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Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotos grozījumus 
Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumos Nr. 111 “Norvēģijas 
finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Kapacitātes 
stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts 
institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” īstenošanas kārtība” (turpmāk 
tekstā – noteikumi) un nesaskaņo noteikumu 32.4. apakšpunktu.  

Saskaņā ar 2013. gada 14. decembrī noslēgto projekta līgumu 
Nr. NFI/INP-004 LPS īsteno Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–
2014. gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā 
sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un 
reģionālām iestādēm” iepriekš noteikto projektu “Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” (turpmāk tekstā – projekts). 
Būtiska projekta sastāvdaļa ir salīdzināmo datu datubāzes izveide vietējo 
pašvaldību veiktspējas analizēšanai, novērtēšanai un uzlabošanai. Datubāzes 
tehniskā izveidošana ietver vairākus secīgi veicamus pasākumus, tai skaitā 
tehniskās specifikācijas izstrādi programmatūras iegādei un programmatūras 
iegādi, kas tiek īstenoti atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam 
(2.6. sadaļas “Plānotās projekta aktivitātes” 4.1. apakšaktivitātes 
“Programmatūras iegāde un datubāzes izveide” apraksts un 2.7. sadaļa 
“Sasniedzamie rezultāti projekta aktivitāšu ietvaros”) un projekta budžetam 
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(238. budžeta rinda “Tehniskās specifikācijas izstrāde programmatūras 
iegādei un datubāzes izveidei”, 239. budžeta rinda “Programmatūras iegāde 
un datubāzes izveide”). Pašlaik tiek veikta tehniskās specifikācijas izstrāde 
datubāzes izveidei un nepieciešamās programatūras iegādei (iepirkuma 
identifikācijas numurs: LPS/2014/5/NFI), pamatojoties uz š.g. 13. jūnijā 
saņemto programmas apsaimniekotāja VARAM pozitīvo atzinumu par minētā 
iepirkuma dokumentāciju. 

Noteikumu grozījumos paredzētā 32.4. apakšpunkta redakcija 
pārkāpj tiesiskās paļāvības principu, jo apstiprināto projektu nav iespējams 
īstenot, neiegādājoties datubāzes un aplikāciju izveidošanai nepieciešamos 
izstrādes rīkus, t.i., šim mērķim pielāgotu programmatūru.  

Ņemot vērā augstāk minēto, piedāvājam izteikt 32.4. apakšpunktu 
šādā redakcijā: 
“32.4. tehniskā aprīkojuma nomas vai amortizācijas izmaksas (ar 
nosacījumu, ka tās atbilst vidējām tirgus cenām);”  
un papildināt 32. punktu ar 32.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:  
“32.4.1 programmatūras iegādes izmaksas saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem publisko iepirkumu jomā”.  
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