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RĪKOJUMS 

 
 

 

Rīgā, 15.04.2019.        Nr. 1-2/55 

 

 

Par izglītības iestāžu investīciju projektu finansēšanas komisijas izveidi 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumu Nr.233 ,,Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums” 11.2., 11.8. apakšpunktu un 16. punktā 

noteikto,  lai sagatavotu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Izglītības un 

zinātnes ministrijas atzinumus par pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektu īstenošanu 

2019. gadā: 

 

1. izveidot Izglītības iestāžu investīciju projektu finansēšanas komisiju (turpmāk – 

Komisija) šādā sastāvā:    

 

1.1. Komisijas priekšsēdētājs:  

Raivis Bremšmits  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas Reģionālās politikas departamenta 

direktors. 

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:  

Aivars Mičuls   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas Pašvaldību departamenta direktors.  

 

1.3. Komisijas locekļi:  

Lelde Zemberga 

 

Edgars Lore 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības 

departamenta vecākā eksperte;  

 

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu 

departamenta vecākais eksperts; 

 

Dzintra Muzikante   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas Pašvaldību departamenta Pašvaldību 

attīstības nodaļas vadītāja;  
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Jevgēnija Butņicka 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas Reģionālās politikas departamenta 

Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja; 

Arvīds Vanags 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas Investīciju uzraudzības departamenta 

direktora vietnieks. 

 

 

2. Komisijai ne retāk kā vienu reizi mēnesī izskatīt pašvaldību iesniegumus aizņēmumam 

izglītības iestāžu investīcijām, kas iesniegti līdz katra mēneša 1.datumam.  

3. Komisijas locekļiem piecu darba dienu laikā izvērtēt pašvaldību iesniegumus atbilstoši šā 

rīkojuma pielikumā norādītajiem kritērijiem, ar mērķi gūt pārliecību par attiecīgā projekta 

nepieciešamību izglītības pakalpojuma nodrošināšanai un ieguldījumu ilgtspēju izglītības 

funkciju nodrošināšanā.  

4. Komisijai pieņemto lēmumu noformēt rakstiski atzinuma formā un ne vēlāk kā trīs 

darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas atzinumu nosūtīt Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomei un attiecīgajai pašvaldībai. 

5. Komisijas priekšsēdētājam, ja nepieciešams, ir tiesības pieaicināt speciālistus un 

ekspertus no valsts, pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām dalībai 

Komisijas  sēdē bez balss tiesībām.  

6. Pašvaldību departamentam nodrošināt Komisijas sekretariāta funkcijas, organizēt 

Komisijas darbu un uzglabāt ar to saistīto dokumentāciju.  

7. Rīkojuma izpildes kontroli veikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

valsts sekretāra vietniekam reģionālās attīstības jautājumos.  

 

Pielikumā: Kritēriji investīciju projektu finansēšanai izglītības jomā uz 4 lpp. 

 

Valsts sekretārs                  Rinalds Muciņš  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Izsūtīt: lietā, komisijas priekšsēdētājam, komisijas priekšsēdētāja vietniekam, komisijas locekļiem, Pašvaldību 

departamentam, valsts sekretāra vietniekam reģionālās attīstības jautājumos. 

 

M.Brunava, 67026442 


