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Sēdē piedalās:
Padomes locekļi Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras direktors

- A.Binovskis

Satiksmes ministrijas Bīstamo kravu pārvadāšanas un
vides aizsardzības vadītāja

- M.Heislere

Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvaldes
Uzraudzības daļas priekšnieks

- Ģ.Kaņeps

Valsts darba inspekcijas direktora vietniece

- M.Muižniece

Valsts vides dienesta Atļauju un tehnisko noteikumu
departamenta direktors

- A.Roska

Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes
Atļauju kontroles daļas priekšniece

- I.Stipinas

Zemkopības ministrijas
direktora vietniece

- I.Sviķe

Pārtikas

departamenta

Tirgus uzraudzības padomes locekļu pārstāvji:

Valsts proves uzraudzības inspekcijas priekšnieks

- P.Brangulis

Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts
aģentūras Medicīnas ierīču departamenta direktors

- A.Dambergs
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Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts
aģentūras Medicīnas ierīču departamenta direktora
vietnieks

- J.Bebris

Pārtikas
un
veterinārā
dienesta
robežinspekcijas Riska vadības daļas vadītāja

Sanitārās
- T.Garanča

Pārtikas
un
veterinārā
robežinspekcijas priekšniece

Sanitārās

dienesta

- K.Romanova

Veselības inspekcijas Zāļu uzraudzības nodaļas vadītāja

- L.Kalniņa

Veselības inspekcijas Produktu drošuma un tirgus
uzraudzības nodaļas vadītāja

- P.Pallo

Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Preču un pakalpojumu uzraudzības
departamenta direktore

- S.Mjakuškina

Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta
tehnoloģiju nodaļas vecākā referente

- A.Stiebre

Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta
Būvnormatīvu nodaļas vecākais referents

- A.Šteinerts

Uzaicinātie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

- I.Vorza

Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta
direktore

- I.Preimate

Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta
Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību
nodaļas vecākā referente

- L.Duntava

Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta
Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību
nodaļas vadītāja

- A.Upena

Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes
Muitas lietu kontroles daļa

- I.Svīķe

Sēdi protokolē –
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Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta
Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību
nodaļas vecākā referente

- L.Duntava

Darba kārtības apstiprināšana (apstiprināta bez papildinājumiem).
Sēdes dienas kārtība:
1. Tirgus uzraudzības iestāžu 2008.gadā paveiktais un darba plāni 2009.gadā. (ziņo:
Tirgus uzraudzības iestādes).
2. Regulas Nr.765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības
attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr.339/93 ieviešana normatīvajos aktos nepieciešamie grozījumi (ziņo: L.Duntava, EM).
3. Citi jautājumi:
1) Datu vākšana - „Rezultātu tablo” par patēriņa tirgiem (ziņo: L.Duntava).
2) Rīkojumā par Tirgus uzraudzības padomi nepieciešamie grozījumi (ziņo:
L.Duntava).
3) Problēmas saistībā ar lokālo dūmu detektoru tirdzniecību (ziņo: I.Vorza, VUGD
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, A.Šteinerts, EM).
1. Tirgus uzraudzības iestāžu 2008.gadā paveiktais un darba plāni 2009.gadā
(ziņo: Tirgus uzraudzības iestādes).
Informāciju par tirgus uzraudzības iestāžu paveikto 2008.gadā , plānoto
2009.gadā un pašreizējo situāciju tirgus uzraudzībā prezentē Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras (VTUA), Veselības inspekcijas (VI), Valsts vides dienesta
(VVD), Valsts darba inspekcijas (VDI), PVD Sanitārās robežinspekcijas (PVD SR),
Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts
aģentūras (VSMTVA), Valsts proves uzraudzības inspekcijas (VPUI) un Patērētāju
tiesību aizsardzības centra (PTAC) pārstāvji.
-

-

-

-

A.Binovskis (VTUA) informē par funkciju audita veikšanu aģentūrā, kā
rezultātā plānots virzīt ierosinājumu VTUA funkcijas traktortehnikas tirgus
uzraudzībā nodot PTAC, kuram minētās funkcijas veikšanai nav ne attiecīgu
speciālistu, ne budžeta līdzekļu. A.Binovskis uzsver, ka traktortehnikas
tirgus uzraudzība aģentūrā tiek veikta efektīvi, turklāt tā neprasa valsts
budžeta līdzekļus, līdz ar to arī traktortehnikas uzraudzībai būtu jāpaliek kā
VTUA funkcijai.
J.Bebris (VSMTVA) attiecībā uz VI sniegto informāciju par veiktajām
tirgus uzraudzības darbībām norāda, ka nepieciešams risināt jautājumu par
kosmētikas līdzekļiem ar ārstnieciskām īpašībām.
M.Muižniece (VDI) informē, ka no 2008.gada 10.jūlija stājies spēkā jauns
Valsts darba inspekcijas likums, saskaņā ar kuru VDI vairs neveic tirgus
uzraudzību.
B.Vītoliņa norāda, ka tādā veidā tiek apdraudēta Regulas Nr.765/2008
„Akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu (preču)
tirdzniecību un atceļ Regulu Nr.339/93”uzraudzība darba vietās.
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K.Romanova (PVD SR) informē, ka no 2009.gada 1.augusta Sanitārā
robežinspekcija tiks iekļauta PVD sastāvā, kas pārņems SR funkcijas.
I.Stipinas (VID GMP) informē, ka preču kontrolei uz robežas tiek izmantoti
riska kritēriji, kas tiek izstrādāti muitas darbiniekiem. Aicina tirgus
uzraudzības iestādes iesniegt GMP riska kritērijus par to atbildībā esošajām
preču grupām preču kontroļu efektivitātes uzlabošanai uz robežas, kā arī
izvērtēt iespēju slēgt starpresoru vienošanās ar VID. Šāda vienošanās jau ir
noslēgta ar PTAC un nozīmīgi atvieglo iestāžu savstarpējo sadarbību. Tāpat
aicina uzraudzības iestādes organizēt mācības muitniekiem bīstamo preču
atpazīšanai.

-

-

A.Dambergs (VSMTVA) informē, ka no 2009.gada 1.jūlija savu darbību
pārtrauc Medicīnas ierīču departaments. Departamenta funkcijas tiek
nodotas VI un Valsts zāļu aģentūrai, tomēr medicīnisko ierīču tirgus
uzraudzība ir apdraudēta. Ņemot vērā 2008.gadā konstatētos pārkāpumus,
situācija medicīnas ierīču jomā ir nopietna:
• No 108 testētajiem defibrilatoriem (21 ārstniecības iestādē)
neatbilstības ražotāja noteiktajai veiktspējai tika konstatētas 48
ierīcēm (37% no testētiem, jeb 27% no defibrilatoru parka), bet vēl
40 ierīcēm tika novēroti trūkumi to pareizas ekspluatācijas
nodrošināšanā un ierīču dokumentu noformēšanā.
• No 76 testētajiem infūzijas sūkņiem-šļircēm (16 ārstniecības iestādēs)
neatbilstības ražotāja noteiktajai veiktspējai tika konstatētas 48
ierīcēm (19.8% no testētiem jeb 12% no sūkņu parka), bet 55 ierīcēm
tika novēroti trūkumi to pareizas ekspluatācijas nodrošināšanā un
ierīču dokumentu noformēšanā.

-

• No 39 testētajām ierīcēm (14 ārstniecības iestādēs) neatbilstības
ražotāja noteiktajai veiktspējai tika konstatētas 18 ierīcēm (22% no
testētiem jeb 18% no sūkņu parka), bet 25 ierīcēm tika novēroti
trūkumi to pareizas ekspluatācijas nodrošināšanā un ierīču
dokumentu noformēšanā.
P.Brangulis (VPUI) informē, ka plānota VPUI funkciju pārdale no
2010.gada 1.janvāra, nododot tirgus uzraudzību VID. VPUI tiks pārveidota
par valsts kapitālsabiedrību un veiks tikai testēšanu. Politikas plānošana
paliks Finanšu ministrijas kompetencē.

Padome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai tirgus uzraudzības iestāžu sniegtos ziņojumus par
paveikto 2007.gadā un darba plānu 2008. gadam;
2. Ņemot vērā, ka ar 2010.gada 1.janvāri spēkā stājas regula Nr.765/2008
„Akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu (preču)
tirdzniecību un atceļ Regulu Nr.339/93”, Ministru kabinetam un
atbildīgajām ministrijām uz šo faktu attiecīgi vērst uzmanību, un atbalstīt
atsevišķu profesionālo tirgus uzraudzības iestāžu (tai skaitā VTUA)
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turpmāku saglabāšanu, lai nepieļautu Latvijā izveidotās preču un
pakalpojumu tirgus uzraudzības sistēmas graušanu, kas negatīvi atsauksies
uz visas Latvijas sabiedrības drošību, veselību kopumā.
3. Vērst Veselības ministrijas uzmanību uz situāciju medicīnas iekārtu tirgus
uzraudzībā, ņemot vērā konstatēto neatbilstību skaitu un to iespējamās
sekas.
2. Regulas Nr.765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības
prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK)
Nr.339/93 ieviešana - normatīvajos aktos nepieciešamie grozījumi (ziņo:
L.Duntava, EM)
-

L.Duntava informē, ka viens no regulā iekļautajiem uzdevumiem dalībvalstīm
ir regulāra nacionālo tirgus uzraudzības programmu sagatavošana, kā arī
informācijas sniegšana par programmu izpildi ne retāk kā reizi 4 gados.
Padomes locekļi tiek aicināti iepazīties ar Eiropas Komisijas sagatavotajām
vadlīnijām nacionālo tirgus uzraudzības programmu gatavošanai. Ņemot vērā
Latvijā izveidoto tirgus uzraudzības organizācijas modeli, Ekonomikas
ministrija piedāvā noteikt TUP par atbildīgo nacionālo tirgus uzraudzības
programmu apkopošanā un ziņojumu sagatavošanā par programmu izpildi, par
pamatu ņemot spēkā esošos plānošanas dokumentus. Ņemot vērā, ka pirmā
nacionālā programma Eiropas Komisijai jāiesniedz un jāpublisko līdz
2010.gada 1.janvārim, informāciju par tirgus uzraudzības plāniem 2010.gadam
būtu jāiesniedz Ekonomikas ministrijā līdz 2009.gada 1.novembrim. Tāpat
Ekonomikas ministrija piedāvāja saglabāt esošo sistēmu ar ikgadējā ziņojuma
par paveikto iepriekšējā gadā sagatavošanu.
Padome nolemj:

- Nosūtīt informāciju par 2008.gada 9.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulā (EK) Nr.765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības
prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr.339/93
paredzēto nacionālo programmu gatavošanas pienākumu un Eiropas Komisijas
vadlīnijām atbildīgajām ministrijām un lūgt sniegt priekšlikumus un viedokļus
par EM piedāvāto risinājumu.
3. Citi jautājumi:
1) Datu vākšana - „Rezultātu tablo” par patēriņa tirgiem (ziņo: L.Duntava).
- L.Duntava informē par no Eiropas Komisijas saņemto indikatoru dokumentu,
kurā aprakstīta datu vākšanas sistēma turpmākajiem „Rezultātu tablo” par
patēriņa tirgiem attiecībā uz informācijas bloku, kas tiks lūgta pašām
dalībvalstīm. Aicina iestādes iepazīties ar informāciju un pievērst uzmanību
datiem, kas tajā minēti un par kuriem tiks vākta statistika. L.Duntava norāda,
ka vieni no galvenajiem rādītājiem, kas tiks lūgti, ir informācija par tirgus
uzraudzībai paredzēto budžetu un tirgus uzraudzības inspektoru skaitu. Lūdz
pievērst īpašu uzmanību šo datu fiksēšanai arī turpmāk. Anketa jaunajam
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„Rezultātu tablo” tiks izsūtīta jūlijā, datus jāiesniedz komisijai līdz
septembrim. Tiklīdz anketa tiks saņemta, Ekonomikas ministrija organizēs datu
vākšanu.
Padome nolemj:
- Pieņemt zināšanai informāciju par datu vākšanu „Rezultātu tablo” par patēriņa
tirgiem.
2) Rīkojumā par Tirgus uzraudzības padomi nepieciešamie grozījumi (ziņo:
L.Duntava).
- L.Duntava informē, ka ņemot vērā izmaiņas un reorganizācijas tirgus
uzraudzības iestādēs, redz nepieciešamību sagatavot grozījumus 09.11.2004.
MK noteikumos Nr.911 „Tirgus uzraudzības padomes nolikums” un attiecīgi
arī 04.09.2008. MK rīkojumā Nr.532 „Par Tirgus uzraudzības padomi”. Lūdz
iestādes sniegt informāciju par nepieciešamajām izmaiņām.
Padome nolemj:
- Ņemot vērā, ka vairāku iestāžu reorganizācija notiek pēc 1.jūlija, attiecīgo
normatīvo aktu grozījumu sagatavošanu uzsākt pēc šo iestāžu reorganizācijas
pabeigšanas.
3) Problēmas saistībā ar lokālo dūmu detektoru tirdzniecību (ziņo: I.Vorza,
VUGD Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, A.Šteinerts, EM).
- A.Šteinerts un I.Vorza informē, ka tirgū konstatēts būvizstrādājums, kas tiek
pārdots kā dūmu detektors. Izstrādājumam pievienota instrukcija tikai somu un
zviedru valodā, uz iepakojuma norādīts, ka tas ir dūmu detektors, bet uz paša
izstrādājuma – mitruma detektors. Izstrādājums tirgots veikalā „Prizma”, tā
ražotāja nosaukums „Fire Stop” arī maldina pircēju par ierīces lietošanas
mērķi. Patērētājs, kas iegādājies šo preci, ir vērsies ar iesniegumu PTAC, bet
saņēmis informāciju par savām kā patērētāja tiesībām. Uzskata, ka šajā
gadījumā būtu nepieciešama rīcība, piemēram, tirgus kontroles operācija vai
informācija lietotājiem.
Padome nolemj:
- Pieņemt zināšanai sniegto informāciju;
- PTAC veikt no patērētāja saņemtās informācijas atkārtotu pārbaudi.

Padomes priekšsēdētāja vietniece

B.Vītoliņa

Sēdi protokolēja

L.Duntava

L.Duntava 67013213,
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