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Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Kārtība, kādā nodrošina 
komunikāciju un vizuālās 
identitātes prasības Eiropas 
Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–
2020. gada plānošanas periodā” 
un tā anotāciju 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un atkārtoti nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā nodrošina 
komunikāciju un vizuālās identitātes prasības Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā, uzturam ar LPS 31.10.2014. vēstuli nr. 1020143023/A2291 izteiktos 
iebildumus, kuri precizēti atbilstoši projekta redakcijai, ko Finanšu ministrija 
nosūtīja ar 13.01.2015. e-pastu: 

 
1. Nepiekrītam, ka vadošajai iestādei varētu būt sarežģīti vai dārgi, vai tas 
palielinātu administratīvo slogu, lai nodrošinātu tīmekļa vietnē 
www.esfondi.lv mūsu lūgto informāciju, jo visai minētajai informācijai pēc 
būtības ir jābūt fondu vadības informācijas sistēmā, tātad tās automatizēta 
atspoguļošana apkopotā veidā nevar sagādāt problēmas. Tāpat nepiekrītam, 
ka sabiedrība nebūtu jāinformē par mūsu lūgto informāciju, tāpēc lūdzam 
izteikt noteikumu projekta 2.4.2 punktu (iepriekš 2.3.2. punktu) šādā 
redakcijā:  
“2.4.2. informāciju par visiem specifiskajiem atbalsta mērķiem, tajā skaitā tā 
pasākumiem vai projektu iesniegumu atlases kārtām, ja specifisko atbalsta 
mērķi plānots īstenot vairākos pasākumos vai projektu iesniegumu atlases 
kārtās, to ieviešanas indikatīvo plānu un projektu iesniegumu atlasei plānotā 
finansējuma summas, summas, par kurām ir noslēgti līgumi, summas, kas 
samaksātas finansējuma saņēmējiem, kā arī sākotnējos novērtējumus, 
teritoriālos kartējumus pašvaldību līmenī (kur nepieciešams, arī pagastu 
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līmenī): mērķa faktiskās situācijas analīzi uz konkrēto brīdi, izvirzītos 
sasniedzamos rezultātus, mērķu un rezultātu snieguma progresu, 
indikatīvi plānotos ieguldījumus, faktiski veiktos ieguldījumus, 
pasākumus attiecībā uz teritoriālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem, ja attiecināms.” 
 
2. Nepiekrītam, ka no vadošās iestādes pienākumiem tiktu svītrots pienākums 
ievietot vietnē www.esfondi.lv gan Finanšu ministrijas sākotnēji plānoto 
informāciju, gan mūsu papildus lūgto. Lūdzam noteikumu projektā atjaunot 
svītroto 2.3.3. punktu (iepriekšējā numerācijā), kā, piemēram, ar numuru 
2.4.10., šādā redakcijā:  
“2.4.10. informāciju par Eiropas Savienības fondu ieviešanu, uzraudzību un 
izvērtēšanu t.sk. informāciju par plānotajiem izvērtējumiem un veikto 
izvērtējumu ziņojumus, iekļaujot tajos aktuālos 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 pasākumus attiecībā uz 
teritoriālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, ja 
attiecināms, konkrēti jau veiktos un vēl veicamos uzdevumus (norādot 
atbildīgās institūcijas), kas nepieciešami 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).” 
 
3. Pateicamies, ka noteikumu projekta 2.4.4.5. punkts (iepriekš 
2.3.4.5. punkts) ir papildināts ar projekta īstenošanas vietu (novada pilsēta vai 
pagasts un statistiskais reģions), tomēr uzturam prasību norādīt arī precīzo 
projekta īstenošanas vietu, izlasot to šādā redakcijā: 
“2.4.4.5. projekta īstenošanas vietu (novada pilsēta vai pagasts un statistiskais 
reģions), precīzu projekta īstenošanas vietas adresi vai adreses, precīzus 
kadastra apzīmējumus zemes vienībām, uz kurām tiek īstenots projekts, 
ēku kadastra apzīmējumus, kurās tiek veikti ieguldījumi; līnijveida 
inženierbūvēm ir pieļaujams pievienot cita veida precīzās identifikācijas 
informāciju, kas atļauj tās atspoguļošanu kartē (ja ir iespējama projekta 
fiziskās atrašanās vietas norādīšana).” 
 
4. Nepiekrītam, ka atbildīgās iestādes varētu neievietot savās tīmekļa vietnēs 
mūsu lūgto informāciju, nepiekrītam, ka varētu būt sarežģīti vai dārgi, vai tas 
palielinātu administratīvo slogu nodrošināt tīmekļa vietnē mūsu lūgtās 
informācijas publiskošanu, jo visai minētajai informācijai pēc būtības ir jābūt 
fondu vadības informācijas sistēmā, tātad tās automatizēta atspoguļošana 
apkopotā veidā nevar sagādāt problēmas. Tāpat nepiekrītam, ka sabiedrība 
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nebūtu jāinformē par mūsu lūgto informāciju, lūdzam izteikt noteikumu 
projekta 3.1.1. un 3.1.2. punktu šādā redakcijā: 
“3.1. ievieto savā tīmekļa vietnē: 
3.1.1. informāciju par atbildīgās iestādes pārziņā esošajiem specifiskajiem 
atbalsta mērķiem, tajā skaitā tā pasākumiem vai projektu iesniegumu atlases 
kārtām, ja specifisko atbalsta mērķi plānots īstenot vairākos pasākumos vai 
projektu iesniegumu atlases kārtās, kā arī ieviešanas indikatīvo plānu un 
projektu iesniegumu atlasei plānotā finansējuma summas, summas, par 
kurām ir noslēgti līgumi, summas, kas samaksātas finansējuma 
saņēmējiem, kā arī sākotnējos novērtējumus, 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, pasākumus attiecībā uz 
teritoriālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, ja 
attiecināms, konkrēti jau veiktos un vēl veicamos uzdevumus (norādot 
atbildīgās institūcijas), kas nepieciešami 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). 
3.1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projektus ne vēlāk kā divus 
mēnešus pirms to iesniegšanas uzraudzības komitejā, vērtēšanas kritēriju 
grozījumu projektus pirms izskatīšanas uzraudzības komitejā, turklāt ne 
vēlāk kā divus mēnešus pirms to iesniegšanas uzraudzības komitejā, kā 
arī uzraudzības komitejas apstiprinātos projektu iesniegumu vērtēšanas 
kritērijus.” 
 
5. Tāpat nepiekrītam, ka atbildīgās iestādes varētu neievietot savās tīmekļa 
vietnēs šādu mūsu lūgto informāciju, lūdzam izteikt noteikumu projekta 
3.1.4. punktu šādā redakcijā: 
“3.1.4. informāciju par plānotajiem izvērtējumiem un veikto izvērtējumu 
ziņojumus, iekļaujot tajos aktuālos 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 pasākumus attiecībā uz teritoriālās atstumtības 
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, ja attiecināms, konkrēti jau veiktos 
un vēl veicamos uzdevumus (norādot atbildīgās institūcijas), kas 
nepieciešami 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).” 
 
6. Nepiekrītam, ka mūsu pieprasītās darbības tiktu atstātas kā izvēles darbības 
tikai atbilstoši vadlīnijām par publicitātes pasākumu nodrošināšanu, lūdzam 
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noteikt CFLA pienākumu nodrošināt informācijas un komunikācijas 
pasākumus katrā pašvaldībā un, ja nepieciešams, arī katrā pagastā. Lūdzam 
izteikt noteikumu projekta 4.6. punktu šādā redakcijā: 
“4.6. nodrošina informācijas un komunikāciju pasākumus reģionos un katrā 
pašvaldībā, ja nepieciešams, arī katrā pagastā.” 
 
7. Nepiekrītam Finanšu ministrijas viedoklim, ka mūsu lūgtie papildu punkti 
nebūtu nepieciešami, lūdzam papildināt 4. punktu ar diviem jauniem 
apakšpunktiem: 
“4.8. sniedz finansējuma saņēmējiem, potenciāliem atbalsta saņēmējiem 
un citiem interesentiem informāciju un konsultācijas par Eiropas 
Savienības fondiem gan klātienē, gan elektroniski, tai skaitā izmantojot 
videokonferences vai Skype, vai Lync tehnoloģijas; 
4.8. nodrošina informācijas pieejamību par Eiropas Savienības fondiem 
katrā pašvaldības teritorijā, ja nepieciešams, arī katrā pagastā.” 
 
8. Tā kā ir svītrots noteikumu 8. punkts, precizējam mūsu iebildumu un 
lūdzam anotācijā ievietot šādu informāciju: “Arī plānošanas reģionu, 
pašvaldību īstenotie informācijas un komunikācijas pasākumi tiks finansēti 
no Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības līdzekļiem.” 
 
9. Ņemot vērā Finanšu ministrijas skaidrojumu par mūsu iepriekš izteikto 
iebildum: “Lūdzam noteikumu projektā detalizēti aprakstīt visas finansējuma 
saņēmēja pienākumus šo noteikumu sakarā, nevis atsaukties uz Eiropas 
Savienības regulas punktiem, vai arī noteikt par pienākumu vadošajai iestādei 
savā mājaslapā publicēt detalizētu un vienkārši saprotamu šo pienākumu 
uzskaitījumu, vienlaikus sniedzot precīzus piemērus to izpildei.” Precizējam 
iebildumu un lūdzam papildināt 2.7. punktu, izsakot to šādā redakcijā:  
„2.7. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās sagatavo un publicē 
Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē (www.esfondi.lv) Eiropas Savienības 
fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas 
Savienības fondu finansējuma saņēmējiem (turpmāk – Publicitātes 
vadlīnijas), tāpat publicē detalizētu un vienkārši saprotamus finansējuma 
saņēmēja pienākumus, kas izriet no šiem noteikumiem, vienlaikus 
sniedzot precīzus piemērus to izpildei;” 
 
10. Atkārtoti lūdzam MK noteikumu anotācijas 2. punktu papildināt ar CFLA 
nodaļām un to apkalpošanas teritoriju, nodrošinot, ka fiziskās apkalpes 
nodaļas nav tālāk kā 50 km attālumā no katras Latvijas pilsētas. 
 
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. 


