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Uz TAP VSS-551 

Labklājības ministrijai 
 

Par noteikumu projektu “Ārpusģimenes aprūpes 
atbalsta centra noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo noteikumu 
projektu “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi” (noteikumu projekts), 
jo ir šādi iebildumi: 

1. III nodaļas nosaukums “Prasības atbalsta centram” neatbilst tālākam nodaļas 
saturam. Prasības nenosaka, ko dara atbalsta centrs. Nodaļas nosaukumam 
vajadzētu būt: “Atbalsta centra funkcijas”. 

2. Tehnisks precizējums: jāprecizē nodaļu numerācija, divreiz atkārtojas 
III nodaļa. 

3. 25.05.2018. stājās spēkā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 
REGULA (ES) 2016/679, (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar 
ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kas paredz 
līgumos ietvert atrunu par personas datu apstrādi. Ar MK noteikumu 
projektiem apstiprināmie līgumi nesatur šo atrunu, līdz ar to līgumi 
jāpapildina. 

4. Nepieciešams papildināt anotāciju ar informāciju, kā tiks nodrošināts atbalsta 
centru pārklājums visā valsts teritorijā, ņemot vērā 13.4. punktā noteikto, ka 
“tas ir komersants, biedrība vai nodibinājums”, neparedzot iespēju, ka 
atbalsta centru veido pašvaldība. 

5. Atbilstoši anotācijai (13. lpp.) atbalsta centru reģistrācija sociālo 
pakalpojumu reģistrā noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 
27. jūnija noteikumiem nr. 385 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu 
sniedzēju reģistrēšanu” un Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija 
noteikumiem nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. MK 
noteikumos nr. 338 nav izdalīts atsevišķs pakalpojums “Ārpusģimenes 
atbalsta centrs”, attiecīgi nepieciešams anotāciju papildināt ar informāciju, 
kādas prasības tiks piemērotas šim pakalpojumam un tā reģistrēšanai sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


