Biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” ir izskatījusi Izglītības un zinātnes
ministrijas sagatavoto noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi), kas 2016.gada
7.janvārī izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē un sniedz savu priekšlikumu par MK
noteikumu projektā noteiktajām projektu atlases kārtām.
Saskaņā ar MK noteikumu projekta 5.punktu, specifiskā atbalsta otro
pasākumu paredzēts sadalīt trīs atlases kārtās, kur, saskaņā ar MK noteikumu projekta
7.punkta 7.3.apakšpunktu, otrā pasākuma otrajā atlases kārtā projekta iesniedzējs ir
sešu novadu pašvaldības - Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Mārupes, Salaspils un
Viļakas novada pašvaldība. Savukārt pārējās pašvaldības, kas nav noteiktas kā
projektu iesniedzējas pirmajā pasākumā, otrā pasākuma pirmajā vai otrajā atlases
kārtā, un ir atbilstošas stratēģiskās priekšatlases kritērijiem, ir projektu iesniedzēji otrā
pasākuma trešajā atlases kārtā, kuru paredzēts izsludināt pēc 2018.gada 31.decembra,
ja tiks nodrošināta attiecīgā finanšu rādītāja sasniegšana.
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas iepriekš sniegto informāciju,
specifiskā atbalsta otrajam pasākumam bija paredzētas divas projektu atlases kārtas,
ar izsludināšanas laiku 2016.gada pirmajā pusē.
Ņemot vērā pēdējo gadu straujo iedzīvotāju skaita pieaugumu Pierīgas
pašvaldībās, šobrīd ir īpaši aktuāli risināt jautājumus saistībā ar likumā “Par
pašvaldībām” izglītības jomā noteiktās autonomās funkcijas īstenošanu atbilstošā
apmērā un kvalitātē. Iedzīvotāju skaita pieauguma rezultātā ir būtiski palielinājies
pieprasījums pēc vietām izglītības iestādēs. Jau šobrīd lielākajā daļā Pierīgas
pašvaldību skolu ierobežotās kapacitātes dēļ nav iespējams nodrošināt vietas visiem
bērniem, līdz ar to jau 2016.gadā vairākās pašvaldībās ir jāuzsāk skolu pārbūves
darbi, palielinot mācību telpu skaitu, lai pēc iespējas ātrākā laikā nodrošinātu vietas
visiem izglītojamajiem. Turklāt, vērtējot iedzīvotāju skaita pieauguma prognozes
Latvijā, arī turpmākajos gados Pierīgas pašvaldībās palielināsies iedzīvotāju skaits,
kas pamato skolu kapacitātes palielināšanas nepieciešamību un nodrošinās resursu
izmantošanas ilgtspējību.
Atsevišķas Pierīgas pašvaldības - Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Mārupes un
Salaspils pašvaldības ir iekļautas otrā pasākuma otrajā projektu atlases kārtā, kuru
paredzēts izsludināt šā gada pirmajā pusē. Tomēr steidzama skolas paplašināšanas
nepieciešamība ir arī Ikšķiles novadā, kas šajā kārtā nav norādīta kā projekta
iesniedzējs.
Norādām, ka visām Pierīgas pašvaldībām, kurās esošo skolu kapacitātes dēļ
nav iespējams palielināt skolēnu skaitu, ir ļoti aktuāli jaunu skolu būvniecību vai
esošo skolu paplašināšanu uzsākt jau 2016.gadā, jo nav iespējams nodrošināt
alternatīvu variantu skolēnu skaita palielināšanai.
Ņemot vērā izglītības iestāžu kapacitātes palielināšanas jautājuma aktualitāti,
vairākas Pierīgas pašvaldības, tostarp Ikšķiles novada pašvaldība, jau šobrīd var
nodrošināt augstu projekta gatavību, kas norāda uz projektu iesniegumu pieņemšanas
kārtas izsludināšanas neatliekamību.
Ņemot vērā iepriekš minēto, biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” izsaka
priekšlikumu palielināt pretendentu loku otrā pasākuma otrajā atlases kārtā
„Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi ārpus nacionālas un reģionālas

nozīmes attīstības centriem”, iekļaujot tajā Pierīgas pašvaldības, kurās
nepieciešams veikt jaunu skolu būvniecību vai esošo skolu paplašināšanu,
nemainot kārtas izsludināšanas laiku, kas paredzēts 2016.gadā. Saskaņā ar
biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” rīcībā esošo informāciju, no biedrības
pārstāvētajām 13 pašvaldībām, steidzama izglītības iestādes paplašināšana jau
šogad ir nepieciešama Ikšķiles novada pašvaldībai, kas par skolas kapacitātes
palielināšanas neatliekamību jau ir informējusi Izglītības un zinātnes ministriju.

