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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 (LPS), izskatot 04.02.2015. no e-pasta 
adreses kristine.danovska@fm.gov.lv saņemto precizēto 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”, 
uztur spēkā šādus iepriekš izteiktos iebildumus (t. sk. 22.01.2015. e-pasta 
vēstulē, kas nosūtīta uz adresēm pasts@fm.gov.lv un 
inita.petrova@fm.gov.lv, izteiktos iebildumus), jo tie nav ņemti vērā. 
1. Lūdzam precizēt projekta 11. punkta pēdējo teikumu “Ja 
nepieciešams, Finanšu ministrija informē Ministru kabinetu par minētajām 
problēmām un risinājumiem.”, izsakot to šādā redakcijā: “Ja nepieciešams, 
Finanšu ministrija informē Ministru kabinetu par minētajām problēmām un 
iesniedz konkrētus priekšlikumu projektus risinājumiem.” 
2. Lūdzam noteikumu projektā konkrēti atspoguļot panākto 
vienošanos – ne tikai par vadošās iestādes pienākumu informēt par 
problēmām Ministru kabinetu, bet arī atbildīgās iestādes pienākumu informēt 
vadošo iestādi par jebkādām problēmām, šķēršļiem vai apstākļiem, kas neļauj 
sasniegt iespējami labāko konkrētā specifiskā atbalsta mērķa rezultātu. 
3. Lūdzam 25. punktu papildināt ar tekstu: “LPS iebildums pēc būtības 
tiks atrisināts, izpildot 2014. gada 23. septembra Ministru kabineta 
protokllēmuma nr. 50 47. § 14. punkta uzdevumu (VARAM un FM līdz 
2014. gada 31. decembrim jāsagatavo priekšlikumi publisko ieguldījumu/ 
investīciju teritoriālās ietekmes uzraudzībai un koordinācijai, jāsniedz 
priekšlikumi iepriekš minētā jautājuma koordinēšanai), nepieciešamības 
gadījumā attiecīgi precizējot arī normatīvos aktus.” 
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4. Izziņas 54. punktu lūdzam papildināt pēc vārdiem “.. VARAM 
izstrādātajā informatīvajā ziņojumā.” ar vārdiem “, atbilstoši kuram tiks veikti 
arī nepieciešamie precizējumi normatīvajos aktos.”. 
5. Lūdzam izteikt jauno 25.5. punktu šādā redakcijā: “nodrošināt 
iespēju vadības informācijas sistēmā iekļautos datus, kas nav slepeni vai 
nesatur komercnoslēpumu, nodot apstrādei citām valsts, pašvaldību vai 
Latvijas Pašvaldību savienības informācijas sistēmām, kā arī nodrošināt datu 
analīzi un apkopošanu statistikas vajadzībām.” 
6. Lūdzam precīzi atspoguļot sanāksmē panākto vienošanos, ka 
valdības informācijas sistēmā tiks nodrošināta arī datu uzkrāšana pagastu 
līmenī, tur, kur specifiskā atbalsta mērķī tas būs paredzēts. 
7. Noteikumu projekts ir papildināts ar 34.8. punktu: “Citas valsts 
informācijas sistēmas un reģistri atbilstoši darbības programmas 
papildinājumā noteiktajam.” Bet atbilstoši Finanšu ministrijas informācijai 
darbības programmas papildinājums varētu nebūt normatīvais akts, tāpēc 
lūdzam noteikumu papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā: “___. Darbības 
programmas papildinājumā noteiktais par nepieciešamajiem datiem ir 
juridiskais pamats un pienākums attiecīgo datu turētājiem bez maksas nodot 
datus vadības informācijas sistēmai tiešsaistē.” 
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