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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

 
Par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
„Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 
13. februāra rīkojumā Nr. 72 „Par Koncepciju 
par korupcijas risku samazināšanu valsts 
pārvaldes iestādēs un pašvaldībās”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi atbilstoši Ministru 
kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 „Ministru kabineta kārtības 
rullis” 105. punktam nosūtīto precizēto Ministru kabineta rīkojuma projektu 
„Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 13. februāra rīkojumā Nr. 72 „Par 
Koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un 
pašvaldībās””, tā anotāciju un izziņu. Izsakām šādus iebildumus par Ministru 
kabineta rīkojuma projekta anotāciju un lūdzam anotāciju atbilstoši precizēt. 

1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 68. pantam pašvaldības 
izpilddirektors par pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbu ir atbildīgs 
pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Atbildība par iekšējas kontroles 
sistēmas izveidi un uzraudzību pašvaldības administrācijā kopumā 
pašvaldības izpilddirektoram var būt tikai tad, ja pati pašvaldība to 
pašvaldības nolikumā attiecīgi noteikusi. Pašvaldības izpilddirektors nekādā 
veidā nav pielīdzināms iestādes vadītājam Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
izpratnē, izņemot gadījumu, ja pašvaldības izpilddirektors vienlaikus ir arī 
pašvaldības centrālās administrācijas (kas izveidota kā iestāde domes darba 
apkalpošanai) vadītājs vai citas iestādes vadītājs atbilstoši pašvaldības 
nolikumam un ievērojot amatu savienošanas ierobežojumus. Izpilddirektoram 
ne no likuma „Par pašvaldībām”, ne arī no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
neizriet pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu un uzraudzīt to 
pašvaldības administrācijā. Šāds pienākums ir katras iestādes vadītājam, tai 
skaitā arī pašvaldības iestādes vadītājam, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 17. panta otrās daļas 6. punktam un 30. panta otrajai daļai. 
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2. Ministru kabineta rīkojuma projektā nepareizi skaidrota pašvaldības 
administrācija. Pašvaldības administrācija likuma „Par pašvaldībām” izpratnē 
ir pašvaldības institūciju un iestāžu kopums; tā nav viena iestāde. Pašvaldību 
nolikumos minētā un nereti pašvaldībās izveidotā iestāde – pašvaldības 
centrālā administrācija vai domes administrācija – ir iestāde, kas nodrošina 
domes un tās pastāvīgo komiteju darba apkalpošanu un tehnisko 
nodrošinājumu, kā arī veic citas administratīvas funkcijas atbilstoši tai 
piešķirtajai kompetencei, ko savukārt nav lietderīgi veikt citām iestādēm, 
nodrošinot pašvaldību autonomo (nozaru) funkciju izpildi (piemēram, skat. 
Rīgas pilsētas pašvaldības nolikumu). Līdz ar to pašvaldības centrālā 
administrācija kā atsevišķa iestāde nav viens un tas pats, kas pašvaldības 
administrācija kā pašvaldības iestāžu un institūciju kopums, ar ko tiek īstenota 
izpildvara attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

3. Pašvaldības nolikumā noregulējami jautājumi izsmeļoši regulēti 
likuma „Par pašvaldībām” 24. pantā. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
16. panta otrās daļas noteikumi attiecas uz iestādi, nevis iestāžu kopumu. No 
pēdējās minētās normas nekādā veidā neizriet anotācijā norādītais, ka 
„pašvaldības administrācija kā atvasinātās publiskās personas administrācija 
ir uzskatāma par pastarpinātās pārvaldes iestādi, bet pašvaldības 
izpilddirektora kompetence norāda uz viņu kā pašvaldības administrācijas 
vadītāju”. Atkārtoti vēršam uzmanību, ka pašvaldības administrācija nav 
iestāde, bet ir iestāžu kopums. Pašvaldības izpilddirektors īsteno tam likuma 
„Par pašvaldībām” 69. pantā un pašvaldības nolikumā noteikto kompetenci. 
 

Piekrītam, ka nav pamata izstrādāt grozījumus likumā „Par 
pašvaldībām”, paredzot regulējumu, kas noteiktu pašvaldības izpilddirektora 
atbildību par iekšējas kontroles sistēmas izveidi un uzturēšanu pašvaldības 
administrācijā. Taču pamatojums ir nevis, ka šādi pienākumi izpilddirektoram 
jau izrietētu no Valsts pārvaldes iekārtas likuma normām, bet gan tas, ka 
atbildība par iekšējas kontroles sistēmas izveidi, uzraudzību un uzlabošanu ir 
noteikta katras iestādes vadītājam atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
17. panta otrās daļas 6. punktam un 30. panta otrajai daļai. Lūdzam atbilstoši 
precizēt Ministru kabineta rīkojuma projekta anotāciju. 
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