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Finanšu ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Kārtība, kādā Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda vadībā iesaistītās institūcijas 
nodrošina šo fondu ieviešanu 2014.–
2020. gada plānošanas periodā” un tā 
anotāciju 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), atbildot uz 18/08/2014 
plkst. 09:39 no e-pasta adreses Lelde.Lagzdina@fm.gov.lv saņemto Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo 
fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā”, ir to izvērtējusi un 
nesaskaņo, jo ir šādi iebildumi: 

 
1. Saskaņošanai nosūtītais Ministru kabineta noteikumu projekts nav 

izstrādāts pilnībā, jo tas satur šādu tukšu sadaļu:  
“V. Kārtība, kādā izvērtē projekta iesniedzēja atbilstību izslēgšanas 
noteikumiem 
 
[Šī nodaļa tiks iekļauta pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas no 
VRAA.]” 
 
2. Lūdzam pamatot nepieciešamību definēt nosacījumus projekta 
īstenošanā iesaistāmajam sadarbības partnerim, jo mūsu ieskatā 
projektā esošās normas ir absolūti liekas. 

3. Projekta 9. punktu lūdzam papildināt ar jaunu apakšpunktu šādā 
redakcijā:  
“9._. Uzraudzības komitejas locekļi pieprasa sagatavot nepieciešamos 
grozījumus, uzraudzības komitejas sekretariāts nodrošina, ka atbildīgās 
iestādes sagatavo un iesniedz atbilstošus priekšlikumus grozījumiem”. 
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4. Kategoriski iebilstam pret 10. punktā noteikto, kas atļauj darbības 
programmas papildinājumus un grozījumus nesaskaņot ar LPS. 
Uzskatām, ka darbības programmas papildinājumi un to grozījumi ir 
obligāti jāsaskaņo ar LPS. 

5. Atbilstoši uzraudzības komitejas būtībai projekta 11. punktā paredzētās 
darbības ir jāsaskaņo uzraudzības komitejā vai vismaz jāparedz, ka 
uzraudzības komiteja tiek informēta par plāniem un to attīstību un 
nepieciešamības gadījumā var pieņemt tāda vai citāda veida lēmumus. 

6. Lūdzam papildināt projekta 12. punktu 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 
novēršanā. 

7. Lūdzam noteikumu projektu papildināt ar jaunām sadaļām un 
atbilstošiem punktiem, kuri reglamentētu katra specifiskā atbalsta 
mērķa sākotnējā izvērtējuma sagatavošanu, 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 
sasniedzamo rezultātu.  

8. Lūdzam noteikumu projektu papildināt ar jaunām sadaļām un 
atbilstošiem punktiem, kuri reglamentētu visu specifisko atbalsta mērķu 
integrētu uzraudzību, monitoringu un savstarpējās papildinātības, kā arī 
vienmērīga pārklājuma principu, nodrošinot uz rezultātu vērstu 
efektīvāko un ilgtspējīgāko projektu atbalstīšanu neatkarīgi no to 
ģeogrāfiskās īstenošanas vietas. 

9. Lūdzam noteikumu projektu papildināt ar jaunām sadaļām un 
atbilstošiem punktiem, kuri reglamentētu 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 labākā 
iespējamā Latvijas Nacionālā attīstības plāna virsmērķa sasniegšanai 
tiks nodrošināts regulārs kartējums un integrēta analīze arī ar pārējiem 
publiskajiem ieguldījumiem. 

10. Lūdzam noteikumu projektu papildināt ar jaunām sadaļām un 
atbilstošiem punktiem, kuri reglamentētu veicamās darbības, lai ar 
Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem paredzētie mērķi tiktu 



 

 

3 

sasniegti arī attiecībā uz teritoriālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem, kā arī integrētu specifisko atbalsta mērķu ieguldījumu 
analīzi un nepieciešamo pasākumu izveidi risku novēršanai vai vismaz 
būtiskai mazināšanai. 

11.  Lūdzam izslēgt projekta 13.1.11. punktu, jo uzraudzības komitejā 
apstiprinātiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem ir jābūt 
tādiem, kurus var viennozīmīgi piemērot, gadījumos, ja tiešām ir 
nepieciešama vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika, tai ir jābūt 
ietvertai Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa 
īstenošanu vai apstiprinātai uzraudzības komitejā. 

12.  Projekta 13.2. punktu lūdzam izteikt šādā redakcijā: “sadarbības 
iestāde ne vēlāk kā divas nedēļas pirms atlases izsludināšanas dienas 
ievieto projektu iesniegumu atlases nolikumu sadarbības iestādes 
tīmekļa vietnē, kā arī pirms tam nodrošina projektu iesniegumu atlases 
nolikuma projekta savlaicīgu visu versiju publiskošanu”. 

13. Lūdzam projektu papildināt ar jauniem punktiem, kas reglamentētu, ka 
normatīvajā aktā par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu ir jānosaka 
teritoriāli sasniedzamie mērķi, kā arī mērķi attiecībā uz teritoriālās 
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. 

14. Projekta 41. punktā minētos pieņēmumus un prognozes lūdzam 
nodrošināt vienā centralizētā tīmekļa vietnē, turklāt paredzot, ka tiek 
saglabāti un ir pieejami visi vēsturiskie pieņēmumi un prognozes.  

15. Lūdzam papildināt projektu ar jauniem punktiem, kas paredzētu, ka 
jebkuram fiziskajam ieguldījumam ir jābūt precīzi identificējamam 
teritoriāli (tātad to varēs automatizēti izmantot integrētajā specifisko 
atbalsta mērķu ieguldījumu analīzē).  

16. Lūdzam papildināt projektu ar jauniem punktiem, kas paredzētu, ka 
attiecībā uz jebkuriem Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem, kas 
tiks īstenoti attiecībā uz komersantiem, ieguldījumiem ir jābūt 
identificējamiem ne tikai pēc komersanta juridiskās adreses, bet arī pēc 
komersanta attiecīgās konkrētās struktūrvienības vai objekta atrašanās 
vietas.  

17. Lūdzam paredzēt, ka visi apstiprinātie projekti tiek publiskoti 
centralizētā tīmekļa vietnē. 

18. Atbilstoši iepriekšējiem iebildumiem, lūdzam precizēt projekta 
pielikumu, tai skaitā, bet ne tikai 2. sadaļu – projekta apraksts, t.sk., bet 
ne tikai – ietekme uz teritoriālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem un jo īpaši tiem, kas turklāt ir pakļauti arī citiem sociālās 
atstumtības riskiem.  

19. Norādām, ka kadastra numurs apzīmē īpašumu, nevis fizisko objektu, 
turklāt īpašuma sastāvā var būt ārkārtīgi liels daudzums fizisko objektu, 
turklāt tie var nebūt savstarpēji fiziski saistīti. Fiziska objekta atrašanās 
vietu var identificēt tikai ar ēkas kadastra apzīmējumu (ēkas iekšienē – 
ar telpu grupas kadastra apzīmējumu) vai zemes vienības, uz kuras 
atrodas objekts, kadastra apzīmējumu. Lai arī kadastra apzīmējumi tiek 
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piešķirti arī inženierbūvēm, tā kā inženierbūvju reģistrācija kadastrā un 
līdz ar to kadastra apzīmējuma piešķiršana lielākajai daļai 
inženierbūvju nav obligāta, tad attiecībā uz inženierbūvēm kadastra 
apzīmējumu var lietot tikai gadījumos, ja inženierbūve kādu iemeslu 
dēļ ir reģistrēta kadastrā. Savukārt, piemēram, tādām inženierbūvēm kā 
valsts, pašvaldību ceļi un ielas, mūsuprāt, nav jālieto ne kadastra 
apzīmējumi, ne īpašuma kadastra numuri, bet gan atbilstošā ceļa posma 
kilometri vai ielas posmi, kas ir publiski pieejami praktiski visos 
kartogrāfiskajos materiālos. Tā kā Eiropas Savienības fondu 
ieguldījumi ir iespējami arī citās liela apjoma vai izkliedes 
inženierbūvēs, ne tikai ceļos un ielās, lūdzam paredzēt adekvātu to 
fiziskās atrašanās vietas identifikāciju, neizmantojot nesamērīgus rīkus 
vai prasības. Tāpat lūdzam precizēt, kādos gadījumos kādi 
identifikatori jālieto, lai viennozīmīgi identificētu projekta atrašanās 
vietu pēc būtības (adrese ļoti lielā projektu skaitā ne tikai var nebūt, bet 
var nebūt precīzākais identifikators), turklāt lai attiecīgais identifikators 
būtu automatizējami apstrādājams, veicot integrēto specifisko atbalsta 
mērķu izvērtējumu teritoriāli.   

20. Lūdzam paredzēt, ka projekti, kas aptver vairāku pašvaldību teritorijas, 
tiek atbilstoši kartēti konkrēto pašvaldību teritorijās, atspoguļojot 
plānotos un faktiskos ieguldījumus. Ir nepieņemami, ka projekta 
sadalījumu plānots atspoguļot tikai statistisko reģionu līmenī, ne 
pašvaldību līmenī. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
 
 
01.09.2014. 13:30 
1080 
Sanita Šķiltere, Padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos  
67326633, 26313528, sanita.skiltere@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 


