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                                                      Rīga 

25.01.2018. Nr.0120180079/A081 

Uz TAP VSS-27  

 

Satiksmes ministrijai 

 

Par MK noteikumu projektu “Noteikumi par 

valsts noteikto braukšanas maksas 

atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu” 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo MK 

noteikumu projektu “Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas 

atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu”, jo ir šādi iebildumi: 

 

1. Noteikumu projektā nav iekļautas likuma “Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu likums” 14.1 panta (6) punkta prasības par informācijas 

sistēmas informācijas sistēmā iekļaujamo datu apjomu, datu iekļaušanas un 

saņemšanas kārtību, piekļuves nodrošināšanas kārtību, kā arī iekļauto datu 

apstrādes kārtību. Normatīvā akta projektā ir tikai vispārējs apraksts par 

datiem, no kura nav saprotams, kādus konkrēti datus katra no iesaistītajām 

institūcijām sniedz jaunveidojamai informācijas sistēmai, kam un kādus datus 

ir tiesības saņemt u.t.t. Uzskatām, ka šādam regulējumam ir  jābūt iekļautam 

noteikumu pamattekstā, nevis tā anotācijā. 

2. Likumā “Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums” 14.1 panta (3) 

punktā ir atsevišķi nosauktas republikas pilsētu pašvaldību tiesības izmantot 

un pienākumu sniegt datus informācijas sistēmai, uzskatām, ka Ministru 

kabineta noteikumos nav jāatkārto likuma panta forma un pašvaldību tiesības 

un pienākumi nav jāizceļ atsevišķos punktos, bet jāapvieno ar citu institūciju 

tiesībām un pienākumiem. 

3. Anotācijas I daļas 2.punktā ir teikts – “Tā kā datu saņemšana VDEĀVK, 

VBTAI, PMLP un SIF notiek normatīvajā aktā noteiktā valsts pārvaldes 

uzdevuma izpildes ietvaros, tā veicama bez maksas”, bezmaksas datu 

apmaiņa jāparedz arī ar pašvaldībām. 

4. Sabiedriskā transporta pakalpojumu izpildes kontroles transportlīdzekļos 

(biļešu kontrole) tiesības un pienākumu apraksts jāietver noteikumu 

pamattekstā, nevis tā anotācijā. 
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5. Uzskatām, ka, virzot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabinetā, 

nepieciešams pievienot vienošanos ar tām republikas pilsētu pašvaldībām, 

kuras vēl nav ieviesušas pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

elektronisku braucienu uzskaiti pilsētas nozīmes maršrutos, jo noteikumu 

projekts rada tiešu finansiālu ietekmi uz šo pašvaldību budžetiem. 

6. Anotācijā nav pietiekamā mērā aprakstīta informācijas sistēmas tālāka 

attīstība un darbība, jo zināms, ka Vides aizsardzības un reģionālās 

aizsardzības ministrija gatavo informatīvo ziņojumu “Par Atvieglojumu 

uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un pašvaldību pabalstu un 

atvieglojumu administrēšanai”, kam ir vistiešākā ietekme uz projektā 

aprakstīto informācijas sistēmas darbību. 

7. Nav sniegta informācija, kā notiks datu apmaiņa starp institūcijām un 

informācijas sistēmu, tai jānotiek, par pamatu ņemot valstī jau izveidotos IT 

risinājumus, piemēram, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju. 

 

 

 

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

 

 

 

 


