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VSS-285, Par MK noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 
17. novembra noteikumos nr. 653 
“Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Nodrošināt publisko datu 
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”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto MK noteikumu 
projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos 
nr. 653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu 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””, jo ir šādi iebildumi: 

1. Tiek ierosināts 20.(1) punktu papildināt ar tādiem amatiem (biznesa 
procesu analītiķis, risinājumu (platformas, pakalpojumu) attīstības 
vadītājs), kuri profesiju klasifikatorā neeksistē, bet saskaņā ar Darba 
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likuma 40. pantu tie darba līgumā ir obligāti jānorāda. Ja projektu 
īstenotāji norādīs, ka ir pieņēmuši darbā “risinājumu attīstības 
vadītāju”, auditori pamatoti aizrādīs, ka tāda profesijas koda nav; ja tiks 
pieņemts darbā, piemēram, “informācijas sistēmu uzturētājs” 
(profesijas kods 2522 04), atkal tiks saņemts aizrādījums, ka kods 
neatbilst 20.(1) sadaļā noteiktajām prasībām. Lai novērstu problēmas 
projektu realizētājiem, ierosinām papildināt 20.(1) punktu, norādot 
amatus un tiem atbilstošus Profesiju klasifikatora kodus. 

2. Ņemot vērā, ka lielākā daļa pašvaldības/u darbinieku netiek nodarbināti 
atsevišķi tikai ERAF projektos (Rīga un Ventspils), bet tajā iesaistīti 
daļēji, nosakot procentu noslodzi, iesakām MK noteikumus papildināt 
ar 2.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“20.1.3. Ja projektu īsteno pašvaldība un par darbu projektā pašvaldības 
darbiniekam ir noslēgts darba līgums, papildvienošanās pie līguma, 
izdots rīkojums par darbinieka pienākumu veikšanu projektā vai 
rīkojums par darba procentuālu sadalījumu starp pamatdarbu un darbu 
konkrētā projektā ir attiecināmas atlīdzības izmaksas (piemaksas, 
prēmijas, naudas balvas) atbilstoši pilnai darba laika slodzei.” 

 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
 
 
27.03.2017. 19:56 
340 
Guntars Krasovskis, padomnieks informātikas jautājumos  
67508560, 29104238, guntars.krasovskis@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


