
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod.maks.kods: 40008020804  
Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor.konts LV53UNLA0001001700906 

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

 

 

                                                      Rīga 
15.02.2021. Nr. 202101/SAN3173/NOS90 
Uz TAP VSS-82 

 
Vides aizsardzības un  

reģionālās attīstības ministrijai 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā izvērtē 
pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu 
saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai 
esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai” (VSS-82) 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir iepazinusies ar Ministru kabineta 

noteikumu projektu “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus 
valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 
būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai” (tālāk 
Ministru kabineta noteikumu projekts) un to nesaskaņo, jo ir šādi iebildumi: 
1) Ministru kabineta noteikumu projekta 2.punkts paredz divus investīciju 

projektu iesniegšanas termiņus: 1. aprīlis un 1. oktobris. Līdz 1. aprīlim var 
iesniegt projektus pašvaldības, kurās bērnu skaits rindā uz pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēm (PII) ir lielāks par 100 bērniem, bet līdz 
1. oktobrim – pašvaldības par teritoriālajām vienībām, kurās bērnu skaits 
rindā uz PII ir lielāks par 50 bērniem.  
Ņemot vērā, ka pašvaldības ir izteikušas priekšlikumu nenoteikt vienu 
termiņu gadā PII investīciju projektu iesniegšanai, bet ļaut tos iesniegt 
vērtēšanai gada laikā regulāri līdzīgi kā citus investīciju projektus 
(piemēram, investīciju projektus Covid-19 izraisītās krīzes seku 
mazināšanai un novēršanai), LPS lūdz precizēt MK noteikumu projekta 
3.1.1. punktu, ļaujot abos projektu iesniegšanas termiņos iesniegt 
projektus pašvaldībām, kurās bērnu skaits rindā uz PII ir lielāks 
nekā 100. Nepaspējot sagatavot PII investīciju projektu līdz š.g. 1. aprīlim, 
tiek zaudēts gads – nākamā iespēja saņemt atļauju aizņēmumam PII 
investīciju projekta realizēšanai varētu būt tikai 2022.gadā. Tā kā vietu 
problēma PII šajās pašvaldībās ir ļoti aktuāla, nav pamata kavēt PII 
investīciju projektu īstenošanu;  
Ņemot vērā iepriekš minēto, LPS lūdz izteikt Ministru kabineta noteikumu 
projekta 3.1.1. punktu izteikt šādā redakcijā:  

“3.1.1. šo noteikumu 2.1.punktā un 2.2. punktā noteiktajā termiņā, jāatbilst 
nosacījumam, ka bērnu skaits 2020. gada 1. oktobrī, kuri sasnieguši 
pusotra gada vecumu un ir rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēm, ir lielāks nekā 100 bērnu, un informācija par bērnu rindu ir 
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iesniegta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 2020. 
gadā;”; 

Attiecīgi maināms arī Ministru kabineta noteikumu projekta 4.7. punkts, 
lūdzam to izteikt šādā redakcijā:  

“4.7. investīciju projektam, kas iesniegts saskaņā ar šo noteikumu 
2.2.punktu, jāpamato, ka jaunveidojamā pašvaldībā ietilpstošajā 
teritoriālajā vienībā ir nepietiekama pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestāžu pieejamība. Minētā prasība neattiecas uz investīciju projektiem, kas 
atbilst nosacījumam, ka bērnu skaits 2020. gada 1. oktobrī, kuri sasnieguši 
pusotra gada vecumu un ir rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēm, ir lielāks nekā 100 bērnu; 

2) Lūdzam izteikt Ministru kabineta noteikumu projekta 3.4. punktu šādā 
redakcijā:  
“3.4. plānotajiem būvdarbiem ir izdota būvatļauja, un tajā veikta atzīme 
par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai apvienotas projektēšanas un 
būvniecības gadījumā ir pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem. 
Investīciju projekta, kas iesniegts saskaņā ar šo noteikumu 2.1.punktu, 
būvdarbi ir uzsākti vai būvdarbus paredzēts uzsākt līdz 2021. gada 
31. decembrim, un projektu īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim. 
Investīciju projekta, kas iesniegts saskaņā ar šo noteikumu 2.2.punktu, 
būvdarbus paredzēts uzsākt līdz 2022. gada 31. maijam, un projektu īstenot 
līdz 2023. gada 31. decembrim;”; 

3) Lūdzam izteikt Ministru kabineta noteikumu projekta 4.6. punktu šādā 
redakcijā:  
“4.6. investīciju projekta tehniskā gatavība, t. sk. norādot Būvniecības 
informācijas sistēmā esošās būvniecības lietas numuru, vai apvienotas 
projektēšanas un būvniecības gadījumā sniedzot norādi uz Elektronisko 
iepirkumu sistēmā publicētu lēmumu par iepirkuma rezultātiem;”. 

 
Papildu LPS, pamatojoties uz pašvaldību iesniegtajiem priekšlikumiem, lūdz 
izvērtēt šādus priekšlikumus: 
1) Ministru kabineta noteikumu projekta 4.7. punkts paredz, ka līdz ar 

investīciju projektu jāsniedz arī pamatojums, ka jaunveidojamā pašvaldībā 
ietilpstošajā teritoriālajā vienībā ir nepietiekama pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu pieejamība, līdz ar to Ministru kabineta noteikumu 
projekta 3.1.2. punktā vārdi “pamatojot, ka jaunveidojamā pašvaldībā 
ietilpstošajā teritoriālajā vienībā ir nepietiekama pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu pieejamība”  ir lieki, lūdzam tos izslēgt; 

2) Šobrīd nav risinājuma gadījumiem, kad attiecībā uz esošu PII saņemts 
Būvniecības valsts kontroles biroja atzinums (lēmums) par konkrētās PII 
ēkas neatbilstību Būvniecības likumā noteiktajām būtiskajām prasībām 
būvei (būve ir bīstama ekspluatācijai), un racionālākais risinājums ir jaunas 
PII būvniecība vai esošas PII vai citas izglītības iestādes paplašināšana, 
kam nepieciešams aizņēmums. Neatkarīgi no tā, vai pašvaldībā ir rinda uz 
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PII vai nav. Lai būtu iespējams saņemt aizņēmumu jauna PII 
būvniecībai vai esoša paplašināšanai arī šādos gadījumos, lūgums 
papildināt Ministru kabineta noteikumu projekta 3.1. punktu ar jaunu 
apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.1.3. šo noteikumu 2.2. punktā noteiktajā termiņā, jāatbilst 
nosacījumam, ka par esošu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ēku 
ir saņemts Būvniecības valsts kontroles biroja atzinums par tās neatbilstību 
Būvniecības likumā noteiktajām būtiskajām prasībām būvei un ir sniegts 
pašvaldības pamatojums jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 
būvniecības vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanas 
nepieciešamībai;”; 

3) jaunas PII būvniecības gadījumā maksimālo valsts budžeta aizdevuma 
apmēru noteikt kā izmaksu summu uz vienu kvadrātmetru, līdz ar to 
priekšlikums Ministru kabineta noteikumu projekta 3.2. punktu izteikt šādā 
redakcijā:  

“3.2. maksimālais valsts budžeta aizdevuma apmērs nepārsniedz 
14 400 euro par vienas vietas izveidi, tas ir, 90 % no kopējām būvdarbu 
izmaksām dalītas ar šo noteikumu 4.4 apakšpunktā minēto jauno vietu 
skaitu, savukārt jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības 
gadījumā noteikt maksimālo valsts budžeta aizdevuma apmēru, kas 
nepārsniedz 2000 euro bez PVN par 1 m2, tas ir 90 % no kopējām būvdarbu 
izmaksām, bet nepārsniedzot likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 12. 
panta trešajā daļā noteikto valsts budžeta aizdevuma apmēru;”. 

 
 
 
 
 
Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  

 
 
 
 
 
Lāsma  Ūbele 29539035   
lasma.ubele@lps.lv 
 

 
*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
 


