
Kandidāta jautājumi un iepirkumu komisijas sniegtās atbildes par sarunu 

procedūru Nr. FM VID 2011/110 “VID informācijas sistēmu drošības un 

veiktspējas novērtēšana” 

2011.gada 25.oktobrī. 

 

 Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ar 2011.gada 2.augusta rīkojumu 

Nr.2348 izveidotā iepirkuma komisija ir saņēmusi un izskatījusi kandidāta jautājumus 

par iepirkuma Nr. FM VID 2011/110 “VID informācijas sistēmu drošības un 

veiktspējas novērtēšana” kandidātu atlases instrukciju un vienlaikus ar atbilžu 

sniegšanu jautājumu iesniedzējam ievieto šo informāciju VID mājas lapā internetā: 

www.vid.gov.lv sadaļā “Aktualitātes” (apakšsadaļā “Publiskie iepirkumi no 

01.11.2009.”, attiecīgajā tās daļā). 

 

1.jautājums 

Jautājums par sarunas procedūras 2.pielikuma 2.tabulas  1.punktu. Vai šī 

prasība ir attiecināma uz pilnīgi visiem kandidātiem? 

 

Atbilde  

Instrukcijas 3.6.2. punktā noteikts:  

“Lai apliecinātu sarunu procedūras Instrukcijas 3.5.2. un 3.5.3.punktos 

izvirzītās prasības, kandidātam jāaizpilda un jāiesniedz:3.6.2.1.Sistēmu 

novērtēšanā iesaistīto speciālistu personīgi parakstītu kvalifikācijas un 

pieredzes aprakstu (CV) (Instrukcijas 2.pielikuma 2.punkts);”.  

Tādejādi visiem speciālistiem kopā ir jāatbilst 2.pielikuma 2.tabulā 

minētajām prasībām (t.i. vismaz vienam iesaistītajam speciālistam ir 

jābūt  maģistra grādam datorzinātnēs, ekonomikā vai vadības zinībās). 

 

2.jautājums 

Ņemot vērā, ka Datu valsts inspekcija vairs nesniedz kursu par personu 

datu apstrādi, kā arī nepagarina sertifikātus, kam beidzies termiņš, lūdzam 

izslēgt šo punktu vai arī publicēt sarakstu ar kvalifikācijām, kas atbilst 

(piemēram, kuru kursu pabeigšana vai kādu sertifikātu iegūšana) lai kandidāts 

kvalificētos Instrukcijas 3.5.4. punktam? 

 

Atbilde 

Instrukcijas 3.5.4. punktā noteikts: 

„3.5.4. Kandidātam jānodrošina, ka viens no Sistēmu novērtēšanā 

iesaistītajiem speciālistiem ir beidzis Datu valsts inspekcijas (turpmāk – DVI) 

vai līdzvērtīgas mācību iestādes kursu par fizisko personu datu apstrādi un 

guvis pieredzi auditā, kur skatīti atbilstoši jautājumi.” 

 

Nepiekrītam izslēgt šo punktu, jo Ministru kabineta 2008.gada 

5.februāra noteikumi Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību 

kārtība” http://www.likumi.lv/doc.php?id=170583 nosaka personas datu 

http://www.vid.gov.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=170583


aizsardzības speciālista (turpmāk - speciālists) apmācību kārtību, kā arī DVI 

organizē pieteikšanos personas datu aizsardzības speciālistu pārbaudījumam. 

http://www.dvi.gov.lv/jaunumi/read.php?c=&id=1317127524.953.2.2  

 

Par līdzvērtīgu kursu uzskatīsim tādu, kas atbilst minētā normatīvā akta 

2.punktā noteiktajam - apmācību programmas saturs izstrādāts un apstiprināts 

DVI un tā  apjoms ir 42 akadēmiskās stundas, un, kursus beidzot, ir izsniegts 

13.punktā noteiktais apliecinājums. 
 

http://www.dvi.gov.lv/jaunumi/read.php?c=&id=1317127524.953.2.2

