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Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos nr. 77 
“Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–
2020. gada plānošanas periodā”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) nevar piekrist, ka, izskatot 
noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra 
noteikumos nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 
šāgada 31. maija Valsts sekretāru sanāksmē, klātienes diskusijā būtu bijusi 
vienprātība, ka problemātika par neplānotu pārbaužu veikšanu slēgtās 
teritorijās vai slēgtās telpās, kad projekta pieteicējs (un tā darbinieki) 
neatrodas konkrētajā slēgtajā teritorijā vai slēgtajās telpās, būtu risināma tikai 
ar anotācijas papildināšanu. Īpaši vēlamies vērst uzmanību uz Tieslietu 
ministrijas valsts sekretāra pausto sanāksmē. 

LPS ieskatā problēmas būtība netiek risināta, tikai papildinot anotāciju, 
ka neplānotu pārbaužu gadījumā, ja “projekta iesniedzējs pārbaudes veicējam 
nevar nodrošināt tūlītēju piekļuvi projekta īstenošanas vietai (piemēram, 
konkrētajā brīdī viņš ir prombūtnē un klāt nav arī citas pilnvarotas personas), 
projekta iesniedzējs ir tiesīgs aicināt sadarbības iestādi veikt atkārtotu 
pārbaudi, pusēm vienojoties par konkrētu laiku”. 

Ja ir nepieciešams pirms līguma slēgšanas neplānotu pārbaužu 
veikšanai nodrošināt tūlītēju piekļuvi slēgtās teritorijās vai slēgtās telpās, 
kurās pirms līguma slēgšanas nenotiek nekāda veida darbība normālā darba 
laikā, tad tāds projekta iesniedzēja pienākums būtu jānosaka normatīvajā aktā, 
lai projekta iesniedzējs ar šādu pienākumu varētu rēķināties (piemēram, 
nedēļas laikā pēc projekta iesniegšanas), turklāt arī nosakot, ko nozīmē 
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“tūlītēja” pieeja, it īpaši gadījumos, ja konkrētajās slēgtajās telpās pirms 
projekta īstenošanas netiek veikta nekāda veida darbība, – vai tas ir stundas 
laikā vai 5 stundu laikā, vai citā laikā. Ja netiek noteikts šāds pienākums, bet 
projekta iesniedzējs nevar nodrošināt tūlītēju piekļuvi slēgtām teritorijām vai 
slēgtām telpām (piemēram, tāpēc, ka persona, kurai ir atslēgas, atrodas citā 
pilsētā un nevar tūlītēji ierasties), tad LPS ieskatā normatīvajā aktā būtu 
vismaz jāparedz sadarbības iestādei pienākums veikt atkārtotu pārbaudi, ja to 
pieprasa projekta iesniedzējs. 

LPS lūdz gan Finanšu ministriju, gan Tieslietu ministriju, gan Valsts 
kanceleju pēc būtības rast korektu risinājumu gadījumiem, kad pirms līguma 
slēgšanas neplānotu pārbaudi nepieciešams veikt slēgtās teritorijās un jo īpaši 
slēgtās telpās, jo no godprātīgiem projektu iesniedzējiem nevar prasīt tūlītējas 
piekļuves nodrošināšanu slēgtām teritorijām vai slēgtām telpām, kurās pirms 
projekta īstenošanas nekāda veida darbības netiek veiktas, ja vien jau projektu 
iesniedzot nav noteikts, kādā laika periodā un cik ātri šāda piekļuve būs 
jānodrošina, ja neplānota pārbaude tiks veikta.  

Savukārt attiecībā uz neplānotām pārbaudēm, kuru veikšanai nav 
nepieciešams iekļūt slēgtās teritorijās vai slēgtās telpās, kā jau minējām Valsts 
sekretāru sanāksmē, LPS ieskatā jau šobrīd tādas pārbaudes būtu pienākums 
veikt, ja pastāv bažas. 
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