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Izglītības un zinātnes ministrijai  

 

 

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos 

 Nr. 477 „Speciālās izglītības iestāžu un  

vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības  

klašu (grupu) finansēšanas kārtība” 

 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LIZDA) ir 

iepazinusies ar Grozījumu projektu Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 

477 „ Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu 

(grupu) finansēšanas kārtība” (grozījumu projekts) un sākotnējās ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotācija).  

LIZDA uzskata, ka tik nozīmīgam un apjomīgam grozījumu projektam piecas darba 

dienas ir par maz, lai tos izvērtētu LIZDA pedagogu organizācijā un izanalizētu kopsakarībā ar 

visu IZM iesniegto grozījumu paketi ( MK noteikumi Nr.445, 447, 477, informatīvais ziņojums 

un Grozījumi Izglītības likumā). LIZDA lūdz vēl vismaz piecas darba dienas, lai varētu sniegt 

kvalitatīvu un argumentos balstītu atzinumu, pretējā gadījumā informējam, ka būs iespējami vēl  

jauni papildus priekšlikumi, kurus LIZDA  iesniegs IZM grozījumu projekta saskaņošanas 

gaitā. 

LIZDA izskatot grozījumu projektu un anotāciju rosina 1.3. grozījuma 4. punktu 

izteikt šādā redakcijā: 

“4. Šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus par 

speciālo izglītības programmu izglītojamiem ar redzes traucējumiem, ar dzirdes traucējumiem, 

ar garīgās veselības traucējumiem, ar garīgās attīstības traucējumiem, ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem un jauktiem 

attīstības traucējumiem finansē, ievērojot uzturēšanas izdevumu normatīvu (gadā) vienam 

speciālās izglītības iestādes izglītojamam atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam, piemērojot 

šādus koeficientus: 

4.1. izglītojamam, kurš saņem internāta pakalpojumus visu diennakti mācību gada garumā  – 

1,35; 

4.2. izglītojamam, kurš nesaņem internāta pakalpojumus – 1,2.”; 

Anotācijā norādīts, ka grozījumu projekts precizē noteikumu Nr. 477 4. punktu, 

nosakot, ka speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumus, uzturēšanas 

izdevumus no valsts budžeta sedz par speciālo izglītības programmu izglītojamiem, finansē, 

ievērojot uzturēšanas izdevumu normatīvu vienam speciālās izglītības iestādes izglītojamam, 

atbilstoši noteikumu 1. pielikumam, piemērojot koeficientus. Ja pašvaldības speciālā izglītības 

iestāde īsteno speciālo izglītības programmu izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām, ar 
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kustību traucējumiem, ar valodas traucējumiem vai mācīšanās traucējumiem, tad uzturēšanas 

izdevumi par minēto speciālo izglītības programmu izglītojamiem tiek segti no pašvaldību 

budžeta. Grozījumu projektā izglītojamam, kurš saņem internāta pakalpojumus visu diennakti 

mācību gada garumā  noteikts, ka koeficients ir 1.35, aprēķinot uzturēšanas izdevumus, tiek 

piemērots tikai tiem pašvaldību speciālo skolu izglītojamiem, kas internāta pakalpojumus 

izmanto visu diennakti mācību gada garumā. LIZDA eksperti norāda, ka speciālajās skolās nav 

pagarinātās grupas, bet skolēni, lielākā daļa pēc stundām paliek internāta grupās. Piemēram., 

daudzās skolās izglītojamie tiek izņemti pēc vecāku darba laika, ap plkst. 19.00 - 20.00. mazs 

īpatsvars ir izglītojamo, kurus vecāki var nogādāt  tūlīt pēc stundām uz dzīvesvietu.. Tieši šis 

laiks ir, kad skolotājs strādā ar visiem vienādi vai viņš nakšņo vai nenakšņo izglītības iestādē. 

Notiek pasākumi, mācību sagatavošana nākamajai dienai, brīvā laika pavadīšana internāta 

skolotāja vadībā. Arī tie, kuri dodas mājās plkst. 20.00 saņem izglītības iestādes  

pakalpojumus. Ja IZM ieskatā tas nav internāta pakalpojums, tad jālūdz juristiem definēt un 

aktualizēt internāta pakalpojuma jēdzienu. Eksperti skaidro, ka izglītojamo izmaksas pa nakti  

nav nozīmīgas, divas aukles ar minimālo mēneša algu. Eksperti uzskata, ka šīs nakšņošanas 

izmaksas samazina koeficientu par 0.15, tāpēc LIZDA iesaka izglītojamam, kurš nenakšņo 

internātā piemērot koeficientu  1,20.  

Norādām, ka speciālās izglītības iestādes pilda gan izglītošanas funkcijas, gan risina 

sociāli ekonomiskās situācijas sekas, palīdz integrēties sabiedrībā cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, dod iespēju vēcākiem apvienot darbu un bērniņa ar īpašām vajadzībām 

audzināšanu, izglītošanu, tāpēc jo īpaši būtu jānodrošina atbalsts šādām ģimenēm. 

Priekšlikums papildināt anotācijas sadaļu par sabiedrības līdzdalību  saistībā ar 

dokumenta projekta izstrādi, iekļaujot LIZDA. 

 

 

Priekšsēdētāja           I. Vanaga 
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