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Izglītības un zinātnes ministrijai 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā 
izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus 
valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai" (VSS-135) 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir iepazinusies ar Ministru kabineta 

noteikumu projektu “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu 
investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” (tālāk Noteikumu 
projekts) un informē, ka to nesaskaņo.  
Par Noteikumu projektu LPS ir šādi konceptuāli iebildumi: 
1) ņemot vērā, ka Latvijā būvniecības aktīvā sezona ilgst no marta līdz 

novembrim, turklāt attiecībā uz izglītības iestādēm darbus ir būtiski pabeigt 
līdz 1. septembrim (2021. gada vai 2022. gada), kad sākas jaunais mācību 
gads, bet Ministru kabineta noteikumu projekts marta vidū vēl ir tikai 
saskaņošanas stadijā, ir būtiski Noteikumu projektā vienkāršot un 
paātrināt procesu no investīciju projekta pieteikuma iesniegšanas 
brīža Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) līdz iespējai pašvaldībai 
iesniegt aizņēmuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomē (PAGKPP).  
LPS lūdz IZM nodrošināt, ka pašvaldības var iesniegt investīciju 
projektus reizi mēnesī (piemēram, līdz katra mēneša piecpadsmitajam 
datumam), līdzīgi kā tiek organizēta investīciju projektu iesniegšana 
aizņēmuma saņemšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā un Finanšu ministrijā, un iesniegtie projekti tiek izvērtēti 
desmit darba dienu laikā. Lai saīsinātu ceļu no ministrijas lēmuma par 
projekta atbilstību mērķiem un nosacījumiem līdz aizņēmuma pieprasījuma 
iesniegšanai PAGKPP, LPS lūdz mainīt Noteikumu projektā paredzēto 
kārtību par galīgā lēmuma pieņemšanu, to nosakot šādu: IZM piecu darba 
dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē pašvaldības, kas 
iesniegušas investīciju projektus, par pieņemto lēmumu un vienlaikus 
atbalstāmo investīciju projektu sarakstu publicē ministrijas mājas 
lapā; 

2) Noteikumu projektā izvirzītajiem kritērijiem, kādiem jāatbilst investīciju 
projektiem, jābūt skaidri definētiem (kritēriji nevar izrietēt no pielikumā 
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iesniedzamās informācijas), tie nevar būt pretrunīgi un tiem jābūt 
atbilstošiem aktuālajiem normatīviem.  

 

LPS par Noteikumu projektu izsaka šādus iebildumus: 
1) Lūdzam papildināt 2.1.1. punktu, paredzot, ka investīciju projektu var 

iesniegt arī gadījumos, kad saņemts atzinums par izglītības iestādes ēkas 
vai telpu neatbilstību ugunsdrošības noteikumiem no Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta vai atzinums par neatbilstību pārtikas apriti 
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām no Pārtikas un veterinārā dienesta.  
Priekšlikums izteikt Noteikumu projekta 2.1.1. punktu šādā redakcijā: 
“2.1.1. ir saņemts Veselības inspekcijas izdots atzinums par izglītības 
iestādes ēkas vai telpu neatbilstību higiēnas prasībām, Būvniecības valsts 
kontroles biroja atzinums par neatbilstību Latvijas būvnormatīvā LBN 208-
15 “Publiskas būves” noteiktajām prasībām, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta atzinums par neatbilstību ugunsdrošības noteikumiem 
vai Pārtikas un veterinārā dienesta atzinums par neatbilstību pārtikas 
apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un investīciju projekts 
paredz izglītības iestādes ēkas vai telpu atjaunošanas un pārbūves darbus 
atbilstoši minētajam atzinumam;” 

Paskaidrojums: 2.1.1.punktā nepieciešams norādīt arī uz telpu neatbilstību 
noteiktām prasībām. Neatbilstības novēršamas ne tikai mācību telpās, bet 
arī citās izglītības iestādes telpās – bibliotēkās, darba kabinetos, ēdamzālēs, 
gaiteņos, sanitārajos mezglos u.c. Vienlaikus izglītības iestādēm ir būtiski 
novērst ne tikai Veselības inspekcijas un Būvniecības valsts kontroles 
biroja norādītās neatbilstības, bet arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta konstatētās neatbilstības. 

2) Lai Noteikumu projektā izvairītos no liekvārdības un vienlaikus precīzi 
formulētu nosacījumus, ierosinām Noteikumu projekta 2.1.2. punktu izteikt 
šādā redakcijā: 
“2.1.2. izglītojamo skaits izglītības iestādē pārsniedz izglītības iestādes 
ietilpību un izglītojamo skaits pašvaldībā pēdējos trīs mācību gados ir ar 
pieaugošu tendenci;” 

LPS uzskata, ka 2.1.2.punktā prasība par stabilu vai pieaugošu iedzīvotāju 
skaitu pašvaldībā ir lieka, jo nepieciešamību pēc jaunas izglītības iestādes 
būvniecības vai paplašināšanas nosaka tieši pieaugošs izglītojamo skaits 
pašvaldībā. Parasti pieaugošs izglītojamo skaits nav raksturīgs pašvaldībās 
ar krītošu iedzīvotāju skaitu. Vienlaikus uzskatām, ka svarīgs rādītājs ir 
nevis pieaugošs izglītojamo skaits vienā konkrētā izglītības iestādē, bet 
pašvaldībā kopumā, jo tieši tas parāda vietu deficītu pašvaldības izglītības 
iestādēs. 
Noteikumu projekta tekstā nav nepieciešama liekvārdība, prasību par 
pieaugošu izglītojamo skaitu pēdējos trīs mācību gados uzreiz var iestrādāt 
2.1.2. punktā, Noteikumu projekta 7.punkts nav nepieciešams; 
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3) Lai novērstu pārpratumus, lūdzam precizēt Noteikumu projekta 2.2. punktu 
un izteikt to šādā redakcijā: 
“2.2. decentralizētu ventilāciju sistēmu iegāde un uzstādīšana vai 
centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve izglītības iestādes 
ēkā gaisa kvalitātes uzlabošanai;” 

Izglītības iestādes ēkā labai iekštelpu gaisa kvalitātei jābūt ne tikai mācību 
klasēs, bet visā izglītības iestādes ēkas apjomā, tai skaitā bibliotēkās, sporta 
un aktu zālēs, ēdamzālēs u.c.  

4) Lūdzam papildināt Noteikumu projekta 2. punktu ar jaunu apakšpunktu, kā 
investīciju projektu mērķi paredzot arī nekustamā īpašuma iegādi 
izglītības iestādes sporta infrastruktūras vajadzībām.  
Priekšlikums izteikt Noteikumu projekta 2.5. punktu šādā redakcijā: 
“2.5. nekustamā īpašuma iegāde izglītības iestādes sporta infrastruktūras 
vajadzībām, ja pašvaldībai nav citas sporta infrastruktūras, kuru varētu 
izmantot izglītības iestādes vajadzībām, un nekustamā īpašuma iegāde ir 
ekonomiski izdevīgākais risinājums;” 
Priekšlikuma pamatā ir situācija Brocēnu novada pašvaldībā. Vēsturiski 
izveidojusies situācija, ka vienīgā sporta infrastruktūra Brocēnu pilsētā ir 
privātā īpašumā, līdz ar to Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta 
skolas, kas realizē sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu, un 
Brocēnu vidusskolas, kurai jānodrošina sporta stundu nodarbības 12 klašu 
grupām, vajadzībām nepieciešamā infrastruktūra (ledus halle, stadions, 
skrejceļš, sporta zāle) tiek nomāta no juridiskas personas SIA “Brocēnu 
sporta centrs”. 2019.gadā uzņēmums informēja, ka vairs nenodarbosies ar 
sporta infrastruktūras uzturēšanu un piedāvāja pašvaldībai to iegādāties. 
Brocēnu novada pašvaldība piedāvājumu izvērtēja un secināja, ka finansiāli 
izdevīgāk ir iegādāties esošo sporta infrastruktūru nekā būvēt jaunu. 
Turklāt jāņem vērā aspekts, ka jaunas sporta infrastruktūras būvniecībai 
Brocēnu pilsētas plānojumā nav piemērotas vietas.  
2020. gadā pašvaldībām nebija iespēju aizņemties izglītības infrastruktūras 
projektiem, tādēļ pārrunās ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem tika rasts 
risinājums, ka sporta infrastruktūras iegādi veic Brocēnu novada 
pašvaldības kapitālsabiedrība ar pašvaldības galvojumu. Brocēnu novada 
dome pieņēma atbilstošos lēmumus un iesniedza pieprasījumu galvojumam 
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. 
Tomēr Finanšu ministrija, pamatojoties uz likumprojektā “Par valsts 
budžetu 2021. gadam” paredzētajām iespējām pašvaldībām aizņemties 
izglītības investīciju projektiem, ieteica pašvaldībai izvērtēt iespēju 
aizņemties sporta centra iegādei, jo tādējādi mērķi varētu sasniegt ar 
mazāku finanšu resursu ieguldījumu, taču Noteikumu projekts iegādes  
iespēju neparedz. Lūdzam papildināt Noteikumu projektu ar jaunu mērķi 
piedāvātajā redakcijā. 
Ja Brocēnu novada pašvaldībai nebūs iespējams saņemt valsts budžeta 
aizņēmumu, tad tai pastāv risks zaudēt visu esošo sporta infrastruktūru; 
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5) Ņemot vērā, ka ir pašvaldību vispārizglītojošās izglītības iestādes, kas 
īsteno profesionālās izglītības programmas, ir jāpapildina Noteikumu 
projekta anotācija, norādot, ka Noteikumu projekts ir attiecināms arī uz 
pašvaldību dibinātām izglītības iestādēm, kas īsteno profesionālās izglītības 
programmas. Līdzīgi kā attiecībā uz īstenotajām sporta profesionālās 
ievirzes izglītības programmām; 

6) Iebilstam, ka investīcijas projektu iesniegšana tiek organizēta 
kampaņveidīgi – divas reizes gadā, tādēļ lūdzam nodrošināt iespēju 
pašvaldībām iesniegt investīciju projektus Izglītības un zinātnes ministrijā 
reizi mēnesī, līdzīgi kā tas ir attiecībā uz citiem pašvaldību investīciju 
projektiem aizņēmuma saņemšanai citās ministrijās.  
Lūdzam Noteikumu projekta 3. punktu izteikt šādā redakcijā:  
“3. Pašvaldības investīciju projektus iesniedz Izglītības un zinātnes 
ministrijā līdz katra mēneša piecpadsmitajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz 
2021. gada 15. oktobrim.”; 

7) Uzskatām, ka izvirzītajiem kritērijiem, kādiem jāatbilst investīciju 
projektiem, jābūt precīzi definētiem. Kritēriji nevar izrietēt no pielikumā 
iesniedzamās informācijas, tie nevar būt pretrunīgi un tiem jābūt 
atbilstošiem aktuālajiem normatīvajiem aktiem.  
Piemēram, no Noteikumu projekta 5. punkta izriet, ka investīcijas projekts 
būs atbilstošs, ja turpmākajos 5 mācību gados izglītības iestādē izglītojamo 
skaits būs stabils vai ar pieaugošu tendenci (nav noteikti skaitliski kritēriji, 
vienīgā prasība – izglītojamo skaits ir stabils vai pieaugošs), bet Noteikumu 
projekta 6. punkts jau nosaka skaitliskus kritērijus izglītojamo skaitam 
klasē izglītības iestādē pēdējos trīs mācību gados un turpmākajos piecos 
mācību gados. Piemēram, ja investīciju projekts paredz pasākumus 
sākumskolā vai pamatskolā, vidējais izglītojamo skaits klasē pēdējos trīs 
mācību gados ir vismaz astoņi izglītojamie un arī turpmākajos piecos 
mācību gados vidējais izglītojamo skaits klasē būs vismaz astoņi 
izglītojamie. Nevienā normatīvajā aktā nav noteikts minimāli pieļaujamais 
izglītojamo skaits sākumskolas vai pamatskolas klasē, līdz ar to lūdzam no 
Noteikumu projekta šādu kritēriju svītrot.  
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam Noteikumu projekta 4. punktu izteikt 
šādā redakcijā: 
4. Pašvaldība iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā šo noteikumu 
2. punktā minētos investīciju projektus, ievērojot šādus nosacījumus: 

4.1. prognoze par izglītojamo skaitu izglītības iestādē turpmākajos 
piecos mācību gados liecina, ka izglītojamo skaits būs stabils vai ar 
pieaugošu tendenci; 

4.2. ja investīciju projekts paredz pasākumus vidusskolā, tad 
prognoze par minimālo izglītojamo skaitu vispārējās izglītības 
programmās 10. – 12. klašu grupā liecina, ka turpmākajos piecos mācību 
gados izglītojamo skaits būs ne mazāks kā 120 valstspilsētās, 90 – 
administratīvo teritoriju administratīvajos centros, 40 – administratīvajās 
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teritorijās ārpus administratīvajiem centriem un 25 – administratīvajās 
teritorijās pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Minētais nosacījums 
neattiecas uz šo noteikumu 2.1.2. un 2.5. apakšpunktā minētajiem 
gadījumiem; 

4.3. investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju 
projekta mērķa sasniegšanai un tiks nodrošināta veikto investīciju 
ilgtspēja; 

4.4. pašvaldība nodrošina pašvaldības budžeta līdzfinansējumu ne 
mazāk kā 10 procentu apmērā no kopējām investīciju projekta izmaksām, 
ievērojot likuma “ Par valsts budžetu 2021. gadam”  12. panta trešās daļas 
2. punktā noteikto pašvaldības budžeta līdzfinansējuma apmēru un 
nosacījumus; 

4.5. ja investīciju projektā ir plānoti būvdarbi (tai skaitā šo noteikumu 
2.3. apakšpunktā minētajā gadījumā), būvdarbiem ir izdota būvatļauja ar 
būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai apliecinājuma 
kartē ir izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu, vai ir 
apliecinājums, ka paredzētās aktivitātes īstenošanai būvniecības ieceres 
dokumenti nav nepieciešami. Apvienotas projektēšanas un būvniecības 
gadījumā ir pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem; 

4.6. ja investīciju projektā nav plānoti būvdarbi, investīciju projektā 
plānotajiem pasākumiem ir izstrādāts atbilstošs iepirkuma procedūras 
dokuments vai ir izsludināts vai veikts iepirkums Publisko iepirkumu likumā 
noteiktajā kārtībā; 

4.7. ja investīciju projektā ir plānoti būvdarbi un investīciju projektu 
pašvaldība iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2021.gada 
15.aprīlim, būvdarbus paredzēts uzsākt līdz 2021. gada 31. decembrim, un 
investīciju projektu īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim. Ja investīciju 
projektā ir plānoti būvdarbi un to iesniedz pēc 2021.gada 15.aprīļa, 
būvdarbus paredzēts uzsākt līdz 2022. gada 31. maijam un investīciju 
projektu īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim; 

4.8. Investīciju projektam, kas iesniegts līdz 2021. gada 1. jūlijam, 
investīciju projekta iesniedzējs Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma pārejas noteikumu 20. punktā minētajos gadījumos iesniedz pozitīvu 
apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmumu.” 

8) Ņemot vērā, ka Noteikumu projekta 5.5. apakšpunktu daļēji ierosinājām 
izteikt kā 4. punkta apakšpunktu, izsakām priekšlikumu 5.5. apakšpunktu 
izteikt šādā redakcijā: 
“5.5. informācija par izglītojamo skaitu izglītības iestādē pēdējos trīs 
mācību gados un izglītojamo skaita prognozi turpmākajiem pieciem 
mācību gadiem, tai skaitā informācija par pašvaldības pirmsskolas vecuma 
bērniem un to dinamiku turpmākajiem pieciem gadiem;” 

9) Lūdzam Noteikumu projekta 5.7. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  
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“5.7. investīciju projektam, kas atbilst šo noteikumu 2.2. apakšpunktā 
minētajam mērķim, informācija par veicamajiem pasākumiem izglītības 
iestāžu iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai un sasniedzamajiem 
rezultātiem;”  
Ne Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumos Nr. 610 “Higiēnas prasības 
izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 
izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās 
vidējās izglītības programmas”, ne Ministru kabineta 
17.09.2013. noteikumos Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas 
izglītības programmu” nav definētas iekštelpu gaisa kvalitātes prasības, līdz 
ar to nav saprotams, kāda informācija ir jāiesniedz, kas pamato investīciju 
projektā plānoto pasākumu atbilstību higiēnas prasībām, lai nodrošinātu 
atbilstošu gaisa kvalitāti; 

10) Ņemot vērā LPS 3.priekšlikumu, lūdzam Noteikumu projekta 5. punktu 
papildināt ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā, vienlaikus mainot tālāko 
apakšpunktu numerāciju:  
“5.9. investīciju projektam, kas atbilst šo noteikumu 2.5. apakšpunktā 
minētajam mērķim, informācija par esošo sporta infrastruktūru pašvaldībā 
un nekustamā īpašuma iegādes sporta infrastruktūras vajadzībām 
pamatotību;” 

11) Lūdzam Noteikumu projekta 5.11. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  
“5.11. investīciju projekta tehniskā gatavība, tai skaitā norādot 
būvniecības informācijas sistēmā esošās būvniecības lietas numuru, ja 
investīciju projektā plānotajiem būvdarbiem ir izdota būvatļauja ar 
būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai apliecinājuma 
kartē ir izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu, un investīciju 
projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkuma procedūru statusu.” 

12) Lūdzam svītrot Noteikumu projekta 6. punktu (skat. LPS 7. iebildumu), 
attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju; 

13) Lūdzam svītrot Noteikumu projekta 7. punktu (skat. LPS 2. un 
7. iebildumu), attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju; 

14) Lūdzam Noteikumu projekta 8.1. punktu izteikt šādā redakcijā (skat. 
LPS 1. iebildumu): 
“8.1. kompetentas iestādes (Veselības inspekcija, Būvniecības valsts 
kontroles birojs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Pārtikas un 
veterinārā dienests) izdotu atzinumu par izglītības iestādes ēkas vai telpu 
neatbilstību attiecīgi higiēnas prasībām, Latvijas būvnormatīvā LBN 208-
15 “Publiskas būves” noteiktajām prasībām, ugunsdrošības noteikumiem 
vai pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, ja tiek 
iesniegts šo noteikumu 2.1.1. apakšpunktā minētajam nosacījumam 
atbilstošs investīciju projekts;” 
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15) Lūdzam svītrot Noteikumu projekta 8.2. punktu. Neredzam tā 
lietderību; 

16) Lūdzam Noteikumu projekta 9. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“9. Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju desmit darba dienu laikā pēc šo noteikumu 
3. punktā minētā termiņa izvērtē iesniegto investīciju projektu atbilstību šo 
noteikumu 2. punktā minētajiem investīciju projektu mērķiem un šo 
noteikumu 4., 5. un 8. punktā minētajiem nosacījumiem un pieņem lēmumu 
par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.”; 

17) Lūdzam Noteikumu projekta 10. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“10. Izglītības un zinātnes ministrija var lūgt Kultūras ministrijas viedokli 
investīciju projekta izvērtēšanai, ja pašvaldība ir iesniegusi izglītības 
iestādes, kas īsteno mākslas, mūzikas vai dejas profesionālās ievirzes 
izglītības programmas, investīciju projektu.” 

18) Lūdzam Noteikumu projekta 12. punkta pirmo teikumu izteikt šādā 
redakcijā: 
“12. Izglītības un zinātnes ministrija pēc pašvaldību investīciju projektu 
izvērtēšanas apstiprinātos projektus sakārto prioritārā secībā, ņemot vērā 
investīciju projektu tehnisko gatavību un valsts budžeta aizdevuma 
īpatsvaru, ko plānots izmantot 2021. gadā.” 

19) Lūdzam Noteikumu projekta 13. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“13. Izglītības un zinātnes ministrija piecu darba dienu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas informē pašvaldības, kas iesniegušas investīciju projektus, 
par pieņemto lēmumu un atbalstāmo investīciju projektu sarakstu publicē 
ministrijas tīmekļvietnē (http://www.izm.gov.lv).” 

 
LPS priekšlikumi par Noteikumu projektu:  
1) Lūdzam izvērtēt iespēju Noteikumu projekta 1.punktā vārdus “kas īsteno 

mākslas, mūzikas vai dejas profesionālās ievirzes izglītības programmas” 
aizstāt ar vārdiem “kas īsteno mākslas, mūzikas, dejas vai sporta 
profesionālās ievirzes izglītības programmas”. 
Noteikumu projekta anotācijā ir norādīts, ka Noteikumu projekts 
attiecināms arī uz pašvaldību dibinātām izglītības iestādēm, kas īsteno 
sporta profesionālās ievirzes izglītības programmas, taču fakts, ka 
Noteikumu projekta tekstā vārds “sports” neparādās, rada neizpratni, vai 
pašvaldības var iesniegt investīciju projektus attiecībā uz sporta skolām vai 
nē. Līdzīga situācija attiecībā uz vispārizglītojošām izglītības iestādēm, kas 
īsteno profesionālās izglītības programmas. 
Tāpat no Noteikumu projekta un tā anotācijas nav izprotams, vai 
pašvaldības var iesniegt investīciju projektus par pirmskolas izglītības 
iestādēm; 

2) Lūdzam izvērtēt iespēju papildināt Noteikumu projekta 2.1.1. punktu, 
paredzot, ka investīciju projekts var tikt iesniegts arī gadījumos, kad 
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izglītības iestādes telpu neatbilstību higiēnas prasībām, Latvijas 
būvnormatīvā LBN 208-15 “Publiskas būves” noteiktajām prasībām, 
ugunsdrošības noteikumiem vai pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo 
aktu prasībām ir konstatējusi pati pašvaldība un attiecīgi neatbilstības vēlas 
novērst; 

3) Lūdzam izvērtēt iespēju papildināt Noteikumu projekta 2.1. punktu ar 
jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: 
“2.1.4. izglītības iestādē, kurā tika vai tiek īstenots darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un 
mūžizglītība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vidi” līdzfinansēts projekts un ir nepieciešami 
papildu ieguldījumi (ēkās, ārtelpā un sporta infrastruktūrā), lai pilnībā 
modernizētu izglītības iestādi”; 
Paskaidrojums: SAM 8.1.2. līdzfinansējuma apjoms bija ierobežots un bija 
arī limitēts finansējuma apjoms aktivitātēm. Tas paredzēja iespēju veikt 
ieguldījumus arī atsevišķā iestādes korpusā, daļā ēkas vai stāvā un tikai 
nelielā apmērā veikt ieguldījumus skolas labiekārtošanā, bet mūsdienu 
mācību process paredz iziet ārpus telpām – skolām ir nepieciešama arī 
apkārtējās fiziskās vides labiekārtošana; 

4) Lūdzam izvērtēt iespēju noteikt arī šādus investīciju projekta mērķus:  
a) vides pieejamības uzlabošana izglītības iestādēs personām ar 

funkcionāliem traucējumiem;  
b) sporta infrastruktūras atjaunošana vai pārbūve, ja tā nepieciešama 

vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes 
sporta izglītības programmu īstenošanai; 

c) mācību procesam atbilstošas un izglītojamiem drošas ārpustelpas 
vides, tai skaitā “Zaļās klases”, izveide; 

5) Lūdzam izvērtēt iespēju Noteikumu projekta 12. punktā kā prioritārus atzīt 
investīciju projektus, kas paredz jaunas izglītības iestādes ēkas būvniecību 
vai esošas izglītības iestādes paplašināšanu; 

6) Lūgums papildināt Noteikumu projekta anotāciju, skaidrojot mērķi 
“mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamā informācijas komunikāciju 
un tehnoloģiju aprīkojuma iegāde” (Noteikumu projekta 2.4. punkts) – vai 
investīciju projektu var iesniegt par jebkuru IKT aprīkojumu, kas 
nepieciešams un aktuāls mācību procesa nodrošināšanai, t.sk., standarta 
mācību procesam klātienē, t.sk., stacionāro datoru, printeru, skeneru un 
kopētāju iegādei, vai tikai portatīvo datoru iegādei. 

 
Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  

 
Lāsma  Ūbele 29539035   
lasma.ubele@lps.lv  
*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 



 

 

LPS iebildumu par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju 
projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” apkopojums 

 

Punkts Noteikumu projekts LPS priekšlikumi izmaiņām Noteikumu projektā 

2. 2. Pašvaldības iesniedz investīciju projektus, kas atbilst kādam no 
turpmāk minētajiem investīciju projektu mērķiem: 

2. Pašvaldības iesniedz investīciju projektus, kas atbilst kādam no 
turpmāk minētajiem investīciju projektu mērķiem: 

2.1. jaunas izglītības iestādes ēkas būvniecība vai esošas izglītības 
iestādes pārbūve, tai skaitā ēkas piebūves būvniecība, izglītības iestādes 
paplašināšana vai izglītības iestādes telpu atjaunošana, nodrošinot 
atbilstību vismaz vienam no turpmāk minētajiem nosacījumiem:  
 

2.1.1. ir saņemts Veselības inspekcijas vai Būvniecības valsts kontroles 
biroja izdots atzinums par izglītības iestādes ēkas neatbilstību higiēnas 
prasībām izglītības iestādēm vai Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 
"Publiskas būves" noteiktajām prasībām un investīciju projekts paredz 
mācību telpu atjaunošanas un pārbūves darbus atbilstoši minētajam 
atzinumam; 
 
 
 
 
2.1.2. izglītības iestādē esošo izglītojamo skaits pārsniedz izglītības 
iestādes ietilpību, izglītojamo skaits ir ar pieaugošu tendenci un 
atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem pašvaldībā pēdējo piecu 
gadu laikā ir stabils iedzīvotāju skaits vai iedzīvotāju skaits ir ar 
pieaugošu tendenci; 

 

 
 
 
 
2.1.1. ir saņemts Veselības inspekcijas izdots atzinums par izglītības 
iestādes ēkas vai telpu neatbilstību higiēnas prasībām, Būvniecības 
valsts kontroles biroja atzinums par neatbilstību Latvijas 
būvnormatīvā LBN 208-15 “Publiskas būves” noteiktajām 
prasībām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums par 
neatbilstību ugunsdrošības noteikumiem vai Pārtikas un veterinārā 
dienesta atzinums par neatbilstību pārtikas apriti reglamentējošo 
normatīvo aktu prasībām un investīciju projekts paredz izglītības 
iestādes ēkas vai telpu atjaunošanas un pārbūves darbus atbilstoši 
minētajam atzinumam; 
 
2.1.2. izglītojamo skaits izglītības iestādē pārsniedz izglītības 
iestādes ietilpību un izglītojamo skaits pašvaldībā pēdējos trīs 
mācību gados ir ar pieaugošu tendenci; 

2.2. decentralizētu ventilāciju sistēmu iegāde un uzstādīšana vai 
mehāniskās ventilācijas izbūve izglītības iestādē mācību telpu gaisa 
kvalitātes uzlabošanai; 

2.2. decentralizētu ventilāciju sistēmu iegāde un uzstādīšana vai 
centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve izglītības 
iestādes ēkā gaisa kvalitātes uzlabošanai; 
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Punkts Noteikumu projekts LPS priekšlikumi izmaiņām Noteikumu projektā 

  2.5. nekustamā īpašuma iegāde izglītības iestādes sporta 
infrastruktūras vajadzībām, ja pašvaldībai nav citas sporta 
infrastruktūras, kuru varētu izmantot izglītības iestādes 
vajadzībām, un nekustamā īpašuma iegāde ir ekonomiski 
izdevīgākais risinājums. 
 

3. 3. Pašvaldības investīciju projektus iesniedz Izglītības un zinātnes 
ministrijā divos investīciju projektu iesniegšanas uzsaukumos: 

3.1. līdz 2021. gada 15. aprīlim; 
3.2. līdz 2021. gada 1. septembrim. 

 

3. Pašvaldības investīciju projektus iesniedz Izglītības un zinātnes 
ministrijā līdz katra mēneša piecpadsmitajam datumam, bet ne 
vēlāk kā līdz 2021. gada 15. oktobrim. 

4. 4. Pašvaldība iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā šo noteikumu 2. 
punktā minētos investīciju projektus, ievērojot šādus nosacījumus: 

4.1. investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju 
projekta mērķa sasniegšanai un tiks nodrošināta veikto investīciju 
ilgtspēja; 

4.2. pašvaldība nodrošina pašvaldības budžeta līdzfinansējumu ne 
mazāk kā 10 procentu apmērā no kopējām investīciju projekta 
izmaksām, ievērojot likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 12. panta 
trešās daļas 2. punktā noteikto pašvaldības budžeta līdzfinansējuma 
apmēru un nosacījumus; 

4.3. ja investīciju projektā ir plānoti būvdarbi (tai skaitā šo noteikumu 
2.3. apakšpunktā minētajā gadījumā), būvdarbiem ir izdota būvatļauja, 
un tajā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi; 

4.4. ja investīciju projektā nav plānoti būvdarbi, investīciju projektā 
plānotajiem pasākumiem ir izstrādāts atbilstošs iepirkuma procedūras 
dokuments vai ir izsludināts vai veikts iepirkums Publisko iepirkumu 
likumā noteiktajā kārtībā; 

4. Pašvaldība iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā šo noteikumu 2. 
punktā minētos investīciju projektus, ievērojot šādus nosacījumus: 
4.1. prognoze par izglītojamo skaitu izglītības iestādē turpmākajos 
piecos mācību gados liecina, ka izglītojamo skaits būs stabils vai ar 
pieaugošu tendenci; 

4.2. ja investīciju projekts paredz pasākumus vidusskolā, tad 
prognoze par minimālo izglītojamo skaitu vispārējās izglītības 
programmās 10. – 12. klašu grupā liecina, ka turpmākajos piecos 
mācību gados izglītojamo skaits būs ne mazāks kā 120 valstspilsētās, 
90 – administratīvo teritoriju administratīvajos centros, 40 – 
administratīvajās teritorijās ārpus administratīvajiem centriem un 
25 – administratīvajās teritorijās pie Eiropas Savienības ārējās 
robežas. Minētais nosacījums neattiecas uz šo noteikumu 2.1.2. un 
2.5. apakšpunktā minētajiem gadījumiem; 

4.3. investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju 
projekta mērķa sasniegšanai un tiks nodrošināta veikto investīciju 
ilgtspēja; 
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Punkts Noteikumu projekts LPS priekšlikumi izmaiņām Noteikumu projektā 

4.5. ja investīciju projektā ir plānoti būvdarbi, tad investīciju projektā, 
ko iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 3.1. apakšpunktu, būvdarbus 
paredzēts uzsākt līdz 2021. gada 31. decembrim, un investīciju projektu 
īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim. Ja investīciju projektā ir plānoti 
būvdarbi un to iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 3.2. apakšpunktu, 
būvdarbus paredzēts uzsākt līdz 2022. gada 31. maijam un investīciju 
projektu īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim. Ja investīciju projektā 
nav plānoti būvdarbi, investīciju projektu īsteno sešu mēnešu laikā no 
apstiprinoša Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomes lēmuma pieņemšanas dienas; 

4.6. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 
noteikumu 20. punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā ir saņemts 
pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 
 

4.4. pašvaldība nodrošina pašvaldības budžeta līdzfinansējumu ne 
mazāk kā 10 procentu apmērā no kopējām investīciju projekta 
izmaksām, ievērojot likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 12. panta 
trešās daļas 2. punktā noteikto pašvaldības budžeta līdzfinansējuma 
apmēru un nosacījumus; 

4.5. ja investīciju projektā ir plānoti būvdarbi (tai skaitā šo noteikumu 
2.3. apakšpunktā minētajā gadījumā), būvdarbiem ir izdota būvatļauja 
ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai 
apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvniecības ieceres 
akceptu, vai ir apliecinājums, ka paredzētās aktivitātes īstenošanai 
būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami. Apvienotas 
projektēšanas un būvniecības gadījumā ir pieņemts lēmums par 
iepirkuma rezultātiem; 

4.6. ja investīciju projektā nav plānoti būvdarbi, investīciju projektā 
plānotajiem pasākumiem ir izstrādāts atbilstošs iepirkuma procedūras 
dokuments vai ir izsludināts vai veikts iepirkums Publisko iepirkumu 
likumā noteiktajā kārtībā; 

4.7. ja investīciju projektā ir plānoti būvdarbi un investīciju projektu 
pašvaldība iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2021.gada 
15.aprīlim, būvdarbus paredzēts uzsākt līdz 2021. gada 31. decembrim, 
un investīciju projektu īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim. Ja 
investīciju projektā ir plānoti būvdarbi un to iesniedz pēc 2021.gada 
15.aprīļa, būvdarbus paredzēts uzsākt līdz 2022. gada 31. maijam un 
investīciju projektu īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim; 

4.8. Investīciju projektam, kas iesniegts līdz 2021. gada 1. jūlijam, 
investīciju projekta iesniedzējs Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktā minētajos 
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Punkts Noteikumu projekts LPS priekšlikumi izmaiņām Noteikumu projektā 

gadījumos iesniedz pozitīvu apvienojamo pašvaldību finanšu 
komisijas lēmumu.” 

 

5. 5. Pašvaldība, iesniedzot Izglītības un zinātnes ministrijā investīciju 
projektu, norāda šādu informāciju atbilstoši šo noteikumu pielikumam: 
 

5.5. informācija par izglītojamo skaitu izglītības iestādē pēdējos trīs 
mācību gados, kā arī pamatota izglītojamo skaita prognoze 
turpmākajiem pieciem mācību gadiem, kas liecina, ka turpmākajos 
piecos mācību gados izglītojamo skaits būs stabils vai ar pieaugošu 
tendenci, tai skaitā informācija par pašvaldības pirmsskolas vecuma 
bērniem un to dinamiku turpmākajiem pieciem gadiem; 

 

5.7. investīciju projektam, kas atbilst šo noteikumu 2.2. apakšpunktā 
minētajam mērķim, informācija, kas pamato investīciju projektā plānoto 
pasākumu atbilstību higiēnas prasībām, lai nodrošinātu atbilstošu gaisa 
kvalitāti; 
 

5.9. investīciju projekta kopējās izmaksas, tai skaitā šo izmaksu 
sadalījums pa finanšu avotiem – pašvaldības budžets un valsts budžeta 
aizdevums – sadalījumā pa gadiem (2021. – 2023. gads); 

 

5.10. investīciju projekta īstenošanas termiņš; 
 

5.11. investīciju projekta tehniskā gatavība, tai skaitā norādot 
būvniecības informācijas sistēmā esošās būvniecības lietas numuru, ja 
investīciju projektā paredzēta būvdarbu veikšana, un investīciju projekta 
īstenošanai nepieciešamo iepirkuma procedūru statusu. 
 

5. Pašvaldība, iesniedzot Izglītības un zinātnes ministrijā investīciju 
projektu, norāda šādu informāciju atbilstoši šo noteikumu pielikumam: 

 

5.5. informācija par izglītojamo skaitu izglītības iestādē pēdējos trīs 
mācību gados un izglītojamo skaita prognozi turpmākajiem pieciem 
mācību gadiem, tai skaitā informācija par pašvaldības pirmsskolas 
vecuma bērniem un to dinamiku turpmākajiem pieciem gadiem; 
 

5.7. investīciju projektam, kas atbilst šo noteikumu 2.2. apakšpunktā 
minētajam mērķim, informācija par veicamajiem pasākumiem 
izglītības iestāžu iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai un 
sasniedzamajiem rezultātiem;  
 

5.9. investīciju projektam, kas atbilst šo noteikumu 
2.5. apakšpunktā minētajam mērķim, informācija par esošās 
izglītības iestādes sporta infrastruktūras nepietiekamību un 
nekustamā īpašuma iegādes sporta infrastruktūras vajadzībām 
pamatotību; 
 

5.10. investīciju projekta kopējās izmaksas, tai skaitā šo izmaksu 
sadalījums pa finanšu avotiem – pašvaldības budžets un valsts budžeta 
aizdevums – sadalījumā pa gadiem (2021. – 2023. gads); 
 

5.11. investīciju projekta īstenošanas termiņš; 
 

5.12. investīciju projekta tehniskā gatavība, tai skaitā norādot 
būvniecības informācijas sistēmā esošās būvniecības lietas numuru, ja 
investīciju projektā plānotajiem būvdarbiem ir izdota būvatļauja ar 
būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai 
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Punkts Noteikumu projekts LPS priekšlikumi izmaiņām Noteikumu projektā 

apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvniecības ieceres 
akceptu, un investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkuma 
procedūru statusu. 
 

6. 6. Nodrošinot atbilstību šo noteikumu 2.1.1. un 2.1.3. apakšpunktā 
minētajiem nosacījumiem un 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā minētajiem 
investīciju projektu mērķiem, izglītojamo skaitam vispārējās izglītības 
iestādē jāatbilst šādām prasībām: 
6.1. ja investīciju projekts paredz pasākumus sākumskolā vai 
pamatskolā, vidējais izglītojamo skaits klasē pēdējos trīs mācību gados 
ir vismaz astoņi izglītojamie, kā arī izglītojamo skaita prognoze liecina, 
ka turpmākajos piecos mācību gados vidējais izglītojamo skaits klasē 
būs vismaz astoņi izglītojamie; 
6.2. ja investīciju projekts paredz pasākumus vidusskolā, tad minimālais 
izglītojamo skaits vispārējās izglītības programmās 10. – 12. klašu grupā 
pēdējos trīs mācību gados ir un izglītojamo skaita prognoze liecina, ka 
arī turpmākajos piecos mācību gados būs ne mazāks kā: 

6.2.1. 120 – valstspilsētās;  
6.2.2. 90 – administratīvo teritoriju administratīvajos centros; 
6.2.3. 40 – administratīvajās teritorijās ārpus administratīvajiem 

centriem; 
6.2.4. 25 – administratīvajās teritorijās pie Eiropas Savienības 

ārējās robežas.  
 

Svītrot Noteikumu projekta 6. punktu, attiecīgi mainot turpmāko 
punktu numerāciju 
 
 

7. 7. Nodrošinot atbilstību šo noteikumu 2.1.2. apakšpunktā minētajam 
nosacījumam, izglītojamo skaitam izglītības iestādē pēdējos trīs mācību 
gados ir jābūt ar pieaugošu tendenci. Iesniedzot šo noteikumu 5.5. 
apakšpunktā minēto informāciju, izglītojamo skaita prognozei jāliecina, 

Svītrot Noteikumu projekta 7. punktu, attiecīgi mainot turpmāko 
punktu numerāciju 
 
 



 
 

 

14 

Punkts Noteikumu projekts LPS priekšlikumi izmaiņām Noteikumu projektā 

ka turpmākajos piecos mācību gados izglītojamo skaits būs stabils vai ar 
pieaugošu tendenci. 
 

8. 8. Papildus šo noteikumu 5. punktā minētajai informācijai pašvaldība 
Izglītības un zinātnes ministrijā iesniedz: 
8.1. kompetentas iestādes (Veselības inspekcija, Būvniecības valsts 
kontroles birojs) izdotu atzinumu par izglītības iestādes ēkas neatbilstību 
higiēnas prasībām izglītības iestādēm vai Latvijas būvnormatīvā LBN 
208-15 "Publiskas būves" noteiktajām prasībām, ja tiek iesniegts šo 
noteikumu 2.1.1. apakšpunktā minētajam nosacījumam atbilstošs 
investīciju projekts; 
 
 
 
8.2. šo noteikumu 4.5. apakšpunktā minēto lēmumu, ja investīciju 
projekts tiek iesniegts līdz 3.1. apakšpunktā minētajam termiņam; 
 
 

8. Papildus šo noteikumu 5. punktā minētajai informācijai pašvaldība 
Izglītības un zinātnes ministrijā iesniedz: 
8.1. kompetentas iestādes (Veselības inspekcija, Būvniecības valsts 
kontroles birojs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, 
Pārtikas un veterinārā dienests) izdotu atzinumu par izglītības 
iestādes ēkas vai telpu neatbilstību attiecīgi higiēnas prasībām, 
Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 “Publiskas būves” noteiktajām 
prasībām, ugunsdrošības noteikumiem vai pārtikas apriti 
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, ja tiek iesniegts šo 
noteikumu 2.1.1. apakšpunktā minētajam nosacījumam atbilstošs 
investīciju projekts;” 

 
Svītrot Noteikumu projekta 8.2. punktu. 
 
 

9. 9. Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju mēneša laikā pēc šo noteikumu 3. punktā 
noteiktā investīciju projektu iesniegšanas beigu termiņa atklātā projektu 
pieteikumu konkursā izvērtē pašvaldības iesniegto investīciju projektu 
atbilstību šo noteikumu 2. punktā minētajiem atbalstāmajiem investīciju 
projektu mērķiem un šo noteikumu 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minētajiem 
nosacījumiem. Investīciju projekts, kas neatbilst šo noteikumu 2. punktā 
minētajiem mērķiem, tālāk netiek vērtēts. 
 
 

9. Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju desmit darba dienu laikā pēc šo 
noteikumu 3. punktā minētā termiņa izvērtē iesniegto investīciju 
projektu atbilstību šo noteikumu 2. punktā minētajiem investīciju 
projektu mērķiem un šo noteikumu 4., 5. un 8. punktā minētajiem 
nosacījumiem un pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu vai 
noraidīšanu.  
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10. 10. Ja investīciju projekts atbilst kādam no šo noteikumu 2. punktā 
minētajiem investīciju projektu mērķiem, Izglītības un zinātnes 
ministrija sniedz pašvaldībai ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju saskaņotu atzinumu par investīciju projekta 
atbilstību šo noteikumu 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minētajiem 
nosacījumiem. Izglītības un zinātnes ministrija var lūgt Kultūras 
ministrijas viedokli investīciju projekta izvērtēšanai, ja pašvaldība ir 
iesniegusi izglītības iestādes, kas īsteno mākslas, mūzikas vai dejas 
profesionālās ievirzes izglītības programmas, investīciju projektu. 
 

10. Izglītības un zinātnes ministrija var lūgt Kultūras ministrijas 
viedokli investīciju projekta izvērtēšanai, ja pašvaldība ir iesniegusi 
izglītības iestādes, kas īsteno mākslas, mūzikas vai dejas 
profesionālās ievirzes izglītības programmas, investīciju projektu. 
 

12 12. Izglītības un zinātnes ministrija pēc pašvaldību investīciju projektu 
izvērtēšanas apkopo projektus, kas atbilst šo noteikumu 4.,5., 6., 7. un 8. 
punktā minētajiem nosacījumiem, un sakārto tos prioritārā secībā, ņemot 
vērā investīciju projektu tehnisko gatavību un valsts budžeta aizdevuma 
īpatsvaru, ko plānots izmantot 2021. gadā. Ja investīciju projektu 
tehniskā gatavība ir vienāda, tad aizdevumu prioritāri piešķir tiem 
pašvaldību investīciju projektiem, kuriem no visa investīciju projekta 
pieprasītā valsts budžeta aizdevuma apmēra ir lielākais valsts budžeta 
aizdevuma īpatsvars, ko plāno izmantot 2021. gadā. 

12. Izglītības un zinātnes ministrija pēc pašvaldību investīciju 
projektu izvērtēšanas apstiprinātos projektus sakārto prioritārā 
secībā, ņemot vērā investīciju projektu tehnisko gatavību un valsts 
budžeta aizdevuma īpatsvaru, ko plānots izmantot 2021. gadā. 

 

13 13. Izglītības un zinātnes ministrija apkopoto atbalstāmo investīciju 
projektu sarakstu iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai tā iesniegšanai Ministru kabinetā. 
 

13. Izglītības un zinātnes ministrija piecu darba dienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas informē pašvaldības, kas iesniegušas 
investīciju projektus, par pieņemto lēmumu un atbalstāmo 
investīciju projektu sarakstu publicē ministrijas tīmekļvietnē 
(http://www.izm.gov.lv). 
 

 


