
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod. maks. kods: LV40008020804 
Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor. konts LV53UNLA0001001700906 

 e-pasts: lps@lps.lv    AS "SEB banka" 
 www.lps.lv    kods UNLALV2X 

 

LPSatz_310314_VSS-232, Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Valsts sociālās politikas monitoringa 
informācijas sistēmas noteikumi" 

 

Rīga 
31.03.2014. Nr. 0320140909/A766 
Uz TAP VSS-232 
 

Labklājības ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Valsts sociālās politikas 
monitoringa informācijas sistēmas 
noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Labklājības ministrijas (LM) sagatavoto Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas 
noteikumi” (turpmāk tekstā – projekts), jo ir šādi iebildumi: 

1. nav definēts projekta nepieciešamības mērķis, kaut gan projekta 
17. punktā ir teikts: “Informāciju informācijas sistēmas aktīvajā 
datubāzē glabā līdz mērķa sasniegšanai, kura dēļ dati tika vākti un 
aktualizēti…”; 

2. noteikumu 12.2.1. apakšpunktā vārdus “pēc profesijām” aizstāt ar 
vārdiem “pēc ieņemamajiem amatiem", jo šajā vietā vairāk iederētos 
informācija par ieņemamajiem amatiem, nevis profesiju; 

3. 16.1. apakšpunktā būtu vēlams precizēt, cik lielā mērā privātpersonām 
būs tiesības saņemt ziņas par sevi, jo datubāzē, iespējams, varētu būt 
iekļauta arī tāda informācija par sociālā dienesta klientiem, kas 
klientam nebūtu izsniedzama; 

4. projekta izdošanas pamatojums ir Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 14. panta trešā daļa, kura nenosaka, ka pašvaldībām 
būtu Labklājības ministrijai jānodod dati par pašvaldību sociālo 
dienestu darbiniekiem; 

5. projektā nav paredzēts finansējums starpsistēmu moduļa izstrādei, ar 
kura palīdzību plānots iegūt datus no pašvaldību datu bāzēm tiešsaistē. 
Iespējams, ka izstrādes ir paredzētas LM pusē, bet tādas pat izstrādes ir 
jāparedz pašvaldību pusē trīs programmatūrām, kas tiek izmantotas 
Kandavas novada, Daugavpils pilsētas un pārējās pašvaldībās; 

6. tāpat projektā nav paredzēts finansējums un apzināts izstrādes darbu 
apjoms pašvaldību programmatūru pielāgošanai, kādas radīsies, lai 
nodrošinātu tiešsaistes datu nodošanu LM sistēmai; 
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7. projektā nav paredzēts finansējums un apzināts izstrādes darbu apjoms 
pašvaldību programmatūru pielāgošanai, kāds radīsies, lai ieviestu LM 
sistēmas jaunievedumus, kas tikai tiek plānoti 2015. un 2016. gadā; 

8. projektā nav paredzēts finansējums pašvaldību programmatūru 
pielāgošanas (izstrādes) darbu uzturēšanai, kas veido 10–15% no 
izstrādes izmaksām. Šie uzturēšanas izdevumi radīsies kā papildu 
izdevumi pašvaldībām, ja tiks realizēti veicamie darbi, kas minēti šā 
atzinuma 4., 5. un 6. punktā. Visi izstrādes darbi ir LM iecerētie, nevis 
pēc pašvaldību iniciatīvas ieviešamie. Tāpēc uzskatām, ka LM ir 
jāparedz līdzekļi šo darbu veikšanai pašvaldībās un jānodrošina arī 
turpmākā to uzturēšana; 

9. tāpat LPS neatbalsta LM ieceri datu apmaiņu ar 119 pašvaldībām veikt, 
apejot Valsts informācijas sistēmu savietotāju. 
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