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Finanšu ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
2014.–2020. gada plānošanas 
perioda vadības un kontroles 
sistēmas izveidošanas prasības” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības un kontroles 
sistēmas izveidošanas prasības”, jo ir šādi iebildumi: 
 

1. Partnerības līguma vadības grupas organizēšanu lūdzam precīzi atrunāt 
noteikumu projektā, šāda veida vadības grupas organizēšanas principus 
nevar noteikt tikai ar vadošās iestādes iekšējo procedūru palīdzību. 
Lūdzam viennozīmīgi paredzēt, ka vadības grupas sastāvā tiks iekļauts 
LPS pārstāvis.  

2. Lūdzam visu noteikumu projektu papildināt, nosakot ne tikai formālos 
pienākumus izstrādāt iekšējo procedūru aprakstus, bet arī Ministru 
kabineta izvirzītās prasības vadības un kontroles sistēmai, lai Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieguldījumi nodrošinātu 
izvirzīto mērķu sasniegšanu pēc būtības, tai skaitā nodrošinot integrētu 
Latvijas Nacionālā attīstības plāna virsmērķa iespējami labāko 
sasniegšanu. 

3. Lūdzam papildināt visu noteikumu projektu ar vadošās iestādes 
pienākumu obligāti informēt uzraudzības komiteju, kā arī Ministru 
kabinetu par jebkuriem apstākļiem, kas var radīt būtiskas novirzes vai 
augstu risku, vai apdraudējumu Eiropas Savienības fondu racionālā 
izmantošanā un virsmērķu sasniegšanā, kā arī pienākumu sniegt 
priekšlikumus to novēršanai. 

4. Lūdzam noteikumu projektu papildināt ar pienākumiem ne tikai 
attiecībā uz katra specifiskā atbalsta mērķa sākotnējā izvērtējuma 
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sagatavošanu, bet arī vajadzību analīzi teritoriālā griezumā, ievērojot 
vienmērīga teritoriālā pārklājuma principu un nodrošinot uz rezultātu 
vērstu efektīvāko un ilgtspējīgāko projektu atbalstīšanu neatkarīgi no to 
ģeogrāfiskās īstenošanas vietas, nacionāli un teritoriāli sasniedzamo 
mērķu definējumu, atbilstoši izvērtējumam un valsts definētajiem 
nacionāli un teritoriāli sasniedzamajiem mērķiem atbilstošo indikatīvo 
ieguldījumu teritoriālā kartējuma sagatavošanu, vajadzību un sasniegto 
un sasniedzamo mērķu monitoringu specifiskā atbalsta mērķa 
ieviešanas gaitā, atbilstoši monitoringam precizējumu veikšanu 
specifiskā mērķa ieviešanā, lai nodrošinātu iespējami labāko rezultātu.  

5. Lūdzam noteikumu projektu papildināt ar pienākumiem veikt visu 
specifisko atbalsta mērķu integrētu uzraudzību, monitoringu un 
savstarpējās papildinātības nodrošināšanu, ievērojot vienmērīga 
pārklājuma principu, nodrošinot uz rezultātu vērstu efektīvāko un 
ilgtspējīgāko projektu atbalstīšanu neatkarīgi no to ģeogrāfiskās 
īstenošanas vietas. 

6. Lūdzam noteikumu projektu papildināt ar pienākumiem veikt visu 
Eiropas Savienības fondu ieguldījumu regulāru kartējumu un integrētu 
analīzi, nodrošinot vienmērīga teritoriālā pārklājuma principu, vismaz 
119 pašvaldību līmenī, bet atsevišķiem ieguldījumiem arī detalizētākā 
līmenī, turklāt paredzot, ka papildinātības principa nodrošināšanai un 
labākajai iespējamajai Latvijas Nacionālā attīstības plāna virsmērķa 
sasniegšanai tiks nodrošināts regulārs kartējums un integrēta analīze arī 
ar pārējiem publiskajiem ieguldījumiem. 

7. Lūdzam noteikumu projektu papildināt ar pienākumiem veikt Eiropas 
Savienības fondu ieguldījumu mērķu sasniegšanu arī attiecībā uz 
teritoriālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, tai skaitā 
veicot integrētu specifisko atbalsta mērķu ieguldījumu analīzi un 
nepieciešamo pasākumu izveidi risku novēršanai vai vismaz būtiskai 
mazināšanai. 
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