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Finanšu ministrijai 
 
 

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2015. gada 24. februāra noteikumos nr. 108 “Kārtība, kādā 
uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto 
Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 
2014.–2020. gadam”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo noteikumu 
projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos 
nr. 108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu 
un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas 
fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam””, jo ir šāds 
iebildums: 

Piekrītam, ka nav nepieciešamības noteikumu 5. punktā minēto 
informāciju apstiprināt kā atsevišķu dokumentu, tomēr, ņemot vērā, ka 
sabiedrība jānodrošina ar viegli pārskatāmu un ērti atrodamu informāciju par 
fondu ieviešanu, lūdzam noteikumu 5. punktu izteikt šādā redakcijā: 

“5. Lai nodrošinātu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
(turpmāk – darbības programma) īstenošanas un uzraudzības ietvaru, vadošā 
iestāde sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādi sagatavo, 
operatīvi, atbilstoši faktiskajām izmaiņām aktualizē un publisko sabiedrībai 
pārskatāmā un viegli uztveramā formā vienuviet: 

5.1. specifisko atbalsta mērķu, to pasākumu un atlases kārtu ieviešanas 
laika grafiku; 

5.2. specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu detalizētu saturu, tai 
skaitā finansējuma saņēmēju, atlases un ieviešanas veidu, mērķa grupu un 
teritoriju, atbalstāmās darbības un atlases kārtas; 

 



 
 

 

2 

5.3. specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu rādītāju un izvērtēšanai 
vācamo datu sarakstu, norādot to faktisko, sniedzamo un sasniegto vērtību 
dalījumu pa teritoriālā sadalījuma līmeņiem, ja attiecināms.” 
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Sanita Šķiltere, padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos  
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


