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Izglītības un zinātnes ministrijai 

 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vidi” īstenošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi” (turpmāk Noteikumu projekts), 
jo ir šādi iebildumi: 

 
1. Noteikumu projekta punktā “6.3. rezultāta rādītāju – izglītojamo 
īpatsvars, kuriem ir pieejama pilnībā modernizēta vispārējās izglītības 
mācību vide, to kopskaitā – 20–25 procenti”; tiek lietots jēdziens 
“pilnībā”. Lūdzam noteikumu projektā ietvert skaidrojumu, kas šī 
noteikumu projekta ietvaros tiek saprasts ar “pilnībā modernizētu 
vispārējās izglītības mācību vidi”. 

2. Noteikumu projekta punktu “7.3.1. Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, 
Mārupes un Salaspils novada pašvaldība”; izteikt šādā redakcijā: 
“7.3.1. Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Mārupes, Salaspils un Ikšķiles 
novada pašvaldība”; 

Pielikumā: Ikšķiles novada pamatojuma vēstule. 
3. Svītrot noteikumu projekta 9. punkta otro rindkopu, jo iebilstam, ka 

pašvaldības attīstības programmas jāsaskaņo Reģionālās attīstības 
koordinācijas padomē (turpmāk – RAKP), jo šai padomei nav juridiska 
pamata saskaņot pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus. 
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi regulējošie 
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normatīvie akti neparedz vietējo pašvaldību teritoriju attīstības 
plānošanas dokumentu (attīstības programmas) saskaņošanu ar RAKP.  

4. Pamatojoties uz iebildumiem noteikumu projekta 9. punktā lūdzam 
punktu 10.1. izteikt šādā redakcijā: 10.1. specifiskā atbalsta pirmajā 
pasākumā nosūta pēc pašvaldības attīstības programmas investīciju 
plāna saskaņošanas Reģionālās attīstības koordinācijas padomē un 
redakcionāli papildināt 10.1. apakšpunktā minēto, precizējot, kāda 
institūcija nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu.  

5. Pamatojoties uz iebildumiem noteikumu projekta 9. punktā lūdzam 
punktu 10.2. izteikt šādā redakcijā: 10.2. specifiskā atbalsta otrajā 
pasākumā nosūta pēc pašvaldības attīstības programmas investīciju 
plāna saskaņošanas Reģionālās attīstības koordinācijas padomē un 
redakcionāli papildināt 10.2. apakšpunktā minēto, precizējot, kāda 
institūcija nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu.  

6. Lūdzam precizēt noteikumu projekta 14. punkta 14.1.;14.2;14.3; un 
14.4. apakšpunktus, ņemot vērā, ka ir paredzēts papildu finansējums kā 
valsts budžeta virssaistības.  

7. LPS iebilst specifiskā atbalsta otrā pasākuma trešās kārtas atlases 
plānošanu sasaistīt ar šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētā finanšu 
rādītāja sasniegšanas iznākuma rezultātu un iebilstam, ka tiek noteikts 
tik novēlots datums aktivitātes uzsākšanai. Lūdzam noteikumu projekta 
16. pantu izteikt šādā redakcijā: “Specifiskā atbalsta otrā pasākuma 
trešās atlases kārtu plāno pēc 2017. gada 31. decembra.”   

8. Iesakām 22. punkta 22.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: “STEM 
kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu izveidošana 7.–9. klašu grupai”  

9. Iesakām 22. punkta 22.5. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: “Izglītības 
iestādes internāta būvniecība (valsts ģimnāzijām, ģimnāzijām, 
vidusskolām)”. Pamatojums: MK noteikumi nr. 610. un MK noteikumi 
nr. 469. 

10. LPS iebilst, ka atbalstāmās darbībās tiek ietvertas izmaksas, kas ir tikai 
tiešā veidā attiecināmas uz mācību telpām.  
Ņemot vērā to, ka ir ierobežots pieejamo Eiropas Savienības fondu 
apjoms, attiecībā uz izmaksu attiecināmību darbībām, kas saistītas ar 
ieguldījumiem koplietošanas telpās, ierosinām paredzēt procentuālu 
ierobežojumu no kopējām attiecināmajām izmaksām darbībām, kas 
saistītas ar koplietošanas telpu pārbūvi un atjaunošanu un ierosinām 
noteikt ierobežojumu ēku un telpu pārbūves un atjaunošanas izmaksām, 
tai skaitā iekšējo inženiertīklu atjaunošanas izmaksām ne vairāk kā 25 
procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 
Lūdzam 25.2.1. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“25.2.1.ēku un telpu pārbūves un atjaunošanas izmaksas, tai skaitā 
iekšējo inženiertīklu atjaunošanas izmaksas, nepārsniedzot 25 
procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, jaunas ēkas 
būvniecības izmaksas”. 
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11. LPS atkārtoti lūdz paplašināt atbalstāmās darbības, iekļaujot drošības 
sistēmu izbūves izmaksas, atbilstoši 2004. gada 17. februāra Ministru 
kabineta noteikumu nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” 6.7. punktam 
nepieciešams veikt ugunsdrošības pasākumus, nodrošinot automātiskās 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas un automātiskā balss 
ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ierīkošanu. 
Ierosinām 25.2.2. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“25.2.2. ergonomiskas mācību vides izveides izmaksas, tai skaitā 
mācību telpas aprīkojuma un mēbeļu iegādes, trokšņu slāpētāju 
izveides, apgaismojuma modernizēšanas un drošības sistēmu izbūves 
izmaksas”. 

12. Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 25.2.4. apakšpunktā 
nekorekti dabaszinātņu ietvarā ir ietverta arī matemātika. 
Ierosinām 25.2.4. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“25.2.4. dabaszinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas) 
STEM kabinetu (tai skaitā praktisko darbu telpu) modernizācijai 
nepieciešamo mēbeļu, mācību iekārtu, tehnisko ierīču un aprīkojuma 
iegādes izmaksas”. 

13. LPS iebilst, ka V. Specifiskā atbalsta īstenošanas nosacījumos 
specifiskā atbalsta otrā pasākuma trešās atlases kārtas ir apvienotas. 
Ierosinām punktu 40.3. izteikt šādā redakcijā: “specifiskā atbalsta otrā 
pasākuma otrās atlases kārtas ietvaros:” 

14. Ierosinām papildināt noteikumu projektu ar punktu 40.4. un izteikt 
sekojošā redakcijā: “specifiskā atbalsta otrā pasākuma trešās atlases 
kārtas ietvaros:” 

15. Sekojoši papildināt noteikumu projektu ar punktiem 
40.4.1.;40.4.2.;40.4.3.;40.4.4.un 40.4.5. un izteikt šādā redakcijā: 
40.4.1. valsts ģimnāzija, ja izglītības iestādei ir piešķirts valsts 
ģimnāzijas statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģimnāzijas un 
valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību un 
kritērijiem; 
40.4.2. vidusskola, ja izglītojamo skaits 7.–12. klasē ir vismaz 170 un 
tiek īstenotas vismaz divas vispārējās vidējās izglītības programmas, no 
kurām viena ir STEM programma, vai novados, kas veido Eiropas 
Savienības ārējo pierobežu – izglītojamo skaits 7.–12. klasē ir vismaz 
150 un tiek īstenotas vismaz divas vispārējās vidējās izglītības 
programmas, no kurām viena ir STEM programma; 
40.4.3. ģimnāzija, ja izglītības iestādei ir piešķirts ģimnāzijas statuss 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas 
statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem; 
40.4.4. pamatskola, ja izglītojamo skaits ir vismaz 150 un 7.–9. klasē 
tiek īstenotas vismaz divas vispārējās izglītības programmas, no kurām 
viena ir STEM programma, vai novados, kas veido ES ārējo pierobežu 
– izglītojamo skaits vismaz 130, un 7.–9. klasē tiek īstenotas vismaz 
divas vispārējās izglītības programmas, no kurām viena ir STEM 
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programma. Tai skaitā pamatskola, ja tā izveidota reorganizācijas 
rezultātā, pārveidojot vidusskolu par pamatskolu vai apvienojot vismaz 
divas izglītības iestādes pēc 2013. gada 1. septembra; 
40.4.5. sākumskola, ja izveidota pamatskolas vai vidusskolas 
reorganizācijas rezultātā, tai skaitā, ja reorganizācija veikta kopš 
2013. gada, veidojot divu vai vairāku pašvaldību stratēģisko partnerību. 

16. Papildināt Noteikumu projekta 41. punktu un izteikt sekojošā redakcijā: 
Atbalsts šo noteikumu 40.1.1., 40.1.3., 40.2.1., 40.2.3., 40.3.1., 40.3.3., 
40.4.1. un 40.4.3. apakšpunktā minētajām izglītības iestādēm var tikt 
paredzēts, ja valsts ģimnāzijas un ģimnāzijas statuss ir piešķirts ne 
vēlāk kā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un vismaz piecus 
gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas. 

17. Papildināt Noteikumu projekta 42. punktu un izteikt šādā redakcijā: 
Atbalsts šo noteikumu 40.1.2., 40.1.4., 40.2.2., 40.2.4., 40.2.5., 40.3.2., 
40.3.4., 40.3.5., 40.4.2., un 40.4.4. apakšpunktā minētajām izglītības 
iestādēm var tikt paredzēts, ja tās atbilst stratēģiskajiem priekšatlases 
kritērijam projekta iesniegšanas dienā vai projekta noslēgumā un 
vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. 

18. Papildināt Noteikumu projekta 43. punktu un izteikt šādā redakcijā: 
Atbalstu šo noteikumu 40.2.5., 40.3.5. un 40.4.5. apakšpunktā minētajai 
sākumskolai var paredzēt tikai papildus kādai no šo noteikumu 40.2.1., 
40.2.2., 40.2.3., 40.2.4. apakšpunktā vai šo noteikumu 40.3.1., 40.3.2., 
40.3.3., 40.3.4., vai šo noteikumu 40.4.1., 40.4.2., 40.4.3. un 40.4.4. 
apakšpunktā minētajām izglītības iestādēm.  

19. Vēršam uzmanību, ka projektus, kuriem finansējumu plānots novirzīt 
nacionālas nozīmes attīstības centru integrētai pilsētvides attīstībai 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra 
regulas (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un 
īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un 
nodarbinātībai” un ar ko atceļ regulu (EK) Nr. 1080/2006 7. pantam, 
noslēdzot deleģēšanas līgumu ar vadošo iestādi un sadarbības iestādi 
turpmāk – Deleģēšanas līgums), atlasīs deviņas pilsētas, kas ir 
nacionālas nozīmes attīstības centri. Saskaņā ar Deleģēšanas līgumā 
noteikto, republikas pilsētu pašvaldības nodrošina projektu iesniegumu 
atlasi. Līdz ar to aicinām precizēt Noteikumu projekta 45. punktu šādā 
redakcijā:  
“45. Sadarbības iestāde vai republikas pilsētu pašvaldības (Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība, Jelgavas pilsētas pašvaldība, Jūrmalas pilsētas 
pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldība, Rēzeknes pilsētas pašvaldība, 
Rīgas pilsētas pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Ventspils 
pilsētas pašvaldība) (ja attiecināms) projektu iesniegumu atlases 
nolikumā nosaka, ka projekta iesniedzējs pēc sadarbības iestādes vai 
republikas pilsētu pašvaldības uzaicinājuma saņemšanas projekta 
iesniegumu iesniedz sadarbības iestādē vai republikas pilsētu 
pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.” 
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20. Vēršam uzmanību, ka izglītības iestādēs, netraucējot mācību procesu, 
būvdarbus iespējams veikt tikai trīs mēnešus gadā, aicinām 49. punktu 
izteikt šādā redakcijā: 
“49. Specifiskā atbalsta ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos 
par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk par četriem gadiem no projekta 
īstenošanas uzsākšanas brīža.” 

21. Lūdzam Anotācijas 6. lpp. Projekta iesniedzējs 3. punktā aiz vārda 
“Salaspils” papildināt ar vārdiem “Ikšķiles” un tālāk kā tekstā. 

22. Lūdzam Anotācijas 7. lpp. Pamatojuma tekstu: “Specifiskā atbalsta 
projektu iesniegumu atlasi īsteno ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
31. decembrim, paredzot projektu iesniegumus iesniegt augstas 
gatavības pakāpē – ir izstrādāts un būvvaldē akceptēts tehniskais 
projekts un ir sagatavots un pamatots iepērkamā aprīkojuma saraksts, 
veikts aprīkojuma iegādes izmaksu aprēķins” izteikt sekojošā redakcijā:  
“Specifiskā atbalsta projektu iesniegumu atlasi īsteno ne vēlāk kā līdz 
2020. gada 31. decembrim, paredzot projektu iesniegumus iesniegt, ja 
kaut viena no projektā īstenojamām aktivitātēm ir augstas gatavības 
pakāpē – ir izstrādāts un būvvaldē akceptēts tehniskais projekts un ir 
sagatavots un pamatots iepērkamā aprīkojuma saraksts, veikts 
aprīkojuma iegādes izmaksu aprēķins.” 

23. Lūdzam precizēt Anotācijas 6.2. punktā norādīto procentuālo 
sadalījumu finansējumam pa gadiem. 
 

 
Pielikumā:  
Par 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vidi” ietvaros plānotajām investīcijām un Ikšķiles novada iekļaušanu 
specifiskā atbalsta otrā pasākuma otrajā atlases kārtā uz 7 lpp. 
 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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Ināra Dundure, Padomniece 
67508533, inara.dundure@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
 
 


