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Izglītības un zinātnes ministrijai 
 

 
Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos nr. 477 
“Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un 
vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības 
klašu (grupu) finansēšanas kārtība”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo noteikumu 
projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos nr. 477 
“Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās 
izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”” (grozījumi), jo ir šādi iebildumi: 

1. Grozījumu 1.3. punktā.  
“17. Pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga 

profesionālās darbības kvalitātes pakāpju piemaksām nepieciešamo finansējumu 
ministrija aprēķina un sadala pašvaldībām trīs procentu apmērā no šo noteikumu 8., 
10., un 15. punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātās mērķdotācijas.”  

 
2. Grozījumu pielikuma 2. tabulā ņemt vērā LPS iebildumu, pamatojumu: 
 

LPS Iebildums, pamatojums 
Ierosinām 2. tabulas 14. un 15. aili sadalīt divās ailēs, jo šajās ailēs EKK 2000 tiek uzrādīts 
pēc uzkrāšanas principa, bet EKK 5000 – pēc naudas plūsmas principa, t.i.: 

 
Citi izdevumi* Izpilde kopā (sum=3. līdz 14.) 

2000. Preces 
un 
pakalpojumi 

5000. Pamatkapitāla 
veidošana 

2000. Preces 
un 
pakalpojumi 

5000. Pamatkapitāla 
veidošana 

14 15 16 17 
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3. Grozījumus papildināt ar šādu tekstu: 
 
Ja pašvaldība pieņēmusi lēmumu reorganizēt speciālās izglītības iestādi (apvienojot 
izglītības iestādes) un ministrija to saskaņojusi, tad, plānojot finansējumu, 
uzturēšanas izdevumiem un pedagogu darba samaksai apvienotai speciālai izglītības 
iestādei no nākamā gada 1. janvāra ņem vērā izglītojamo skaitu reorganizējamo 
speciālo izglītības iestāžu īstenotajās izglītības programmās uz kārtējā gada 
1. septembri. 
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