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Sent:
To:
Subject:

Arnis Slesars
Wed, 13 Oct 2021 08:39:59 +0000
Iekšlietu ministrijas Kanceleja
RE: VSS-353

Labdien,
Papildus vakar nosūtītajam atzinumam par projektu nosūtu šādu viedokli.
1. Lūdzam projekta 5. punktā, kas paredz sistēmā (turpmāk – KAIS) iekļaut vēsturisko
informāciju, svītrot vārdus “vēsturisko informāciju”.
Projektā un anotācijā ir paredzēts, ka KAIS darbības nodrošināšanai nepieciešami Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) dati
par kadastra numuru (projekta 9.19. apakšpunkts paredz, ka, ja manta ir nekustamais īpašums,
KAIS papildus adresei un atrašanās vietas koordinātām tiek uzturs kadastra numurs un projekta
6.2.7. apakšpunktā norādīts, ka par personas ierastās uzturēšanās, atrašanās vai
apmeklējamās vietas adresi tiek uzturēta arī informācija par kadastra numuru). Projekta
5. punktā paredzēts, ka KAIS tiek uzturēta vēsturiskā informācija. Dienests vēsturiskos Kadastra
informācijas sistēmas datus var sagatavot izsniegšanai tikai, veicot manuālu speciālu datu
atlasi, bet informācijas sagatavošanai, tajā skaitā iestādēm tām noteikto funkciju un uzdevumu
veikšanai, Dienests izsniedz tikai aktuālos (pēdējos reģistrētos) Kadastra informācijas sistēmas
datus (Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 5. panta pirmā daļa, 86. panta pirmā daļa,
Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 439 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība” 4. punkts, 34. punkts).
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka šobrīd Kadastra informācijas sistēmas aktuālos teksta datus
Dienests var nodot KAIS, izmantojot tīmekļa pakalpi „Kadastra informācijas standartizētie
bloki” vai izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāja portālā izvietoto Dienesta epakalpojumu „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un
pašvaldību iestādēm”. Minētie risinājumi paredz aktuālo Kadastra informācijas sistēmas datu
izsniegšanu, tos strukturējot informācijas blokos. Detalizēta informācija par informācijas blokos
iekļautajiem aktuālajiem Kadastra informācijas sistēmas datiem pieejama Dienesta
tīmekļvietnē (https://www.vzd.gov.lv/lv/teksta-dati).
Vienlaikus vēršama uzmanība, ka anotācijā (1. sadaļas 2. punkta 4. lappuse) minētais
informatīvais ziņojums "Par informācijas aprites un piekļuves risinājumiem valsts pārvaldē" un
Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa sēdes protokolā Nr. 17 32. § noteiktie principi uz
Dienestu attieksies vēlāk nekā uz citām iestādēm (pielāgošana datu nodošanai, izmantojot VISS
datu izplatīšanas tīklu (DIT) tiks veikta līdz 2025. gadam) un arī datu izplatīšanas tīklā būs
izvietoti tikai aktuālie Kadastra informācijas sistēmas dati.
Papildus lūdzam izvērtēt, vai uzturamo informāciju nav nepieciešams papildināt arī ar kadastra
apzīmējumu, kas tiek piešķirts kadastra objektam. Paskaidrojam, ka Kadastra informācijas
sistēmā ir reģistrētas būves, kas neietilpst neviena īpašuma sastāvā, un šādā gadījumā kadastra
numurs nebūs iegūstams. Būve ir identificējama pēc tai piešķirtā kadastra apzīmējuma.
2. Lūdzam precizēt projekta 4. punktu un anotāciju saistībā ar Kadastra informācijas sistēmas
nosaukuma pareizu attēlošanu – aizstājot vārdus “Kadastra informācijas sistēmu” ar vārdiem
“Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu”.
3. Noteikumu projekta 7.punktā uzskaitīts datu apjoms, ko plānots iekļaut KAIS par juridisku
personu, bet nav norādīts, kas būs konkrētu datu ieguves avoti, līdz ar ko nav iespējams noteikt,
kuros punktos norādīto informāciju ir plānots iegūt no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra

(turpmāk- Reģistrs). Pārskatot minētajā punktā sniegto datu uzskaitījumu nav skaidrs, kāpēc
paredzēts norādīt tikai komerciālās darbības tiesiskā forma, jo Reģistra vestajos reģistros ir
pieejama informācija par dažādu tiesību subjektu tiesisko formu, bet, iespējams, ka Valsts
policiju interesē tikai komersantu dati. Lai nebūtu pārpratumu Reģistra ieskatā Noteikumos
būtu jānorāda, kuri dati no kuru reģistru sistēmām tiek iegūti. Pēc informācijas precizēšanas
Reģistrs varētu atkārtoti sniegt viedokli par informācijas nodošanas iespējām.
4. Lūdzam precizēt projekta 9.10. un 9.19. apakšpunktu, kas paredz KAIS uzkrāt informāciju par
mantu (pieļaujams, nekustamo īpašumu) un tās īpašnieka vai turētāja vārdu, uzvārdu un
dzimšanas datumu. Projektā norādāms, kādas informācijas sistēmas dati tiks izmantoti
informācijas par mantu iegūšanai, ja manta ir nekustamais īpašums (Kadastra informācijas
sistēmas vai Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas). Nepieciešams attiecīgi precizēt arī
projektā izmantoto terminoloģiju.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka, ja attiecīgā likumā par valsts budžetu Valsts zemes dienestam
tiks piešķirts atbilstošs finansējums, tiek plānota Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas
datu un vispārpieejamas, aktuālās Kadastra informācijas sistēmas informācijas par kadastra
objektu pieejamības nodrošināšana tīmekļvietnē, kurā atbilstoši normatīvajiem aktiem
publicējami atvērtie dati. Attiecīgi šo datu saņemšana KAIS būtu plānojama kā atvērto datu
saņemšana.
5. Lūdzam sniegt anotācijā skaidrojumu par to, kuras informācijas sistēmas dati tiks izmantoti
informācijas par adreses attēlošanā – projekta 6.2.3. apakšpunktā norādīts, ka KAIS tiks
uzturēta “deklarētā adrese Latvijā saskaņā ar Valsts adrešu reģistru”, 6.2.7. apakšpunktā
norādīts KAIS uzturamās adreses pieraksts un 9.19. apakšpunktā norādīts, ka KAIS tiks uzturēta
adrese un atrašanās vietas koordinātas. Minētie dati tiek uzkrāti Valsts zemes dienesta pārziņā
esošajā Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, bet projekts neparedz datu saņemšanu no
Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas.

Ar cieņu
Arnis Slesars
Tieslietu ministrijas
Nozaru politikas departamenta
Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas jurists
Tālrunis: 67046133

E-pasts: arnis.slesars@tm.gov.lv

From: Arnis Slesars
Sent: Tuesday, October 12, 2021 5:25 PM
To: Iekšlietu ministrijas Kanceleja <pasts@iem.gov.lv>
Subject: RE: VSS-353
Labdien vēlreiz,
Sanāca kļūme informācijas apritē un par projektu vēl ir saņemti Tieslietu ministrijas padotības
iestāžu viedokļi, par kuriem rītdien informēšu Iekšlietu ministriju atsevišķi. Paldies par
sapratni.

Ar cieņu
Arnis Slesars
Tieslietu ministrijas
Nozaru politikas departamenta
Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas jurists
Tālrunis: 67046133

E-pasts: arnis.slesars@tm.gov.lv
From: Arnis Slesars
Sent: Tuesday, October 12, 2021 4:45 PM
To: Iekšlietu ministrijas Kanceleja <pasts@iem.gov.lv>
Cc: Ieva Kristiāna Bleive <Ieva.Kristiana.Bleive@tm.gov.lv>
Subject: RE: VSS-353
Labdien,
Tieslietu ministrija savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi precizēto Ministru kabineta
noteikumu projektu “Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas noteikumi” un
informē, ka atbalsta projekta tālāku virzību, ja tiek ņemts vērā šāds iebildums.
Lūdzam atkārtoti pārliecināties, vai ir atbilsotšs tiesiskais pamats Kriminālizlūkošanas atbalsta
sistēmā iekļaut aktīvās uzskaites datus, jo šobrīd nav konstatējama atbilstība Operatīvās
darbības likumā ietvertajam attiecīgajam deleģējumam.

Ar cieņu
Arnis Slesars
Tieslietu ministrijas
Nozaru politikas departamenta
Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas jurists
Tālrunis: 67046133

E-pasts: arnis.slesars@tm.gov.lv

From: Iekšlietu ministrijas Kanceleja <pasts@iem.gov.lv>
Sent: Tuesday, October 5, 2021 9:03 AM
To: TM KANCELEJA <pasts@tm.gov.lv>; Finanšu ministrija <pasts@fm.gov.lv>; gen@lrp.gov.lv;
VARAM <pasts@varam.gov.lv>; Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
<knab@knab.gov.lv>
Cc: Arnis Slesars <Arnis.Slesars@tm.gov.lv>; Ieva Kristiāna Bleive
<Ieva.Kristiana.Bleive@tm.gov.lv>; andzela.apercoje@fm.gov.lv; liga.ivulane@fm.gov.lv;
Dace Trusinska <Dace.Trusinska@lrp.gov.lv>; evita.siba@lrp.gov.lv;
evita.truhanova@varam.gov.lv; iluta.kalnina@knab.gov.lv; Ieva Žeimunde
<Ieva.Zeimunde@dvi.gov.lv>
Subject: VSS-353
UZMANĪBU: Šī e-pasta sūtītājs neizmanto tieslietu resora e-pasta risinājumu, neklikšķiniet uz

saitēm un/vai neveriet vaļā pielikumus, izņemot, ja sūtītāja e-pasta adrese Jums ir zināma un esat
pārliecināts par e-pasta satura drošību.

Finanšu ministrijai
Ģenerālprokuratūrai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam
Par precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Kriminālizlūkošanas atbalsta
informācijas sistēmas noteikumi” (VSS-353)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 "Ministru
kabineta kārtības rullis" 98. punktu, nosūtam precizēto Ministru kabineta
noteikumu projektu “Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas
noteikumi” (VSS-353) (turpmāk - projekts), projekta sākotnējās ietekmes
novērtējuma ziņojumu (anotāciju) un izziņu par atzinumos sniegtajiem
iebildumiem.
Lūdzam viedokli par precizētajiem dokumentiem sniegt līdz 2021. gada 12. oktobrim.
Pielikumā:
1. projekts uz 16 lapām (datne: IEMNot_VSS353_090921);
2. likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 15
lapām (datne: IeMAnot_VSS353_090921);
3. izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem uz 21 lapas (datne:
IEMIzz_VSS353_090921).

Cieņā
Valsts policijas
Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes
Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes
1. nodaļas vecākais inspektors D.Vegneris
Šis e-pasts un tā pielikumā esošie dokumenti var saturēt ierobežotas pieejamības
informāciju, cita starpā fizisko personu datus, kas adresēta tikai tā saņēmējam un
izmantojama tikai leģitīmiem mērķiem. Ja esat saņēmis šo e-pastu kļūdas dēļ, vai

nav pamatota mērķa ierobežotas pieejamības informācijas, cita starpā fizisko
personu datu, apstrādei, Jums nav tiesību izmantot vai pārsūtīt šajā e-pastā un
tam pievienotajos dokumentos ietverto informāciju. Šādā gadījumā nekavējoties
neatgriezeniski izdzēsiet šo e-pastu.

