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Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Labklājības 

ministrijas (LM) sagatavoto projektu “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta 
informācijas sistēma (1. kārta)” un kopumā atbalsta Rīgas domes Informācijas 
tehnoloģiju centra izteiktos iebildumus, jo uzskatām, ka LM nav pietiekami 
izvērtēta deinstitucionalizācijas (DI) biznesa procesu sasaiste ar piedāvāto 
informācijas komunikāciju tehnoloģisko (IKT) rīku. Tā rezultātā rodas 
pretrunas, kas liedz, piemēram, Rīgas domei piekrist dalībai ES struktūrfondu 
projektā “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 
invaliditāti un bērniem”, kas, mūsuprāt, ir tiešs zaudējums projektam. DI 
projekta tvērums ir nepietiekams, jo attiecināms tikai uz šauru apmācīto 
speciālistu loku, kas pārzinās metodiku, pēc kuras jāveic klientu izvērtējums, 
un piedāvātais IT risinājums ir nodalīts no pašvaldībās izmantojamajiem 
risinājumiem. Līdz ar to uzskatām, ka netiek izmantota iespēja izveidot 
kompleksu risinājumu, kas nodrošinātu sociālo pakalpojumu un 
deinstitucionalizācijas procesu informācijas apstrādi, uzkrāšanu, analīzi 
mūsdienīgā, elektroniskā veidā ne tikai projekta realizēšanas laikā un projekta 
vajadzībām, bet arī ilgtermiņā, pēc tā beigām, izmantojot izveidoto 
informācijas sistēmu praktiskajā sociālo pakalpojumu sniedzēju darbā.  
 

Tomēr, saprotot, ka DI IKT sadaļa LM projektā veido tikai vienu 
trešdaļu un, pretēji tam, kā raksta LM, tam ir vistiešākā ietekme uz 
pašvaldībām, LPS piedāvā pievienot LM projektam Ministru kabineta 
protokola lēmuma projektu, kurā norādīt: 

1. VARAM iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 
noteikumu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu 
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atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un 
privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu 
publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes 
procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” sākotnējās 
ietekmes novērtējuma ziņojuma pielikumā nr. 3, iekļaujot projektu 
sarakstā līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām to programmatūras 
uzlabošanai, kas nodrošina datu apmaiņu ar valsts institūciju 
informācijas sistēmām. 

2. LM DI IKT projektā paredzēt līdzekļus saskarnes izveidošanai 
pašvaldību programmatūrā SOPA, nodrošinot ne tikai DI datu 
vizualizāciju, bet to savietojamību un apstrādi apjomā, kādā to spēj 
nodrošināt DI IKT risinājums. 

Pamatojums 1. punktam: ERAF finansējums pašvaldību 
programmatūras pielāgošanai sadarbībai ar valsts iestāžu informācijas 
sistēmām ir vajadzīgs ne tikai LM DI IKT projektam, bet arī citu ministriju 
projektiem, kuros jau ir konstatēta liela ietekme uz pašvaldību informācijas 
sistēmām (piemēram, iedzīvotāju reģistra pārveidošana par fizisko personu 
reģistru, Būvniecības informācijas sistēmas sasaiste ar pašvaldību dokumentu 
vadības sistēmām utt.). Ikdienas likumdošanas izmaiņās jau šobrīd tiek 
virzītas iniciatīvas, kurām nav finansiāla seguma to ieviešanai tehniskā 
līmenī, piemēram, grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra 
noteikumos nr. 131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas 
kārtība”, ar kuriem pašvaldību dzimtsarakstu darbiniekiem tiek uzdotas jaunas 
funkcijas (dzīvesvietas reģistrācija Iedzīvotāju reģistrācijā), kuru tehniskai 
izpildei nepieciešama programmatūras pielāgošana. Nosauktie piemēri ir tikai 
neliela daļa no veicamajiem darbiem, kuru realizācija ir iespējama tikai tad, ja 
pašvaldībām tiek piešķirti ERAF līdzekļi vēl pirmajā kārtā. 
 

Pamatojums 2. punktam: LM DI IKT projektā paredzēts izveidot web 
saskarni, lai nodotu DI datu kopas pašvaldībām. Iecerēts, ka tā būs saskarne, 
kas tikai attēlos DI datus, bez tālākas to apstrādes iespējas. Mūsuprāt, tas ir 
nelietderīgi, jo bez tālākas datu apstrādes iespējām tām pašvaldībām, kas ir 
iesaistītas projektā, zūd to izmantošanas un izstrādei atvēlēto līdzekļu 
efektivitāte. Uzskatām, ka, veidojot jaunu IT rīku, jānodrošina tā pastāvēšana, 
uzturēšana un lietderība ilgtermiņā, ko iespējams panākt tikai gadījumā, ja šis 
rīks atbilst faktisko lietotāju – sociālo pakalpojumu sniedzēju – vajadzībām. 
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