
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod.maks.kods: 40008020804  

Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor.konts LV53UNLA0001001700906 

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

 www.lps.lv    kods UNLALV2X   

 

 

 

                                                      Rīga 

03.06.2019. Nr. 201905/SAN739/NOS392 

Uz TAP VSS-436 

 

Tieslietu ministrijai 

 

 

Par MK noteikumu projektu "Datu aizsardzības 

speciālista kvalifikācijas noteikumi" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Ministru kabineta 

noteikumu projektu "Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi" 

(turpmāk – noteikumu projekts)  un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu 

(anotāciju). LPS konceptuāli neiebilst noteikumu projektam, tomēr nesaskaņo 

to. LPS iebildumi un priekšlikumi apkopoti pielikumā pievienotajā tabulā. 

Lūdzam tos ņemt vērā. Iebildumus un priekšlikumus par noteikumu projektu 

kopumā lūdzam skatīt zemāk. 

1. Izskatot noteikumu projektu, LPS ieskatā tiek gatavoti pārmērīgi 

birokrātiski gan datu speciālista eksaminācijas procesa, gan datu speciālista 

kvalifikācijas uzturēšanas procesa noteikumi. Tāpat Noteikumu projekts satur 

daudzus procesus papīra formātā. Ņemot vērā minēto, lūdzam pārskatīt 

noteikumu projektu, samazinot normatīvismu un birokrātismu, kā arī rast 

iespēju dokumentu un informācijas apritē ieviest elektroniskus risinājumus.  

2. Vienlaikus, lai novērstu noteikumu projektā ietvertā regulējuma 

dažādu interpretāciju, noteikumu projektā rosinām ietvert šādas normas, kas 

nosaka: 

2.1. Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšana nav 

obligāts kritērijs, lai persona varētu veikt datu aizsardzības speciālista 

pienākumus, jo pārzinis vai apstrādātājs par datu aizsardzības speciālistu var 

iecelt arī personu, kas nav ieguvusi datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju 

un nav iekļauta datu aizsardzības speciālistu sarakstā. 

2.2. Datu aizsardzības speciālistu saraksts ir Datu valsts 

inspekcijas informatīvs reģistrs, kura galvenais uzdevums ir nodrošināt aktuālu 

informāciju par personām, kas ir nokārtojušas datu aizsardzības speciālista 

kvalifikācijas eksāmenu, sniedzot pārziņiem vai apstrādātājiem informāciju par 

personām, kurām ir zināšanas personas datu aizsardzības jomā, kuras tās ir 

pierādījušas, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, tādējādi pārzinim vai 

apstrādātājam ļaujot izvēlēties kvalificētu speciālistu. 

3. Par noteikumu projekta 40.-46.punktu saņemtas pārsvarā negatīvas 

atsauksmes. Ierosinām DVI uzņemties organizēt konkrēto pasākumu, maksas 
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pasākumu, katru gadu kvalificētiem DAS kvalifikācijas uzturēšanai, apmācību 

veidā, kas būtu atbilstošs viņu prasībām. Tas atvieglotu situāciju gan DAS 

(nevajadzētu meklēt apmācības un izvērtēt vai tie būs atbilstoši noteikumu 

prasībām) un DVI (nevajadzētu vērtēt 42.- 45. punktos noteiktos iesniegumus, 

situācijas). 

4. Lai arī anotācijā ir norādīts, ka tiks sagatavoti grozījumi Datu valsts 

inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādī, tomēr lūdzam ietvert anotācijā 

aprēķinus, cik maksās eksāmens. Vēršam uzmanību uz to, ka šāda informācija 

ir tiešā saistībā ar noteikumu projektu un tās ir noteikumu projekta subjektu 

administratīvās izmaksas. 

 

Pielikumā iebildumu un priekšlikumu tabula uz 16 lpp. 

 

 

 

Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  

 

 

 
Kristīne Kinča 67226536 

kristine.kinca@lps.lv  
 

 

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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