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2017. gada 13. decembrī Rīkojums Nr. 373 

Rīgā  

 

Par darba grupu  

 

1. Lai veicinātu teritoriju ekonomisko attīstību un pašvaldību sadarbību 

publisko pakalpojumu sniegšanā, ilgtermiņā nodrošinot iedzīvotājiem 

nepieciešamo infrastruktūru un pakalpojumu kvalitāti, kā arī lai izvērtētu iespējas 

sekmēt pašvaldību brīvprātīgu sadarbību, izveidot darba grupu valsts, Rīgas 

pilsētas pašvaldības un Pierīgas pašvaldību savstarpējās koordinācijas jautājumu 

risināšanai (turpmāk – darba grupa) šādā sastāvā: 

 

Darba grupas vadītājs 

 

Ainārs Mežulis – Saeimas deputāts 

 

Darba grupas vadītāja vietnieks 

 

Māris Sprindžuks – biedrības "Pierīgas pašvaldību apvienība" valdes 

priekšsēdētājs 

 

Darba grupas locekļi: 

 

Eiženija Aldermane – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 

priekšsēdētāja  

Mārtiņš Auders – Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta 

direktors 

Ivars Balamovskis – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks, departamenta direktora vietnieks 

Kristiāns Godiņš – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

"Autotransporta direkcija" valdes priekšsēdētājs 

Inta Komisare – Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības 

uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore 

Māris Krastiņš – Ministru prezidenta biroja vadītājs 

Līga Lejiņa – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre 

Rinalds Muciņš – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

valsts sekretārs 



2 
 

R2751_7 

Edgars Pudzis – biedrības "Pierīgas pašvaldību apvienība" padomnieks 

Eiropas Savienības finansējuma un investīciju piesaistes jautājumos 

Tālivaldis Vectirāns – Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta 

direktors 

Pēteris Vilks – Pārresoru koordinācijas centra vadītājs 

 

2. Darba grupas vadītājs dalībai darba grupas sēdēs var pieaicināt citus 

speciālistus, kā arī pieprasīt un saņemt no citām institūcijām darbam nepieciešamo 

informāciju.  
 

3. Darba grupa sniedz Ministru prezidentam priekšlikumus par pašvaldību 

sadarbību publisko pakalpojumu sniegšanā, lai virzītu tos izskatīšanai Ministru 

kabinetā. 

 

4. Darba grupas vadītājs ar padomdevēja tiesībām piedalās Ministru 

kabineta sēdēs un pauž viedokli jautājumos, kas saistīti ar darba grupas darbības 

jomu.  

 

5. Šā rīkojuma 3. punktā minētā uzdevuma izpildei darba grupas vadītājs 

sasauc darba grupas sēdes un organizē darba grupas darbu.  

 

6. Darba grupas sekretariāta funkcijas veic un darbu organizē Pārresoru 

koordinācijas centrs. 

 

 

 

Ministru prezidents Māris Kučinskis  


