
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod. maks. kods: LV40008020804 
Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor. konts LV53UNLA0001001700906 

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

 

LPSatz_210814_VSS-713, Par likumprojekts „Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-
2020.gada plānošanas perioda vadības likums” 

 

Rīga 
21.08.2014. Nr. 0820142299/A1703 
Uz TAP VSS-713 
 

Labklājības ministrijai 
 

 
Par likumprojektu “Eiropas 
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda vadības 
likums” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
likumprojektu “Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.–
2020. gada plānošanas perioda vadības likums”, jo ir šādi iebildumi: 

 
1. Nepieciešams papildināt 11. pantu ar jaunu 2) apakšpunktu (mainot tālāk 
apakšpunktu numerāciju) šādā redakcijā:  
11. pants. Ministru kabineta kompetence Fonda vadības nodrošināšanā 

Lai nodrošinātu Fonda vadību, Ministru kabinets nosaka: 
1) ģimenes (personas), kurām ir tiesības saņemt Fonda finansētu pārtiku 

un pamata materiālās palīdzības preces; 
2) kārtību, kādā tiek nodrošināta Fonda finansētās pārtikas un pamata 

materiālās palīdzības preču saņemšanas pieejamība visu pašvaldību 
teritorijās iespējami tuvu ģimenes (personas) dzīvesvietai; 

2. Nepieciešams 15. pantu. Partnerorganizāciju atlases komisija papildināt 
ar trūcīgās personas pārstāvošo nevalstisko organizāciju pilnvarotiem 
pārstāvjiem. 
3. Nepieciešams skaidrojums 18. panta Tiesību būt par partnerorganizāciju 
piešķiršana, piešķiršana ar nosacījumu vai noraidīšana (2) 3) apakšpunkta 
“ir pieejams finansējums darbību īstenošanai” un (3) 3) “nav pieejams 
finansējums darbību īstenošanai” normām par pieejamo finansēšanu. Kas ar 
to ir domāts? Vai ar to paredzēts, ka partnerorganizācijām būs jāiegulda savs 
finansējums, lai iegūtu tiesības izdalīt Fonda preces trūcīgajiem? Anotācijā šis 
jautājums nav skaidri atspoguļots. Ja tas tomēr ir domāts kā 
partnerorganizāciju finansiāls ieguldījums, tad LPS šo normu noraida un lūdz 
svītrot. 
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4. Nepieciešams likumprojekta 23. panta Partnerorganizācijas pienākumi 
un tiesības 
4.1. (2) daļas 2) apakšpunktu izmainīt un izteikt šādā redakcijā: 

(2) Partnerorganizācijai ir šādas tiesības: 
2) tiešsaistē saņemt no Sadarbības iestādes izveidotās un uzturētās 

Fonda informācijas sistēmas datus un informāciju, kas nepieciešama pārtikas 
un materiālās palīdzības preču izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai; 
4.2. (2) daļu papildināt ar jaunu 3) apakšpunktu šādā redakcijā:  

 (2) Partnerorganizācijai ir šādas tiesības: 

3) saņemt dotāciju no Fonda, kas noteikta Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2014. gada 11. marta regulas (ES) nr. 223/2014 par Eiropas 
Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām 25. panta 2. daļas a), b), c), d), e) 
apakšpunktos noteiktajos gadījumos un apmērā; 
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