
Jānis Kāršenieks 

Pirmās uzraudzības daļas vadītājs 

67223131 

27.01.2016., Rīga 

Cik sekmīgi uzņēmumi Latvijā līdz šim ir rūpējušies par 

fizisku personu datu aizsardzības normu ievērošanu (statistika 

par sodiem un brīdinājumiem)? Kādas izmaiņas gaidāmas 

sodu apmērā Eiropas datu reformas ieviešanas rezultātā? 



• 2012.gads – 262; 

• 2013.gads – 267; 

• 2014.gads – 430; 

• 2015.gads – 416; 

• 2016.gads – 600. 

 

Papildus tam, 2016.gada 31.augustam tika veiktas 
81 pārbaudes uz vietas.  
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Veikto pārbaužu skaita 
salīdzinājums 

27.01.2017., Rīga 



• 2012.gads – 109 lēmumi 

• 2013.gads – 55 lēmumi; 

• 2014.gads – 68 lēmumi; 

• 2015.gads – 142 lēmumi; 

• 2016.gads – 148 lēmumi. 
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Pieņemtie lēmumi administratīvā 
pārkāpuma lietās 

27.01.2017., Rīga 



• 2016.gads – 148 lēmumi: 

 Naudas sods – 62; 

 Brīdinājums – 34; 

 Lietvedības izbeigšana (maznozīmīgs pārkāpums – 

rakstveida aizrādījuma izteikšana) – 2;  

 Lietvedības izbeigšana (nav administratīvā pārkāpuma 

sastāva) – 42; 

 Atteikums uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību 

(nav administratīvā pārkāpuma sastāva) – 9. 
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Pieņemtie lēmumi administratīvā 
pārkāpuma lietās 

27.01.2017., Rīga 



Fiziskās personas: 

• Personas datu izpaušana un publicēšana internetā, 
tajā skaitā sociālajos tīklos (LAPK 204.7 panta (1)) 

• Nelikumīga personas datu izmantošana (LAPK 
204.7 panta (1)) 

• Personas datu iegūšana no valsts informācijas 
sistēmas bez tiesiska pamata (LAPK 204.7 panta 
(1)) 

• Videonovērošanas veikšana bez datu subjektu 
informēšanas (LAPK 204.8 pants) 

• Videonovērošanas veikšana bez reģistrācijas Datu 
valsts inspekcijā (LAPK 204.9 panta (1)) 

• Informācijas nesniegšana Datu valsts inspekcijai 
(LAPK 204.10 pants) 
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Pārskats par 2016.gadā izskatītajām administratīvo 

pārkāpumu lietām 

27.01.2017., Rīga 



Juridiskās personas: 

• Nelikumīga personas datu izmantošana, reģistrējot 
personu kā darbinieku bez personas piekrišanas un darba 
līguma noslēgšanas (LAPK 204.7 panta (1)) 

• Apsaimniekotāja rīcība, izvietojot kāpņu telpā 
paziņojumu, kas satur dzīvokļa īpašnieka personas datus 
un piegādājot rēķinus tādā veidā, ka personas dati var 
nonākt trešo personu rīcībā (LAPK 204.7 panta (1)) 

• Informācijas nesniegšana uz datu subjekta pieprasījumiem 
vai arī informācijas sniegšana neievērojot tās sniegšanas 
termiņu (LAPK 204.8 pants) 

• Videonovērošanas veikšana bez datu subjektu 
informēšanas (LAPK 204.8 pants) 

• Videonovērošanas veikšana bez reģistrācijas Datu valsts 
inspekcijā (LAPK 204.9 panta (1)) 

• Informācijas nesniegšana Datu valsts inspekcijai (LAPK 
204.10 pants) 
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Pārskats par 2016.gadā izskatītajām administratīvo 

pārkāpumu lietām 

27.01.2017., Rīga 



Amatpersonas: 

• Personas datu publicēšana interneta vidē (LAPK 
204.7 panta pirmā daļa); 

• Nepilngadīgo bērnu personas datu nodošana masu 
informācijas līdzekļiem (LAPK 204.7 panta pirmā 
daļa); 

• Nelikumīgas darbības valsts informācijas sistēmās; 

• Informācijas sniegšana datu subjektam neatbilstoši 
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 
15.pantam (LAPK 204.8 pants). 
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Pārskats par 2016.gadā izskatītajām administratīvo 

pārkāpumu lietām 
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 Administratīvus naudas sodus apmērā līdz EUR 10 000 

000 vai, uzņēmuma gadījumā, līdz 2 % no tā kopējā visā 

pasaulē iepriekšējā finanšu gadā gūtā gada apgrozījuma 

atkarībā no tā, kuras summas apmērs ir lielāks, saskaņā 

piemēro par šādu noteikumu pārkāpumiem:  

a) pārziņa un apstrādātāja pienākumi;  

b) sertifikācijas struktūras pienākumi;  

c) pārraudzības struktūras pienākumi. 
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Izaicinājumi atbildības jomā  
personas datu  

aizsardzības jomā, naudas sodi 

27.01.2017., Rīga 



 Administratīvus naudas sodus apmērā līdz EUR 
20 000 000 vai, uzņēmuma gadījumā, līdz 4 % no 
tā kopējā visā pasaulē iepriekšējā finanšu gadā 
gūtā gada apgrozījuma atkarībā no tā, kuras 
summas apmērs ir lielāks, piemēro par šādu 
noteikumu pārkāpumiem:  

a) apstrādes pamatprincipi, tostarp nosacījumi par 
piekrišanu, ievērojot 5., 6., 7. un 9. pantu;  

b) datu subjekta tiesības;  

c) personas datu nosūtīšana saņēmējam uz trešo valsti 
vai starptautisku organizāciju;  

d) visi pienākumi, ievērojot dalībvalsts tiesību aktus, 
kuri pieņemti saskaņā ar IX nodaļu;  

e) ja nav ievērots uzraudzības iestādes rīkojums vai 
pagaidu vai galīgs apstrādes vai datu aprites 
ierobežojums saskaņā ar 58. panta 2. punktu, vai nav 
sniegta piekļuve, pārkāpjot 58. panta 1. punktu. 
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Laiks jautājumiem un ierosinājumiem 


