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Tieslietu ministrijai 

 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 

"Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra informācijas izsniegšanas un citiem 

maksas pakalpojumiem" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 

Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas 

pakalpojumiem" (VSS-109) (turpmāk – noteikumu projekts) un sākotnējās 

ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), jo ir sekojoši iebildumi. 

1. Lūdzam precizēt noteikumu projekta 4. punktu - aiz vārdiem 

“savietotājā nav pieejama” papildināt ar vārdiem “vai savietotājs 

nav pieejams”, lai novērstu gadījumus, ka maksa par informācijas 

pieprasījumu tiek ņemta gadījumos, kad savietotājs nav pieejams, 

bet nepieciešamā informācija tajā ir pieejama. 

2. Ievērojot noteikumu projekta struktūru 12. punktu ierosinām 

iekļaut pēc noteikumu projekta 15. punkta. 

3. Noteikumu projekta 16. punktu ierosinām pārcelt uz noteikumu 

projekta 1. nodaļu, jo 16. punktā ietvertie noteikumi par fizisko 

personu datu apstrādi ir vispārīgi un ir attiecināmi uz jebkuru 

noteikumu projekta punktu, kas paredz fiziskas personas datu 

apstrādi. 

4. Noteikumu projekta 17. punktu ierosinām pārcelt aiz noteikumu 

projekta 18. punkta. 

5. Lūdzam skaidrot noteikumu projektā, piemēram, 20. punktā 

lietoto aizliegumu pieprasīto dokumentu atkalizmantošanai. Vai 

minētais atkalizmantošanas aizliegums būs attiecināms arī uz 

gadījumiem, kad pieprasītā informācija un dokumenti būs 

nepieciešami iesniegšanai citā iestādē vai tiesā. 

6. Noteikumu projekta 22.3. apakšpunktā lūdzam vārdus iekavās 

“(ja personai nav aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese)” aizstāt 

ar vārdiem iekavās “(ja personai ir aktivizēta oficiālā elektroniskā 

adrese, oficiālo elektronisko adresi)”. Vēršam uzmanību uz to, ka 
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saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likumā ietverto 

regulējumu fiziska persona oficiālo elektronisko adresi var 

izvēlēties aktivizēt, tā tai nav obligāta.  

7. Noteikumu projekta 23. punktā otro teikumu lūdzu papildināt ar 

vārdiem “vai ja personai ir aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese, 

oficiālo elektronisko adresi”. Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā 

ar Oficiālās elektroniskās adreses likumā ietverto regulējumu 

fiziska persona oficiālo elektronisko adresi var izvēlēties 

aktivizēt, tā tai nav obligāta. 

8. Noteikumu projekta 31.3. apakšpunktā pēc vārdiem “elektroniskā 

pasta adresi” ar vārdiem “vai ja personai ir aktivizēta oficiālā 

elektroniskā adrese, oficiālo elektronisko adresi”. Vēršam 

uzmanību uz to, ka saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses 

likumā ietverto regulējumu fiziska persona oficiālo elektronisko 

adresi var izvēlēties aktivizēt, tā tai nav obligāta. 

9. Noteikumu projekta 32. punktā pēc vārdiem “elektroniskā pasta 

adresi” ar vārdiem “vai ja personai ir aktivizēta oficiālā 

elektroniskā adrese, oficiālo elektronisko adresi”. Vēršam 

uzmanību uz to, ka saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses 

likumā ietverto regulējumu fiziska persona oficiālo elektronisko 

adresi var izvēlēties aktivizēt, tā tai nav obligāta. 

 

 

Priekšsēdis Gints Kaminskis 
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Kristīne Kinča, Padomniece juridiskajos jautājumos  

67508526, 26818781, kristine.kinca@lps.lv 

 

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

 

 

 

 


