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Izglītības un zinātnes ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 
17. augusta noteikumos nr. 788 “Valsts 
izglītības informācijas sistēmas saturs, 
uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi precizēto Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 
17. augusta noteikumos nr. 788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas 
saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”” (turpmāk – noteikumu projekts) 
un nesaskaņo, jo ir šādi iebildumi. 

1. Ministru kabineta noteikumu “Valsts izglītības informācijas sistēmas 
saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība” 2. punkts nosaka, ka 
“Valsts izglītības informācijas sistēma (turpmāk – sistēma) ir valsts 
informācijas sistēma, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts, 
pašvaldību un izglītības iestāžu funkciju īstenošanu izglītības jomā. 

2. Sistēmas 4.1. punkts nosaka: 
Izveidojot sistēmu, tās pārzinis uztur reģistru kārtošanai un valsts 
statistikas nodrošināšanai nepieciešamo elektronisko vidi: 
4.1 1. informācijas uzkrāšanai izglītības jomā un tās publicēšanai, 
nodrošinot informācijas atklātību; 
4.1 2. informācijas apmaiņai ar citām informācijas sistēmām izglītības, 
sporta un jaunatnes politikas īstenošanas uzraudzībai; 
4.1 3. mācību un audzināšanas procesa kvalitātes pilnveides pasākumu 
izstrādei, īstenošanai un kontrolei; 
sistēmas 4.1 4. valsts statistiskās informācijas operatīvai iegūšanai un 
apkopošanai. 

Tātad likumdevējs ir paredzējis sistēmu izmantot valsts izglītības sistēmas 
monitoringam un attīstībai. 

3. Iebilstam pret LPS tiesību interpretāciju noteikumu projekta anotācijā 
un atgādinām, ka Latvijas Pašvaldību savienība atbilstoši likumam “Par 
pašvaldībām” ir pašvaldību biedrība, kas izveidota atbilstoši šā likuma 
96. panta prasībām. Minētais pants nosaka, ka pašvaldību biedrība, kurā 
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likumā un tās statūtos noteiktajā kārtībā par biedriem ir iestājusies 
vairāk nekā puse no visām republikas pilsētu pašvaldībām, kā arī vairāk 
nekā puse no visām novadu pašvaldībām, ir tiesīga pārstāvēt 
pašvaldības. 

4. Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu nr. 300 “Ministru 
kabineta kārtības rullis” (turpmāk – kārtības rullis) noteiktajā kārtībā. 
Likuma “Par pašvaldībām” 86. pants nosaka, ka Ministru kabinets ar 
LPS saskaņo jautājumus, kas skar visu pašvaldību intereses: 
1) likumprojektus un Ministru kabineta noteikumu projektus, kas 
attiecas uz pašvaldībām; 
2) kārtējā saimnieciskajā gadā pašvaldībām piešķiramo dotāciju un 
mērķdotāciju apmērus; 
3) pašvaldību finanšu resursu izlīdzināšanas kārtību, ja tā nav noteikta 
likumā; 
4) šā likuma 8. pantā paredzēto funkciju finansēšanas avotus; 
5) citus pašvaldību darbības jautājumus, par kuriem Ministru kabinets 
katru gadu pirms saimnieciskā gada sākuma vienojas ar pašvaldībām. 

5. Tā kā Ministru kabineta noteikumu projekts tieši atspoguļo statistikas 
datus, kuri ir nepieciešami, lai LPS veiktu datu analīzes par skolu tīkla 
optimizāciju, pedagogu atalgojuma modeļa ietekmi uz pašvaldību 
budžetiem, veiktu izglītības iestāžu kvalitātes monitoringu, tad atkārtoti 
lūdzam noteikumu projektu papildināt ar punktu: 

14.4 Latvijas Pašvaldību savienībai nodrošināt piekļuvi Valsts izglītības 
informācijas sistēmas datiem, ņemot vērā Fizisko personu datu aizsardzības 
likuma prasības. 
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