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Finanšu ministrijai 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
ieviešanas, uzraudzības, izvērtēšanas un Kohēzijas 
politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–
2020. gadam izveides un izmantošanas kārtība” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda ieviešanas, uzraudzības, izvērtēšanas un Kohēzijas politikas fondu 
vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam izveides un izmantošanas 
kārtība”, jo ir šādi iebildumi: 
1. Lūdzam izteikt 3.1. punktu šādā redakcijā:  

“3. Eiropas Savienības fondu uzraudzības uzdevums ir: 
3.1. veikt prioritāro virzienu, ieguldījumu prioritāšu, specifisko 
atbalsta mērķu īstenošanas un rezultātu sasniegšanas uzraudzību 
attiecībā uz plānošanas dokumentos un citos dokumentos noteikto 
iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanu un horizontālo principu 
īstenošanu;” 

2. Lūdzam izteikt 5. punktu šādā redakcijā: 
“5. Eiropas Savienības fondu uzraudzības un izvērtēšanas datu 
pamatavots ir vadības informācijas sistēma, kā arī visas pārējās 
valsts informācijas sistēmas un sekundārie dati, kas ģenerēti no 
valsts informāciju sistēmās esošo datu savietošanas.” 

3.Lūdzam izteikt 6.1. punktu šādā redakcijā: 
“6.1. atbildīgā iestāde reizi gadā līdz 1. februārim iesniedz (nosūta 
uz elektroniskā pasta adresi uk@fm.gov.lv) vadošajā iestādē 
ziņojumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu (pielikums), kurā 
sniedz informāciju par visu atbildīgās iestādes pārziņā esošo 
specifisko atbalsta mērķu ieviešanas gaitu, analizē problēmas 
ieviešanā un sniedz konkrētus priekšlikumus Eiropas Savienības 
fondu ieviešanas uzlabošanai, visos gadījumos, kad atbildīgā iestāde 
konstatē, ka specifiskā atbalsta mērķa ieviešanas būtiskam 
uzlabojumam un integrēti labākā rezultāta sasniegšanai, tai skaitā 
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teritoriāli, pašvaldību dalījumā un attiecībā uz teritoriālās atstumtības 
riskam pakļautajiem (tur, kur tas piemērojams), ir nepieciešamas ne 
tikai atbildīgās iestādes darbības, tā nekavējoties iesniedz vadošajā 
iestādē atbilstošus priekšlikumus Ministru kabineta protokollēmuma 
projekta veidā, vadošā iestāde projektu saskaņo un iesniedz Ministru 
kabinetā, kā arī ir atbildīga par Ministru kabineta doto uzdevumu 
izpildes kontroli.” 

4. Lūdzam 6.2. punktu papildināt ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:  
“6.2.2. visos gadījumos, kad sadarbības iestāde konstatē, ka 
specifiskā atbalsta mērķa ieviešanas būtiskam uzlabojumam un 
integrēti labākā rezultāta sasniegšanai, tai skaitā teritoriāli, 
pašvaldību dalījumā un attiecībā uz teritoriālās atstumtības riskam 
pakļautajiem (tur, kur tas piemērojams) ir nepieciešamas ne tikai 
sadarbības iestādes darbības, tā nekavējoties iesniedz vadošajā 
iestādē atbilstošus priekšlikumus Ministru kabineta protokollēmuma 
projekta veidā, vadošā iestāde projektu saskaņo un iesniedz Ministru 
kabinetā, kā arī ir atbildīga par Ministru kabineta doto uzdevumu 
izpildes kontroli.” 

5. Lūdzam 6. punktu papildināt ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:  
“6.4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija līdz 
1. februārim apkopo visu specifisko atbalsta mērķu teritoriālos 
kartējumus pašvaldību līmenī (kur nepieciešams, arī pagastu līmenī):  
mērķa faktiskās situācijas analīzi uz konkrēto brīdi, izvirzītos 
sasniedzamos rezultātus, mērķu un rezultātu snieguma progresu, 
indikatīvi plānotos ieguldījumus, faktiski veiktos ieguldījumus; 
balstoties uz apkopojumu, veic kopējo analīzi par mērķu ietekmi uz 
līdzsvarotu teritoriālo attīstību, kā arī iesniedz konkrētus 
priekšlikumus vadošajai iestādei par nepieciešamajām izmaiņām 
specifiskajos atbalsta mērķos, lai tiktu nodrošināta līdzsvarota un 
ilgtspējīga teritoriālā attīstība, vienlaikus nodrošinot maksimāli 
labāko iespējamo rezultātu katrā no mērķiem; tur, kur tas 
piemērojams, analizē un sniedz konkrētus priekšlikumus par mērķu 
sasniegšanu attiecībā uz teritoriālās atstumtības riskam pakļautajiem. 
Vadošā iestāde priekšlikumus izvērtē un iesniedz Ministru kabinetā 
kā protokollēmuma projektu ” 

6. Lūdzam 8. punktu izteikt šādā redakcijā:  
“8. Ja dokumentā, kas iesniegts saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu, 
ir iekļauti priekšlikumi vai ieteikumi korektīvām darbībām, vadošā 
iestāde sadarbībā ar iestādi, kas ir sagatavojusi attiecīgo informāciju, 
kā arī sadarbībā ar pārējām iesaistāmajām iestādēm mēneša laikā no 
informācijas saņemšanas brīža saskaņo rīcības plānu nākamajam 
pārskata periodam, kā arī iesniedz atbilstošu Ministru kabineta 
protokollēmuma projektu Ministru kabinetā. Vadošā iestāde 
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saskaņoto rīcības plānu un Ministru kabineta uzdevumus publicē 
tīmekļa vietnē www.esfondi.lv.” 

7. Lūdzam 9. punktu izteikt šādā redakcijā:  
“9. Reizi gadā vadošā iestāde sadarbībā ar Eiropas Savienības fondu 
vadībā iesaistītajām institūcijām izstrādā Eiropas Savienības fondu 
investīciju finanšu un sasniedzamo rezultātu plānu prioritāro 
virzienu, specifisko atbalsta mērķu, pasākumu (ja attiecināms); 
pašvaldību un pagastu (ja attiecināms) dalījumā, lai nodrošinātu 
darbības programmā un darbības programmas papildinājumā, kā arī 
Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa 
apstiprināšanu noteikto rādītāju, tai skaitā snieguma ietvara, izpildi, 
nodrošinot līdzsvarotu un ilgtspējīgu teritoriālo attīstību un integrētu 
problēmu risinājumu, kā arī sniedz priekšlikumus iespējamo valsts 
budžeta virssaistību sadalei. Vadošā iestāde minētos plānus un 
priekšlikumus saskaņo un iesniedz apstiprināšanai Ministru 
kabinetā.” 

8. Lūdzam 10. punktu izteikt šādā redakcijā:  
“10. Ja vadošā iestāde konstatē būtiskas novirzes no noteiktiem 
ikgadējiem Eiropas Savienības fondu investīciju finanšu progresa un 
sasniedzamo rezultātu progresa plāniem vai vadošās iestādes rīcībā ir 
informācija, kas liecina par augstu risku un apdraudējumu efektīvai 
darbības programmā un darbības programmas papildinājumā 
noteikto rādītāju izpildei, vai tiek konstatēts, ka netiek nodrošināta 
līdzsvarota un ilgtspējīga teritoriālā attīstība vai netiek nodrošināts 
integrēts problēmu risinājums, vadošā iestāde ierosina nepieciešamo 
rīcību, tai skaitā grozījumus darbības programmā, saskaņojot minēto 
rīcību uzraudzības komitejā.” 

9. Lūdzam 12. punktu izteikt šādā redakcijā:  
“10. Eiropas Savienības fondu izvērtēšana ir darbību kopums, ko 
veic saskaņā ar vadošās iestādes izstrādātajām procedūrām un 
atbilstošām metodēm, kas saskaņotas Uzraudzības komitejā, lai 
uzlabotu darbības programmas īstenošanas kvalitāti, kā arī novērtētu 
Eiropas Savienības fondu finansējuma ieguldījumu efektivitāti, 
lietderību un ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un sabiedrību.” 

10. Lūdzam punktus 14.2., 14.3. un 14.4. izteikt šādā redakcijā:  
“14.2. pirms Eiropas Savienības fondu ieguldījumu uzsākšanas un 
normatīvā akta par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu 
izstrādāšanas (specifiskā atbalsta mērķa sākotnējā izvērtēšana), 
novērtējot specifiskā atbalsta mērķa paredzamo sociālekonomisko 
ietekmi un specifiskā atbalsta mērķa ieviešanas risinājumu, tai skaitā 
izstrādājot teritoriālos kartējumus pašvaldību līmenī (kur 
nepieciešams, arī pagastu līmenī): mērķa faktiskās situācijas analīzi, 
izvirzītos sasniedzamos rezultātus, mērķu un rezultātu snieguma 
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progresu, indikatīvi plānotos ieguldījumus, līdz šim faktiski veiktos 
ieguldījumus; 
14.3. ieguldījumu veikšanas laikā (pastāvīgā izvērtēšana) atbilstoši 
regulas nr. 1303/2013 56. pantā noteiktajam, tai skaitā vismaz reizi 
plānošanas perioda laikā izvērtējot, kā atbalsts no Eiropas Savienības 
fondiem ir veicinājis katras programmas prioritātes (prioritārā 
virziena) mērķu sasniegšanu; savukārt attiecībā uz teritoriālajiem 
kartējumiem pašvaldību līmenī (kur nepieciešams, arī pagastu 
līmenī): vismaz reizi gadā izvērtē mērķa faktisko situāciju, izvirzītos 
sasniedzamos mērķus, mērķu snieguma progresu, indikatīvi plānotos 
ieguldījumus, līdz šim faktiski veiktos ieguldījumus; 
14.4. plānošanas perioda beigās pēc Eiropas Savienības fondu 
ieguldījumu veikšanas (noslēguma izvērtēšana), ievērojot regulas 
nr. 1303/2013 57. pantā noteikto, izvērtējot Eiropas Savienības 
fondu ieguldījumu efektivitāti, lietderību un ietekmi, kā arī papildus 
izvērtējot Eiropas Savienības fondu ieguldījumu Eiropas Savienības 
stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei valsts 
līmeņa mērķu sasniegšanā; kā arī papildus izvērtējot līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu teritoriālo attīstību un integrētu problēmu risinājumu, kā 
arī mērķu un rezultātu sniegumu, veiktos ieguldījumus pašvaldību 
griezumā, pagastu griezumā (kur attiecināms).” 

11. Lūdzam 17. un 18. punktu izteikt šādā redakcijā:  
“17. Atbildīgā iestāde veic specifisko atbalsta mērķu sākotnējo 
izvērtēšanu, kā arī pastāvīgo izvērtēšanu, tai skaitā pašvaldību 
griezumā un pagastu griezumā (kur attiecināms). Sākotnējo, 
pastāvīgo un noslēguma izvērtēšanu, tai skaitā – izvērtējot integrētos 
problēmu risinājumus, organizē vadošā iestāde vai atsevišķos 
gadījumos, saskaņojot ar vadošo iestādi, atbildīgā iestāde, ņemot 
vērā vadošās iestādes izstrādātās izvērtēšanas vadlīnijas un 
standartus. Sākotnējo, pastāvīgo un noslēguma izvērtēšanu kopumā 
par visiem specifiskā atbalsta mērķiem attiecībā uz līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu teritoriālo attīstību veic Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija. 
18. Atbildīgās iestādes nodrošina izvērtēšanai nepieciešamo datu 
apkopošanu un uzkrāšanu, tai skaitā pašvaldību griezumā un pagastu 
griezumā (kur attiecināms), kā arī attiecībā uz teritoriālās atstumtības 
riskam pakļautajiem (kur attiecināms), un atspoguļojumu 
kartējumā.” 

12. Lūdzam 24. punktu izteikt šādā redakcijā:  
“24. Vadības informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, 
kura nodrošina Eiropas Savienības fondu īstenošanai nepieciešamo 
datu uzkrāšanu, pieejamību un apmaiņu ar visiem nepieciešamajiem 
valsts reģistriem un informācijas sistēmām un kura ir savienota ar 
Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēto valsts informāciju 
sistēmu savietotāju. 
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13. Lūdzam 25. punktu izteikt šādā redakcijā:  
“24. Vadības informācijas sistēma izveidota, lai uzkrātu datus, tai 
skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra 
Regulas (ES) nr. 1304/2013 “Par Eiropas Sociālo fondu un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EK) nr. 1081/2006” 1. un 2. pielikumā 
noteiktos, kas nepieciešami uzraudzībai, novērtēšanai, finanšu 
pārvaldībai, pārbaudei un revīzijai, ievērojot regulas nr. 1303/2013 
125. panta 2. punkta d apakšpunktā noteikto, kā arī datus, kas 
nepieciešami specifisko atbalsta mērķu teritoriālo kartējumu 
uzraudzībā pašvaldību līmenī (kur nepieciešams, arī pagastu līmenī):  
mērķa faktiskās situācijas analīzi uz konkrēto brīdi, izvirzītos 
sasniedzamos rezultātus, mērķu un rezultātu snieguma progresu, 
indikatīvi plānotos ieguldījumus, faktiski veiktos ieguldījumus; kā 
arī datus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu 
attiecībā uz teritoriālās atstumtības riskam pakļautajiem.” 

14. Lūdzam 26.6. punktu izteikt šādā redakcijā:  
“26.6. nodrošināt iespējas vadības informācijas sistēmā iekļautos 
datus analizēt, apkopot statistikas vajadzībām un nodot apstrādei 
citām valsts, pašvaldību un Latvijas Pašvaldību savienības 
informācijas sistēmām.” 

15. Lūdzam 26. punktu papildināt ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:  
“26._. uzkrāt un uzglabāt datus, kas nepieciešami specifisko atbalsta 
mērķu teritoriālo kartējumu uzraudzībā pašvaldību līmenī (kur 
nepieciešams, arī pagastu līmenī): mērķa faktiskās situācijas analīzi 
uz konkrēto brīdi, izvirzītos sasniedzamos rezultātus, mērķu un 
rezultātu snieguma progresu, indikatīvi plānotos ieguldījumus, 
faktiski veiktos ieguldījumus; kā arī datus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu mērķu sasniegšanu attiecībā uz teritoriālās atstumtības 
riskam pakļautajiem.” 

16. Lūdzam 27. punktu papildināt ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:  
“27.7. Latvijas Pašvaldību savienībai un tās sastāvā esošajām 
pašvaldībām ir tiesības saņemt visu vadības informācijas sistēmā 
iekļauto informāciju, kura nav komercnoslēpums vai kura nav 
noteikta kā slepena, izmantojot valsts nodrošināto valsts informācijas 
sistēmu savietotāju.” 

17. Lūdzam noteikumu projektā paredzēt, ka jebkurai personai ir tiesības 
autentificējoties saņemt vadības informācijas sistēmā iekļauto informāciju, 
kura nav komercnoslēpums vai kura nav noteikta kā slepena. 
18. Lūdzam papildināt 36. punktu ar visiem pārējiem valsts reģistriem un 
valsts informācijas sistēmām, kuru jomā ir plānoti ieguldījumi no Eiropas 
savienības fondiem vai kurās tiek uzkrāti dati, kas nepieciešami fondu 
ieviešanā pēc būtības, piemēram, bet ne tikai: Valsts ieņēmumu dienests – par 
struktūrvienību atrašanās vietām, nodokļu nomaksu, strādājošo skaitu un 
atlīdzības lielumu; Izglītības un zinātnes ministrija – datus par izglītības 
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iestādēm un izglītojamajiem; Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 
rīcībā esošos visus karšu datus, kas nav noteikti kā slepeni, utt. 
19. Lūdzam vai nu precīzi noteikt, kādu reģistru un valsts informācijas 
sistēmu dati tiks savietoti, vai arī noteikt, ka jebkuri dati, kuri pēc būtības ir 
nepieciešami fondu ieviešanā un mērķtiecīgāko ieguldījumu veikšanai, tiks 
savietoti, nosakot atbildīgo par datu korektu savietošanu sistēmā. 
20. Lūdzam papildināt ar jaunu punktu, kurā paredzēt pienākumu no valsts 
reģistros un valsts informācijas sistēmās esošajiem datiem, tos savietojot, 
veidot sekundāros datus, kas nepieciešami fondu ieviešanā, novērtēšanā pēc 
būtības. 
21. Lūdzam noteikumu projektu papildināt ar būtiskām sastāvdaļām, kurām 
jābūt aprakstītām par valsts informācijas sistēmām, – nav norādīta šāda 
informācija: 
-          sistēmā iekļaujamā informācija; 
-          iekļaujamās informācijas ievades, apstrādes, aprites, dzēšanas kārtība; 
-          informācijas apstrādes kārtība. 
22. Lūdzam skaidrot 33. punktu, kas nosaka, ka ziņojums no vadības sistēmas 
ir uzskatāms par līdzvērtīgu parakstītam papīra dokumentam. Vai tas nozīmē, 
ka vadības sistēma neizmantos valstī sarakstē starp valsts un pašvaldību 
iestādēm obligāti izmantojamo elektronisko parakstu? Ja jā, tad kāpēc? 
23. Lūdzam noteikumos precīzi atrunāt, kāda daļa no vadības sistēmas būs 
pilnīgi brīvi pieejama publiskiem lietotājiem. 
24. Lūdzam noteikumos precīzi atrunāt vadības sistēmā pieejamos e-
pakalpojumus dažādām lietotāju grupām, piemēram, atskaišu veidošana, 
veidlapu aizpildīšana, dažāda veida statistiskā informācija utt. 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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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. 


