
 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_051114_1120143177_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 

 

Rīga 
05.11.2014. Nr. 1120143177/A2314 
Uz 31.10.2014. Nr. 11-3-10/43 
 

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 ir izvērtējusi 31.10.2014. ar vēstuli 
Nr. 11-3-10/43 no e-pasta adreses inga.petersone@fm.gov.lv un 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” un nesaskaņo to, jo ir šādi iebildumi: 

1. Lūdzam noteikumu projektu papildināt ar atbilstošu punktu, kurš 
reglamentētu kārtību, kādā nozaru ministrijas, izstrādājot SAM, izvērtē 
sasniedzamos rezultātus (mērķus ar konkrētām vērtībām) un kā nozaru 
ministrijām tas jāattiecina uz konkrētām pašvaldībām (dažos SAM – 
pagastiem).  

2. 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, lai nodrošinātu papildinātības principu un labāko 
iespējamo Latvijas Nacionālā attīstības plāna virsmērķa sasniegumu, 
tiks nodrošināts regulārs kartējums un integrēta analīze arī ar pārējiem 
publiskajiem ieguldījumiem. Lūdzam Ministru kabineta vispārējos 
noteikumos paredzēt šādus uzstādījumus: 

a. kārtība, kādā pieejamo finansējumu indikatīvi atspoguļo 
atbilstoši sasniedzamajiem mērķiem (prognoze);  

b. kārtība, kādā atspoguļo faktiskos ieguldījumus; 
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c. kārtība, kādā plānošanas perioda laikā faktiskie ieguldījumi tiek 
uzraudzīti, kā arī pilnveidotas datu vākšanas metodes, kas nosaka 
izvēlētos sasniedzamos rezultātus;  

d. kārtība, kādā tiek uzraudzīti vai noteikti sasniedzamie rezultāti, 
atbilstoši mainīgajai situācijai, ir vai nav jāprecizē;  

e. kārtība, kādā tiek uzraudzīts mērķu sasniegšanas progress, un 
kādā veidā tiek identificētas problēmas, kas neļauj sasniegt 
iespējami labāko rezultātu konkrētā teritorijā;  

f. kārtība, kādā tiek pieņemts lēmums par identificēto problēmu 
risinājumu (MK protokollēmums ar uzdevumiem), un kurš ir 
atbildīgs par starpnozaru problēmu risinājumu, utt. 
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