From:
Inguna Dancīte on behalf of "Pasts" <Pasts@fm.gov.lv>
Sent:
Tue, 12 Oct 2021 09:44:22 +0000
To:
pasts@iem.gov.lv
Cc:
dmitrijs.vegneris@vp.gov.lv
Subject:
Par precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu
"Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas noteikumi" (VSS-353)
Attachments:
IeMAnot_VSS353_090921.docx, IEMIzz_VSS353_090921.docx,
IEMNot_VSS353_090921.docx

12.10.2021. Nr. 10.1-6/7-1/1220
Labdien!
Finanšu ministrija atbilstoši kompetencei ir izskatījusi Iekšlietu ministrijas precizēto
Ministru kabineta noteikumu projektu "Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas
noteikumi" (VSS-353) (turpmāk – noteikumu projekts), tā sākotnējās ietekmes novērtējuma
ziņojumu (anotāciju) un izziņu par atzinumos sniegtajiem iebildumiem un informē, ka atbalsta to
turpmāku virzību, vienlaikus izsakot šādu iebildumu.
Precizētājā noteikumu projekta 4.punktā ir uzskaitītas konkrētas sistēmas (Fizisko
personu reģistra informācijas sistēmu, Kadastra informācijas sistēmu, Ceļu satiksmes drošības
direkcijas informācijas sistēmu, Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu), kas nodrošinās
automatizētu datu apmaiņu sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai un to uzskaitījums ir galīgs.
Vēršam uzmanību, ka Valsts ieņēmumu dienests Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa
atbalstam īsteno projektu "Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko
noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā" (EEZ/VID/2020/3), kura ietvaros tiks izveidota
Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa atbalsta sistēma Valsts ieņēmumu dienestā, paredzot
automatizētu datu apmaiņu ar Valsts policijas Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmu.
Tādējādi Valsts ieņēmumu dienests un Valsts policija nodrošinās automatizētu datu apmaiņu
starp Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa atbalsta sistēmām.
Tādejādi, noteikumu projektā nav uzskaitītas visas sistēmas, kuru izmantošana ir
nepieciešama Valsts ieņēmumu dienesta darbības nodrošināšanai, līdz ar to jāprecizē noteikumu
projekta 4.punkts.
Ņemot vērā minēto, lūdzam izteikt noteikumu projekta 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Sistēmas funkcionalitāte nodrošina automatizētu datu apmaiņu ar Fizisko personu
reģistra informācijas sistēmu, Kadastra informācijas sistēmu, Ceļu satiksmes drošības direkcijas
informācijas sistēmu, Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu un pieslēguma punktiem, kā arī
Sistēmas lietotāja iestāžu izstrādātajām Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa atbalsta sistēmām.
Apakšsistēmās integrētais tehniskais risinājums nodrošina informācijas analīzi."
Ar cieņu
Andžela Aperčoje
Juridiskā departamenta
Tiesību aktu nodaļas juriskonsulte
Tālr.: (+371) 67095451
E-pasts: andzela.apercoje@fm.gov.lv
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Riga, LV-1919, Latvija
Mājaslapa: www.fm.gov.lv

E-pasts: pasts@fm.gov.lv

Gžibovska 67120777
Laura.Gzibovska@vid.gov.lv
From: Iekšlietu ministrijas Kanceleja <pasts@iem.gov.lv>
Sent: otrdiena, 2021. gada 5. oktobris 09:03
To: Tieslietu ministrija <tm.kanceleja@tm.gov.lv>; Pasts <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@tm.gov.lv; ieva.kristiana.bleive@tm.gov.lv; Andžela Aperčoje
<andzela.apercoje@fm.gov.lv>; Līga Ivulāne <liga.ivulane@fm.gov.lv>;
dace.trusinska@lrp.gov.lv; evita.siba@lrp.gov.lv; evita.truhanova@varam.gov.lv;
iluta.kalnina@knab.gov.lv; ieva.zeimunde@dvi.gov.lv
Subject: VSS-353

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

