām, ka jautājums par savstarpējiem norēķiniem par pašvaldību 
internātskolu sniegtajiem pakalpojumiem ir atliekams līdz brīdim, kad darbu 
beigs iepriekš minētā IZM darba grupa un būs pieņemts lēmums par 
internātskolu turpmāko darbību un finansēšanas kārtību. 
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Attiecībā uz grozījumiem Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumos 

nr. 418 par pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm iebildumu 
nav. Vienlaikus vēlamies atzīmēt, ka Ministru kabineta noteikumu projekts 
neietver informāciju par viena audzēkņa izmaksu aprēķina principu 
speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs 2017. gadā.  
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