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Sēde notiek: Izglītības un zinātnes ministrijā Vaļņu ielā 2, Apspriežu zālē.
Sēde sākas: plkst.14.00
Izglītības un zinātnes ministrija:
M.Gruškevics
E.Papule
B.Rivža
A.Skrastiņš

IZM Politikas koordinācijas departamenta direktors
Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūras
vadītāja
Izglītības un zinātnes ministre
Vispārējās izglītības departamenta direktors

Latvijas Pašvaldību savienība:
G.Auza
I.Behmane
V.Brūdere
J.Dimitrijevs
J.Dukšinskis
S.Golde
L.Jansone
A.Jaunsleinis
I.Jurkeviča
U.Katlaps
L.Kokina
R.Krūkle
N.Ķīvītis
I.Lasis
Ē.Lukmans
I.Magdaļenoka
I.Peipiņa
A.Podvinska
Ē.Stērnieks
E.Vēbers
B.Zelmene
D.Zvirbule

Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja
Saldus rajona padomes izpilddirektore
Kuldīgas rajona padomes izpilddirektore
Jēkabpils rajona padomes priekšsēdētāja vietnieks, Viesītes domes
priekšsēdētājs
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs
Liepājas domes priekšsēdētāja vietniece
Gulbenes rajona Izglītības pārvaldes vadītāja
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
Laucienes pagasta padomes priekšsēdētāja
Dundagas vidusskolas direktors
Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītāja
Ogres rajona Izglītības pārvaldes vadītāja
Kuldīgas rajona padome
Kandavas novada domes deputāts, Kandava tehnikuma direktors
Tukuma pilsētas domes izpilddirektors
Līvānu 1.vidusskolas direktores vietniece
Latvijas pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras
jautājumos
Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietniece
Lazdukalna pagasta padomes priekšsēdētājs
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta direktors
Talsu rajona padomes Izglītības, kultūras, sporta komitejas
vadītāja
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece sabiedrisko attiecību
jautājumos
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Protokolē:
K.Jansone

Politikas koordinācijas departamenta Politikas analīzes un
plānošanas nodaļas pārvaldes vecākā referente

Darba kārtība:
Pārrunāt Latvijas Pašvaldību savienību interesējošus ar izglītības procesa
finansēšanu saistītus jautājumus.
A.Jaunsleinis informē par aktuālajām ar izglītības finansēšanu saistītajām problēmam
Latvijas pašvaldībās.
Sanāksmes norise
A.Jaunsleinis jautā par skolu akreditācijas procesa turpmāko gaitu saistībā ar Akreditācijas
aģentūras statusa maiņu - problēmu rada tas, ka aģentūrai nav piešķirts pārejas finansējums
un turpmākais aģentūras darbs būtu finansējams no valsts budžeta.
A.Jaunsleinis ierosina šo jautājumu risināt, paredzot aģentūras nepieciešamo finansējumu
iekļaut 2007.gada valsts budžetā.
B.Rivža šo ierosinājumu atbalsta.
A.Jaunsleinis norāda, ka pašvaldības nav saņēmušas valsts budžetā paredzētās mērķdotācijas
skolām grāmatu iegādei.
A.Skrastiņš informē, ka IZM ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu par
procedūru, kā mācību grāmatu iegādes mērķdotācija tiks sadalīta pašvaldībām
B.Rivža sola līdz šā gada 1.maijam ieviest procedūru mācību grāmatu iegādes mērķdotāciju
sadalei.
A.Jaunsleinis norāda, ka būtu risināms arī jautājums par pirmsskolu izglītības pedagogu darba
samaksu kā valsts budžeta mērķdotāciju, kam nepieciešami 30 miljoni latu.
A.Jaunsleinis uzsver – ja bērnudārzu pedagogi var tikt klasificēti kā pedagogi, tad viņiem ir
jāsaņem algas no valsts budžeta tāpat kā skolu pedagogiem.
B.Rivža sola aktualizēt šo jautājumu, kad tiks lemts par 2007.gada budžetu.
A.Jaunsleinis jautā, vai nav iespējams risināt pārrunas ar Finanšu ministriju par Valsts
investīciju programmas turpināšanu, jo ES struktūrfondu līdzekļi nav pietiekami, lai īstenotu
ar izglītības jomu saistītās vajadzības pašvaldībās.
B.Rivža sola par šo jautājumu runāt ar finanšu ministru O.Spurdziņu, kā arī iesaka Latvijas
Pašvaldību savienībai nosūtīt finanšu ministram vēstuli, kurā tiktu norādīta Latvijas
Pašvaldību savienības nostāja jautājumā par Valsts investīciju programmu.
A.Jaunsleinis lūdz ministriju deleģēt pārstāvi dalībai Latvijas Pašvaldību savienības komitejas
sēdē šā gada 18.aprīlī plkst.13.00
B.Rivža iesaka deleģēt IZM Eiropas lietu departamenta direktori L.Sīku.
Vienojas akceptēt B.Rivžas ierosinājumu.
A.Jaunsleinis norāda, ka nav skaidrs pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības
mācību iestādēs strādājošo medicīnas māsu statuss.
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A.Skarastiņš norāda, ka būtu jāvienojas medicīnas māsas statusu noteikt – mediķis.
A.Jaunsleinis ierosina Izglītības un zinātnes ministrijai organizēt Latvijas Pašvaldību
savienības, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Ģimenes un bērnu lietu
ministrijas sarunas par šo jautājumu.
B.Rivža atbalsta tikšanās nepieciešamību.
B.Rivža norāda, ka ministriju un Latvijas Pašvaldību savienības tikšanos jāorganizē Latvijas
Pašvaldību savienībai.
Vienojas akceptēt B.Rivžas ierosinājumu.
A.Jaunsleinis jautā par mērķdotāciju sadali skolotāju profesionālajai tālākizglītībai.
A.Skrastiņš atbild, ka mērķdotāciju līdzekļi tiks dalīti sākot ar šā gada aprīļa mēneša beigām.
B.Rivža uzdod:
A.Skrastiņam nodrošināt rīkojuma par mērķdotāciju pedagogu tālākizglītībai sadali
pieejamību sabiedrībai.
A.Jaunsleinis norāda, ka budžeta mērķdotācijas pedagogu algām, kas paredzētas klašu
audzināšanas darba apmaksai, Latvijas rajonos nesedz faktiskos izdevumus.
M.Gruškevics uzsver, ka no kopējās budžeta mērķdotācijas pašvaldībām tiek segtas vairākas
pašvaldību funkcijas, skolotāju algas ir daļa no šīm funkcijām.
M.Gruškevics un A.Skrastiņš kā iespējamo problēmas cēloni norāda mājapmācībā esošo
skolēnu skaita pieaugumu.
B.Rivža norāda, ka iepriekšminētais jautājums Izglītības un zinātnes ministrijas patstāvīgo
nodaļu vadītājiem un Latvijas pašvaldību savienībai būtu jāpārrunā atsevišķā sēdē šā gada
jūnijā, līdz tam katrai no sarunās iesaistītajām pusēm apsverot iespējamos problēmas
risinājumus.
Vienojas akceptēt B.Rivžas ierosinājumu.
Nolemj:
1. L.Sīkai piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības komitejas sēdē šā gada 18.aprīlī
plkst.13.00
2. Par atbildīgo ministrijas pārstāvi ministrijas sarunām ar Latvijas Pašvaldību savienību par
esošo mērķdotāciju pedagogu algām, kas paredzētas klašu audzināšanas darba apmaksai,
norīkot M.Gruškevicu.
3. Nākamā sēde notiks šā gada maija beigās vai jūnija sākumā. Laiks tiks precizēts.

Izglītības un zinātnes ministre

Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdis

B.Rivža

A.Jaunsleinis
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