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Ekonomikas ministrijai 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 
12. maija noteikumos nr. 440 “Noteikumi par 
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas 
kārtību”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. 
gada 12. maija noteikumos nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību””, jo ir šādi 
iebildumi: 

1. Grozījumi Ministru kabineta noteikumos neatbilst anotācijā 
norādītajam. Nav nekāds pamats argumentam, ka ar šīm papildu izziņām var 
samazināt ēnu ekonomiku. 

2. Lai gan noteikumu projekta anotācijā norādīts, ka LLKC konsultants 
sākotnēji izvērtēs tirdzniecības dalībnieka iesniegumā minēto informāciju, kā 
arī nepieciešamības gadījumā izmantos Lauku atbalsta dienesta datubāzi par 
tirdzniecības dalībnieka paša audzēto dārzeņu, augļu un ogu produkcijas 
sortimentu un tam izmantoto zemes platību un Lauksaimniecības datu centra 
datubāzē pieejamo informāciju par dzīvnieku skaitu pa sugām tirdzniecības 
dalībnieka norādītā produkta (svaiga gaļa) izcelsmes vietā, noteikumos nekas 
netiek teikts par kārtību, kādā šī informācija ir saņemama. LPS šajā gadījumā 
uzskata: ja arī tiks izveidota LLKC vai LAD datubāze, tad nekāda pašvaldību 
papildu izziņa nav nepieciešama, jo Valsts informācijas sistēmu likuma 
6. panta otrajā daļā noteikts, ka ir aizliegts vākt no datu subjektiem un ievadīt 
valsts informācijas sistēmu datubāzēs datus, kas ir pieejami integrētā valsts 
informācijas sistēmā. 

3. LPS uzskata, ka piedāvātie grozījumi pēc būtības neko nemaina un 
nerisina, jo netiek noteikta kārtība, kādā pašvaldība varētu saņemt datus 
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izziņām no LAD gadījumos, ja produkcija tiek iegūta no platības, kas lielāka 
par 1 ha, vai no LLKC, ja produkcija tiek iegūta no mazākas lauksaimniecības 
teritorijas. 

4. Uzskatām, ka, lai jautājumu risinātu pēc būtības, Ekonomikas un 
Zemkopības ministrijai jāvienojas par priekšlikumiem sakārtot e-vidi un 
veidot centralizētu datubāzi, nevis risināt jautājumu par neko neizsakošām 
izziņām papīra formātā, kas ievērojami paplašinās kontrolētāju skaitu, kuri 
uzraudzīs cits citu, nevis risinās problēmu pēc būtības. 
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