Pielikums Nr.5
Gala ziņojumam projektā:
Valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas analīze un rekomendāciju izstrāde
Iepirkuma identifikācijas numurs MK VK 2010/17 ESF

Deleģēšanas subjekti un pamats (attiecībā uz Izlasē iekļautajām Iestādēm)

Iestāde
Tieslietu ministrija
Tiesu administrācija
Maksātnespējas
administrācija
Valsts probācijas
dienests
Valsts Policija
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

LR Pārtikas un
Veterinārais dienests
izglītības kvalitātes
valsts dienests
Jēkabpils novada
pašvaldība
Ekonomikas ministrija

5. Personas, kurām Iestāde ir nodevusi/deleģējusi kādu savu
valsts pārvaldes uzdevumu

6.un 7. Deleģējuma pamats, ja tas ir normatīvs akts

Pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas
Latvijas Tiesnešu mācību centrs
Latvijas sertificēto maksātnespējas procesu administratoru asociācija

Civilstāvokļa aktu likuma 2.panta pirmā daļa
Līdzdarbības līgums
Maksātnespējas likuma 14.pants

Privātpersonas

Valsts probācijas dienesta likuma 10.panta trešā daļa un 23.pants

IeM Nodrošinājuma valsts aģentūra
Valsts SIA ”Latvijas, Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
(LVĢMC);
Valsts SIA „Vides investīciju fonds” (VIF);
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
(LETERA).
veterinārārsti

Krustpils novada dome

Sadarbības līgums
LETERA – Atkritumu apsaimniekošanas likuma 24.panta otrā daļa, Ministru
kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumu Nr.1002 „Elektrisko un
elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtība” 3.punkts;
VIF – Likuma „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos
mehānismos” 10.panta viens prim daļa.
Veterinārmedicīnas likuma 4.panta otrās daļas 6., 7.punkts, 18.pants pirmā
daļa
Mk 2010.gada 14.septembra noteukumu Nr.852 "Kārtība, kādā akreditē
vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un
eksaminācijas centrus" 12.punkts
likuma "Par pašvaldībām" 10.pants

1) Tūrisma attīstības valsts aģentūra;
2) Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”;
3) SIA „Standartizācijas. akreditācijas un metroloģijas centrs”
struktūrvienības:
• Standartizācijas birojs,
• Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs,
• Metroloģijas birojs.
1) SIA „Standartizācijas. akreditācijas un metroloģijas centrs”
struktūrvienības:• Standartizācijas birojs, • Latvijas Nacionālais
akreditācijas birojs, • Metroloģijas birojs.2) Privatizācijas aģentūra;3)
VAS „LHZB’’;4) SIA „LGA”;5) Eiropas kopienas finanšu institūcija –
EIF;6) Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu
sertifikācijas institūcija,7) Latvijas siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas

1) Publisko aģentūru likums 2.-4.pants,
2) Likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 13.pants.
3) Standartizācijas likuma 9.pants;
4) Likuma „Par atbilstības novērtēšanu” 14.pants;
5) Likuma „Par mērījumu vienotību” 14.pants;
6) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma
13.pants.
1) Likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 13.pants; 2)
Standartizācijas likuma 9.pants;3) Likuma „Par atbilstības novērtēšanu”
14.pants;4) Likuma „Par mērījumu vienotību” 14.pants.5) Privatizācijas
likuma 5.un 8.pants.6) 15.02.2003 MK noteikumu Nr. 71 „Privatizācijas
sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas
noteikumi” 5.punkts;7) 16.10.2007 MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par
privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču

Fiziskas personas
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Iestāde

Zilupes dome
Siguldas novada
dome
Aizsardzības ministrija

Finanšu ministrija
Valsts kultūras
pieminekļu
aizsardzības
inspekcija
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centrs,8) Latvijas melioratoru biedrības Hidromelioratīvās būvniecības
speciālistu sertifikācijas centrs,9) Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs,10) Latvijas Elektroenerģētiķu un
Energobūvnieku asociācijas Specializētais sertifikācijas centrs,11)
Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs,12) Latvijas
Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments,13) Latvijas Arhitektu
savienības Sertificēšanas centrs,14) SIA "Latvijas neatkarīgais
speciālistu atestācijas un sertifikācijas centrs",15) SIA "PSI Grupa",16)
SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" Sertificēšanas birojs.1) SIA
„Standartizācijas. akreditācijas un metroloģijas centrs”
struktūrvienības:• Standartizācijas birojs, • Latvijas Nacionālais
akreditācijas birojs, • Metroloģijas birojs.2) Privatizācijas aģentūra;3)
VAS „LHZB’’;4) SIA „LGA”;5) Eiropas kopienas finanšu institūcija –
EIF;6) Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu
sertifikācijas institūcija,7) Latvijas siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas
centrs,8) Latvijas melioratoru biedrības Hidromelioratīvās būvniecības
speciālistu sertifikācijas centrs,9) Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs,10) Latvijas Elektroenerģētiķu un
Energobūvnieku asociācijas Specializētais sertifikācijas centrs,11)
Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs,12) Latvijas
Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments,13) Latvijas Arhitektu
savienības Sertificēšanas centrs,14) SIA "Latvijas neatkarīgais
speciālistu atestācijas un sertifikācijas centrs",15) SIA "PSI Grupa",16)
SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" Sertificēšanas birojs.
Ludzas rajona pašvaldība (būvvalde)
Sociālais dienests, Bāriņtiesa, Dzimtsarakstu nodaļa, Būvvalde

izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par
tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to
uzraudzības kārtību” 52.punkts;8) 10.03.2009 MK noteikumu Nr. 237
„Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas”
papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti „Garantijas komersantu konkurētspējas
uzlabošanai”” 9.punkts;9) 10.03.2009 MK noteikumu Nr. 238 „Noteikumi
par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma
2.2.1.4.aktivitāti „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai””
9.punkts; 10) 10.07.2008 MK noteikumu Nr. 534 „Par Latvijas Republikas
valdības un Eiropas Investīciju fonda līgumu par Eiropas Savienības
struktūrfondu ieguldījumu fonda ieviešanu”” 1.punkts;11) Būvniecības
likuma 8.panta otrā daļa;12) 08.07.2003. MK noteikumu Nr.383
„Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu,
reģistrēšanu un anulēšanu” 3.punkts;13) Ēku energoefektivitātes likuma
20.panta otrā daļa;14) 13.01.2009. MK noteikumu Nr.26 „Noteikumi par
energoauditoriem” 11.punkts.

biedrība "Brāļu kapu komiteja"

likuma „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības
vienošanos par Latvijas apbedījumu statusus Krievijas Federācijas teritorijā
un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā” 2.1 pants
likuma "Par valsts proves uzraudzību" 15.1 pants
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 7., 8. un
9.pants, Noteikumu Nr.127 9.punkts (Rīgas pilsētas pašvaldība) –
Inspekcijas vispārējo uzdevumu kontrolēt kultūras pieminekļu un
aizsardzības zonu pārveidojumus (likuma „Par kultūras pieminekļu
aizsardzību” 3.pants un 21.pants, MK noteikumu Nr.916 3.6.punkts) , RVC
un tā aizsardzības zonas teritorijā Inspekcija veic sašaurinātā apjomā,
pārējā daļā šo uzdevumu nodrošina Rīgas pilsētas pašvaldība atbilstoši

Valsts SIA "Latvijas proves birojs"
Rīgas pilsētas pašvaldībai (Noteikumu Nr.127 9.punkts), Ventspils
pilsētas pašvaldībai un Liepājas pilsētas pašvaldībai (Noteikumu
Nr.112 40.27.punkts);Līgatnes pilsētas dome, Rundāles novada dome,
Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcija, Rīgas pilsētas arhitekta
birojs, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs (Noteikumu Nr.916
3.1.punkts, 3.5.punkts)

likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 1., 2., 6., 14.punkts
likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmā daļa
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saistošajiem noteikumiem.

Labklājības ministrija

Veselības ministrija

Veselības inspekcija

Valsts vides dienests
Valsts aģentūra
"Lauksaimniecības
datu centrs"
Zemkopības ministrija

Latvijas Piļu un muižu asociācija, VAS Latvijas Jūras administrācija,
Latvijas Industriālā mantojuma fonds (Noteikumu Nr.916 3.1.punkts)
VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” (tehnisko
palīglīdzekļu pakalpojumu nodrošināšana), Latvijas Neredzīgo biedrība
(tiflotehniko palīglīdzekļu pakalpojumu nodrošināšana), Latvijas
Nedzirdīgo savienība (surdotehniko palīglīdzekļu pakalpojumu
nodrošināšana)__un Latvijas Bērnu fonds (no vardarbības cietušo
bērnu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana).

Latvijas Ārstu biedrība; Latvijas Ārstniecības personu profesionālo
organizāciju savienība; Latvijas Māsu asociācija
Latvijas Farmaceitu biedrība

Rīgas Stradiņa Universitāte;
Latvijas Universitāte;
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” struktūrvienība
“Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrs”_
Fiziskas personas, biedrība "Latvijas makšķernieku asociācija"
Lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas

- Lauku atbalsta dienests
- Pārtikas un veterinārais dienests
- Valsts augu aizsardzības dienests
- Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts
- VA “Lauksaimniecības datu centrs”
- VA “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra”
- Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts
"BIOR”

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu, 2.2
daļu un 2.3 daļu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumi
Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”, Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumi Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība
un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un
surdotehniku” un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi
Nr.1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis
no prettiesiskām darbībām”.

Farmācijas likuma 5.panta 17.p. un 58.panta (2) daļa un Ministru kabineta
2004.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.454 “Farmaceitu un farmaceitu asistentu
reģistrēšanas kārtība”
2) Farmācijas likuma 5.panta 1.p. un 57.p., Likums “Par atbilstības
novērtēšanu” un Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumi Nr. 290
“Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas,
pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība”
3) Uzdevuma īstenošana deleģēta atbilstoši Ārstniecības likuma 29.panta
2.daļas 1.,2.,3.punktam.
Sadarbības līgums

Zvejniecības likuma 18., 19.pants, Vides aizsardzības likuma 23.pants
Ciltsdarba likums (deleģējums saskaņā ar šī likuma 5., 10., 13.,
191.pantiem)
1) Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturtā daļa, 12.1.
panta otrā daļa, 13. panta pirmā, trešā, ceturtā un piektā daļa.
2) Meliorācijas likuma 4., 15., 16., 17., 19. un 20. pants, 32. panta otrā
daļa.
3) Ciltsdarba likuma 6. pants, 11. panta pirmās daļas 1.,2.,5., 6.,. 7., 8. un
9. punkts.
4) Augu aizsardzības likuma 4. pants.
5) Sēklu un šķirņu aprites likuma 2. panta 4. punkts, 12.1. panta otrā daļa,
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- Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”
- Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
- Latvijas Valsts Augļkopības institūts, LLU aģentūra “Zemkopības
zinātniskais institūts”, LLU Lauksaimniecības fakultātes
Agrobiotehnoloģijas institūts, Valsts Stendes graudaugu selekcijas
institūts, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
- LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts
“Sigra”
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16. panta otrā daļa.
6) Augu šķirņu aizsardzības likuma 12. pants.
7) Mēslošanas līdzekļu aprites likuma 9. pants.
8) Ceļu satiksmes likuma 4.panta sestā daļa, 15.1. panta trešā daļa.
9) Pārtikas aprites uzraudzības likuma 21.2 panta pirmā daļa.
10) Veterinārmedicīnas likuma 11. panta pirmā daļa.
11) Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 9. pants.
12) MK 03.08.2010. noteikumu nr.737 “Kārtība, kādā piešķir, administrē
un uzrauga valsts un ES atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem
vispārējās izglītības iestādēs” 25.punkts.
13) MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr.108 “Noteikumi par ikgadējo
valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 4.pielikuma
“Atbalsts tirgus veicināšanai” 2.punkts.
14) MK 2004.gada 20.aprīļa noteikumu Nr.367 “Kārtība, kādā tiek vākta un
apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un
tirdzniecības apjomiem” 2.punkts.
15) MK 2009.gada 13.oktobra noteikumu Nr.1171 "Noteikumi par
dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī
kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes
kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija
par dzīvnieku liemeņu cenām" 16. punkts.
16) MK 24.11.2009. noteikumu Nr.1348 “Lauku saimniecību uzskaites datu
tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība” 3.punkts.
17) MK 04.11.2008.noteikumu Nr.913 “Lauksaimniecības ekonomiskā
kopaprēķina sagatavošanas kārtība” 3. punkts.
18) MK 12.01.2010.noteikumu Nr.30 “Kultūraugu ražības prognozēšanas,
lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanas un bruto
seguma aprēķināšanas kārtība”
2. punkts.
19) VSS izsludināts MK noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 „Kārtība, kādā administrē Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai””.
20) MK 2008.gada 18.augusta noteikumu Nr.669 “Kārtība, kādā administrē
un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un
kompensāciju izmaksu no fonda” 3. un 17. punkts.
21) MK 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai
nepieciešamajiem dokumentiem un šis sabiedrības izvērtēšanu “ 3.punkts.
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SIA ““Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”
Latvijas Veterinārārstu biedrība
AS “Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija, SIA “Latgales
Lauksaimniecības zinātnes centrs, Cīravas pagasta ZS „Vīnkoki”
Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas:
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22) MK 07.04.2009. noteikumu Nr. 313 “Meža monitoringa veikšanas
kārtība” 9. punkts.
23) MK 28.08.2007. MK noteikumu Nr. 590 „Meža inventarizācijas un Meža
valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” 16. punkts.
24) MK 17.06.2009. noteikumu Nr. 573 „Kārtība, kādā administrē Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai”
13. punkts.
25) MK 2011.gada …februāra noteikumi Nr….. “Noteikumi par ikgadējo
valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” (nav vēl
publicēti).
26) MK 05.10.2004. noteikumu Nr.833 « Kārtība, kādā iegūstama un
apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības
līmeni un tā pārmaiņām » 3., 4., 5., 6., 8., 9., 11. un 12.punkts.
27) MK 11.01.2011. noteikumu Nr.33 « Noteikumi par ūdens un augsnes
aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar
nitrātiem » 11.punkts.
28) MK 13.10.2009. noteikumu Nr. 1171 „Noteikumi par dzīvnieku liemeņu
apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek
novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas
prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu
cenām” 16.punkts.
29) MK 2008.gada 18.augusta noteikumu Nr.663 “Prasības pārtikas
kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles
kārtība” 4.punkts.
30) Zemkopības ministrijas 17.09.09. rīkojums Nr. 177 “Par Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Vadošās iestādes reglamentu un
Vadošās iestādes funkciju īstenošanu”.
31) Zemkopības ministrijas 31.08.2010. rīkojums Nr. 141 Par Eiropas
Zivsaimniecības fonda Vadošās iestādes reglamentu un Vadošās iestādes
funkciju īstenošanu”.
- Meliorācijas likuma 4.,15., 16., 17., 19., 20. pants un 32. panta otrā
daļa;
- Ciltsdarba likuma 10. panta otrās daļas 1. punkts (netieši) un prakse, 2.
un 3. punkts,
20.1 pants;
- Kooperatīvo sabiedrību likuma 36.1 panta 2.punkts;
- MK 17.06.2009. noteikumu Nr. 573 „Kārtība, kādā administrē Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku

Pielikums Nr.5
Gala ziņojumam projektā:
Valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas analīze un rekomendāciju izstrāde
Iepirkuma identifikācijas numurs MK VK 2010/17 ESF

Iestāde

Valsts sociālās
apdrošināšanas
aģentūra

Tūrisma attīstības
valsts aģentūra
Valsts asinsdonoru
centrs
Vides pārraudzības
valsts birojs
Kultūrizglītības un
nemateriālā
mantojuma centrs
Rēzeknes novada
pašvaldība
Veselības norēķinu
centrs

5. Personas, kurām Iestāde ir nodevusi/deleģējusi kādu savu
valsts pārvaldes uzdevumu

6.un 7. Deleģējuma pamats, ja tas ir normatīvs akts

1) Latvijas Zirgaudzētāju biedrība;
2) Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija;
3) Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība;
4) Cūku ciltsdarba centrs;
5) SIA „Agrosels”;
6) Latvijas aitu audzētāju asociācija;
7) Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrība “Trusis un citi”;
8) Latvijas gaļas liellopu audzētāju asociācija;
9) Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija;
10) Šķirnes saglabāšanas apvienība “Zilā govs”;
11) Latvijas zvērkopju asociācija;
12) Savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija;
13) Latvijas strausu audzētāju asociācija;
14) Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija;
15) Latvijas kazkopības biedrība;
16) Latvijas Biškopības biedrība;
17) Latvijas Šinšillu audzētāju asociācija;
18) Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „ABC
PROJEKTS”
Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācija
LR (NVA personā) ;
atvasinātas publiskas personas (pašvaldības);
VAS “Latvijas pasts”,
AS “Latvijas centrālais depozitārijs”,
kredītiestādes
Ekonomikas ministrija

attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai”
14. punkts (uz tā pamata noslēgts līgums);
- MK 24.11.2009 noteikumu Nr. 1348 Lauku saimniecību uzskaites datu
tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība” 4. punkts;
- MK 25.01.2011. noteikumu Nr. 63 „Noteikumi par lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem
dokumentiem un šīs sabiedrības izvērtēšanu” 3. punkts;
- MK 10.03.2009. noteikumu Nr. 230 „Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu
vaislinieku un bioprodukta sertifikācijas kārtība” 4. punkts.
- MK 22.12.2009. noteikumu Nr. 1592 „Noteikumi par šķirnes dzīvnieku
audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku
audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas kārtību” 3. punkts.

Slimnīcas, kuru sastāvā ir asins sagatavošanas nodaļas

Sadarbības līgums

Vides aizsardzības un reģionālās atīstības ministrija

Normatīvi tieši neregulēti gadījumi vai prakses rezultātā izveidojusies
situācija, kurā pārvaldes uzdevumus īsteno kāda cita persona
Sadarbības līgums, mutiska vienošanās

Pašvaldības; Asociācijas, biedrības

SIA "Rūķis L", SIA "Maltas dzīvokļu - komunālās saimniecības
uzņēmums", SIA "Strūžānu siltums"
SIA "Lattelecom" - līgums par vadības informācijas sistēmas, tai skaitā
par veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistra, tehnisko
uzturēšanu

MK 27.05.2003. noteikumu 272 „Noteikumi par valsts fondēto pensiju
shēmas darbību” 8.1 un 8.2 punkts;
Likuma “Par valsts budžetu 2011.gadam” 36.pants.

Sadarbības līgums

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa
Pakalpojuma līgums atbilstoši veiktjai publiskā iepirkuma procedūrai

Pielikums Nr.5
Gala ziņojumam projektā:
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Iestāde
Nodarbinātības valsts
aģentūra
valsts aģentūra
"Latvijas
Infektoloģijas centrs"
Saldus novada
pašvaldība

5. Personas, kurām Iestāde ir nodevusi/deleģējusi kādu savu
valsts pārvaldes uzdevumu
Pašvaldības - kā aktīvo un preventīvo bezdrba samazināšanas
pasākumu īstenotāji; Privātpersonas - Izglītības iestādes, darba devēji,
konsultanti, lektori utt.
Pašvaldību sociālie dienesti; biedrības

Publiskas personas
Saldus novada dome ir izveidojusi šādas iestādes un aģentūras:
1. Iestādes: Saldus novada pašvaldība
Saldus ģimnāzija;
Saldus 2.vidusskola;
Ezeres vidusskola;
Kalnu vidusskola;
Druvas vidusskola;
Saldus vakara vidusskola;
Saldus pamatskola;
Jaunlutriņu pamatskola;
Kursīšu pamatskola;
Lutriņu pamatskola;
Nīgrandes pamatskola;
Sātiņu pamatskola;
Pampāļu pamatskola;
Rubas pamatskola;
Zirņu pamatskola;
Kurzemītes pamatskola;
Striķu pamatskola;
Saldus sākumskola;
Saldus pirmsskolas izglītības iestāde „Īkstīte”;
Saldus pirmsskolas izglītības iestāde „Sienāzītis”;
Saldus pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”;
Saldus pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;
Saldus speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Cerībiņa”;
Lutriņu pirmsskolas izglītības iestāde „Kāpēcītis”;
Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestāde „Griezīte”;
Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestāde „Straumīte”;
Saldus pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Graudiņš”;
Cieceres internātpamatskola;
Rubas speciālā internātpamatskola;
Saldus mākslas skola;

6.un 7. Deleģējuma pamats, ja tas ir normatīvs akts
MK noteikumi Nr.75/2011. paredz aktīvo un preventīvo bezdarba
samazināšanas pasākumu īstenošanu sadarbībā ar privātām un publiskām
personām - 2.punkts
MK 30.06.2009. rīkojums Nr.437 "Par Cilvēka imūnsistēmas deficīta vīrusa
(HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmu 2009. - 2013.gadam"
1.punkts un 4.punkts
- LR Likums “Par pašvaldībām” 3., 4., 5., 6. un 21.panta 1.daļas
8.apakšpunkts; 69¹.pants; 77.panta 2.daļa
- Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums- Pārejas noteikumu
13.punkts un 2.pielikuma tabulā 87.punkts 2.pants, 8.pants, 10.pants,
11.pants,
- Rajonu pašvaldību reorganizācijas likums 2., 4., 8., 10.panta 1.daļa,
11.panti
- Valsts pārvaldes iekārtas likuma 8.pants
- Reģionālās attīstības likuma 5.panta 3.daļa, 25.pants
- Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 1., 4., 5.apakšpunkti, 22.panta 1.daļa,
23.panta 2. un 3.daļa
- Vispārējās izglītības likuma 6. un 7.panti
- Bāriņtiesu likuma 2.panta 1. daļa
- Publisko aģentūru likuma 2.panta 2. un 3.daļa, 3.panta 1.daļa, 16.pants
- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.panta 4.daļa,
17.pantab1.daļa, 27.panta pirmā daļas 3.punkts un 2.daļa, 28.panta
1.daļas 2.punkts
- Muzeju likuma 8.panta 2.daļa;
- Bibliotēku likuma 4.panta 1. un 2.daļas, 6.panta 3.daļa
- 13.07.1999. MK noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem”
- 03.06.2003. MK noteikumi Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem"
- 22.09.2009. MK noteikumi Nr.1072 "Noteikumi par pašvaldību civilās
aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to
izveidošanas kārtību" 1. un 5.punkti
- LR Likums “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļa; 21.panta 1.daļas
8.apakšpunkts un 4.daļa; 77.panta 2.daļa
- Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 1.panta
1.daļas 3., 5.punkti un 6¹.punkta a)apakšpunkts; 2.panta 1. un 2.daļas
- Komerclikums 140.pants
- Biedrību un nodibinājumu likuma 23.pants

Pielikums Nr.5
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Valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas analīze un rekomendāciju izstrāde
Iepirkuma identifikācijas numurs MK VK 2010/17 ESF

Iestāde

5. Personas, kurām Iestāde ir nodevusi/deleģējusi kādu savu
valsts pārvaldes uzdevumu
Saldus mūzikas skola;
Nīgrandes mūzikas skola;
Saldus bērnu un jaunatnes centrs;
Nīgrandes bērnu un jauniešu centrs „Augšventa”;
Saldus sporta skola;
Saldus pilsētas bibliotēka;
Saldus kultūras centrs;
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs;
Veco ļaužu un invalīdu pansionāts ,,Ābeles”;
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem;
Saldus novada bāriņtiesa.
2. Aģentūras: Saldus novada pašvaldības aģentūra „SOCIĀLAIS
DIENESTS”;
Saldus novada pašvaldības aģentūra „Saldus Tūrisma informācijas
centrs”
3. Pagastu pārvaldes: Ezeres pagasta pārvalde;
Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde ar pakalpojumu
sniegšanas vietām Jaunaucē un Rubā;
Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde ar pakalpojumu
sniegšanas vietām Jaunlutriņos un Šķēdē;
Kursīšu pagasta pārvalde;
Lutriņu pagasta pārvalde;
Nīgrandes pagasta pārvalde ar pakalpojumu sniegšanas vietām
Nīgrandē un Kalnos;
Novadnieku pagasta pārvalde;
Pampāļu pagasta pārvalde;
Saldus pagasta pārvalde;
Vadakstes pagasta pārvalde;
Zaņas pagasta pārvalde;
Zirņu pagasta pārvalde;
Zvārdes pagasta pārvalde.

Privātpersonas :
1. Saldus novada dome ir 100% kapitāldaļu turētāja
šādās kapitālsabiedrībās:
SIA „ Saldus namu pārvalde”;
SIA „Saldus komunālserviss”;
SIA „Saldus siltums”;
SIA „Saldus tirgus”;

6.un 7. Deleģējuma pamats, ja tas ir normatīvs akts
- Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta 2.daļa, 43.panta 2.daļa,
43¹.panta 1. un 3.daļas, 45.panta 2.daļa, 46.pants
- Zvejniecības likuma” 5.panta 4.daļu,
- LR Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu un 13.panta 6., 7. un 8.
daļu, 26. panta 3. daļu
- Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta 2. un 3.daļa, 39.pants
- 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem”
- 14.10.2003. MK noteikumi Nr.574 "Licencētās amatierzvejas makšķerēšanas – kārtība” 13.punkts

Pielikums Nr.5
Gala ziņojumam projektā:
Valsts pārvaldes uzdevumu nodošanas analīze un rekomendāciju izstrāde
Iepirkuma identifikācijas numurs MK VK 2010/17 ESF

Iestāde

5. Personas, kurām Iestāde ir nodevusi/deleģējusi kādu savu
valsts pārvaldes uzdevumu

6.un 7. Deleģējuma pamats, ja tas ir normatīvs akts

SIA „Saldus Zobārstniecība” .
2. Saldus novada dome ir kapitāldaļu turētāja šādās
privātajās kapitālsabiedrībās:
SIA „Saldus medicīnas centrs”.
3. Saldus novada domei ir līgums ar privātpersonu
veidotu SIA “Oposums” par suņu/kaķu patversmes
uzturēšanu Saldus pilsētā, kā arī SIA sniedz
pakalpojumus visā Saldus novada administrtaīvajā
teritorijā par klejojošu mājdzīvnieku izķeršanā un
transportēšanā, mirušo mājdzīvnieku/meža dzīvnieku
savākšanā un utilizēšanā, dzīvnieku trakumsērgas
apkarošanā.
4. Saldus novada pašvaldībai ir Deleģējuma līgums ar
SIA “Mērniecības Datu Centrs” par augstas
detalizācijastopogrāfiskās informācijas datu bāzes izveidi
un uzturēšanu.
5. Saldus novada pašvaldībai ir Līgums ar privāto
pirmskolas izglītības iestādi “Asniņš” par izglītības
iestādes savstarpējiem norēķiniem.
4. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās
(nodibinājumos):
biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
biedrībā „Kurzemes tūrisma asociācija”;
biedrībā „Saldus rajona attīstības biedrība”;
Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijā;
biedrībā „Saldus basketbola klubs”;
Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācija;
Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija;
Latvijas Piļu un muižu asociācija.
Kultūras ministrija

Publiskas personas: Plānošanas reģioni; Privātperonas: valsts
sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kurās KM ir valsts kapitāla daļu
turētāja, biedrība "Latvijas Mūzikas informācijas centrs", biedrība

Kultūras institūciju likuma 23.panta otrā daļa; Reģionālās attīstības
25.panta pirmā daļa; MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras
ministrijas nolikums" 7.4. paredz tiesības deleģēt atsevišķus valsts
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Iestāde

5. Personas, kurām Iestāde ir nodevusi/deleģējusi kādu savu
valsts pārvaldes uzdevumu
"Jaunā teātra institūts", biedrība "kim"

Valsts aizsardzības
militāro objektu un
iepirkumu centrs

Izglītības un zinātnes
ministrija

Privātpersonas :
Biedrība “Brāļu kapu komiteja”
atvaļināts pulkvežleitnants Tālis Blumfelds
dr. sc.ing. Agris Ņikitenko
rezerves virleitnants Uldis Davidovs
Publiskas personas (ministrijas, ministriju padotībā esošas iestādes,
institūcijas, pašvaldības u.c. pārvaldes iestādes Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 1.panta 1.punkta izpratnē):
Latvijas Zinātņu akadēmija, Valsts izglītības satura centrs, Izglītības
kvalitātes valsts dienests, Latvijas Zinātnes padome, izglītības
iestādes, Augstākās izglītības padome, valsts dibinātas augstskolas un
koledžas, valsts zinātniskās institūcijas. Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Latviešu
valodas aģentūra, Studiju un zinātnes administrācija
Privātpersonas (kapitālsabiedrības (to skaitā kapitālsabiedrības ar
valsts vai pašvaldības kapitāla daļu) aģentūras [vēršam uzmanību, ka
aģentūras nav privātpersonas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta
11.punkta izpratnē], fondi, biedrības, nodibinājumi, sabiedriskā
labuma organizācijas un citas privāto tiesību juridiskas personas un
fiziskas personas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta
11.punktu):
VSIA “Bulduru dārzkopības vidusskola”, VSIA “Rīgas pārtikas ražotāju
vidusskola”, nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”,
nodibinājums „Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs”,
privātpersonu dibinātās augstskolas un koledžas.
Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas (81 atzīta
sporta federācija uz 03.03.2011), biedrība “Latvijas Olimpiskā
komiteja”, biedrība “Latvijas Olimpiskā vienība”, SIA “Latvijas
Olimpiskā vienība”, SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””, VSIA
“Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””, SIA “Sporta centrs
“Mežaparks””, SIA “Tenisa centrs “Lielupe””.

6.un 7. Deleģējuma pamats, ja tas ir normatīvs akts
pārvaldes uzdevumus pašvaldībām (uz šī pamata vēl neviens deleģēšanas
gadījums nav īstenots)
likuma „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības
vienošanos par Latvijas apbedījumu statusus Krievijas Federācijas teritorijā
un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā” 2.1 pants

- Izglītības likuma 11.1 panta pirmā, piektā daļa, 17.pants, 21.pants;
- Profesionālās izglītības likuma 10.pants, 11.pants, 15.panta 2.1 daļa,
15.1 pants, 31.panta 2.1 daļa;
- Vispārējās izglītības likuma 40.panta ceturtā daļa;
- Augstskolu likuma 3.panta pirmā, trešā daļa, 4.pants, 5.pants, 101.panta
otrā daļa, 70.pants;
- Zinātniskās darbības likuma 11.pants, 13.pants., 16.pants, 18.pants,
21.pants, 21.1 pants, 21.2 pants, 21.3 pants, 21.4 pants;
- Jaunatnes likuma 5.pants, 5.1 pants, 13.pants;
- Sporta likuma 6.pants, 7.pants, 8.pants, 9.pants, 10.pants, 10.1 pants,
11.pants, 17.pants, 20.pants;
- Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 35.pants;
- Valsts valodas likuma 6.panta trešā daļa, 8.panta trešā daļa, 20.panta
trešā daļa, 21.panta pirmā daļa;
- Likuma Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas
atzīšanu 56.pants;
- Jaunatnes likuma 3.pants;
- Ar 2010.gada 14.oktobrī parakstīto vienošanos par grozījumiem
2008.gada 31.marta pārvaldes līgumā Nr.4 valsts aģentūrai „Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra” tika nodota uzdevuma, kas noteikts
līguma 2.9.apakšpunktā, īstenošana: „Aģentūra īsteno Latvijas un Šveices
sadarbības programmas ietvaros Šveices kompetento iestāžu apstiprināto
programmu „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos
Latvijas reģionos”.
- Izglītības likuma 111.pants;
- Profesionālās izglītības 12.pants;
- Augstskolu likuma 85.pants;
- Sporta likuma 10.panta 4.-11.daļas;
- Sporta likuma 10.1 panta 2.-6.daļas;
- Sporta likuma 11.pants;
- Sporta likuma 17.pants;
- Sporta likuma 20.panta trešā daļa;
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5. Personas, kurām Iestāde ir nodevusi/deleģējusi kādu savu
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6.un 7. Deleģējuma pamats, ja tas ir normatīvs akts
- Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 35.panta pirmā un trešā daļa;
- Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumi Nr.190 “Kārtība, kādā
valsts deleģē sabiedriskajām organizācijām atsevišķu profesionālās
izglītības pārvaldes un atbalsta funkciju veikšanu”;
- Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumu Nr.1396 “Sporta
federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība” 2.punkts;
- Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.77 “Noteikumi par
sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām
prasībām” 5.punkts.

