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Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. 
specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām 
attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu 
un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrās 
projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes 
paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus 
nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām” (110 novadu 
pašvaldību) PRIEKŠATLASES dokumentāciju 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā mērķa “Atbilstoši 
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” 
otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana 
un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālās nozīmes 
attīstības centru pašvaldībām”, jo ir šādi iebildumi: 

 
1. Lūdzam izvērtēt iespējas “Projektu ideju konceptu priekšatlases 

vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku” sadaļas, kur tiek runāts par 
pirmskolas izglītības iestādēm (kritērijs 2.5.), papildināt ar atzīmi, ka to 
varētu attiecināt uz bērnu un jauniešu interešu un profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēm. Tādējādi tiktu uzsvērts arī energoefektivitātes 
mērķa atbalsts pašvaldībai piederošām mūzikas un mākslas skolām, kas 
ir ļoti būtiski daudzām pašvaldībām un nav mazāk svarīgi kā 
pirmskolas izglītības iestādes. 

2. Lūdzam izvērtēt 2.5. punktu kopumā, jo neatbalstām nosacījumu, ka 5 
vai 10 punktus var saņemt tikai pašvaldības, kas minētas 2015. gada 
8. septembra informatīvajā ziņojumā “Priekšlikumi bērnudārzu 
pieejamības problēmas risināšanai”. Ziņojumā minētā informācija ir 
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iegūta 2014. un 2015. gadā, tajā ir izvērtēta situācija mazāk nekā 20 
pašvaldībās, kas nepietiekami objektīvi raksturo esošo situāciju. Ir 
pagājis pietiekami ilgs laika posms, ziņojumā apkopotā informācija un 
situācija pašvaldībās ir mainījusies, tādējādi piedāvājam 2.5. ar 
atbilstošiem apakšpunktiem izteikt šādā redakcijā: 

 
“2.5.2. “Ja projektā plānotās darbības plānots īstenot pašvaldības ēkā, 

kurā plānots radīt jaunas pirmsskolas izglītības iestādē 
izglītojamo vietas, tad kritērijā piešķir 5 vai 10 punktus atkarībā 
no plānotā izglītojamo vietu skaita palielinājuma minētajā ēkā.” 

2.5.3. “Ja projekta idejas koncepta iesniegumā norādītais izglītojamo 
vietu skaita palielinājums ir mazāks par 10 vai ja projektā nav 
plānots īstenot energoefektivitātes pasākumus ēkā, kurā plānots 
radīt jaunas pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vietas, 
kritērijā piešķir 0 punktu.” 

 
3. Lūdzam izvērtēt, vai 2.1.3.–2.1.6. kritērijus tiešām nepieciešams 

izvērtēt ar tik ļoti lielu precizitāti līdz summai, kas noapaļota līdz 
divām zīmēm aiz komata. 

4. Lūdzam sniegt skaidrojumu finansējumu sadalījumam pa kārtām, kas 
bija par pamatkritēriji, nosakot pirmajai atlases kārtai sadalījumu 
36 823 013 miljoni euro nacionālajiem centriem un 18 466 858 euro 
pārējām pašvaldībām.  
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