Vadlīnijas par administratīvo sodu
sankciju piemērošanas principiem Datu valsts inspekcijā
Šo vadlīniju mērķis ir noteikt pamatprincipus administratīvo sodu
sankciju noteikšanai, lai piemērotais administratīvais sods būtu samērīgs pret
konkrēto pārkāpumu un lai tiktu sasniegts administratīvā soda mērķis.
Šajās vadlīnijās minētie termini, kuri vadlīnijās nav definēti un
skaidroti, tiek lietoti tādā nozīmē, kādā tie ir lietoti Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā (turpmāk - LAPK), Administratīvā procesa likumā
(turpmāk - APL), Fizisko personu datu aizsardzības likumā (turpmāk FPDAL) un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā.
Šajās vadlīnijās ir noteikti pamatprincipi sodu sankciju noteikšanai par
administratīvajiem pārkāpumiem, par kuriem sodus piemēro Datu valsts
inspekcijas direktors un viņa pilnvaroti darbinieki: LAPK 204.7, 204.8, 204.9,
204.10, 204.11 un 204.16 pantā minētie pārkāpumi.
LAPK 204.7 panta pirmā, otrā daļa un 204.9panta pirmā daļa kā
administratīvos papildsodus paredz pārkāpuma priekšmetu un izdarīšanas rīku
konfiskāciju. Šos papildsodus Datu valsts inspekcija piemēro, ja pastāv
pamatotas aizdomas, ka pārkāpums tiks turpināts vai atsākts pēc
administratīvā soda piemērošanas.
LAPK 21.panta pirmā daļa paredz, ja izdarīts maznozīmīgs pārkāpums,
pārkāpējs var tikt atbrīvots no administratīvās atbildības, izsakot tam
mutvārdu aizrādījumu. Datu valsts inspekcija par maznozīmīgu pārkāpumu
saskaņā ar šo pantu var atzīt pārkāpumu, ar kuru tiek aizskartas tikai vienas
personas intereses, kurš ir izdarīts aiz neuzmanības un kurš nav saistīts ar
sensitīvo personas datu apstrādi.
Ja lietas izskatīšanas gaitā tiek konstatēts, ka ir izdarīts administratīvais
pārkāpums, ja pastāv visi LAPK minētie nosacījumi administratīvā soda
piemērošanai un ja nav pamats atbrīvot atbildīgo personu no administratīvās
atbildības saskaņā ar LAPK 21.pantu, tad soda veids un apmērs tiek noteikts
šajās vadlīnijās noteiktajā kārtībā, secīgi īstenojot turpmāk minētos
attiecīgajam LAPK pantam noteiktos soda veida un apmērā noteikšanas soļus.
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LAPK 204.7pants. Nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem
Pirmā daļa
Par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, tas ir, par jebkurām
nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, ieskaitot datu vākšanu,
reģistrēšanu,
ievadīšanu,
glabāšanu,
sakārtošanu,
pārveidošanu,
izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu, —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no
septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, amatpersonām — no simt
četrdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no
tūkstoš četrsimt līdz vienpadsmit tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot pārkāpuma
priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.
1.solis –
pārkāpēja
statusa
noteikšana

3.solis – konkrēta soda veida un
apmēra noteikšana, ņemot vērā
atbildību ietekmējošos apstākļus,
lietderības, samērīguma
apsvērumus un soda mērķi
Piemērojot
samērīguma
principu,
veicot
lietderības apsvērumus, vērtējot, kāds sods
nodrošinās
administratīvā
soda
mērķa
sasniegšanu, ņemot vērā pārkāpēja personību un
mantisko stāvokli, sods var tikt palielināts vai
samazināts par 10 līdz 30%**

Nebūtisks
Nozīmīgs
pārkāpums
pārkāpums
(EUR)
(EUR)
Fiziska
Neuzmanība Neuzmanība persona
brīdinājums vai 70 140 līdz 355
līdz 85
Ar nodomu –
Ar nodomu –
85 līdz 140
355 līdz 570
Amatpersona Neuzmanība Neuzmanība brīdinājums vai
230 līdz 400
140 līdz 170
Ar nodomu –
Ar nodomu –
170 līdz 230
400 līdz 570
Juridiska
Neuzmanība Neuzmanība persona
brīdinājums vai
2845 līdz 7115
1400 līdz 1700
Ar nodomu –
Ar nodomu –
1700 līdz 2845
7115 līdz 11400
* Pārkāpuma veids (nozīmīgs vai nebūtisks pārkāpums) tiek noteikts, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu – pārkāpuma rezultātā neatbilstoši FPDAL apstrādāto personas datu
apjomu, veidu, aizskarto datu subjektu skaitu, personu skaitu, kas saņēmušas personas
datus, neatbilstoši FPDAL veiktās personas datu apstrādes rezultātā, pārkāpuma sekas,
ilgumu un citus pārkāpuma raksturu ietekmējošos apstākļus.
** Procentus aprēķina no konkrētajam pārkāpuma veidam un vainas formai noteiktā vidējā
naudas soda apmēra (kas tiek noteikts, veicot 2.soli) un attiecīgi atskaita vai pieskaita šim
apmēram. Šīs atskaitīšanas vai pieskaitīšanas rezultātā noteiktais administratīvais sods
nedrīkst būt lielāks par maksimālo vai mazāks par minimālo konkrētajam pārkāpuma
veidam un vainas formai noteikto soda veidu un apmēru (kas tiek noteikts, veicot 2.soli).
Par katru LAPK noteikto atbildību mīkstinošo
vai pastiprinošo apstākli sods tiek attiecīgi
samazināts vai palielināts par 10%**

Pārkāpēja
statuss

2.solis – minimālā un maksimālā soda
veida un apmēra noteikšana, ņemot
vērā pārkāpuma veidu* un vainas
formu (nodoms vai neuzmanība)
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2.solis – minimālā un maksimālā soda
veida un apmēra noteikšana, ņemot vērā
pārkāpuma veidu* un vainas formu
(nodoms vai neuzmanība)

3.solis – konkrēta soda veida
un apmēra noteikšana, ņemot
vērā atbildību ietekmējošos
apstākļus, lietderības,
samērīguma apsvērumus un
soda mērķi

Pārkāpēja
statuss

Nebūtisks
pārkāpums (EUR)

Fiziska
persona

Nozīmīgs
pārkāpums (EUR)

Neuzmanība Neuzmanība –
brīdinājums vai
430 līdz 540
280 līdz 340
Ar nodomu –
Ar nodomu –
340 līdz 430
540 līdz 700
Amatpersona Neuzmanība Neuzmanība –
brīdinājums vai
540 līdz 640
430 līdz 455
Ar nodomu –
Ar nodomu –
455 līdz 540
640 līdz 700
Juridiska
Neuzmanība Neuzmanība persona
brīdinājums vai
7100 līdz 9960
4300 līdz 4555
Ar nodomu –
Ar nodomu –
4555 līdz 7100
9960 līdz 14 000
* un ** Skatīt attiecīgo skaidrojumu pie iepriekšējās tabulas.

Piemērojot samērīguma principu, veicot
lietderības apsvērumus, vērtējot, kāds sods
nodrošinās
administratīvā
soda
mērķa
sasniegšanu, ņemot vērā pārkāpēja personību un
mantisko stāvokli, sods var tikt palielināts vai
samazināts par 10 līdz 30%**

1.solis –
pārkāpēja
statusa
noteikšana

Par katru LAPK noteikto atbildību mīkstinošo
vai pastiprinošo apstākli sods tiek attiecīgi
samazināts vai palielināts par 10%**

Otrā daļa
Par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas sensitīvajiem personas
datiem, tas ir, par jebkurām nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas
sensitīvajiem personas datiem, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu,
ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu,
pārraidīšanu, izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu, —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt
astoņdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no četrsimt trīsdesmit līdz
septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrtūkstoš trīssimt līdz
četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas
rīkus vai bez konfiskācijas.
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2.solis – minimālā un maksimālā soda
veida un apmēra noteikšana, ņemot vērā
pārkāpuma veidu* un vainas formu
(nodoms vai neuzmanība)

3.solis – konkrēta soda veida
un apmēra noteikšana, ņemot
vērā atbildību ietekmējošos
apstākļus, lietderības,
samērīguma apsvērumus un
soda mērķi

Pārkāpēja
statuss

Nebūtisks
pārkāpums (EUR)

Fiziska
persona

Nozīmīgs
pārkāpums (EUR)

Neuzmanība Neuzmanība –
brīdinājums vai 70 280 līdz 500
līdz 140
Ar nodomu –
Ar nodomu –
140 līdz 280
500 līdz 700
Amatpersona Neuzmanība Neuzmanība –
brīdinājums vai
430 līdz 540
280 līdz 340
Ar nodomu –
Ar nodomu –
340 līdz 430
540 līdz 700
Juridiska
Neuzmanība Neuzmanība persona
brīdinājums vai
4300 līdz 7100
1400 līdz 2135
Ar nodomu –
Ar nodomu –
2135 līdz 4300
7100 līdz 14 000
* un ** Skatīt attiecīgo skaidrojumu pie iepriekšējās tabulas.

Piemērojot samērīguma principu, veicot
lietderības apsvērumus, vērtējot, kāds sods
nodrošinās
administratīvā
soda
mērķa
sasniegšanu, ņemot vērā pārkāpēja personību un
mantisko stāvokli, sods var tikt palielināts vai
samazināts par 10 līdz 30%**

1.solis –
pārkāpēja
statusa
noteikšana

Par katru LAPK noteikto atbildību mīkstinošo
vai pastiprinošo apstākli sods tiek attiecīgi
samazināts vai palielināts par 10%**

Trešā daļa
Par fiziskās personas datu bloķēšanas, kļūdaini vai nelikumīgi iegūtu datu
izdzēšanas vai iznīcināšanas rīkojuma neizpildīšanu, kā arī par fiziskās
personas datu apstrādes turpināšanu pēc tam, kad apstrādei noteikts
pastāvīgs vai pagaidu aizliegums, —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro,
amatpersonām — no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet
juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

5

LAPK 204.8 pants. Informācijas nesniegšana datu subjektam

2.solis – minimālā un maksimālā soda
veida un apmēra noteikšana, ņemot
vērā pārkāpuma veidu* un vainas
formu (nodoms vai neuzmanība)

3.solis – konkrēta soda veida un
apmēra noteikšana, ņemot vērā
atbildību ietekmējošos apstākļus,
lietderības, samērīguma
apsvērumus un soda mērķi

Pārkāpēja
statuss

Nebūtisks
pārkāpums (EUR)

Fiziska
persona

Nozīmīgs
pārkāpums
(EUR)
Neuzmanība 280 līdz 500

Piemērojot
samērīguma
principu,
veicot
lietderības apsvērumus, vērtējot, kāds sods
nodrošinās
administratīvā
soda
mērķa
sasniegšanu, ņemot vērā pārkāpēja personību un
mantisko stāvokli, sods var tikt palielināts vai
samazināts par 10 līdz 30%**

1.solis –
pārkāpēja
statusa
noteikšana

Par katru LAPK noteikto atbildību mīkstinošo
vai pastiprinošo apstākli sods tiek attiecīgi
samazināts vai palielināts par 10%**

Par likumā noteiktās informācijas nesniegšanu datu subjektam —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no
septiņdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no divsimt astoņdesmit
līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz
septiņtūkstoš simt euro.

Neuzmanība brīdinājums vai 70
līdz 140
Ar nodomu –
Ar nodomu –
140 līdz 280
500 līdz 700
Amatpersona Neuzmanība Neuzmanība brīdinājums vai
430 līdz 570
280 līdz 355
Ar nodomu –
Ar nodomu –
355 līdz 430
570 līdz 700
Juridiska
Neuzmanība Neuzmanība persona
brīdinājums vai
2845 līdz 4980
1400 līdz 1700
Ar nodomu –
Ar nodomu –
1700 līdz 2845
4980 līdz 7100
* Pārkāpuma veids (nozīmīgs vai nebūtisks pārkāpums) tiek noteikts, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu – pārkāpuma rezultātā nesniegto personas datu apjomu, veidu, to, no
kuras personas pārzinis tos ir ieguvis (no datu subjekta vai citas personas), aizskarto datu
subjektu skaitu, pārkāpuma sekas, ilgumu un citus pārkāpuma raksturu ietekmējošus
apstākļus.
** Procentus aprēķina no konkrētajam pārkāpuma veidam un vainas formai noteiktā vidējā
naudas soda apmēra (kas tiek noteikts, veicot 2.soli) un attiecīgi atskaita vai pieskaita šim
apmēram. Šīs atskaitīšanas vai pieskaitīšanas rezultātā noteiktais administratīvais sods
nedrīkst būt lielāks par maksimālo vai mazāks par minimālo konkrētajam pārkāpuma
veidam un vainas formai noteikto soda veidu un apmēru (kas tiek noteikts, veicot 2.soli).
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LAPK 204.9 pants. Fiziskās personas datu apstrāde bez reģistrēšanas

2.solis – minimālā un maksimālā soda
veida un apmēra noteikšana, ņemot
vērā pārkāpuma veidu* un vainas
formu (nodoms vai neuzmanība)

3.solis – konkrēta soda veida un
apmēra noteikšana, ņemot vērā
atbildību ietekmējošos apstākļus,
lietderības, samērīguma
apsvērumus un soda mērķi

Pārkāpēja
statuss

Nebūtisks
pārkāpums (EUR)

Fiziska
persona

Nozīmīgs
pārkāpums
(EUR)
Neuzmanība 355 līdz 500

Piemērojot
samērīguma
principu,
veicot
lietderības apsvērumus, vērtējot, kāds sods
nodrošinās
administratīvā
soda
mērķa
sasniegšanu, ņemot vērā pārkāpēja personību un
mantisko stāvokli, sods var tikt palielināts vai
samazināts par 10 līdz 30%**

1.solis –
pārkāpēja
statusa
noteikšana

Par katru LAPK noteikto atbildību mīkstinošo
vai pastiprinošo apstākli sods tiek attiecīgi
samazināts vai palielināts par 10%**

Pirmā daļa
Par fiziskās personas datu apstrādi bez likumā noteiktās reģistrēšanas vai bez
personas datu aizsardzības speciālista reģistrēšanas Datu valsts inspekcijā —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt
četrdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no divsimt astoņdesmit līdz
septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz
četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas
rīkus vai bez konfiskācijas.

Neuzmanība brīdinājums vai
140 līdz 215
Ar nodomu –
Ar nodomu –
215 līdz 355
500 līdz 700
Amatpersona Neuzmanība Neuzmanība brīdinājums vai
430 līdz 570
280 līdz 355
Ar nodomu –
Ar nodomu –
355 līdz 430
570 līdz 700
Juridiska
Neuzmanība Neuzmanība persona
brīdinājums vai
4300 līdz 7100
1400 līdz 2135
Ar nodomu –
Ar nodomu –
2135 līdz 4300
7100 līdz 14 000
* Pārkāpuma veids (nozīmīgs vai nebūtisks pārkāpums) tiek noteikts, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu – pārkāpuma rezultātā nereģistrētās personas datu apstrādes mērķi,
personas datu veidu, apjomu, pārkāpuma sekas, ilgumu un citus pārkāpuma raksturu
ietekmējošus apstākļus.
** Procentus aprēķina no konkrētajam pārkāpuma veidam un vainas formai noteiktā vidējā
naudas soda apmēra (kas tiek noteikts, veicot 2.soli) un attiecīgi atskaita vai pieskaita šim
apmēram. Šīs atskaitīšanas vai pieskaitīšanas rezultātā noteiktais administratīvais sods
nedrīkst būt lielāks par maksimālo vai mazāks par minimālo konkrētajam pārkāpuma
veidam un vainas formai noteikto soda veidu un apmēru (kas tiek noteikts, veicot 2.soli).
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2.solis – minimālā un maksimālā soda
veida un apmēra noteikšana, ņemot
vērā pārkāpuma veidu* un vainas
formu (nodoms vai neuzmanība)

3.solis – konkrēta soda veida un
apmēra noteikšana, ņemot vērā
atbildību ietekmējošos apstākļus,
lietderības, samērīguma
apsvērumus un soda mērķi

Pārkāpēja
statuss

Nebūtisks
pārkāpums (EUR)

Fiziska
persona

Nozīmīgs
pārkāpums
(EUR)
Neuzmanība 140 līdz 355

Neuzmanība brīdinājums vai 70
līdz 85
Ar nodomu –
Ar nodomu –
85 līdz 140
355 līdz 570
Amatpersona Neuzmanība Neuzmanība brīdinājums vai
230 līdz 400
140 līdz 170
Ar nodomu –
Ar nodomu –
170 līdz 230
400 līdz 570
Juridiska
Neuzmanība Neuzmanība persona
brīdinājums vai
3560 līdz 6400
1200 līdz 1700
Ar nodomu –
Ar nodomu –
1700 līdz 3560
6400 līdz 11400
* un ** Skatīt attiecīgo skaidrojumu pie iepriekšējās tabulas.

Piemērojot
samērīguma
principu,
veicot
lietderības apsvērumus, vērtējot, kāds sods
nodrošinās
administratīvā
soda
mērķa
sasniegšanu, ņemot vērā pārkāpēja personību un
mantisko stāvokli, sods var tikt palielināts vai
samazināts par 10 līdz 30%**

1.solis –
pārkāpēja
statusa
noteikšana

Par katru LAPK noteikto atbildību mīkstinošo
vai pastiprinošo apstākli sods tiek attiecīgi
samazināts vai palielināts par 10%**

Otrā daļa
Par likumā noteikto reģistrējamo personas datu apstrādes grozījumu
neiesniegšanu Datu valsts inspekcijai —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no
septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, amatpersonām — no simt
četrdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no
tūkstoš divsimt līdz vienpadsmit tūkstoš četrsimt euro.
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LAPK 204.10 pants. Informācijas nesniegšana Datu valsts inspekcijai

2.solis – minimālā un maksimālā soda
veida un apmēra noteikšana, ņemot
vērā pārkāpuma veidu* un vainas
formu (nodoms vai neuzmanība)

3.solis – konkrēta soda veida un
apmēra noteikšana, ņemot vērā
atbildību ietekmējošos apstākļus,
lietderības, samērīguma
apsvērumus un soda mērķi

Pārkāpēja
statuss

Nebūtisks
pārkāpums (EUR)

Fiziska
persona

Nozīmīgs
pārkāpums
(EUR)
Neuzmanība 285 līdz 500

Piemērojot
samērīguma
principu,
veicot
lietderības apsvērumus, vērtējot, kāds sods
nodrošinās
administratīvā
soda
mērķa
sasniegšanu, ņemot vērā pārkāpēja personību un
mantisko stāvokli, sods var tikt palielināts vai
samazināts par 10 līdz 30%**

1.solis –
pārkāpēja
statusa
noteikšana

Par katru LAPK noteikto atbildību mīkstinošo
vai pastiprinošo apstākli sods tiek attiecīgi
samazināts vai palielināts par 10%**

Par likumā paredzētās informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas
sniegšanu Datu valsts inspekcijai —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no
septiņdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no divsimt astoņdesmit
līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz
septiņtūkstoš simt euro.

Neuzmanība brīdinājums vai 70
līdz 140
Ar nodomu –
Ar nodomu –
140 līdz 285
500 līdz 700
Amatpersona Neuzmanība Neuzmanība brīdinājums vai
430 līdz 570
280 līdz 355
Ar nodomu –
Ar nodomu –
355 līdz 430
570 līdz 700
Juridiska
Neuzmanība Neuzmanība persona
brīdinājums vai
2845 līdz 4980
1400 līdz 1700
Ar nodomu –
Ar nodomu –
1700 līdz 2845
4980 līdz 7100
* Pārkāpuma veids (nozīmīgs vai nebūtisks pārkāpums) tiek noteikts, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu – pārkāpuma rezultātā nesniegtās informācijas apjomu, veidu,
pārkāpuma sekas, ilgumu un citus pārkāpuma raksturu ietekmējošus apstākļus.
** Procentus aprēķina no konkrētajam pārkāpuma veidam un vainas formai noteiktā vidējā
naudas soda apmēra (kas tiek noteikts, veicot 2.soli) un attiecīgi atskaita vai pieskaita šim
apmēram. Šīs atskaitīšanas vai pieskaitīšanas rezultātā noteiktais administratīvais sods
nedrīkst būt lielāks par maksimālo vai mazāks par minimālo konkrētajam pārkāpuma
veidam un vainas formai noteikto soda veidu un apmēru (kas tiek noteikts, veicot 2.soli).
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LAPK 204.11 pants. Personu neakreditēšanās Datu valsts inspekcijā

2.solis – minimālā un maksimālā soda
veida un apmēra noteikšana, ņemot
vērā pārkāpuma veidu* un vainas
formu (nodoms vai neuzmanība)

3.solis – konkrēta soda veida un
apmēra noteikšana, ņemot vērā
atbildību ietekmējošos apstākļus,
lietderības, samērīguma
apsvērumus un soda mērķi

Pārkāpēja
statuss

Nebūtisks
pārkāpums (EUR)

Fiziska
persona

Nozīmīgs
pārkāpums
(EUR)
Neuzmanība 285 līdz 500

Piemērojot
samērīguma
principu,
veicot
lietderības apsvērumus, vērtējot, kāds sods
nodrošinās
administratīvā
soda
mērķa
sasniegšanu, ņemot vērā pārkāpēja personību un
mantisko stāvokli, sods var tikt palielināts vai
samazināts par 10 līdz 30%**

1.solis –
pārkāpēja
statusa
noteikšana

Par katru LAPK noteikto atbildību mīkstinošo
vai pastiprinošo apstākli sods tiek attiecīgi
samazināts vai palielināts par 10%**

Par likumā noteikto personu neakreditēšanos Datu valsts inspekcijā —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no
septiņdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no divsimt astoņdesmit
līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz
septiņtūkstoš simt euro.

Neuzmanība brīdinājums vai 70
līdz 140
Ar nodomu –
Ar nodomu –
140 līdz 285
500 līdz 700
Amatpersona Neuzmanība Neuzmanība brīdinājums vai
430 līdz 570
280 līdz 355
Ar nodomu –
Ar nodomu –
355 līdz 430
570 līdz 700
Juridiska
Neuzmanība Neuzmanība persona
brīdinājums vai
2845 līdz 4980
1400 līdz 1700
Ar nodomu –
Ar nodomu –
1700 līdz 2845
4980 līdz 7100
* Pārkāpuma veids (nozīmīgs vai nebūtisks pārkāpums) tiek noteikts, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu – informācijas apjomu, kuru apstrādā persona, kura izdarījusi
pārkāpumu, pārkāpuma sekas, ilgumu un citus pārkāpuma raksturu ietekmējošus apstākļus.
** Procentus aprēķina no konkrētajam pārkāpuma veidam un vainas formai noteiktā vidējā
naudas soda apmēra (kas tiek noteikts, veicot 2.soli) un attiecīgi atskaita vai pieskaita šim
apmēram. Šīs atskaitīšanas vai pieskaitīšanas rezultātā noteiktais administratīvais sods
nedrīkst būt lielāks par maksimālo vai mazāks par minimālo konkrētajam pārkāpuma
veidam un vainas formai noteikto soda veidu un apmēru (kas tiek noteikts, veicot 2.soli).
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LAPK 204.16 pants. Komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizlieguma
pārkāpšana

2.solis – minimālā un maksimālā soda
veida un apmēra noteikšana, ņemot
vērā pārkāpuma veidu* un vainas
formu (nodoms vai neuzmanība)

3.solis – konkrēta soda veida un
apmēra noteikšana, ņemot vērā
atbildību ietekmējošos apstākļus,
lietderības, samērīguma apsvērumus
un soda mērķi

Pārkāpēja
statuss

Nebūtisks
pārkāpums (EUR)

Fiziska
persona

Nozīmīgs
pārkāpums
(EUR)
Neuzmanība 255 līdz 355

Piemērojot samērīguma principu,
veicot lietderības apsvērumus,
vērtējot, kāds sods nodrošinās
administratīvā
soda
mērķa
sasniegšanu, ņemot vērā pārkāpēja
personību un mantisko stāvokli,
sods var tikt palielināts vai
samazināts par 10 līdz 30%**

1.solis –
pārkāpēja
statusa
noteikšana

Par katru LAPK noteikto atbildību
mīkstinošo
vai
pastiprinošo
apstākli sods tiek attiecīgi
samazināts vai palielināts par
10%**

Par likumā noteiktā komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizlieguma pārkāpšanu
—
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt
četrdesmit līdz piecsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz
septiņtūkstoš simt euro.

Neuzmanība brīdinājums vai
140 līdz 170
Ar nodomu –
Ar nodomu –
170 līdz 255
355 līdz 500
Juridiska
Neuzmanība Neuzmanība persona
brīdinājums vai
2135 līdz 3560
700 līdz 1140
Ar nodomu –
Ar nodomu –
1140 līdz 2135
3560 līdz 7100
* Pārkāpuma veids (nozīmīgs vai nebūtisks pārkāpums) tiek noteikts, ņemot vērā
pārkāpuma raksturu – neatbilstoši nosūtīto komerciālo paziņojumu un to saņēmēju skaitu,
pārkāpto Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma nosacījumu skaitu un veidu,
pārkāpuma sekas un citus pārkāpuma raksturu ietekmējošus apstākļus.
** Procentus aprēķina no konkrētajam pārkāpuma veidam un vainas formai noteiktā vidējā
naudas soda apmēra (kas tiek noteikts, veicot 2.soli) un attiecīgi atskaita vai pieskaita šim
apmēram. Šīs atskaitīšanas vai pieskaitīšanas rezultātā noteiktais administratīvais sods
nedrīkst būt lielāks par maksimālo vai mazāks par minimālo konkrētajam pārkāpuma
veidam un vainas formai noteikto soda veidu un apmēru (kas tiek noteikts, veicot 2.soli).

