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Labdien!

Finanšu ministrija atbilstoši kompetencei ir izskatījusi Labklājības ministrijas precizēto
Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta
noteikumos Nr.172 “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas
noteikumi ”” (VSS-433), tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), izziņu
par atzinumos sniegtajiem iebildumiem un izsaka šādu iebildumu.
Ņemot vērā anotācijas II sadaļas 5.punktā norādīto, ka tiesiskā regulējuma izpilde tiks
nodrošināta iestāžu budžeta ietvaros, tai skaitā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
plānojot finansējumu projekta “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas
un monitoringa sistēmas izveide” (Nr.2.2.1.1/17/I/032) rezultātu uzturēšanas izdevumiem
pēc projekta pabeigšanas , lūdzam aizpildīt anotācijas III sadaļu “Tiesību akta projekta
ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra instrukcijai Nr.19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas
kārtība”.

Vienlaikus izsakām šādus priekšlikumus.
1. Lūdzam precizēt noteikumu projekta 4. un 5.punktā piedāvātos grozījumus, jo
noteikumu projekta 4.punkts piedāvā papildināt noteikumus ar 7.5.1.8. un
7.5.1.9.apakšpunktu, bet noteikumu projekta 5.punkts tos pašus apakšpunktus izsaka jau
pavisam citā redakcijā. Līdz ar to nav saprotams kādā redakcijā Labklājības ministrija vēlas
izteikt šos konkrētos punktus.
2. Lūdzam precizēt noteikumu projekta 14.punktā piedāvāto atsauci uz 9.20.apakšpunktu, jo
spēkā esošajiem noteikumiem ir 9.16.apakšpunkts un noteikumu projekta 13.punkts
papildina klāt tikai ar 9.17. un 9.18.apakšpunktu, līdz ar to noteikumos nebūs nemaz tāds
9.20.apakšpunkts.
3. Anotācijas I sadaļas 2.punktā (4.lpp.) norādīts, ka administratīvā sloga mazināšanas
nolūkā, kā arī pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta izteikto ierosinājumu, turpmāk
minētās informācijas saņemšana tiks nodrošināta Informācijas sistēmā un Noteikumi
Nr.172 tiks papildināti ar 7.11.8. un 7.11.9.apakšpunktu, kas paredz informācijas
saņemšanu no Valsts ieņēmumu dienesta par personas darba devēju, kā arī aktīvo
nodarbinātības pasākumu vai preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu ietvaros

personu gūtajiem ienākumiem.
Ņemot vērā, ka Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) jau saņem no Valsts
ieņēmumu dienesta informāciju tiešsaistē par fizisko personu darba attiecību statusiem un
fizisko personu ienākumiem, lūdzam precizēt noteikumu projekta anotācijas I sadaļas
2.punktā (4.lpp.) norādīto informāciju par noteikumu projekta 7.11.8. un 7.11.9.apakšpunktā
paredzētās informācijas saņemšanu šādā redakcijā:
“Noteikumi Nr.172 tiks papildināti ar 7.11.8. un 7.11.9.apakšpunktu, kas paredz
informācijas saņemšanu no Valsts ieņēmumu dienesta par personas darba devēju, kā arī
aktīvo nodarbinātības pasākumu vai preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu ietvaros
personu gūtajiem ienākumiem. Administratīvā sloga mazināšanas nolūkā Valsts ieņēmumu
dienests minēto informāciju Aģentūrai nodrošina, izmantojot Valsts reģionālas attīstības
aģentūras Valsts informācijas sistēmas savietotāju”.
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