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Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi VARAM 
sagatavoto darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER 
izmantošanu pašvaldību ēkās” (SAM 4.2.2.) sākotnējā novērtējuma darba 
uzdevumu un iepazinusies ar izziņā sniegtajiem komentāriem par LPS 
priekšlikumiem. 
 LPS atkārtoti nesaskaņo SAM 4.2.2. sākotnējā novērtējuma darba 
uzdevumu un uztur spēkā savus iebildumus: 
1.           Izteikt darba uzdevumu šādā redakcijā: 
“Veikt SAM ieviešanas nepieciešamības novērtējumu, izvērtējot iepriekšējo 
pieredzi, tostarp ieviešanas mehānismu un sasniegtos rezultātus, un grantu, 
finanšu instrumentu ieguldījumu efektivitāti līdz 2015. gadam, izstrādājot 
priekšlikumus SAM ieviešanas nosacījumiem un nosakot turpmākai SAM 
izvērtēšanai nepieciešamos datus, veicot šī darba uzdevuma 2. punktā 
noteiktos apakšuzdevumus un ievērojot Eiropas Savienības fondu vadošās 
iestādes norādījumus (2014. gada 22. maija vēstule nr. 21-4-01/2875) par 
sākotnējā specifiskā atbalsta mērķa novērtējuma veikšanu).” 
2. Lūdzam 2. sadaļu “Apakšuzdevumi” papildināt ar jaunu punktu, kas loģiski 
izriet no precizētā darba uzdevuma: 



 

 

2 
“Analizēt iepriekšējos gados, ieskaitot 2015., veiktos Eiropas Savienības 
fondu, citu finanšu un valsts atbalsta, t.sk. grantu instrumentu, ieguldījumus 
pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošanā, kartējot datus teritoriālajā 
griezumā pašvaldību līmenī.” 

Vēršam jūsu uzmanību, ka Eiropas Savienības fondu vadošās 
iestādes norādījumos (2014. gada 22. maija vēstule nr. 21-4-01/2875) par 
sākotnējā specifiskā atbalsta mērķa novērtējuma veikšanu) uz SAM 
4.2.2. attiecas norādījums (vēstules 1. pielikums), ka ir jāsagatavo vajadzību 
analīze teritoriālajā griezumā, kas tieši saistīta ar iepriekš veikto ieguldījumu 
analīzi pašvaldībās. 
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