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Izglītības un zinātnes ministrijai 

 
Par Informatīvo ziņojumu “Par pašvaldību profesionālās 
izglītības iestāžu finansēšanas principiem” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
informatīvo ziņojumu “Par pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu 
finansēšanas principiem”, jo ir šādi iebildumi: 

1. LPS norāda, ka Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie 
priekšlikumi neatbilst Ministru kabineta un LPS 2016. gada 5. oktobrī 
noslēgtajā vienošanās un domstarpību protokolā noteiktajam, kur puses 
vienojas: “Līdz 2017. gada 1. martam izstrādāt profesionālās 
izglītības iestāžu programmu finansējuma modeli neatkarīgi no 
profesionālās izglītības iestādes dibinātāja, tai skaitā izvērtējot 
iespēju no valsts budžeta finansēt mācību stipendijas.” 

2. Norādām, ka IZM netika aicinājusi pašvaldības un LPS, lai kopīgi 
izstrādātu “Profesionālās izglītības iestāžu programmu finansējuma 
modeli”, kurā būtu vienlīdzīga pieeja valsts budžeta līdzekļu 
piešķīrumam profesionālajā izglītībā neatkarīgi no profesionālās 
izglītības iestādes dibinātāja, tai skaitā izvērtējot iespēju no valsts 
budžeta finansēt mācību stipendijas.  

3. Atgādinām, ka jautājums par profesionālās izglītības iestāžu 
programmu finansējuma modeļa izstrādi neatkarīgi no profesionālās 
izglītības iestādes dibinātāja tika aktualizēts jau 2015. gadā, kur šāds 
lēmums tika pamatots ar Ministru kabineta komitejas 2015. gada 
21. septembra paplašinātās sēdes protokola Nr. 28 1. § “Ministru 
kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību 
protokola projekta “Par vidējā termiņā 2016.–2018. gadam budžetu un 
2016. budžetu”” 2.1.2. punktu, kurā Finanšu ministrijai tika uzdots 
precizēt Ministru kabineta un LPS vienošanos, uzdodot IZM izstrādāt 
profesionālās izglītības finansēšanas modeli un paredzot, ka tā darbība 
tiek uzsākta no 2016. gada 1. septembra. 

4. Savukārt 2016. gada 31. maija Ministru kabineta sēdē IZM tika uzdots 
profesionālās izglītības reformā sagatavot un līdz 2016. gada 
1. septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā profesionālās 



 
 

 

2 

izglītības programmu finansēšanas modeli, tajā skaitā finansēšanas 
principus citu dibinātāju profesionālajām izglītības iestādēm (Ministru 
kabineta 2016. gada 31. maija sēdes protokola nr. 26 39. § 6. punkts). 

5. IZM Informatīvajā ziņojumā norāda, ka “pārējās izmaksas, kas saistītas 
ar profesionālās izglītības programmu īstenošanu, pašvaldībām, 
saskaņā ar Izglītības likuma 59. panta pirmajā daļā noteikto būs 
jāfinansē no pašvaldības budžeta”. Vēršam uzmanību, ka šobrīd ir 
spēkā tiesiskais regulējums, kas nosaka profesionālās izglītības 
programmas īstenošanas izmaksu segšanas kārtību:  

Profesionālās izglītības likuma 31. pants Profesionālās izglītības 
programmu un iestāžu finansēšana: 

• Profesionālās izglītības iestāžu finansēšanas kārtību nosaka šis 
likums, Izglītības likums un citi normatīvie akti un attiecīgās 
profesionālās izglītības iestādes nolikums. 

• Izglītības un zinātnes ministrija un nozaru ministrijas nosaka valsts 
finansēto vietu skaitu valsts, pašvaldību un privāto izglītības iestāžu 
akreditētajās profesionālajās izglītības programmās. 

Izglītības likuma 14. panta 20. punkts nosaka, ka Ministru kabineta 
kompetence ir noteikt izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu 
uz vienu izglītojamo. 
Uz šā deleģējuma pamata ir izdoti Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra 
noteikumi nr. 655 “Noteikumi par profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”. 

6. Situācijas raksturojumā IZM profesionālās izglītības iestādes grupē pēc 
principa – Izglītības iestāžu padotība un padotībā nodošanas laiks. 
Uzskatām, ka situācijas raksturojums jāpapildina ar izglītības iestāžu 
īstenotajām izglītības programmām, izglītojamo skaitu programmās, 
programmu akreditācijas periodu. 

7. Izteiktajā priekšlikumā (Informatīvais ziņojums 6. lpp.) “Profesionālās 
izglītības programmu atbilstība finansēšanas principiem” 1. punktu 
izteikt šādā redakcijā “valstiski nepieciešamās izglītības programmas 
(darba tirgus pieprasītas)”.  

8. Nedz informatīvajā ziņojumā, nedz Ministru kabineta sēdes 
protokollēmuma projektā nav minēti tie ārējie normatīvie akti, kuros 
tiek plānots ietvert profesionālo izglītības programmu finansēšanas 
principus, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā nav 
paredzēts Ministrijai izstrādāt attiecīgus normatīvo aktu grozījumus vai 
izstrādāt jaunus normatīvos aktus. Šādos apstākļos LPS ieskatā gan 
informatīvais ziņojums, gan Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 
projekts uzskatāms par deklaratīvu dokumentu, kurš tā pieņemšanas 
gadījumā neradīs tiesiskas sekas. LPS uzskata, ka finansēšanas principu 
un to īstenošanas procesu nenostiprināšana ārējos normatīvajos aktos 
var radīt situāciju, ka IZM šos finansēšanas principus praksē neīstenos. 

9. Informatīvais ziņojums neapskata jautājumu par profesionālās izglītības 
programmu audzēkņu vienotu valsts finansējuma avotu audzēkņu 
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stipendijām, neatkarīgi no profesionālās izglītības iestādes dibinātāja, 
kas var radīt diskriminējošu situāciju attiecībā pret pašvaldību dibināto 
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem. 

10. Informatīvais ziņojums “Par pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu 
finansēšanas principiem” ir jāpapildina, ievērojot vienlīdzīgu pieeju 
valsts budžeta piešķīrumam profesionālajā izglītībā neatkarīgi no 
profesionālās izglītības iestādes dibinātāja un nosakot vienotu Latvijas 
izglītības klasifikācijā iekļauto profesionālās pamatizglītības, 
arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu 
īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā).  

 
 
 

 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
 
 
24.04.2017. 17:35 
702 
Ināra Dundure, padomniece 
67508533,26486654, inara.dundure@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


