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Par projektu konkursu „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 
  

Latvijas Pašvaldību savienība ir saņēmusi daudzu pašvaldību 
iebildumus par projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana” ieviešanas gaitu un tos izskatījusi Latvijas 
Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu komitejas 26. novembra sēdē.	  
Minētā konkursa īstenošanas kārtību nosaka 2012. gada 14. augusta 
noteikumi Nr. 559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 
atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai” nolikums” ar 2013. gada 13. maija grozījumiem Nr. 250 
„Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 559 
„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 
nolikums””. 

2013. gada 14. jūnijā stājas spēkā minētie 2013. gada 13. maija 
ministru kabineta noteikumi Nr. 250, t.i., pašvaldības ir sagaidījušas ilgi 
gaidīto atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai” 3. kārtas uzsaukumu ar nosacījumu – projekta pieteikumu 
iesniegšana: 22. augusts. Tātad nepilnu divu mēnešu laikā speciālistiem 
jāizvērtē noteikumu nosacījumi, jāsagatavo visi nepieciešamie tehniskie 
dokumenti, jāizsludina iepirkums un jāizvērtē iepirkuma rezultāti. Šajā darbā 
nav pieļaujamas nekādas kļūdas, jo jebkurā gadījumā tas rezultējas ar projekta 
neattiecināmajām izmaksām. Ēkas, kurās atrodas izglītības iestādes, bieži vien 
ir padomju laikos celtas būves vai vēsturiskās muižas. Nereti gadās, ka 
atsevišķi darbi atklājas tikai ēkas renovācijas gaitā. Savukārt iesniegto 
projektu izvērtēšana gan nenotiek īpaši raiti, jo lēmumi par projektu 
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apstiprināšanu tika saņemti 15. novembrī, t.i., nepilnus trīs mēnešus 
pēc projekta pieteikuma iesniegšanas. Savukārt informācija par noraidītajiem 
projektiem ir saņemta tikai mutiski, bet rakstiski vēl joprojām nav pieejama 
pašvaldību speciālistiem, līdz ar to nav iespējams analizēt to, kāpēc atsevišķi 
projekti ir noraidīti. 
     Šo noteikumu 7. punkts paredz, ka konkursa trešās kārtas ietvaros 
apstiprināto projektu aktivitātes jāīsteno līdz 2014. gada 30. jūnijam. Par šo 
termiņu pašvaldības pauda neizpratni jau VARAM rīkotajos semināros. Šajā 
gadījumā pat neiet runa par projekta nosacīti īso realizācijas termiņu, bet par  
to, kādā laika periodā šie projekti ir jāīsteno (apkures sistēmas jāmaina ziemas 
periodā, darbi jāveic izglītības iestādēs, kurās notiek mācību process, kas 
atsevišķos gadījumos apdraud skolēnu drošību).  
  Tehnisko problēmu komiteja pauž viedokli, ka pēdējā laika praksē 
ļoti bieži vērojama ierēdņu nesteidzīgā rīcība MK noteikumu sagatavošanā un 
projektu vērtēšanā, samazinot jau tā ļoti īso projekta īstenošanas termiņu. 
Neizpratni rada fakts, ka konkursa trešās kārtas projekta realizācija ir noteikta 
ziemas mēnešos, kas būtiski apgrūtina un sadārdzina  izmaksas, kā arī netiek 
ņemts vērā, ka būvniecības darbi ir veicami laika periodā, kad izglītības 
iestādēs notiek mācības, kā rezultātā var tikt būtiski apdraudēta skolēnu 
drošība, kas nepārprotami atrastos būvobjektā, tātad paaugstinātas bīstamības 
riska zonā. 

Tā, piemēram, Jelgavas novada pašvaldība norāda, ka tikai šī gada 
22. novembrī tā ir saņēmusi VARAM 2013. gada 14. novembrī pieņemtos 
lēmumus par sešu izglītības iestāžu siltināšanas projektu apstiprināšanu. Pēc 
mūsu rīcībā esošajiem datiem, līdzīga problēma ir Baltinavas, Rugāju, 
Ķekavas, Ciblas, Krimuldas, Viesītes, Jaunpils, Apes, Inčukalna, Vaiņodes, 
Vecumnieku, Cesvaines, Dobeles, Madonas, Zilupes, Mārupes, Kokneses, 
Ilūkstes, Gulbenes, Vecpiebalgas, Talsu, Rūjienas, Pļaviņu, Jaunjelgavas, 
Aglonas, Stopiņu, Valkas, Pārgaujas, Naukšēnu, Krustpils, Salas, Neretas, 
Rundāles, Tērvetes un Iecavas novados. Turklāt vairākās pašvaldībās šo 
projektu aktivitāšu realizēšana ir paredzēta skolās, kurās ir pirmskolas 
vecuma grupas, kā arī bērnudārzos. Tādējādi veicamie būvdarbi būtu 
jāsaskaņo arī ar bērnu atpūtas režīmu. Pamatojoties uz VARAM lēmumiem, 
līgumi ir jānoslēdz 20 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. 

Turklāt 2013. gadā pašvaldības ir saņēmušas no Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas vēstules, kurās nepārprotami norādīts, ka 
gadījumā, ja pašvaldība atsakās no projekta realizācijas, pašvaldība iekļūst tā 
saucamajā „melnajā sarakstā” un atteikšanās no projekta realizācijas tiek 
uzskatīta par projekta ieviešanas neattiecināmajām izmaksām. Tādējādi nav 
saprotams, vai labas pārvaldības princips tiek balstīts uz neierobežoti ilgu 
atbilstošu Ministru kabineta noteikumu izstrādes un projektu izvērtēšanas 
laiku pretstatā ļoti īsam projektu realizācijas laikam.  
 

Izvērtējot 2013. gada 21. novembra traģiskos notikumus Rīgā un 
izsverot visus ar projekta ieviešanu saistītos faktorus (skolēnu drošība, 
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izglītības iestāžu mācību process, ziemas periods, būvdarbu kvalitāte), 
kā arī pašvaldību iesaistīto speciālistu darbu un līdzekļus projektu 
sagatavošanā, lūdzam izdarīt grozījumus 2013. gada 13. maija Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 250 „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 
14. augusta noteikumos Nr. 559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai” nolikums””, nolikuma 7. punktā paredzot, ka 
konkursa trešās kārtas ietvaros apstiprināto projektu aktivitāšu īstenošana 
veicama līdz 2014. gada 15. septembrim. 
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