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Tiesību akti

• 05.07.2018. Pieņemts Fizisko personu datu

apstrādes likums:

Izstrādes procesā: 

• Ministri kabineta noteikumi «Datu aizsardzības

speciālista pretendentu pieteikšanās, kvalifikācijas

eksāmena organizēšanas, profesionālās kvalifikācijas

uzturēšanas, kā arī datu aizsardzības speciālistu

saraksta uzturēšanas kārtība»

• Ministru kabineta noteikumi «Rīcības kodekss»

• Ministru kabineta noteikumi «Datu valsts inspekcijas

cenrādis».

02.11.2018.



DOKUMENTU APRITE

SAŅEMTS

2017 01.01.2017.

24.05.2017.

25.05.2017.

31.08.2017.

01.01.2018.

24.05.2018.

25.05.2018.

31.08.2018.

6906 1576 1671 4314 2362

! VIDĒJI SAŅEMTI 787 DOKUMENTI MĒNESĪ 

(25.05.2018.-31.08.2018.)

NOSŪTĪTS

2017 01.01.2017.

24.05.2017.

25.05.2017.

31.08.2017.

01.01.2018

24.05.2018.

25.05.2018

31.08.2018.

5016 1103 1349 2011 1406

! VIDĒJI SAŅEMTI 557 DOKUMENTI MĒNESĪ 

(25.05.2017.-31.08.2017.)

02.11.2018.



NO 25.05.2018. 
DOKUMENTU APRITE

(statistika par periodu no 25.05. līdz 31.08.2018.)

! VIDĒJI SAŅEMTI 787 DOKUMENTI MĒNESĪ

NO TIEM: 

• 880 sūdzības un iesniegumi par nelikumīgām darbībām ar fiziskas 

personas datiem;

• 464 informatīvi jautājumi par personas datu apstrādes atbilstību 

normatīvajam regulējumam;

• 11 uzziņas pieprasījumi;

• 20 personas datu aizsardzības pārkāpuma paziņojumi;

• 300 paziņojumi par personas datu aizsardzības speciālista iecelšanu;

• U.C. 

02.11.2018.



AKTUĀLITĀTES

(informatīvi jautājumi)

• Datu subjekta tiesības VDAR kontekstā;

• Personas datu apstrāde sociālajās tīklošanas vietnēs;

• Pārziņa atbildība VDAR kontekstā;

• Personas datu apstrāde komerciālo paziņojumu sūtīšanā;

• Publiski pieejama amatpersonu deklarācija Valsts ieņēmumu dienesta datu

bāzē, saturot informāciju par personas ģimenes locekļiem, kuri nav

amatpersonas.

• Personas apliecinoša dokumenta kopēšana, iegūšana kā ķīla, lai saņemtu

piedāvāto pakalpojumu.

02.11.2018.



AKTUĀLITĀTES

(datu aizsardzības pārkāpuma paziņojums)

• Kopā saņemti 20 datu aizsardzības pārkāpumu paziņojumi:

1. Datu subjekta dati nokļuvuši, izpausti trešajām

personām/nepareizajam datu subjektam (publiskoti,

piemēram, presē vai nosūtīti elektroniski);

2. Nesankcionēta piekļuve fizisko personu datiem, iespējams,

ļaunprātīga;

3. Zaudēti fizisko personu dati neuzmanības rezultātā.

Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojuma

iesniegšana. Pieejams: http://www.dvi.gov.lv/lv/personas-datu-

apstrades-aizsardzibas-parkapuma-pazinojuma-iesniegsana/

02.11.2018.

http://www.dvi.gov.lv/lv/personas-datu-apstrades-aizsardzibas-parkapuma-pazinojuma-iesniegsana/


AKTUĀLITĀTES

(datu aizsardzības speciālista iecelšana un paziņošana)

• Obligāti jānorīko, ja:

- apstrādi veic publiska iestāde vai struktūra, izņemot tiesas, tām 

pildot savus uzdevumus;

- pārziņa vai apstrādātāja pamatdarbība sastāv no apstrādes 

darbībām, kurām to būtības, apmēra un/vai nolūku dēļ 

nepieciešama regulāra un sistemātiska datu subjektu 

novērošana plašā mērogā;

- pārziņa vai apstrādātāja pamatdarbības ietver īpašo kategoriju 

datu saskaņā ar 9. pantu vai 10. pantā minēto personas datu par 

sodāmību un pārkāpumiem apstrādi plašā mērogā.

• Datu aizsardzības speciālistu iespējams norīkot citos gadījumos

02.11.2018.



AKTUĀLITĀTES

(datu aizsardzības speciālista iecelšana un paziņošana)

• Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija iesniedzama

divu darbdienu laikā no tā iecelšanas iestādē, nosūtot ar

drošu elektronisko parakstu parakstītu paziņojumu uz Datu

valsts inspekcijas oficiālo e-pasta adresi: info@dvi.gov.lv vai

pa pastu – Blaumaņa ielā 11/13 – 15, Rīgā, LV – 1011.

• Jānorāda vismaz šāda veida informāciju par datu

aizsardzības speciālistu:

- vārds, uzvārds;

- tālruņa numurs;

- dokumenta veids uz kā pamata norīkots;

- e-pasta adrese.

02.11.2018.

mailto:info@dvi.gov.lv


AKTUĀLITĀTES

(datu aizsardzības speciālista iecelšana un paziņošana)

Latvijā darbojas 119 pašvaldības – 110 novadi un deviņas

republikas pilsētas: Rīga, Jūrmala, Valmiera, Liepāja, Ventspils,

Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils un Jelgava.

! Par datu aizsardzības speciālista iecelšanu paziņoja – 26.

02.11.2018.



SADARBĪBA

KONSULTĒ VISPIRSMS

Inspekcija ir viena no Latvijas uzraudzības iestādēm, kura

2017.gada 15.jūnijā parakstīja sadarbības memorandu par

«Konsultē vispirms» principa iedzīvināšanu, veicinot valsts

pārvaldes iestāžu uz klientu orientētu darbību.

Konstatējot maznozīmīgu pārkāpumu Inspekcija piemēro «Konsultē vispirms» principu,

sadarbojoties ar uzņēmējiem un strādā pēc principa, ka galvenais nav sodīt, bet gan būt

uzņēmēja uzticamam palīgam un sadarbības partnerim, īstenojot VDAR noteiktās prasības

attiecībā uz tiesisku personas datu apstrādi un aizsardzību.

02.11.2018.



NO 25.05.2018. (I)

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

• 555+ – telefonkonsultācijas (katru darba dienu no plkst. 

13.00 līdz plkst. 15.00);

• 14+ – informatīvie semināri;

• 25+ – dalība sanāksmēs, darba grupās;

• 26+ – klātienes konsultācijas.

02.11.2018.



NO 25.05.2018. (II)

• Sniegtas intervijas 41 gadījumā:

1. VDAR prasību ieviešana un piemērošana;

2. Iespējami nelikumīgas darbības ar fiziskas personas 

datiem;

3. Personas datu apstrāde, veicot videonovērošanu vai 

fotografēšanu.

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

02.11.2018.



NO 25.05.2018. (I)
VDAR IZPRATNES VEICINĀŠANA 

02.11.2018.



NO 25.05.2018. (II)
VDAR IZPRATNES VEICINĀŠANA 

Pacientu tiesību likums 13.pants. «Nepilngadīga pacienta tiesības»

• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas 

likums 12.pants. «Fizisko personu identifikācija»

• Augstskolu likums 46.pants. «Uzņemšana un ierakstīšana studējošo sarakstā 

(imatrikulācija)»

02.11.2018.



NO 25.05.2018. (III)

VDAR IZPRATNES VEICINĀŠANA 

• Zini savas tiesības! (personas tiesības saskaņā ar VDAR 15.–

22.pantu). Pieejams - http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/zini-savas-

tiesibas/ ;

• Par personas datu apstrādi sociālajos tīklos. Pieejams:  

http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/par-personas-datu-apstradi-

socialajos-tiklos/ ;

• Par personas datu apstrādi telemārketinga vajadzībām. 

Pieejams: http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/par-personas-datu-

apstradi-telemarketinga-vajadzibam/ ;

• MĪTI UN PATIESĪBA: VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS 

REGULA. Pieejams:  http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/miti-un-

patiesiba-vispariga-datu-aizsardzibas-regula/ ;

02.11.2018.

http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/zini-savas-tiesibas/
http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/par-personas-datu-apstradi-socialajos-tiklos/
http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/par-personas-datu-apstradi-telemarketinga-vajadzibam/
http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/miti-un-patiesiba-vispariga-datu-aizsardzibas-regula/


NO 25.05.2018. (IV)

VDAR IZPRATNES VEICINĀŠANA 

• Par nepieciešamību norīkot personas datu aizsardzības speciālistu

Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību nodrošināšanai.

Pieejams: http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/par-nepieciesamibu-

norikot-personas-datu-aizsardzibas-specialistu-visparigas-datu-

aizsardzibas-regulas-prasibu-nodrosinasanai/ ;

• Par regulu un datu aizsardzību (tai skaitā semināru materiāli,

semināru videoieraksti un informatīvie bukleti). Pieejams:

http://www.dvi.gov.lv/lv/par-regulu-un-datu-aizsardzibu/ .

02.11.2018.

http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/par-nepieciesamibu-norikot-personas-datu-aizsardzibas-specialistu-visparigas-datu-aizsardzibas-regulas-prasibu-nodrosinasanai/
http://www.dvi.gov.lv/lv/par-regulu-un-datu-aizsardzibu/


Kopsavilkums

• Lai nodrošinātu efektīvu resursu sadali, Inspekcija veido sadarbību ar

citām institūcijām;

• Administratīvā sloga mazināšana – no 25.05.2018. personas datu

apstrādes reģistrācija Inspekcijā nav jāveic;

• Uz sadarbību vērsta uzraugošā iestāde – ja ir neskaidri jautājumi

personas datu apstrādes un uzraudzības jomā, Inspekcija sniegs atbalstu

situācijas risināšanā.

02.11.2018. 



Datu valsts inspekcija 

Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011

Konsultācijas un informāciju pa tālruni sniedz katru darba dienu no plkst. 13.00 
līdz 15.00

Tel.: 67223131

Fakss: 67223556

E-pasts: info@dvi.gov.lv

www.dvi.gov.lv

Paldies par uzmanību!

02.11.2018. 

mailto:info@dvi.gov.lv

