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Finanšu ministrijai 
Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai  
 

Informācijai:  
Kurzemes plānošanas reģionam 

Latgales plānošanas reģionam 
Rīgas plānošanas reģionam 

Vidzemes plānošanas reģionam  
Zemgales plānošanas reģionam 

 
 
Par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Par Eiropas Savienības struktūrfondu 
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda uzraudzības 
komitejas sastāvu” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Eiropas Savienības struktūrfondu 
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda uzraudzības 
komitejas sastāvu”, jo ir šādi iebildumi: 

 
1. Kategoriski nepiekrītam, ka no Uzraudzības komitejas sastāva tiek 

izslēgti 5 plānošanas reģionu pārstāvji, tos aizstājot tikai ar vienu 
pārstāvi no visiem plānošanas reģioniem. Tāpēc lūdzam rīkojuma 
projekta 1.45. punktu aizstāt ar jauniem punktiem šādā redakcijā: 

1.45. Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvis; 
1.46. Latgales plānošanas reģiona pārstāvis; 
1.47. Rīgas plānošanas reģiona pārstāvis; 
1.48. Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvis; 
1.49. Zemgales plānošanas reģiona pārstāvis; 
 

2. Ņemot vērā Uzraudzības komitejas būtību, tās locekļi ar padomdevēja 
tiesībām var būt tikai: Eiropas Komisijas pārstāvji; revīzijas iestādes 
pārstāvis; sertifikācijas iestādes pārstāvis. Visu pārējo organizāciju 
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pārstāvjiem nevar tikt liegtas balsstiesības, kā arī visu pārējo 
organizāciju pārstāvji nevar atteikties no balsstiesībām, ja vēlas būt 
Uzraudzības komitejas sastāvā pastāvīgi. Lūdzam pārējo institūciju 
pārstāvjus iekļaut Uzraudzības komitejas locekļu ar balsstiesībām 
sastāvā. 

 
Latvijas Pašvaldību savienība vēlas norādīt, ka tieši pašvaldību 

pārstāvji visu plānošanas periodu Uzraudzības komitejās ir bijuši aktīvākie to 
dalībnieki ne tikai pēc formas, bet arī pēc satura, tāpēc uzskatām, ka 
pašvaldību pārstāvju dalība Uzraudzības komitejā būtu jāpalielina, 
viennozīmīgi izslēdzot iespēju pat diskutēt par pārstāvju skaita samazināšanu.  
Savukārt daļas valsts institūciju deleģēto pārstāvju dalība gan iepriekšējo 
plānošanas periodu Uzraudzības komitejās, gan arī Pagaidu uzraudzības 
komitejā ir bijusi ļoti formāla. 

 
Tā kā visi plānošanas reģioni ir jau nosūtījuši Finanšu ministrijai 

vēstules, kurās norāda, ka iebilst pret piecu plānošanas reģionu izslēgšanu no 
Uzraudzības komitejas sastāva, šīs vēstules atkārtoti nepārsūtām, bet lūdzam 
ņemt vērā tajās minētos iebildumus.  
 
Pielikumā: LPS Valdes 2014. gada 5. augusta lēmums nr. 7 “Par reģionu 
pārstāvniecību ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības 
komitejā” uz 1 lpp. 
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