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Iekšlietu ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijām” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par pašvaldību sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisijām”, jo ir šādi iebildumi. 

1. LPS ir atkārtoti konsultējusies ar pašvaldībām, lai vienotos vismaz par 
sadarbības teritorijas skaitu civilās aizsardzības komisijām. Diemžēl 
pašvaldībām šajā jautājuma nav vienota viedokļa. Galvenais iemesls 
viedokļu atšķirībai ir tas, ka termina “sadarbības teritorija” skaidrojums 
nav iekļauts Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likuma 
ietvarā. Tādēļ, lai panāktu vienošanos, nepieciešams atbilstošus 
sadarbības teritoriju izveidošanas nosacījumus iekļaut Ministru 
kabineta noteikumu projektā.  

2. Izvērtējot iespējamos sadarbības teritorijas principus, vairums novadu 
pašvaldību (Ogres, Dobeles, Valkas, Talsu) atbalsta sadarbības 
teritoriju centru izveidi reģionālā teritoriālā līmenī.  

3. Atbalstu piedāvātajam 34 sadarbības teritoriju modelim ir izteikušas 
Jelgavas, Jūrmalas, Jēkabpils, Smiltenes novada domes un Valmieras 
pilsētas dome. 

4. LPS augstu vērtē Iekšlietu ministrijas centienus panākt šajā jautājumā 
kompromisu (uzskatām, ka piedāvātais risinājums ir krietni labāks nekā 
iepriekšējie), taču nevaram saskaņot šo noteikumu projektu, jo:  
4.1. Ministru kabineta noteikumiem ir jābūt pamatotiem ar likuma 

deleģējumu. Tāpēc pašvaldību iebildumi (sk. izziņā 1.–13. 
saskaņotajā daļā) nevar tikt risināti tikai noteikumu projekta 
anotācijā.  

4.2. Ar Ministru kabineta noteikumiem nevar uzdot pašvaldībai pildīt 
pienākumus, kas nav noteikti likumā “Par pašvaldībām”, tādēļ 
nav pieļaujama sadarbības teritoriju noteikšana bez kādiem 
kritērijiem tikai uz noteikumu projekta pielikuma pamata.  

4.3. Lai ievērotu vismaz elementāru konsekvenci, normatīvajā aktā 
sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijām ir jānosaka 
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pamatkritēriji un pamatprincipi, kā arī jānosaka iespējas piesaistīt 
valsts institūciju – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Veselības 
inspekcijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Pārtikas un 
veterinārā dienesta, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, 
Nacionālo bruņoto spēku, Valsts meža dienesta, Valsts vides 
dienesta, akciju sabiedrības “Latvenergo”, akciju sabiedrības 
“Sadales tīkls”, akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” – 
cilvēku un materiālos resursus.  

5. Uzturam prasību par noteikumu projekta 10.2. izslēgšanu, jo šīs 
funkcijas jāveic likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajām katastrofu 
pārvaldības institūcijām.  

6. Lūdzam izslēgt noteikumu projekta punktu 10.3., jo atbilstoši likuma 
garam šie pienākumi jāveic atbildīgajai reaģēšanas un seku 
likvidēšanas institūcijai, tās vadītājam atbilstoši katastrofu pārvaldībai 
un raksturam. Šis jautājums nav risināms noteikumu projekta līmenī, 
bet likuma līmenī. Saprotam, ka nozaru ministrijas nesniedz 
pakalpojumus ne iedzīvotājiem, ne uzņēmumiem un to rīcībā nav 
tehnikas un materiālo resursu. Nozarēs izvietotie resursi atrodas 
autonomu iestāžu – publisko aģentūru vai no valsts nodalītu juridisko 
personu – uzņēmumu rīcībā. Tāpēc nepieciešama likumā pamatota 
īpašā kārtība resursu izmantošanā. Par šo problemātiku esam 
informējuši Nacionālo drošības padomi. Diemžēl atbilde tieši uz šo 
problēmu nav saņemta.  

7. Lūdzam noteikumu projekta anotāciju (minētas 29 sadarbības 
teritorijas) saskaņot ar piedāvāto 34 sadarbības teritoriju modeli. 
 

 Ņemot vērā šos iebildumus, Latvijas Pašvaldību savienība 
noteikumu projektu nesaskaņo un uzskata, ka nepieciešama atkārtota 
starpministriju sanāksme vai kompromiss panākams kārtējās Iekšlietu 
ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunās, kas paredzētas 
2017. gada 21. jūnijā.  
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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Aino Salmiņš, padomnieks tehnisko problēmu jautājumos  
67508561, 29166924, aino.salmins@lps.lv 
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