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Izglītības un zinātnes ministrijai 

 

 

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 

2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 “Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs”” 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo VSS-

460, noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija 

noteikumos Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās 

izglītības iestādēs”” (Noteikumi), jo ir šādi iebildumi: 

1. Lūdzam papildināt Noteikumu projektu ar papildus punktu, kur tiek 

veikti grozījumi spēkā esošo noteikumu 7.punkta 7.2 apakšpunktā un izteikt šo 

punktu sekojošā redakcijā:   

7.2. skolēnu (bērnu) skaitam, kas apgūst speciālās izglītības programmas 

speciālās izglītības klasēs (grupās) vai integrēti vispārējās izglītības 

iestādēs, piemēro koeficientu: 

- programmām 53, 54, 55, 56, 57 – tiek saglabāts koeficients 2; 

- programmām 51, 52, 58 – tiek piemērots koeficients 3; 

- programmai 59  – tiek piemērots koeficients 5; 

2. Noteikumu projekta anotācijā vai atsevišķā pielikumā parādīt  

finansējuma aprēķinu, nosakot, ka finansējums, kuru aprēķina ar iepriekš 

minētajiem koeficientiem, tiek aprēķināts atsevišķi un tiek iezīmēts un tiek 

norādīts, ka finansējums izmantojams atbalsta pasākumu nodrošināšanai 

speciālo izglītības programmu skolēniem, t.i. darba samaksai pedagoga 

palīgam, speciālajam skolotājam, individuālā un konsultāciju darba samaksai 

skolotājiem, kas strādā ar iekļautajiem skolēniem. 

Atgādinām, ka ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 

26.aprīļa rīkojumu Nr.49 tika izveidota Darba grupa: “Par darba grupas 

izveidi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām sniedzamo pakalpojumu 

izmaksu modeļa izstrādei”, kas  strādāja divus gadus, lai realizētu iekļaujošo 
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izglītību vispārējās izglītības iestādēs un izstrādātu izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām sniedzamo pakalpojumu izmaksu modeli.  

Pēc divu gadu intensīva darba Darba grupa, kuras darbu vadīja 

Izglītības un zinātnes ministrija un kuras sastāvā strādāja: Modra Jansone 

(IZM); Mudīte Reigase (VISC); Irina Avdejeva (LIZDA); Līga Bērziņa 

(Autisma biedrība); Elīna Celmiņa (LM);  Ināra Dundure (LPS); Lolita Kokina 

(Cēsu novads);  Dr. paed. Dita Nīmante. LU asoc.prof.; Mārīte Rozenštoka 

(IZM); Liene Skuja (VM); Sanita Treimane (IZM); Vita Ukase (Rīgas 

pašvaldības Izglītības atbalsta nodaļa);  - Inese Kārkliņa (Vaivaru pamatskolas 

direktore); Gunda Balode (Jelgavas internātpamatskolas-attīstības centra 

direktore); Atis Brikmanis (nu jau bijušais Līvupes pamatskolas direktors) u.c.  

Nonāca pie kopīga secinājuma, ka lai bērnus ar speciālām vajadzībām jēgpilni 

iekļautu vispārizglītojošās skolās un lai tiem nodrošinātu atbilstošu atbalstu, 

aprēķinot valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs, ir nepieciešams noteikt atšķirīgus koeficientus 

atbilstoši noteiktajai speciālās izglītības programmai: 

- programmām 53, 54, 55, 56, 57 – tiek saglabāts koeficients 2; 

- programmām 51, 52, 58 – tiek piemērots koeficients 3; 

- programmai 59  – tiek piemērots koeficients 5;  

Atgādinām, ka arī A.K.Kariņa valdības Rīcības plāna 

122.;122.1.punkti paredz: “Nodrošināsim mērķtiecīgus un efektīvus 

ieguldījumus iekļaujošas izglītības īstenošanai un atbalstīsim kvalitatīvas 

izglītības pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām, bāreņiem un bērniem no 

sociāli mazaizsargātām ģimenēm”, kas nav pretrunā ar iepriekš veikto IZM 

veikto darbu. Lūdzam ievērot pēctecību un nodrošināt ilgtspējīgu izglītības 

politikas realizāciju. 

 

 

 

 

Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  

 
 

Ināra Dundure 67226536 

Inara.Dundure@lps.lv 
 

 

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 


