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SPRIEDUMS 

Latvijas Republikas vārdā 

 

Rīgā                 2013.gada 24.maijā 

 

Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: 

tiesnesis referents M.Vīgants, 

tiesneses I.Kaļiņina un tiesnese R.Paegle  

 

rakstveida procesā izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu „/Nosaukums/” 

(iepriekš AAS „/Nosaukums/”) pieteikumā par Datu valsts inspekcijas 

direktores 2010.gada 5.maija lēmuma Nr.2-1/2633 atcelšanu, sakarā ar 

„/Nosaukums/” apelācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 

2012.gada 14.jūnija spriedumu. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] Datu valsts inspekcijas (turpmāk – DVI vai Iestāde) Pirmās 

uzraudzības daļas juriskonsulte 2010.gada 10.februārī AAS „/Nosaukums/” 

sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu Nr.BC 000132 (turpmāk – 

Protokols) par to, ka „/Nosaukums/” interneta mājas lapā /interneta vietne/ 

bija pieejami faili, kurus atverot bija iespējams iegūt datus par vairāk kā 

simts fiziskajām personām. 

Protokolā norādīts, ka ir pārkāpts Fizisko personu datu aizsardzības 

likuma 7., 11.pants un 10.panta pirmās daļas 2.punkts un atbildība par 

minēto pārkāpumu paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(turpmāk – Latvijas APK) 204.
7
panta pirmajā un otrajā daļā. 
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[2] Ar DVI 2010.gada 4.marta lēmumu Nr.2-1/1516 (turpmāk – 

Sākotnējais lēmums) „/Nosaukums/” uzlikts naudas sods Ls 1200, norādot, 

ka pieteicēja ir izdarījusi administratīvos pārkāpumus, kas paredzēti Latvijas 

APK 204.
7
panta pirmajā, otrajā daļā un sods par izdarītos pārkāpumu 

nosakāms smagākās sankcijas ietvaros. 

 

[3] Sākotnējo lēmumu „/Nosaukums/” pārsūdzēja augstākā iestādē. 

 

[4] Ar DVI direktores 2010.gada 5.maija lēmumu Nr.2-1/2633 

(turpmāk – Lēmums) atstāts negrozīts Sākotnējais lēmums. 

Lēmums pamatots šādi. 

„/Nosaukums/” informāciju glabāja, nenodrošinot tās Fizisko personu 

datu aizsardzības likuma 25.pantā un 26.panta pirmajā daļā noteikto 

aizsardzību, tādējādi informācija bija pieejama jebkurai personai un tā tika 

nodota personām, kurām „/Nosaukums/” nebija tiesīga informāciju nodot.  

Šāda rīcība nebija atbilstoša informācijas iegūšanas mērķa 

sasniegšanai. „/Nosaukums/”, glabājot informāciju jebkurai personai 

pieejamā veidā un nododot nepilnvarotām personām, veica personas datu 

apstrādi bez Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. un 11.pantā 

noteiktā tiesiskā pamata, neievērojot Fizisko personu datu aizsardzības 

likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu, tādējādi izdarot pārkāpumu, par ko 

atbildība paredzēta Latvijas APK 204.
7
panta pirmajā un otrajā daļā. 

 

[5] „/Nosaukums/” (turpmāk – pieteicēja) iesniedza Administratīvajā 

rajona tiesā pieteikumu par Lēmuma atcelšanu. 

Pieteikumā norādīts, ka pieteicēja nav pieļāvusi pārkāpumus fizisko 

personu datu apstrādē, jo pilnībā izpildījusi Fizisko personu datu 

aizsardzības likuma 26.panta pirmajā daļā un Ministru kabineta 2001.gada 

30.janvāra noteikumu Nr.40 „Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās 

un organizatoriskās prasības” 3.punkta prasības. 

Iestāde nepamatoti nav ņēmusi vērā apstrīdēšanas iesniegumā 

norādīto, ka pieteicējas mājas lapa internetā aprīkota ar aizsardzības 

līdzekļiem, kas nodrošina tiesību ierobežošanu iegūt informāciju.  

Datu pieejamība ierobežota ar parolēm un speciālo programmatūru. 

Informāciju no minētās adreses internetā varēja iegūt tikai pieteicējas 

pilnvarotie darbinieki, kuri tika identificēti pēc lietotāja vārda un paroles.  

Pieteicējai nelabvēlīgais lēmums nepamatoti balstīts uz DVI eksperta 

2010.gada 13.aprīļa dienesta ziņojumā norādīto, ka pieteicējas sniegtā 

informācija neapliecina, ka trešā persona ļaunprātīgi pārvarējusi pieteicējas 
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nodrošinātos aizsardzības līdzekļus, un tādēļ notikusi brīva pieeja failiem 

web servera direktorijā.  

Pieteicēja iekšējā pārbaudē konstatējusi, ka fizisko personu datu 

pieejamība un kaitējuma nodarīšana pieteicējas interesēm notikusi kādas 

nezināmas personas prettiesiskas rīcības rezultātā, nesankcionēti uzlaužot 

sistēmas aizsardzības līdzekļus. Saņemot ziņas par to, ka informācija kļuva 

pieejama, pieteicēja nekavējoties novērsa informācijas pieejamību.  

Iestāde nav ņēmusi vērā apstākli, ka sensitīvi dati no personām netika 

pieprasīti. Uzstādot aizsardzības līdzekļus, pieteicēja ņēma vērā, ka personas 

nesniegs par sevi informāciju, kāda no tiem netika pieprasīta un izvēloties 

aizsardzības līdzekļu veidu, pieteicēja ņēma vērā, ka sensitīvi dati netiks 

sniegti.  

 

[6] Iestāde paskaidrojumos pieteikumu neatzīst un norāda, ka Lēmums 

ir tiesisks un pamatots. 

 

[7] Ar Administratīvās rajona tiesas 2012.gada 14.jūnija spriedumu 

Lēmums atstāts negrozīts. 

Spriedums pamatots ar turpmāk minēto. 

Nepastāvēja Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.pantā un 

11.pantā minētie apstākļi, kas dotu tiesības pieteicējai veikt minēto personu 

datu apstrādi, glabājot datus jebkurai personai pieejamā veidā un nododot tos 

nepilnvarotām personām.  

Pieteicēja personas datus ieguva, izmantoja un uzglabāja, lai 

nodibinātu jaunas darba tiesiskās attiecības ar piemērotāko pretendentu, kas 

pieteicās uz vakanto amata vietu, un, lai to nodrošinātu, nebija nepieciešams 

glabāt datus jebkurai personai pieejamā veidā un nodot tos nepilnvarotām 

personām.  

Lietā ir strīds, vai pieteicēja lietojusi nepieciešamos tehniskos un 

organizatoriskos līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu to 

nelikumīgu apstrādi, proti, vai pieteicēja ir vainīga tajā, ka tās interneta 

mājas lapā /interneta vietne/ bez tiesiska pamata personas dati bija pieejami 

jebkurai personai.  

Pieteicēja paskaidrojusi, ka pieteicējas mājas lapa internetā aprīkota ar 

aizsardzības līdzekļiem, kas atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 

30.janvāra noteikumiem Nr.40 „Personas datu aizsardzības obligātās 

tehniskās un organizatoriskās prasības”, un nodrošina tiesību ierobežošanu 

iegūt informāciju. Datu pieejamība tika ierobežota ar parolēm un speciālo 

programmatūru, un informāciju no minētās adreses internetā varēja iegūt 
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tikai pieteicējas pilnvarotie darbinieki, kuri tika identificēti pēc lietotāja 

vārda un paroles. Taču sistēma tika uzlauzta, trešajām personām 

nesankcionēti piekļūstot un sabojājot visus aizsardzības līdzekļus.  

Nav pierādīts pieteicējas apgalvojums, ka datu pieejamība bija 

ierobežota ar atbilstošiem loģiskās aizsardzības līdzekļiem un pieteicējas 

mājas lapa tika uzlauzta, sabojājot aizsardzības līdzekļus.  

Pieteicēja nebija lietojusi nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos 

līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. 

Pieteicēja personu datus apstrādājusi, nepastāvot Fizisko personu datu 

apstrādes likuma 7. un 11.pantā noteiktajam pamatam un neievērojot Fizisko 

personu datu apstrādes likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu, tādējādi 

izdarot Latvijas APK 204.
7
panta pirmajā un otrajā daļā paredzēto 

administratīvo pārkāpumu. 

Pieteicējai pamatoti sods piemērots Latvijas APK 204.
7
panta otrās 

daļas sankcijas ietvaros. Lietā nepastāv Latvijas APK 33.panta pirmajā daļā 

noteiktie atbildību mīkstinošie apstākļi un netiek konstatēti Latvijas APK 

34.panta pirmajā daļā noteiktie atbildību pastiprinošie apstākļi. 

Nosakot soda apmēru, iestāde saskaņā ar Latvijas APK 32.panta otro 

daļu, ir ņēmusi vērā pārkāpuma raksturu un ziņas par pieteicējas mantisko 

stāvokli (pieteicējas gada pārskata norādīto peļņu). Naudas sods Ls 1200 ir 

pamatots un tas ir samērīgs ar izdarīto pārkāpumu. 

 

[8] Par spriedumu pieteicēja iesniedza apelācijas sūdzību, lūdzot atcelt 

Lēmumu un izskatīt lietu mutvārdu procesā.  

Pieteicēja apelācijas sūdzībā norāda, ka iestāde nav ņēmusi vērā 

pieteicējas paskaidrojumus. Pieteicēja ir ievērojusi normatīvajos aktos 

noteiktās prasības personu datu aizsardzībai, un, saņemot ziņas, ka 

informācija kļuva pieejama, pieteicēja nekavējoties novērsa informācijas 

noplūdi.  

No Lēmuma un sprieduma nav saprotams, kādēļ pieteicējai piemērots 

naudas sods attiecīgajā apmērā. Pieteicējas vainas pakāpe netika vērtēta, 

spriedumā netika izdarīti lietderības un samērīguma apsvērumi. 

 

[9] Paskaidrojumos apgabaltiesai iestāde norāda, ka apelācijas sūdzību 

neatzīst un lūdz Lēmumu atstāt negrozītu.  

 

[10] Atbilstoši Latvijas APK 289.
21

panta otrajai daļai Administratīvā 

apgabaltiesa apelācijas sūdzību izskata rakstveida procesā un izskatāmajā 
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lietā nekonstatē apstākļus, kas būtu par pamatu lietu izskatīt mutvārdu 

procesā. 

 

Motīvu daļa 

 

[11] Administratīvā apgabaltiesa novērtējusi pierādījumus secina, ka, 

ka Lēmums ir grozāms, pamatojoties uz šādiem apstākļiem. 

 

[12] Apgabaltiesa saskaņā ar Latvijas APK 289.
13

panta trešo daļu 

pievienojas Lēmuma pamatojumā norādītajam par administratīvā pārkāpuma 

izdarīšanas faktiskajiem apstākļiem (sk. šā sprieduma 7.punktu) un atkārtoti 

nenorāda tos argumentus, kas norādīti pirmās instances tiesas spriedumā. 

Vienlaicīgi apgabaltiesa konstatē, ka Lēmumā un pirmās instances 

tiesas spriedumā nepamatoti secināts, ka pieteicēja vienlaicīgi izdarījusi 

Latvijas APK 204.
7
panta pirmajā un otrajā daļā paredzēto administratīvo 

pārkāpumu.  

Šāds secinājums nav pamatots pēc būtības, jo atbilstoši Lēmumā 

norādītajiem apstākļiem pieteicēja ar savām darbībām ir izdarījusi Latvijas 

APK 204.
7
panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu un 

pieteicējas darbībās ir minētājā tiesību normā norādītā administratīvā 

pārkāpuma sastāva pazīmes.  

Pieteicējas izdarītais administratīvais pārkāpums atbilstoši Latvijas 

APK 204.
7
panta otrajā daļā norādītajām kvalificējošajām pazīmēm aptver arī 

Latvijas APK 204.
7
panta pirmajā daļā norādītā administratīvā pārkāpuma 

sastāva pazīmes. Līdz ar to iestādei Lēmumā pieteicējas darbības vienlaicīgi 

nebija pamata kvalificēt kā Latvijas APK 204.
7
panta pirmās un otrās daļas 

pārkāpumu, jo ir pierādīts, ka pieteicēja ir izdarījusi Latvijas APK 

204.
7
panta otrās daļas pārkāpumu. 

Ar Lēmumu pieteicējai uzlikts administratīvais sods atbilstoši Latvijas 

APK 204.
7
panta pirmās daļas sankcijai, taču šāds apstāklis konkrētajā 

gadījumā nevar būt par pamatu Lēmuma atcelšanai un lietvedības 

izbeigšanai administratīvā pārkāpuma lietā, jo pierādīts, ka pieteicēja ir 

izdarījusi administratīvo pārkāpumu, par kuru administratīvā atbildība 

paredzēta Latvijas APK 204.
7
panta otrajā daļā. 

 

Rezolutīvā daļa 
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Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.
12

 

panta otrās daļas 4.punktu, 289.
22 

panta pirmo un otro daļu, Administratīvā 

apgabaltiesa  

     

nosprieda 

 

grozīt Datu valsts inspekcijas direktores 2010.gada 5.maija lēmumu 

Nr.2-1/2633 (administratīvā pārkāpuma protokols Nr.BC 000132). 

„/Nosaukums/” (vienotais reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/) 

par Latvijas APK 204.
7
panta otrās daļas pārkāpumu uzlikt naudas sodu Ls 

1200 apmērā. 

Spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā sastādīšanas dienā. 

 

 

 

        Tiesnesis referents 

 

(paraksts) 

 

 

 M.Vīgants 

 

 

 

        Tiesnese (paraksts)            I.Kaļiņina 

 

 

 

        Tiesnese (paraksts) 

 

 

           R.Paegle 

 

 NORAKSTS PAREIZS 

Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis                                     M.Vīgants 

Rīgā, 2013.gada 24.maijā 

 

RAKSTS PAREIZS 

Administratīvās apgabaltiesas  

Rīgā, 2013.gada 22.martā 


