
Tiesiskā regulējuma 
izmaiņas – drauds vai 

iespēja?



Izmaiņas valsts informācijas sistēmu 
likuma tvērumā:
1.pants, 1) valsts informācijas sistēma — informācijas sistēma, kuras darbību nodrošina tiešās 
pārvaldes iestāde, valsts institūcija, kas nav Ministru kabineta padotībā, atvasināta publiska 
persona vai tās iestāde, tiesu iestāde, prokuratūra, kā arī privātpersona, kurai deleģēts valsts 
pārvaldes uzdevums, (turpmāk — institūcija) un kura nodrošina valsts pārvaldes funkcijas vai 
deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma izpildei nepieciešamās informācijas ierosināšanu, radīšanu, 
apkopošanu, uzkrāšanu, apstrādāšanu, izmantošanu un iznīcināšanu (turpmāk — informācijas 
aprite);

13) institūcijas informācijas sistēma — informācijas sistēma, kas nav valsts informācijas sistēma, 
atrodas institūcijas pārvaldībā un nodrošina informācijas apriti ar valsts informācijas sistēmu;

3.pants, otrā daļa: (2) Likums attiecas arī uz institūcijas informācijas sistēmām, kuras nodrošina 
informācijas apriti ar valsts informācijas sistēmām.



Likuma anotācija:

Lai uzlabotu informācijas pārvaldību un nodrošinātu VISL 2.panata pirmajā daļā 
noteikto mērķi nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sniedzamās informācijas 
pieejamību un kvalitāti valsts informācijas sistēmās, nepieciešams ieviest 
mehānismu, kurš veicinātu informācijas apriti ne tikai starp VIS, bet arī starp VIS un 
informācijas sistēmām, kurām nav VIS statuss, bet kuras nodrošina informācijas 
apriti ar VIS.

Ņemot vērā iepriekš minēto, tiek ieviests termins “institūcijas informācijas sistēma”. 
Rezultātā likumprojekta tvērums tiek paplašināts uz tām informācijas sistēmām, 
kuras nodrošina informācijas apriti ar valsts informācijas sistēmām, bet kurām 
pašām nav valsts informācijas sistēmas statuss.

Institūcijas informācijas sistēmām, tiek plānots noteikt atvieglotas uzraudzības un 
informācijas kvalitātes prasības salīdzinājumā ar VIS 



Secinājumi

Valsts informācijas sistēmu likuma darbības sfēra tiek paplašināta.

Definīcija “Institūcijas informācijas sistēma, kura nodrošina informācijas 
apriti ar valsts informācijas sistēmām” ir pietiekami izplūdusi. Ja 
pakalpojumu process, kas tiek sniegts valsts informācijas sistēmā, ir saistīts 
ar lietvedības datu apriti vai maksājumu datu apstrādi, tad arī dokumentu 
pārvaldības vai finanšu uzskaites sistēma nodrošina informācijas apriti ar 
valsts informācijas sistēmu.

Tiks izstrādāti MK noteikumi, kuri noteiks valsts vai institūcijas informācijas 
sistēmu vispārējās tehniskās un drošības prasības. Pašlaik tiesību aktu 
projektu portālā šādu noteikumu projekts, vismaz sadaļā “Informācijas 
sabiedrības politika” nav pieejams.



Risks

Jaunajos Ministru Kabineta noteikumos tiks pārņemts esošais 
2005. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 764 "Valsts informācijas 
sistēmu vispārējās tehniskās prasības" pielikuma 4.5.punkta 
prasība: “Izstrādājot jaunas informācijas sistēmas, izmanto atvērtā 
koda platformas un risinājumus.” Līdz ar to šī norma attieksies uz 
ievērojami plašāku un iespējams, praktiski neierobežotu 
informācijas sistēmu loku. 



Iespēja

Jāizmanto tiesības Ministru kabineta noteikumu saskaņošanas 
procesā izteikt iebildumus pret šādu tiesību normas redakciju. 

Prasība izmantot tikai atvērtā pirmkoda produktus nedrīkst būt ar 
imperatīvu raksturu – konkrētajā risinājumā izmantojamā 
platforma būtu jāizvēlas, vadoties gan no ekonomiskiem 
apsvērumiem, gan no racionāliem apsvērumiem – vai konkrētā 
funkcionalitāte efektīvāk nav pieejama kā komerciāls risinājums.




