
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod. maks. kods: LV40008020804 
Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor. konts LV53UNLA0001001700906 

 e-pasts: lps@lps.lv    AS "SEB banka" 
 www.lps.lv    kods UNLALV2X 

 

LPSatz_220914_VSS-826, Par informatīvo ziņojumu “Par paveikto un turpmāko rīcību darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības 
iestāžu skaitu” īstenošanas nodrošināšanai” 

 

Rīga 
22.09.2014. Nr. 0920142531/A1993 
Uz TAP VSS-826 
 

Izglītības un zinātnes ministrijai 
 

 
Par informatīvo ziņojumu “Par 
paveikto un turpmāko rīcību 
darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” specifiskā 
atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt 
modernizēto profesionālās 
izglītības iestāžu skaitu” 
īstenošanas nodrošināšanai” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi informatīvo ziņojumu 
“Par paveikto un turpmāko rīcību darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto 
profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas nodrošināšanai” un 
nesaskaņo, jo ir šādi iebildumi: 

1. Informatīvā ziņojuma 2. punkta otrajā rindkopā “13.9. SAM 8.1.3. 
“Modernizēt profesionālās izglītības iestādes, nodrošinot mācību vides 
atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās 
izglītības pieejamību” pēc tam, kad Eiropas Komisijā ir apstiprināta 
Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”, Izglītības un zinātnes 
ministrija ir izstrādājusi infrastruktūras ieguldījumu kartējumu 2014. – 
2020.gadam, izpildīti 2014.gada 11.februāra Ministru kabineta protokola 
Nr.8 29.§ noteiktie uzdevumi, kā arī nodrošināta izstrādāto nosacījumu, 
ieviešanas sistēmas un pašvaldību attīstības stratēģiju atbilstība 2013.gada 
17.decembra regulā Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
un īpašajiem noteikumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un 
nodarbinātībai” un ar ko atceļ regulu Nr. 1080/2006 7.pantā noteiktajām 
prasībām, veicot ieguldījumus pilsētvides attīstībā.”; tiek lietota vēlējuma 
forma, kas nav pieņemama. Lūdzu katrai aktivitātei norādīt konkrētus 
termiņus.  
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2. Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra 
sēdes protokollēmuma 48. § 3. punkts nosaka nepieciešamību sagatavot katra 
SAM vajadzību analīzi, no tās izrietošus kritērijus un sasniedzamos rādītājus 
teritoriālā sadalījumā pēc iespējas ātri, lai nodrošinātu precīzu ministriju 
plānoto indikatīvo ieguldījumu teritoriālo kartējumu un nosūtot vajadzību 
analīzi, sasniedzamos rezultātus un indikatīvo ieguldījumu kartējumus 
pašvaldībām. 

3. Piektajā punktā “Turpmāk veicamās darbības SAM 8.1.3. ieviešanas 
uzsākšanai” plānotie termiņi ir nepamatoti lieli, tas nozīmē, ka faktiskā ES 
struktūrfondu apguve tiks uzsākta novēloti.  
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