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Rīgā 

 

      29.10.2015. Nr. 56/SAN-1813 

Uz 21.10.2015. Nr. 142.9/17-24-12/15 

 

Latvijas Republikas Saeimas 

Ilgtspējīgas attīstības komisijai 

 

Par nodošanu izvērtēšanai un  

priekšlikumu sniegšanu 

 

Atbildot uz Latvijas Republikas Saeimas Ilgtspējīgas attīstības 

komisijas pieprasījumu, Valsts kanceleja nosūta informāciju par tās 

kompetencē esošajiem jautājumiem valsts pārvaldes politikas īstenošanā par 

priekšlikumu, kas skar valsts pārvaldes iestāžu – izglītības iestāžu kartēšanu.  

Saistībā ar piedāvātajiem risinājumiem skolu tīklam ir atbalstāma 

iecere veikt "ideālā skolu tīkla" kartējumu, balstot to uz kvalitātes kritērijiem 

un atsevišķi izdalot 1.–6. klašu grupu un 7.–12. klašu grupu. Vienlaikus 

norādām, ka saskaņā ar pamatnostādnēs "Valsts pārvaldes politikas attīstības 

pamatnostādnes 2014.–2020. gadam" (Ministru kabineta 2014. gada 

30. decembra rīkojums Nr. 827) noteikto, jau šobrīd eksistē vairāk nekā 

trīsdesmit dažādi valsts institūciju reģionālie teritoriālie strukturējumi, kuri 

kavē vienotas valsts pārvaldes iestāžu administratīvās struktūras ieviešanu 

reģionos, kas tiktu balstīta uz iespējami efektīvāku pakalpojumu sniegšanu 

iedzīvotājiem.  

Tāpat Reģionālās attīstības likums nosaka, ka tiešās pārvaldes iestādes 

savas teritoriālās struktūras organizē atbilstoši plānošanas reģionu teritorijām, 

tomēr pēdējo gadu laikā valsts tiešās pārvaldes iestāžu teritoriālo struktūru 

pielāgošana plānošanas reģionu teritorijām nav notikusi. Tādējādi pilnveidots 

valsts teritoriālais dalījums reģionos un reģionālo administratīvo centru 

noteikšana būtu priekšnosacījums tālākai valsts pārvaldes sistēmas attīstībai 

kopumā. Institūciju darbība vienotos sektoros (teritorijās) ļautu veidot to 

efektīvāku.  

Ievērojot minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

ir uzdevums noteikt reģionālo valsts teritoriālo iedalījumu ar 
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administratīvajiem centriem – lielākajām Latvijas pilsētām, vienlaikus ņemot 

vērā pilsētu ģeogrāfisko izvietojumu un ceļu tīklu reģionā. Tādējādi arī skolu 

tīkla kartēšanā būtu jāņem vērā ne tikai izglītības kvalitātes kritēriji, bet arī šis 

iedalījums, nodrošinot visaptverošu un līdzsvarotu reģionu izaugsmi un 

izglītības piedāvājuma kvalitātes pilnveidi. Lai to īstenotu, skolu tīkla izveidei 

ierosinām veidot atsevišķu sadarbības grupu, kas ņemtu vērā gan valsts 

pārvaldes iestāžu administratīvo iedalījumu, gan izglītības kvalitātes 

kritērijus, tādējādi veidojot efektīvu skolu tīklu visā Latvijā. Tas ir būtiski, jo 

gadījumā, ja attiecīgajā administratīvajā teritorijā šobrīd ir izglītības iestāde, 

kas vāji izpilda kvalitātes kritērijus, tai tiktu sniegta iespēja pilnveidot savu 

darbību, ņemot vērā šīs izglītības iestādes nozīmi reģionālās attīstības 

kontekstā.  

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka ilgtspējīgas attīstības kontekstā būtu 

jānodala tas, vai skolu tīkls tiek veidots izglītības un/vai sociālās funkcijas 

veikšanai. Tas ir būtiski tāpēc, ka īpaši pirmo klašu skolēniem izglītības 

apguve ir jānodrošina pēc iespējas tuvāk mājām, bet jau šobrīd zināms, ka 

attālums līdz izglītības iestādēm reģionos nav mazs. Ievērojot minēto, 

atbalstāma ir iecere, ka 1.–6. klašu grupas izglītības iestāžu tīkla izveide tiek 

nodota pašvaldībām.  

Ievērojot visu iepriekš minēto, Valsts kanceleja izsaka priekšlikumu 7.–

12. klašu grupas skolu tīkla kartēšanu veikt tā, lai nodrošinātu, ka skolu tīkls 

tiek veidots atbilstoši reģionālajam valsts teritoriālajam iedalījumam, kā arī 

izglītības kvalitātes kritērijiem, tādējādi garantējot ilgstpējīgu un līdzsvarotu 

izaugsmi, kā arī efektīvu valsts pārvaldes iestāžu teritoriālo izvietojumu.  

 

 

Cieņā  

 

Valsts kancelejas direktora vietā –  

direktora vietniece tiesību aktu lietās,  

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte 
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