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Informācija Ministru kabineta noteikumu projekta
„Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas
kārtība mākslā, mūzikā vai dejā” sākotnējās ietekmes ziņojuma
(anotācijas) III Sadaļai
Pamatojoties uz informāciju, kas ietverta Ministru kabineta 2015.gada 4.marta
rīkojuma Nr.110 „Par Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās
kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepciju” (turpmāk – Koncepcija) 3.pielikumā,
aprēķiniem ir indikatīvs raksturs, lai raksturotu iespējamo finansiālo ietekmi saistībā ar
profesionālās izglītības kompetences centru izveidi Kultūras ministrijas (turpmāk –
KM) padotībā esošajās profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Detalizēts papildus
izdevumu aprēķins par katra profesionālās izglītības kompetences centra izveidei un
darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu tiks pievienots, iesniedzot Ministru
kabineta rīkojuma projektu par konkrētā profesionālās izglītības kompetences centra
izveidi, ņemot vērā faktiskos papildus nepieciešamos izdevumus profesionālās
izglītības kompetences centra izveides brīdī.
Kā norādīts Koncepcijā, papildus nepieciešamais finansējums KM padotībā
esošo profesionālo vidējās izglītības iestāžu – profesionālās izglītības kompetences
centru izveidei sastāv no šādām papildus izdevumu pozīcijām:
1) finansējums, kas nepieciešams pedagogu darba samaksas nodrošināšanai
atbilstoši MK noteikumu Nr.836 28.punktā noteiktajam, nodrošinot piemaksas
pedagogiem 10% apmērā;
2) vienreizēji izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra izveidei, tajā
skaitā profesionālo vidējo izglītības iestāžu reorganizācijai ar mērķi izveidot
profesionālās izglītības kompetences centrus;
3) izdevumi, kas nepieciešami profesionālās izglītības kompetences centru
pedagogu tālākizglītībai un profesionālajai pilnveidei;
4) jaunu izglītības programmu programmu izveidošanas izdevumi;
5) papildus izglītojamo izglītošanai nepieciešamais finansējums.
1. Finansējums, kas nepieciešams pedagogu darba samaksas nodrošināšanai
atbilstoši MK noteikumu Nr.836 28.punktā noteiktajam, nodrošinot piemaksas
pedagogiem 10% apmērā.
MK noteikumu Nr.836 28.punktā noteikto 10% piemaksu nodrošināšanai
nepieciešamā
papildus
finansējums
aprēķini
veikti,
pamatojoties
uz
2014./2015.mācību gadam apstiprinātajiem tarifikāciju datiem uz 2014.gada
1.septembri. Tiem ir provizorisks raksturs, atkarībā no izglītojamo skaita pieauguma
vai strukturālām izmaiņām.
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No 2016.gada pedagogu darba samaksas pieauguma 10% apmērā
nodrošināšanai sešos Kultūras ministrijas padotībā esošajos profesionālās izglītības
kompetences centros:
Profesionālās
kompetences
nosaukums

izglītības 2016.gads
centra

2017.gads

2018.gads

2019.gads
un
turpmākie
gadi
Rīgas Dizaina un mākslas 116 954,21 116 954,21 116 954,21 116 954,21
vidusskola
Ventspils
Mūzikas 101 410,08 101 410,08 101 410,08 101 410,08
vidusskola
Liepājas mūzikas, mākslas 52 000,24 156 000,72 156 000,72 156 000,72
un dizaina vidusskola
Rēzeknes
mūzikas, 40 313,08 120 939,24 120 939,24 120 939,24
mākslas
un
dizaina
vidusskola
Nacionālā
Mākslu 44 156,24 132 468,72 132 468,72 132 468,72
vidusskola
A.Kalniņa Cēsu mūzikas 0
0
21 099,76 63 299,28
vidusskola
Kopā 10% piemaksu 354 833,85 627 772,97 648 872,73 691 072,24
nosdrošināšanai
KM
padotībā
esošajos
profesionālās izglītības
kompetences centros

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola – plānotais profesionālās izglītības
kompetences centra statusa iegūšanas laiks 01.01.2016. (pedagogu skaits 92, tarificēto
pedagoģisko likmju skaits mēnesī – 119, pedagogiem pašlaik tarificētais atalgojums
mēnesī 78 859 euro).
10% papildus nepieciešamais finansējums pedagogu atlīdzībai, atbilstoši MK
noteikumu Nr.836 28.punktam ir 10% x 78 859 x 1.2359 = 9 746,18 euro/ mēnesī.
Attiecīgi pilnam gadam 9 746.18 euro x 12 mēneši = 116 954,21 euro/gadā.
Ventspils Mūzikas vidusskola - plānotais profesionālās izglītības kompetences centra
statusa iegūšanas laiks 01.01.2016. (pedagogu skaits 88, tarificēto pedagoģisko likmju
skaits mēnesī – 111, pedagogiem pašlaik tarificētais atalgojums mēnesī 68 378 euro).
10% papildus nepieciešamais finansējums pedagogu atlīdzībai, atbilstoši MK
noteikumu Nr.836 28.punktam ir 10% x 68 378 x 1.2359 = 8 450,84 euro/mēnesī.
Attiecīgi pilnam gadam 8 450,84 x 12 = 101 410,08 euro/gadā.
Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola - plānotais profesionālās izglītības
kompetences centra statusa iegūšanas laiks 01.09.2016. (pedagogu skaits – 152,
tarificēto pedagoģisko likmju skaits mēnesī – 170, pedagogiem pašlaik tarificētais
atalgojums mēnesī 105 187 euro).
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10% papildus nepieciešamais finansējums pedagogu atlīdzībai, atbilstoši MK
noteikumu Nr.836 28.punktam ir 10% x 105 187 x 1,2359 = 13 000,06 euro. Attiecīgi
2016.gada 4 mēnešiem nepieciešamais finansējums 13 000,06 x 4 mēneši = 52 000,24
euro. 2017.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadus nepieciešamais finansējums
13 000,06 x 12 mēneši = 156 000,72 euro/gadā.
Rēzeknes mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola – plānotais profesionālās
izglītības kompetences centra statusa iegūšanas laiks 01.09.2016. (pedagogu skaits –
100, pedagoģisko likmju skaits mēnesī – 120, pedagogiem pašlaik tarificētais
atalgojums mēnesī 81 546 euro).
10% papildus nepieciešamais finansējums pedagogu atlīdzībai, atbilstoši MK
noteikumu Nr.836 28.punktam ir 10% x 81 546 x 1,2359 = 10 078,27 euro/mēnesī.
Attiecīgi 2016.gada 4 mēnešiem nepieciešamais finansējums 10 078,27 euro x 4
mēneši = 40 313,08 euro. 2017.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadus
nepieciešamais finansējums 10 078,27 x 12 mēneši = 120 939,24 euro/gadā.
Nacionālā Mākslu vidusskola - plānotais profesionālās izglītības kompetences centra
statusa iegūšanas laiks 01.09.2016. (pedagogu skaits – 172, tarificēto pedagoģisko
likmju skaits mēnesī – 160, pedagogiem pašlaik tarificētais atalgojums mēnesī 89 320
euro).
10% papildus nepieciešamais finansējums pedagogu atlīdzībai, atbilstoši MK
noteikumu Nr.836 28.punktam ir 10% x 89 320 x 1,2359 = 11 039,06 euro/mēnesī.
Attiecīgi 2016.gada 4 mēnešiem nepieciešamais finansējums 11 039,06 x 4 mēneši =
44 156,24 euro. 2017.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadus nepieciešamais
finansējums 11 039,06 euro x 12 mēneši = 132 468,72 euro/gadā.
A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola – plānotais profesionālās izglītības
kompetences centra statusa iegūšanas laiks 01.09.2018. (pedagogu skaits – 50,
tarificēto pedagoģisko likmju skaits mēnesī – 68, pedagogiem pašlaik tarificētais
atalgojums mēnesī 42 681 euro, bet pieaugot izglītojamo skaitam, tas palielināsies).
10% papildus nepieciešamais finansējums pedagogu atlīdzībai, atbilstoši MK
noteikumu Nr.836 28.punktam ir 10% x 42 681 x 1,2359 = 5 274,94 euro/mēnesī.
Attiecīgi 2018.gada 4 mēnešiem nepieciešamais finansējums 5 274,94 x 4 mēneši =
21 099,76 euro. 2019.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadus nepieciešamais
finansējums 5 274,94 euro x 12 mēneši = 63 299,28 euro/gadā.
Pašvaldību dibinātās mākslas profesionālās vidējās izglītības iestādes – šobrīd ne
Valmieras mākslas vidusskola, ne Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola „Saules
skola” neatbilst kritērijiem, lai iegūtu profesionālās izglītības kompetences centra
statusu. Tomēr saistībā ar to, ka 2015.gadā Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā
„Saules skola” tiks akreditēta jauna izglītības programma, uz 01.09.2015. šīs izglītības
iestādes norādītais izglītojamo skaits profesionālās vidējās izglītības programmās
sasniegs 139 izglītojamos, savukārt profesionālās ievirzes izglītības programmās uz
01.01.2015. no valsts budžeta tiek finansēti 233 izglītojamie. Tādējādi kopsummā
2015.gada beigās Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola” plānoti
372 izglītojamie. KM ir plānojusi, ka minētā izglītības iestāde iegūs profesionālās
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izglītības kompetences centra statusu no 01.01.2019. Tā kā šobrīd vēl nav zināms
konkrēts sadalījums starp izglītības programmām, KM nevar objektīvi noteikt
finansiālo ietekmi. Ir prognozējams, ka finansiālā ietekme varētu rasties, jo gan MK
noteikumi Nr.836, gan Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumi Nr.523
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba
samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības,
arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas” paredz 10 % piemaksu
pedagogiem, ja izglītības iestāde ir ieguvusi kompetences centra statusu.
2. Vienreizēji izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra
reorganizācijai un izveidošanai.
Vienreizēji izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra izveidošanai un
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai.
Profesionālās
kompetences
nosaukums

izglītības 2016.gads
centra

Rīgas Dizaina un mākslas
vidusskola
Ventspils
Mūzikas
vidusskola
Liepājas mūzikas, mākslas
un dizaina vidusskola
Rēzeknes
mūzikas,
mākslas
un
dizaina
vidusskola
Nacionālā
Mākslu
vidusskola
A.Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskolai
Kopā
vienreizējiem
izdevumiem:

2017.gads

2018.gads

2019.gads
un
turpmākie
gadi

135 000
135 000
135 000
135 000

135 000
135 000
675 000

135 000

3. Izdevumi, kas nepieciešami profesionālās izglītības kompetences centru
pedagogu tālākizglītībai un profesionālajai pilnveidei.
Aprēķinos izmantots pedagogu skaits uz 01.09.2014. un vidējās kursu izmaksas vidēji
12 stundām gadā vienam pedagogam, kas sastāda vidēji 100 euro.
Profesionālās
kompetences
nosaukums

izglītības 2016.gads
centra

Rīgas Dizaina un mākslas 9 200
vidusskola (92 pedagogi)
Ventspils
Mūzikas 8 800

2017.gads

2018.gads

9 200

9 200

2019.gads
un
turpmākie
gadi
9 200

8 800

8 800

8 800
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vidusskola (88 pedagogi)
Liepājas mūzikas, mākslas
un dizaina vidusskola
(152 pedagogi)
Rēzeknes
mūzikas,
mākslas
un
dizaina
vidusskola (100 pedagogi)
Nacionālā
Mākslu
vidusskola (172 pedagogi)
A.Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskola (50 pedagogi)
Kopā KM vidusskolu
pedagogu tālākizglītībai
un
profesionālajai
pilnveidei:

5 066,67

15 200

15 200

15 200

3 333,33

10 000

10 000

10 000

5 733,33

17 200

17 200

17 200

0

0

1 666,67

5 000

32 133,33

60 400

62 066,67

65 400

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola:
2016.gadā un turpmākajos gados 92 (pedagogi) x 100 euro/gadā = 9200 euro.
Ventspils Mūzikas vidusskola:
2016.gadā un turpmākajos gados 88 x 100 euro/gadā = 8 800 euro.
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola:
2016.gada 4 mēnešiem 152 (pedagogi) x 100 / 3 = 5 066,67 euro
2017.gadā un turpmākajos gados 152 x 100 = 15 200 euro/gadā.
Rēzeknes Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola:
2016.gada 4 mēnešiem 100 (pedagogi) x 100 / 3 = 3 333,33 euro.
2017.gadā un turpmākajos gados 100 x 100 = 10 000 euro/gadā.
Nacionālā Mākslu vidusskola:
2016.gada 4 mēnešiem 172 (pedagogi) x 100 / 3 = 5 733,33 euro.
2017.gadā un turpmākajos gados 172 (pedagogi) x 100 =17 200 euro.
A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola:
2018.gada 4 mēnešiem 50 (pedagogi) x 100 / 3 = 1 666,67 euro.
2019.gadā un turpmākajos gados 50 (pedagogi) x 100 =5 000 euro.
4. Jaunu izglītības programmu izveidošanas izdevumi.
Profesionālās
izglītības 2016.gads
kompetences
centra
nosaukums
Rīgas Dizaina un mākslas
vidusskola
Ventspils
Mūzikas 50 000

2017.gads

2018.gads

2019.gads

50 000

50 000
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vidusskola
Liepājas mūzikas, mākslas
un dizaina vidusskola
Rēzeknes
mūzikas,
mākslas
un
dizaina
vidusskola
Nacionālā
Mākslu
vidusskola
A.Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskola
Kopā jaunu izglītības 50 000
programmu izveidei KM
izglītības iestādēs:

50 000
50 000

50 000

50 000
50 000

0

100 000

250 000

Katrs profesionālās izglītības kompetences centrs plāno izveidot vismaz vienu jaunu
izglītības programmu, kuras vienreizējās izmaksas ir 50 000 euro.
KM provizoriski plāno šādas jaunas izglītības programmas:
Ventspils Mūzikas vidusskolai 2016.gadā 1 jauna izglītības programma – 50 000
euro;
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolai 2018.gadā 1 jauna izglītības programma un
2019.gadā 1 jauna programma katra 50 000 euro;
Nacionālajai Mākslu vidusskolai 2017.gadā 1 jauna izglītības programma un
2018.gadā 1 jauna izglītības programma katra 50 000 euro;
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola 2019.gadā 1 jauna izglītības
programma – 50 000 euro;
Rēzeknes Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola 2019.gadā 1 jauna izglītības
programma – 50 000 euro;
A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola 2019.gadā 1 jauna izglītības programma –
50 000 euro.
5. Papildus izglītojamo izglītošanai nepieciešamais finansējums.
Saistībā ar jaunu izglītības programmu izveidošanu un izglītības iestāžu kapacitātes
paaugstināšanu, lai nodrošinātu racionālāku un efektīvāku izglītojamo izglītošanu,
katrā no profesionālās izglītības kompetences centriem tiek plānots arī izglītojamo
skaita pieaugums.
Atbilstoši aprēķiniem par mūzikas un mākslas profesionālās vidējās izglītības
programmu izglītojamiem un Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.
655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu
minimumu uz vienu izglītojamo” noteiktajam izmaksu minimumam, KM ir
aprēķinājusi, ka izmaksu minimums izglītojamo izglītošanai mūzikas izglītības
programmā – 9840 euro uz vienu izglītojamo, bet mākslas izglītības programmā –
5720 euro uz vienu izglītojamo. Pamatojoties uz šiem aprēķiniem veikts arī
nepieciešamā finansējuma aprēķins papildus izglītojamiem.
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Atbilstoši KM provizoriskajiem aprēķiniem plānotais izglītojamo skaita pieaugums ir:
Profesionālās
izglītības 2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads
kompetences
centra
nosaukums
Rīgas Dizaina un mākslas
68 640
205 920
vidusskola
Ventspils
Mūzikas 59 040
118 080
236 160
354 240
vidusskola
Liepājas mūzikas, mākslas
93 360
un dizaina vidusskola
Rēzeknes
mūzikas,
34 320
mākslas
un
dizaina
vidusskola
Nacionālā
Mākslu
29 520
59 040
vidusskola
A.Kalniņa Cēsu mūzikas
118 080
vidusskola
Kopā izglītojamo skaita 59 040
118 080
334 320
864 960
pieaugumam
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolai:
2018.gadā 12 izglītojamie – nepieciešamais finansējums 12 x 5 720 euro = 68 640
euro. 2019.gadā 36 izglītojamie – nepieciešamais finansējums 36 x 5 720 euro = 205
920 euro.
Ventspils Mūzikas vidusskolai:
2016.gadā 6 izglītojamie – nepieciešamais finansējums 6 x 9 840 euro = 59 040 euro.
2017.gadā 12 izglītojamie – nepieciešamais finansējums 12 x 9 840 euro = 118 080
euro, 2018.gadā 24 izglītojamie – nepieciešamais finansējums 24 x 9 840 euro = 236
160 euro. 2019.gadā 36 izglītojamie – nepieciešamais finansējums 36 x 9 840 euro =
354 240 euro.
Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola:
2019.gadā 6 audzēkņi mākslā – nepieciešamais finansējums 6 x 5 720 euro = 34 320
euro un 6 audzēkņi mūzikā – nepieciešamais finansējums 6 x 9 840 euro = 59 040
euro.
Rēzeknes mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola:
2019.gadā 6 izglītojamie mākslā – nepieciešamais finansējums 6 x 5 720 euro = 34
320 euro.
Nacionālā Mākslu vidusskola:
2018.gadā 3 izglītojamie mūzikā– nepieciešamais finansējums 3 x 9 840 euro =
29 520 euro, 2019.gadā 6 izglītojamie mūzikā– nepieciešamais finansējums 6 x 9 840
euro = 59 040 euro.
A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola:
2019.gadā 12 izglītojamie mūzikā – nepieciešamais finansējums 12 x 9 840 euro =
118 080 euro.
Ņemot vērā, ka līdz šim KM funkcijās neietilpa darbības, kas saistītas ar
profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu mūzikas, mākslas un
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skatuves mākslas izglītības iestādēm, KM kompetencē no Projekta spēkā stāšanās
brīža būs jauni papildus uzdevumi, kas saistīt ar administratīvā procesa nodrošināšanu
profesionālās izglītības kompetences centra statusa izvērtēšanai, kā arī regulārs darbs
saistībā ar profesionālās izglītības kompetences centru darbības uzraudzību un
atbilstības kontroli, t.sk., sadarbības nodrošināšana ar nozares darba devējiem. Ņemot
vērā minēto, tiks stiprināta Latvijas Nacionālā kultūras centra kapacitāte, izveidojot no
2015.gada 2 jaunas štata vietas – Latvijas Nacionālā kultūras centra direktora vietnieks
kultūrizglītības jautājumos un Kultūras un radošās industrijas nodaļas eksperts.
Papildus
izdevumu 2016.gads
pozīcija:
Finansējums
Latvijas 54 166
Nacionālā kultūras centra
2 štata vietām

2017.gads

2018.gads

2019.gads

50 736

50 376

50 376

Jauno štata vietu izmaksas 2015.gadā un turpmākajos gados tiks segtas Kultūras
ministrijas esošā budžeta ietvaros, pārdalot finansējumu Kultūras ministrijas budžeta
programmas 21.00.00 „Kultūras mantojums” ietvaros.
Detalizēts aprēķins 2 papildus štata vietām:
izdevumu pozīcija
vienības mēneši summa kopā
piezīmes
Pastāvīgās izmaksas
Atalgojums
38 030.40
direktora vietnieks
1
12 1 647.00
19 764.00 12.algu grupa, max 1647
eksperts
1
12 994.00
11 928.00 9.algu grupa, max 994
atbilstoši 15.12.2009. Mk
piemaksas
6 338.40 instrukcija Nr.19
Soc.nodoklis
9 345.18
Sociālās garantijas
1 584.60
Preces un pakalpojumi
3 000.00
Telpu noma un uzturēšana
2
12
50.00
1 200.00
Sakaru pakalpojumi, biroja
preces u.c
2
12
75.00
1 800.00
Pastāvīgās izmaksas kopā katru gadu
50 375.58
Vienreizējās izmaksas
Darba vietas iekātrošanas izdevumi
2
1895
3790
Vienreizējās izmaksas 2015.gadā kopā
3 790.00
Kopējās izmaksas
54 165.58

Apkopojot provizoriskos aprēķinus par iespējamo finansiālo ietekmi profesionālās
izglītības kompetenču centru izveidei, atbilstoši iepriekšējiem aprēķiniem papildus
nepieciešamais finansējums KM profesionālās izglītības kompetenču centru izveidei
ir:
Papildus izdevumu 2016.gads
pozīcija:
Kopā 10% piemaksu 354 833,85
nodrošināšanai KM
padotībā
esošajos

2017.gads

2018.gads

627 772,97 648 872,73

2019.gads
691 072,24
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profesionālās
izglītības
kompetences centros
Kopā vienreizējiem
izdevumiem:
Kopā
KM
profesionālās vidējās
izglītības
iestāžu
pedagogu
tālākizglītībai
un
profesionālajai
pilnveidei:
Kopā jaunu izglītības
programmu izveidei
KM
izglītības
iestādēs:
Kopā
izglītojamo
skaita pieaugumam
Kopā
finansējums
Latvijas Nacionālā
kultūras centra 2
štata vietām
Kopā nepieciešams
finansējums:
t.sk., KM budžeta
ietvaros
t.sk., nepieciešams
papildus
finansējums:

675 000

0

135 000

32 133,33

60 400

62 066,67

65 400

50 000

0

100 000

250 000

59 040

118 080

334 320

864 960

54 165,58

50 375,58

50 375,58

50 375,58

1 225 172,76 856 628,55 1 330 634,98 1 921 807,82
54 165,58

50 375,58

50 375,58

50 375,58

1 171 007,18 806 252,97 1 280 259,40 1 871 432,24

Kultūras ministre

D.Melbārde

Vīza: Valsts sekretārs
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