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Normatīvais regulējums

• Vispārīgā datu aizsardzības regula (Datu regula);

• Fizisko personu datu apstrādes likums;

• Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (LAPK);

• Vadlīnijas par administratīvo sodu sankciju
piemērošanas principiem Datu valsts inspekcijā;

• «Konsultē vispirms» princips.

27.05.2019. 2



Sodu piemērošana 2018

1206
sūdzības

306
pārbaudes 

lietas

97
lēmumi

26 gadījumos piemērots sods:

• naudas sods – 12 gadījumos;

• izteikts brīdinājums – 14 gadījumos.

Naudas soda intervāls svārstās no 70 līdz 2000 euro.27.05.2019. 3



454
sūdzības

27
pārbaudes 

lietas

15   
lēmumi

5 gadījumos piemērots sods:

• naudas sods – 4 gadījumos;

• izteikts brīdinājums – 1 gadījumā.

Sodu piemērošana 2019

Naudas soda intervāls svārstās no 300 līdz 1700 euro.27.05.2019. 4



Personas datu apstrādes videonovērošanas veidā tiesisko

pamatu un mērķi, kopsakarā ar pārbaudē konstatēto,

ģērbtuves telpās veiktā videonovērošana nav atbilstoša Datu

regulas prasībām, saistībā ar to, ka pastāvīgi tiek veikta

videonovērošana ģērbtuves telpās, kur fiziskās personas

(konkrētajā gadījumā darbinieki (datu subjekti)) sagaida īpaši

augstu privātuma aizsardzību.

2000 eiro sods

Lēmums pieņemts 21.11.2018.

Pārkāpts - Datu regulas 83. panta 5.punkta "a" apakšpunkts «Vispārīgi nosacījumi par

administratīvo naudas sodu piemērošanu»;

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.7 panta pirmajā daļā «Nelikumīgas

darbības ar fiziskās personas datiem»

Neatbilstoša videonovērošana
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Informācijas nesniegšana personai (datu subjektam), saņemot

atkārtotus lūgums par informācijas sniegšanu, līdz ar ko

secināms, ka pārziņa prettiesiskā rīcība turpinājās ilgā laika

periodā un pārzinis nenovērsa prettiesisku rīcību, sniedzot

informāciju personai. Pārzinis nesadarbojās ar DVI, jo lietas

gaitā Amatpersona konstatē, ka DVI 2 (divas) reizes ar

Aicinājumiem Nr.1 un Nr.2 aicināja Pārzini sniegt Personai

Pieprasījumā Nr.2 minēto informāciju.

2000 eiro sods

Lēmums pieņemts 22.11.2018.

Pārkāpts - Datu regulas 83. panta 5.punkta "b" apakšpunktā «Vispārīgi nosacījumi par

administratīvo naudas sodu piemērošanu»;

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.8 pantā Informācijas nesniegšana datu

subjektam

Informācijas nesniegšana datu subjektam
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Konkrētajā gadījumā pārkāpums izdarīts, ignorējot vienas

personas (datu subjekta) tiesības, kā arī DVI prasības un

Pārzinis nav novērsusi prettiesisku rīcību. Cietušajai personai

netika izsniegta visa Pieprasījumā minētā informācija, līdz ar ko

secināms, ka pārzinis nav novērsis prettiesisku rīcību. Pārzinis

nav arī ņēmis vērā DVI prasības un nav sniedzis informāciju

DVI. To, vai pārkāpums izdarīts tīši (ar nodomu) vai

neuzmanības dēļ: Inspekcija pārziņa nodarījumu atzina par

izdarītu ar nodomu (tīši), jo Pārzinis ir apzinājies savas

darbības vai bezdarbības prettiesisko raksturu, paredzējis tās

kaitīgās sekas un vēlējies vai apzināti pieļāvis šo seku

iestāšanos.

1700 eiro sods

Lēmums pieņemts 07.03.2019.

Pārkāpts - Datu regulas 83. panta 5.punkta "b" un "e" apakšpunkts «Vispārīgi nosacījumi par

administratīvo naudas sodu piemērošanu»;

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.8 un 204.10 pants Informācijas nesniegšana

datu subjektam un Informācijas nesniegšana Datu valsts inspekcijai.

Informācijas nesniegšana datu subjektam
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«Konsultē vispirms» princips

32
gadījumos

2018
75

gadījumos

2019

Konstatējot maznozīmīgu pārkāpumu DVI, izmantojot Datu regulas

58.panta 2.punkta a) apakšpunktā noteiktās korektīvās pilnvaras, piemērojot

«Konsultē vispirms» principu un aicinot pārziņus novērst nepilnības

personas datu apstrādē un aizsardzībā.
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Personas datu aizsardzības pārkāpuma paziņošana 
uzraudzības iestādei

Datu regulas 33.pants – līdz 72 h

462018 432019

Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā pārzinis bez nepamatotas kavēšanās un, ja

iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, paziņo par

personas datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības iestādei.
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CITU VALSTU PIEREDZE
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50 miljonu eiro sods

Francija

Lēmums pieņemts 21.01.2019.

Commision Nationale de l’Informatique et des Libertѐs (CNIL)

Konstatētie pārkāpumi:

• sniegtā informācija nav viegli pieejama klientiem (lietotājiem).

Uzņēmuma informācijas izvietošanas struktūra neatbilst Datu regulas

prasībām;

• ņemot vērā lielo piedāvāto pakalpojumu skaitu (CNIL norāda – aptuveni

20 pakalpojumi), tad attiecībā pret apjomīgo GOOGLE LLC veikto

personas datu apjomu, tai skaitā kombinēto datu apstrādi, personām

pieejamā informācija par personas datu apstrādes mērķi un apstrādāto

personas datu kategorijām ir pārāk vispārīga un neskaidra;

• GOOGLE LLC nav sniedzis informāciju par atsevišķu apstrādāto datu

glabāšanas termiņiem.

Datu apstrādes pārredzamības principa nenodrošināšana un neatbilstoša datu subjekta

piekrišanu attiecībā uz personalizētu komerciālu paziņojumu saņemšanu.

Pārkāpts – Datu regulas 6.pants «Apstrādes likumīgums»;  7.pants «Nosacījumi piekrišanai»;  

13.pants «Informācija, kas jāsniedz, ja personas dati ir iegūti no datu subjekta».
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400 tūkstoši eiro sods

Portugāle

Lēmums pieņemts 17.07.2018.

Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD)

Konstatētie pārkāpumi:

• slimnīcas pieejas tiesības netika korekti pārvaldītas;

• pieejas pārvaldības sistēmā bija izveidoti 985 ārstu lietotāju konti ar

pilnām pieejas tiesībām - nodarbināti tikai 296 ārsti;

• 9 tehniskie darbiniekiem tik pat plašas piekļuves pacientu datiem kā

medicīnas personālam;

• paaugstināta riska datu kategorijas.

Pacientu datu pieejamība 985 aktīvu ārstu profiliem, bet konkrētā slimnīca nodarbināja

296 ārstus.

Pārkāpts – Datu regulas 5.panta 1.punkta c)apakšpunkts «Personas datu apstrādes principi»;  

32.panta 1.punkta b)apakšpunkts «Apstrādes drošība»;  

83.Panta 5.punka a) apakšpunkts «Vispārīgi nosacījumi par administratīvo naudas sodu 

piemērošanu».
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20 tūkstoši eiro sods

Vācija

Lēmums pieņemts 21.11.2018.

Baden-Württemberg data protection authority (BaWü) 

Konstatētie pārkāpumi:

• netika nodrošināts atbilstīgs drošības līmenis;

• datu drošības incidents – vairāk nekā 800 000 lietotāju autorizācijas dati

nokļuva hakeru «rokās».

Sociālā tīkla lietotāju datu noplūdes incidents.

Pārkāpts – Datu regulas 32.pants «Apstrādes drošība»
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5280 eiro sods

Austrija

Lēmums pieņemts 12.11.2018.

Datenschutzbehörde

Konstatētie pārkāpumi:

• bez tiesiska pamata tika veikta videonovērošana, tai skaitā publiska telpa

– iela, autostāvvieta ārpus kafejnīcas teritorijas;

• nebija noteikti videonovērošanas glabāšanas termiņi;

• netika veikta datu subjekta informēšanas pirms nokļūšanas

videonovērošanas teritorijā.

Publiskās telpas videonovērošana.

Pārkāpts – Datu regulas 5.panta 1.punkta a) apakšpunkts «Personas datu 

apstrādes principi»; 

6.Panta 1.punkts «Apstrādes likumīgums»;

Konstatēti pārkāpumi arī Austrijas nacionālā datu aizsardzības normatīvajā 

regulējumā (Austrian Data Protection Act (DSG)).

Sporta derības 

organizējoša kafejnīca 
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…Par ko sodi vēl nav piemēroti

Neatbilstoša informēšanas pienākuma veikšana
- Neuztverama informācija

- Privātuma politikas netiek tulkotas

- Sīkdatnes un piekrišana

Datu apstrādes principu neievērošana
- Kontrole pār datiem pieder datu subjektam

- Uzņēmums var datus apstrādāt tikai konkrēta norādīta mērķa apstrādāšanai.

Plašāks skatījums uz 

pārkāpumiem
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Vēlme pēc skaidriem 
noteikumiem

- Liels uzziņu skaits un lūgums pēc 

viedokļiem;

- Nozaru vadlīnijas, kā līdzeklis procesu 

atbilstības noteikšanai;

- Pašlaik neizmantojamie resursi:

Rīcības kodekss; sertifikācija.
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Ko mācīties no citu pieļautajām kļūdām! 

1. Pirms veikt personas datu apstrādi, noteikt personas datu apstrādes

tiesisko pamatu;

2. Nodrošināt un īstenot datu subjekta tiesību ievērošanu;

3. Pārskatatbildības principa nodrošināšana – personas dati tiek

apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;

4. Datu apstrādes minimizēšana – nodrošināt, ka personas dati tiek

apstrādāti tādā apmērā, lai sasniegtu noteikto personas datu apstrādes

mērķi;
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Ko mācīties no citu pieļautajām kļūdām! 

5. Atbilstoši drošības noteikumi – īstenot atbilstīgus tehniskus un

organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas

atbilst riskam, veicot personas datu apstrādi;

6. Apzināta, brīvi sniegta, konkrēta piekrišana – personai pirms

piekrišanas sniegšanas ir jāsaprot, kāda informācija un kādam mērķim

tiks izmantoti viņa personas dati;

7. Sadarbība ar nacionālo uzraudzības iestādi – izvērtējot

administratīvā soda piemērošanu, uzraudzības iestāde ņem vērā

pārziņa vai apstrādātāja sadarbības pakāpi ar uzraudzības iestādi, lai

atlīdzinātu pārkāpumu un mazinātu tā iespējamās nelabvēlīgās sekas.
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Veselais saprāts

• Komisāres (DG JUST) Veras Jourovas 2018.gada 25.maija runa

«The GDPR is based on common sense and the DPAs are not sanction machines.»
(VDAR ir balstīta veselajā saprātā un uzraudzības iestādes nav sodu ražotāji).
• Ģenerāladvokāts Mihals Bobeks lietā C-13/16

«veselais saprāts nav tiesību avots. Bet tam noteikti būtu jāvirza šo tiesību
interpretācija. Būtu ļoti bēdīgi, ja personas datu aizsardzība pārvērstos par šķērsli,
ko rada personas dati».
• NEdari otram to, ko NEgribi,lai daritu tev (Bībele)
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SMOOTH

• Projekta ieviešanas periods - 30 mēnešu laikā pēc Granta līguma parakstīšanas

brīža (2018.gada jūnijs).

• Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums:

Eiropas Komisijas pamatprogrammas pētniecībai un inovācijai "Apvārsnis 2020"

("Horizon 2020") 2016.–2017.gada darba programmas[1] projektu konkurss Nr.

H2020-DS-2016-2017 (Digital Security Focus Area), tēma DS-08-2017.

• Mērķis: Mākoņdatošanas platformas izstrāde, kas veicinās mikrouzņēmumu

veikto datu apstrāžu atbilstību Datu regulas prasībām.

• DVI izstrādās Datu regulas tiešsaistes interaktīvās rokasgrāmatas

mikrouzņēmumiem un analizēs projekta dokumentus, lai nodrošinātu Datu regulas

prasību ievērošanas atbilstību.

• Projekta iesniedzējs (vadošais partneris) ir Katalonijas tehnoloģiju centrs

"FUNDACIO EURECAT" (Spānija).

Informācija pieejama - http://www.dvi.gov.lv/lv/jaunumi/projekti/
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DPSME

• Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programma "Tiesības,

vienlīdzība un pilsonība" 2014.–2020.gadam.

• Projekta ieviešanas periods - 2018.gada 1.oktobris – 2020.gada 31.maijs.

• Uzlabot mērķa grupu – mazo un vidējo uzņēmumu, un īpašas riska grupas

– nepilngadīgo personu vecumā no 13 līdz 17 gadiem – gatavību un

informētību par Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Plānoti kopā 20

semināri + konference uzņēmējiem + konkurss nepilngadīgajiem.

• Projekta iesniedzējs (vadošais un vienīgais partneris) – Latvijas Republikas

Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv

Reģionālie semināru MVU un konferences organizēšana no 2019.gada septembra

līdz 2019.gada novembrim.

Informācija pieejama - https://www.dvi.gov.lv/lv/dpsme/
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Atbildes uz jautājumiem

27.05.2019. 22

- [Datu regulas 35. (5) pants] - Ietekmes novērtējums. Lai mazinātu administratīvo slogu uz
nenozīmīgiem jautājumiem un varētu veltīt laiku datu subjektiem svarīgiem jautājumiem -
ļoti noderīgs būtu DVI ieteikumu saraksts, kuriem gadījumiem nav nepieciešams veikt
ietekmes novērtējumus. Mēs labprāt saņemtu informāciju, vai DVI ir plānojusi šādu sarakstu
veidot. Komersanti ir atvērti tikties ar DVI, lai sniegtu atbalstu šī jautājuma izskatīšanā;

- Sarakstu veidot ir plānots, bet ņemot vērā, ka tas nav obligāts DVI pienākums tam nav
piešķirta augsta prioritāte. Tiklīdz DVI varēs veltīt resursus saraksta izstrādei, tiks izskatīta
iespēja sarakstu gatavot kopā ar dažādo nozaru pārstāvjiem.



Atbildes uz jautājumiem
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-[Datu regulas 33. (1) pants] - Datu pārkāpumu paziņošana. Datu regulas viens no
izaicinājumiem ir neradīt tā saucamo "informācijas nogurumu" ar pārlieku lielu un biežu
informācijas apjomu, kura vidū var pazust koncentrēšanās uz tiešām visām pusēm svarīgiem
jautājumiem. Mēs labprāt saņemtu informāciju, vai DVI ir plānojusi izdot kādus ieteikumus,
kuros gadījumos nebūtu nepieciešams veikt ziņojumus. Īpaši tehnoloģiju straujās attīstības
jomā šīs būtu vērtīgas sarunas ar DVI;
-Atbilde ir līdzīga kā iepriekšējā gadījumā, tikai jautājums liekas ir vēl komplicētāks un saistīts ar
jēdziena augsts risks interpretāciju.



Atbildes uz jautājumiem
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-[Datu regulas 46.pants] - datu nodošana uz trešo valsti - ES standarta klauzulas (pārzinis -
apstrādātājs; apstrādātājs- apakšapstrādātājs) -mēs labprāt saņemtu informāciju, vai DVI ir kāda
informācija, kad ES varētu būt pieejamas pilnveidotās klauzulas, kas balstītas uz Datu regulu, jo
šobrīd pieejamā informācija vēl ir par Direktīvas klauzulām;
- Šis laikam vairāk jautājums Eiropas Komisijai. Ņemot vērā, ka Eiropas Komisija joprojām šos
standartklauzu modeļus saglabā pie spēkā esošajiem, tad teiktu, ka arī pašlaik šo
standartklauzu izmantošana atbilst Datu Regulā noteiktajam.



Atbildes uz jautājumiem
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-[Datu regulas 37.pants/ FPDAL 17.pants] datu speciālisti - vai DVI ir pieejama kāda jaunāka
informācija, kad varētu stāties spēkā jaunie Latvijas nosacījumi datu speciālistiem;
- Pašlaik Ministru Kabineta noteikumu projekts ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, notiek

saskaņošana ar citām ministrijām. DVI ir piesardzīga prognozēs, bet cer drīzumā saņemt
jauno datu aizsardzības speciālistu kārtību.

- vai no DVI puses ir plānotas kādas papildu skaidrojošās vadlīnijas (rekomendācijas) datu
apstrādes jautājumos. Ja ir plānotas - kurās jomās tās varētu gaidīt un kurā laika periodā?

- Pašlaik vairāk koncentrējamies uz iekšējo procesu sakārtošanu un nepieciešamo ārējo
normatīvo aktu izstrādi. Nepieciešamība pēc Vadlīnijām kādā specifiskā jomā tiek apzināta,
esam atvērti ierosinājumiem, kura ir joma, kur nepieciešamas vadlīnijas. Vienlaikus aicinām
sekot līdz Eiropas datu aizsardzības kolēģijas (iepriekš 29.panta darba grupas) darbam, kas ir
izstrādājusi diezgan plašu dažādu vadlīniju un ieteikumu klāstu.
- Vai DVI ir kādas darba prioritātes, pie kā inspekcija plāno vairāk strādāt (pievērst savu

uzmanību) 2019. - 2020.gadā?
- Jā ir. Tomēr par DVI plāniem neesmu pilnvarots runāt.



Lauris Linabergs

Datu valsts inspekcijas Reģistrācijas lietu nodaļas vadītājs

www.dvi.gov.lv

Tālrunis: 67223131

Elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv

27.05.2019.

Rīgā

Paldies par uzmanību!
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