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Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
"Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 
10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–
2020.gada plānošanas periodā"" (VSS-97) 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 

kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 
10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas 
periodā"", jo ir šādi iebildumi: 

Lūdzam papildināt grozījumu, papildinot ar 2.4., 8.2., 8.3., 8.5. 
kolonnām, kuras nav obligāti aizpildāmas, ja ir sniegts personas kods, izsakot 
to šādā redakcijā:  

"Kolonna 0.3., 0.4., 0.5. un 6. nav obligāti aizpildāma, ja dalībniekam ir 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirts personas kods. 

Finansējuma saņēmējs aizpilda 0.3., 0.4., 0.5., 2.1., 2.2., 2.2.1.,  2.4., 3.2.,  
3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 6., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5. kolonnu, ja 
dalībniekam nav Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirts personas 
kods." 

Nevar pieprasīt aizpildīt kolonnu 2.4 “Atrodas izglītībā vai apmācībās uz 
dalības uzsākšanas brīdi” (Atrodas izglītībā vai apmācībās uz dalības 
uzsākšanas brīdi - Personas (dalībnieki), kas, uzsākot dalību ESF pasākumā, 
mācās (mūžizglītības vai formālās izglītības programmās) – tā kā par katru 
dalībnieku, kam ir norādīts personas kods, šo informāciju var iegūt Centrālā 
finanšu un līguma aģentūra pati no Valsts informācijas sistēmām, jo tajās tiek 
uzkrāta informācija par tiem izglītojamiem vai apmācāmajiem, kas šobrīd 
iegūst izglītību vai tiek apmācīti. 

Nevar pieprasīt aizpildīt kolonnu 8.2. “ Izglītībā/ apmācībā iesaistītie 
dalībnieki pēc aiziešanas”, kas ir tūlītējais rādītājs (dati par dalībnieku mēnesi 
pēc dalības pabeigšanas) – tā kā par katru dalībnieku, kam ir norādīts personas 
kods, šo informāciju var iegūt Centrālā finanšu un līguma aģentūra pati no 
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Valsts informācijas sistēmām, jo tajās tiek uzkrāta informācija par tiem 
izglītojamiem vai apmācāmajiem, kas šobrīd iegūst izglītību vai tiek apmācīti 

Nevar pieprasīt aizpildīt kolonnu 8.3. “Kvalifikāciju ieguvušie 
dalībnieki pēc aiziešanas”, kas ir tūlītējais rādītājs (dati par dalībnieku mēnesi 
pēc dalības pabeigšanas) – tā kā par katru dalībnieku, kam ir norādīts personas 
kods, šo informāciju var iegūt Centrālā finanšu un līguma aģentūra pati no 
Valsts informācijas sistēmām, jo tajās tiek uzkrāta informācija par tiem, kuri 
ieguvuši kvalifikāciju. 

Nevar pieprasīt aizpildīt kolonnu 8.5. “Nelabvēlīgā situācijā esoši 
dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies 
izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp 
pašnodarbinātie”, kas ir tūlītējais rādītājs (dati par dalībnieku mēnesi pēc 
dalības pabeigšanas) – tā kā par katru dalībnieku, kas ir uzrādīts kā nelabvēlīgā 
situācijā esošs un kam ir norādīts personas kods, šo informāciju var iegūt 
Centrālā finanšu un līguma aģentūra pati no Valsts informācijas sistēmām, jo 
tajās tiek uzkrāta informācija par tiem, kuri sākuši darba meklējumus 
(Nodarbinātības valsts aģentūra), iesaistījušies izglītībā/apmācībā, 
kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā (par katru nodarbināto dati ir Valsts 
ieņēmumu dienestā), kļuvuši par pašnodarbinātajiem (dati ir Valsts ieņēmumu 
dienestā par saimnieciskās darbības veicējiem, savukārt par individuālajiem 
komersantiem – Uzņēmumu reģistrā). 
 

 
 

 
Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  
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*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


