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Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Ziņojumu sniegšanas par Eiropas Strukturālo un investīciju fondu 
mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansēto projektu ieviešanā 
konstatētajām neatbilstībām un programmas finansējuma atgūšanas kārtība” 
un nesaskaņo to, jo ir šādi iebildumi: 

 
1. 
“10. Finansējuma saņēmējs, kas ir tiešās vai pastarpinātās valsts 

pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, saņemot programmas vadošās 
iestādes lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu vai atgūšanu, 
10 darbdienu laikā sniedz informāciju par lēmuma ietekmi uz valsts budžetu 
nacionālajai atbildīgajai iestādei šo noteikumu 5. punktā minētā informatīvā 
ziņojuma sagatavošanai.” 

 
Iebilstam, ka MK noteikumu projekts paredz finansējuma saņēmējam, 

kas ir atvasināta publiska persona, – pašvaldībai – sniegt informāciju par 
programmas vadošās iestādes lēmuma par neatbilstoši veikto izdevumu 
ieturēšanu vai atgūšanu ietekmi uz valsts budžetu. 
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Vēlamies vērst uzmanību, ka pašvaldību rīcībā nav tādas informācijas, 
lai izvērtētu programmas vadošās iestādes lēmuma par neatbilstoši veikto 
izdevumu ieturēšanu vai atgūšanu ietekmi uz valsts budžetu.  

Pašvaldības var sniegt informāciju par iepriekš minētā lēmuma ietekmi 
uz pašvaldības kārtējā gada budžetu. 

 
Lūdzam atbilstoši precizēt MK noteikumu projekta redakciju un MK 

noteikumu projekta 10. punkta prasību neattiecināt uz pašvaldībām. 
 
2. Lūdzam precizēt MK notikumu redakciju, jo no MK noteikumu 

projekta redakcijas nav saprotams, vai informatīvo ziņojumu par programmas 
finansētajā projektā neatbilstoši veiktajiem un ieturētajiem izdevumiem 
Ministru kabinetā plānots iesniegt par katru projektu (MK noteikumu projekta 
11. punkts), par kuru pieņemts lēmums par neatbilstoši veikto izdevumu 
ieturēšanu vai atgūšanu, vai reizi gadā apkopojošā veidā par visiem 
projektiem, par kuriem pieņemts iepriekš minētais lēmums (MK noteikumu 
projekta 5. punkts). 
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