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I

PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Juridiskais statuss

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) 29.pantu, Datu valsts
inspekcija (turpmāk – DVI) ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes
iestāde, kas darbojas neatkarīgi un patstāvīgi, izpildot normatīvajos aktos noteiktās
funkcijas, pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus saskaņā ar likumu.
DVI mērķis ir nodrošināt fizisko personu pamattiesību un brīvības, it īpaši privātās dzīves
neaizskaramību attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi. Personas datu aizsardzības
pamatprincips ir nodrošināt, ka katrs indivīds var kontrolēt informāciju par sevi, tas ir, kontrolēt
jeb zināt, kā citi lieto šo informāciju. Personas datu aizsardzība ir neatņemama informācijas
sabiedrības sastāvdaļa, kas sekmē sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldei un līdzdalību lēmumu
pieņemšanas procesā.
DVI savu darbību uzsāka 2001.gada 1.janvārī, saskaņā ar FPDAL Pārejas noteikumu
1.punktu. DVI funkcijas un uzdevumus nosaka Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra
noteikumi Nr. 1415 „Datu valsts inspekcijas nolikums” (turpmāk – nolikums).
1.2. Funkcijas un darbības virzieni
Atbilstoši DVI nolikumam:
1) veic personas datu apstrādes uzraudzību un aizsardzību saskaņā ar fizisko personu datu
aizsardzības, biometrijas datu apstrādes, cilvēka genoma izpētes un parādu ārpustiesas
atgūšanas jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem;
2) nodrošina pieprasījuma pārsūtīšanu Eiropas Tiesu sadarbības vienībai (Eurojust), ja datu
subjekts pieprasa informāciju par sevi;
3) pārstāv Latvijas Republiku Apvienotajā Šengenas informācijas sistēmas uzraudzības
institūcijā, Apvienotajā Eiropola uzraudzības institūcijā, Eiropola Apelācijas komitejā un
Apvienotajā Muitas informācijas sistēmas uzraudzības institūcijā, Eiropas Parlamenta un
Padomes 1995.gada 24.oktobra Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 29.panta darba grupā un Eiropas Padomes
Konvencijas par personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisku apstrādi
Konsultatīvajā komitejā;
4) izsniedz licenci kredītinformācijas biroja darbībai;
5) uzrauga kredītinformācijas biroju darbību.
Savu funkciju izpildei DVI veic personu datu aizsardzības fizisko personu datu
aizsardzības, informācijas sabiedrības pakalpojumu, elektronisko sakaru, elektronisko dokumentu,
biometrijas datu apstrādes, Šengenas informācijas sistēmas darbības, cilvēka genoma izpētes,
informācijas tehnoloģiju drošības parādu ārpustiesas atgūšanas jomu un kredītinformācijas biroju
darbību regulējošajos normatīvajos aktos, Eiropas Savienības tiesību aktos un starptautiskajos
līgumos noteiktos uzdevumus, kā arī pārstāv Latvijas Republiku starptautiskajās organizācijās un
pasākumos datu aizsardzības jomā.
DVI ir vadošā uzraudzības iestāde fizisko personu datu aizsardzības jomā Latvijā un
saskaņā ar DVI nolikumu fizisko personu datu aizsardzības, informācijas sabiedrības
pakalpojumu, elektronisko sakaru, elektronisko dokumentu, biometrijas datu apstrādes, Šengenas
informācijas sistēmas darbības, cilvēka genoma izpētes, informācijas tehnoloģiju drošības parādu
ārpustiesas atgūšanas jomu un kredītinformācijas biroju darbību regulējošajos normatīvajos aktos,
Eiropas Savienības tiesību aktos un starptautiskajos līgumos noteiktās tiesības.
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2015.gadā DVI, izmantojot savas tiesības personas datu aizsardzības jomā, turpināja
uzraudzīt personas datu apstrādes atbilstību FPDAL gan pamatojoties uz saņemtajiem
iesniegumiem, gan arī ierosinot iniciatīvas lietas par sabiedrībā aktuāliem personas datu
aizsardzības jautājumiem.
DVI nodrošina arī Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā paredzēto personas
datu apstrādes uzraudzību un pārstāv Latvijas Republiku Apvienotajā Šengenas informācijas
sistēmas uzraudzības institūcijā, Apvienotajā Eiropola uzraudzības institūcijā, Eiropola Apelācijas
komitejā un Apvienotajā Muitas informācijas sistēmas uzraudzības institūcijā (arī nodrošināja
pārbaužu veikšanu nacionālajā līmenī attiecībā uz iepriekš norādītajām informācijas sistēmām), kā
arī Direktīvas 95/46/EK 29.panta darba grupā un Eiropas Padomes Konvencijas par personas datu
aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisku apstrādi Konsultatīvajā komitejā, kā arī citos
Eiropas Savienības un starptautiskā mēroga personas datu aizsardzības institūciju pasākumos.
1.3. Pārskata gada galvenie uzdevumi un prioritātes
Pārskata gada galvenās prioritātes bija:
1) veikt pirmsreģistrācijas pārbaudes noteiktajās riska jomās;
2) izstrādāt rekomendāciju par personas datu apstrādi kredītinformācijas jomā;
3) nodrošināt Kredītinformācijas biroju licencēšanu un uzraudzību;
4) sekmēt sadarbību ar citām ES personas datu uzraudzības institūcijām, lai sekmētu
efektīvāku personas datu aizsardzības Latvijā, kā arī lai gatavotos savstarpējai sadarbībai, kas
plānota jaunajā Personas datu aizsardzības regulā.
Pārskatā sniegts ieskats par paveikto attiecībā uz pārskata gada izvirzītajām prioritātēm.
1.3.1. Pirmsreģistrācijas pārbaužu veikšana riska jomās
Efektīvas personas datu aizsardzības uzraudzības nodrošināšanai, DVI, līdzīgi kā citas
Eiropas Savienības dalībvalstis, veic pirmsreģistrācijas pārbaudes. FPDAL 22.panta otrā daļa
nosaka to, ka DVI identificē to personas datu apstrādi, kur iespējami riski datu subjekta tiesībām
un brīvībām. Šādai personas datu apstrādei nosaka pirmsreģistrācijas pārbaudi. DVI katru gadu
personas datu apstrādes riska jomas nosaka, izvērtējot ar personas datu apstrādi saistītos riskus,
pārkāpumu skaitu noteiktās personas datu apstrādes jomās, kā arī ārvalstu pieredzi un sniegto
informāciju par noteiktu jomu būtiskiem riskiem. Kopā 2015.gadā tika veiktas un uzsāktas 522
pirmsreģistrācijas pārbaudes.
Pirmsreģistrācijas pārbaudes tika veiktas arī uz vietas, kā arī tika uzsākta pirmsreģistrācijas
pārbaude saistībā ar e-veselības projektu, kas paredz padziļinātu dažādu personu datu apstrādes un
aizsardzības jautājumu padziļinātu analīzi.
Kopumā pirmsreģistrācijas pārbaužu veikšana ļauj DVI novērst iespējamos personas datu
aizsardzības pārkāpumus, tādejādi samazinot iespējamo pārkāpumu skaitu, kas savukārt, sekmē
personas datu aizsardzību Latvijā kopumā, veicina pārziņu izpratni par personas datu aizsardzības
pamatprincipiem un praktiskajiem aspektiem, samazina potenciālo sūdzību skaitu DVI un
kopumā, kā arī sniedz informāciju datu subjektiem par pārziņa veikto personas datu apstrādi.
1.3.2. Rekomendācijas par personas datu apstrādi kredītinformācijas jomā izstrāde.
2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Kredītinformācijas biroju likums. Likums regulē
kredītinformācijas biroju darbību un kredītinformācijas apstrādes kārtību šajā likumā noteikto
licencējamo kredītinformācijas biroju darbību ietvaros. Kredītinformācijas biroju likuma 23.pants
nosaka DVI kompetenci – DVI uzrauga kredītinformācijas biroja darbību un DVI ir šajā pantā
noteiktās tiesības un pienākumi. Kā arī Kredītinformācijas biroju likuma 8.panta pirmā daļa
nosaka, ka DVI izsniedz licenci kredītinformācijas biroja darbībai uz pieciem gadiem. Ņemot vērā
Kredītinformācijas biroju likumā noteikto DVI kompetenci, pārskata gadā DVI noteikti jauni
mērķi, funkcijas un uzdevumi kredītinformāciju biroju uzraudzības darbībā.
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Kredītinformācija ir ziņas, kas raksturo klienta vai iespējamā klienta kredītspēju.
Jautājumi, kas ir saistīti ar kredītiem un personas kredītspēju ir aktuāli joprojām, jo nereti personas
realizē iespēju izmantot kredītu pakalpojumus dažādās dzīves situācijās. Informācija par konkrētas
personas kredītspēju ir personas dati.
DVI atbilstoši savai kompetencei uzrauga personas datu apstrādi visās personas datu
apstrādes sistēmās un licencē kredītinformācijas pakalpojumu sniedzējus.
DVI izstrādātajā rekomendācijā “Personas datu apstrāde kredītinformācijas jomā” ir
sniegta vispārīga informācija par reģistriem un datu bāzēm, kurās tiek apstrādāta informācija par
personām un to kredītiem, parādiem vai to klienta vai iespējamā klienta kredītspēju, kā klientiem
saņemt informāciju par reģistros esošajiem personas datiem, par parādvēstures datubāzēm, kā arī
par parādvēstures datubāzēs iekļaujamo informāciju, kā arī cita informācija attiecībā uz
kredītinformāciju.
DVI rekomendācijai ir ieteikuma raksturs, tā izstrādāta, pamatojoties uz FPDAL 29.panta
trešās daļas 4.punktu, kas nosaka to, ka DVI ierosina un veic darbības, kas vērstas uz efektīvāku
personas datu aizsardzību, kā arī, ņemot vērā DVI pieredzi, izskatot dažādus iesniegumus un
sūdzības, kā arī indivīdu uzdotos jautājumus konsultāciju laikā un informatīvajos semināros.
Rekomendācija ir DVI viedoklis par FPDAL noteikto datu subjektu tiesību ievērošanas
interpretāciju, tas nav tiesību akts, kāds ir FPDAL, kas nosaka pārziņiem pienākumus, kas tiem
jānodrošina. Pārziņi var atrast alternatīvus veidus, kā nodrošināt FPDAL prasības un ieviest citu
labo praksi.
Rekomendācijas teksts elektroniskā formātā pieejams DVI mājaslapā http://www.dvi.gov.lv/lv/jaunumi/publikacijas/.
1.3.3. Kredītinformācijas biroju licencēšana un uzraudzība
Pārskata gadā izsniegta viena licence kredītinformācijas biroju darbībai, kā arī reģistrēts
viens eksperts, kuram ir piešķirtas tiesības veikt auditu un sagatavot audita ziņojumu saskaņā ar
Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.267 “Kredītinformācijas biroju licencēšanas
un uzraudzības noteikumi” 10.punktu.
Lai iegūtu tiesības veikt kredītinformācijas biroju auditu un sagatavot audita ziņojumus
saskaņā Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.267 “Kredītinformācijas biroju
licencēšanas un uzraudzības noteikumi” DVI ir izstrādājusi pieteikuma veidlapu iekļaušanai
ekspertu sarakstā, lai palīdzētu personām, kuras vēlas tikt iekļautas ekspertu sarakstā, iesniedzot
nepieciešamo informāciju par atbilstību Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.267
“Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi” izvirzītajām prasībām.
1.3.4. Sadarbība ar citu ES dalībvalstu personas datu aizsardzības institūcijām
Lai sekmētu efektīvāku personas datu aizsardzību Latvijā, pārskata gadā DVI nodrošināja
Latvijas Republikas pārstāvību Vienotajā Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) uzraudzības
institūcijā, Vienotās pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas (EURODAC) uzraudzības
institūcijā, Vienotās Vīzu informācijas sistēmas (VIS) uzraudzības institūcijā, Apvienotajā
Eiropola uzraudzības institūcijā, Eiropola Apelācijas komitejā un Apvienotajā Muitas informācijas
sistēmas uzraudzības institūcijā, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK
(1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu
brīvu apriti 29.panta darba grupā, kā arī citos Eiropas Savienības un starptautiskā mēroga personas
datu aizsardzības institūciju pasākumos.
Pārskata gadā turpinājās sadarbība ar Baltijas valstu datu aizsardzības institūcijām. Ņemot
vērā Baltijas reģiona kopīgo vēsturisko mantojumu un sadarbību šī reģiona ekonomiskās attīstības
veicināšanai, jau 2012.gadā tika panākta vienošanās īstenot ciešāku Baltijas valstu sadarbību arī
personas datu aizsardzības uzraudzības jomā, tādejādi panākot ciešāku Baltijas valstu sadarbību
personas datu aizsardzības jomā, tostarp īstenojot vienotu personu datu apstrādes kontroles
pasākumus iepriekš izvēlētā komercdarbības sektorā. DVI pārstāvji 2015.gadā no 26.4

27.februārim piedalījās Baltijas valstu datu aizsardzības uzraudzības institūciju sanāksmē, kas
norisinājās Igaunijā, Pērnavā un diskutēja par aktualitātēm personas datu aizsardzības jomā.
Pārskata gadā īstenota dalība starptautiskajos pasākumos, gan tādos, kas ir jau kļuvuši par
ikgadējiem, gan tādos, kas notika pirmo reizi. Tika nodrošināta dalība 8.Starptautiskajā konferencē
“Computers, Privacy& Data protection – Data protection on the Move”, kas norisinājās Briselē,
Beļģijā, tika nodrošināta dalība Direktīvas 95/46/EK1 29.panta darba grupas plenārsēdē, tika
nodrošināta dalība Šengenas, EURODAC, VIS informācijas sistēmas uzraudzības institūcijas
sanāksmēs, tika nodrošināta dalība Apvienotās Eiropola uzraudzības institūcijas sanāksmē,
Eiropola apelācijas komitejas sanāksmē un Apvienotās muitas informācijas sistēmas uzraudzības
sanāksmē, tika nodrošināta dalība Šengenas novērtēšanas vizītes ietvaros Austrijā personas datu
aizsardzības jomā, DVI pārstāvji piedalījās arī Direktīvas 95/46/EK Eiropas Datu aizsardzības
komisāru Pavasara konferencē, Mančesterā, Lielbritānijā, kā arī tika nodrošināta dalība citos
pasākumos.
Saistībā ar jauno datu aizsardzības reformu, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula), kas tika pieņemta 2016.gada 27.aprīlī un, kuras piemērošana tiks uzsākta no
2018.gada 25.maija, DVI būs jāapzina atbilstošo pasākumu īstenošana, kas nepieciešami šīs
reformas ieviešanai. Līdz ar to paredzama arī ciešāka sadarbība ar citām personas datu aizsardzības
iestādēm.
1.4. Budžeta programmas
DVI darbība 2015.gadā finansēta no valsts pamatbudžeta programmas 09.02.00 “Fizisko
personu datu aizsardzība”.

II FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
DVI budžetu 2015.gadā veidoja apakšprogramma 09.02.00 “Fizisko personu datu
aizsardzība”.
DVI finansējumu veido divi ieņēmumu avoti:
1) dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;
2) maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi.
Finansējuma izlietojums un rādītāju izpilde 2015.gadā un to salīdzinājums ar 2014.gadu
atspoguļots 1.tabulā.

Direktīvas 95/46EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti skatīt
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:lv:HTML
1

5

1.tabula
Pamatbudžeta programmas 09.02.00 „Fizisko personu datu aizsardzība”
valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (euro)
Nr.
p.k.

Finansiālie rādītāji

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Dotācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti
2.2.
izdevumi kapitālieguldījumiem

2014.gadā 2015.gadā
(faktiskā
Apstiprināts faktiskā
izpilde
likumā
izpilde
402597
711789
702544
381160
21437

687456
24333

687456
15088

404722
397082
397082

711789
617539
617539

608060
524863
524863

7640

94250

83197

Budžeta programmas 09.02.00. „Fizisko personu datu aizsardzība” ietvaros apgūti 608060
EUR jeb 88.45 % no plānotajiem izdevumiem.
2015.gadā DVI tika piešķirts papildu finansējums 314330 EUR apmērā, lai nodrošinātu
Eiropas Savienības tiesību aktu prasību ievērošanu personas datu apstrādes jomā (Šengenas
informācijas sistēmas uzraudzībai, Valsts robežas drošības politikas īstenošanai un Eurodac
sistēmas personas datu uzraudzības efektīvai īstenošanai) un, lai saskaņā ar Kredītinformācijas
biroju likumu nodrošinātu kredītinformācijas biroju licences izsniegšanu un to darbības
uzraudzību, izveidojot sešas jaunas amata vietas. Kā rezultātā pārskata periodā palielinājušies
izdevumi atlīdzībai, precēm un pakalpojumiem, pamatkapitāla veidošanai.
Atbilstoši resursu izlietojumam, 2015.gadā palielinājušies izdevumi sabiedrības
informēšanai personas datu aizsardzības jomā un izdotas brošūras: “Datu subjekta tiesības” un
“Personas datu apstrāde kredītinformācijas jomā”, kā arī tika aktualizētas septiņas rekomendācijas
– “Personas datu aizsardzība darba vietās”, “Personas datu definīcija”, “Personas datu apstrādes
drošība”, “Bērnu datu aizsardzība skolās”, “Datu apstrāde videonovērošanas jomā”, “Personas dati
Šengenas informācijas sistēmā”, “Personas datu apstrādes tiešsaistes sociālajos tīklos”. Divas
rekomendācijas tulkotas krievu valodā - “Personas dati Šengenas informācijas sistēmā” un “Datu
subjekta tiesības”. Tika izstrādāts audiovizuāls (video) materiāls “Personas dati un Tavas tiesības”
un ievietots DVI mājaslapā. Budžeta programmas rezultatīvo rādītāju izpilde apkopota 2.tabulā.
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2.tabula
budžeta programmas 09.02.00 „Fizisko personu datu aizsardzība”
rezultatīvie rādītāji
Rezultatīvā rādītāja Plānotā
nosaukums
vērtība
Personas
datu 475
apstrādes pārbaužu
skaits

Faktiskā
izpilde
416

15
Konstatēto
personas
datu
aizsardzības
pārkāpumu
īpatsvars (%)pret
kopējo
veikto
pārbaužu skaits

27

Izstrādāto
rekomendāciju
skaits

2

Rekomendācija - “Datu subjekta tiesības” un
“Personas datu apstrāde kredītinformācijas jomā”

56788

2015.gadā tika plānots izsniegt 3 licences
kredītinformācijas biroju darbībai, bet tika
izsniegta 1 licence kredītinformācijas biroju
darbībai.

6833

Sodi tika piemēroti par konstatētajiem personas
datu aizsardzības pārkāpumiem, kā arī par
informācijas nesniegšanu DVI.

2

Kredītinformācijas 93034
biroja nodeva un
nodeva
par
personas
datu
apstrādes sistēmas
reģistrēšanu
vai
Fizisko
personu
datu aizsardzības
likumā
noteikto
reģistrējamo
izmaiņu izdarīšanu
Piemērotie sodi par 14 940
personas
datu
aizsardzības
pārkāpumiem

Paskaidrojums
Faktiski reģistrēto personas datu apstrādes
pārbaužu skaits samazinājās attiecībā pret plānoto
personas datu apstrādes pārbaužu skaitu par
12.4%, jo liela darba apjoma dēļ nebija iespējams
veikt pārbaudes uz vietas, pamatojoties uz
pašiniciatīvu salīdzinājumā ar 2014.gadu.
Personas datu apstrādes pārbaužu skaits
palielinājās, ņemot vērā iedzīvotāju sūdzību
skaitu un saņemto personas datu apstrādes
iesniegumu skaitu.

2015.gada laikā DVI ir daļēji sasniegusi rezultatīvo rādītāju plānoto vērtību.
No valsts budžeta līdzekļiem 2015.gadā SIA „SKDS” veica pētījumu par sabiedrības
informētību Latvijā par personas datu aizsardzības jautājumiem saistībā ar personas datu apstrādi
kredītinformācijas birojos 4780 EUR apmērā.

7

2.2. DVI sniegtie maksas pakalpojumi
DVI sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi, kas apstiprināts ar Ministru kabineta
2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.992 „Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu
cenrādis”.
2015.gadā no maksas pakalpojumiem kopumā saņemtie naudas līdzekļi ir 15088 EUR
apmērā.
Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecības izsniegšana
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.992 „Datu valsts
inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis” maksa par personas datu apstrādes reģistrācijas
apliecības izsniegšanu ir 14,23 EUR. 2015.gadā tika izsniegtas 48 personas datu apstrādes
reģistrācijas apliecības.
Personas datu apstrādes reģistrācijas iesnieguma aizpildīšana un izdrukāšana
DVI konsultē pārziņus par personas datu apstrādes reģistrācijas iesnieguma aizpildīšanu,
tiekoties klātienē un izdrukājot aizpildīto personas datu apstrādes reģistrācijas iesniegumu.
2015.gadā šis maksas pakalpojums ir sniegts 28 pārziņiem vai to pārstāvjiem. Maksa par
pakalpojumu 30,15 EUR.
Organizētie semināri fizisko personu datu aizsardzības jomā
DVI organizēja informatīvos seminārus par personas datu aizsardzību – personas datu
apstrādes reģistrāciju, personas datu aizsardzības auditu, videonovērošanu u.c. personas datu
aizsardzības jautājumiem. Kopumā 2015.gadā DVI organizēja sešus seminārus 86 klausītājiem par
datu aizsardzību. Maksa par pakalpojumu – 48,24 EUR par personu.
Personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma organizēšana
DVI 2015.gadā organizēja četrus personas datu aizsardzības speciālistu pārbaudījumus,
kuros kopā piedalījās 32 pretendenti, personas datu aizsardzības speciālistu kvalifikācija piešķirta
17 pretendentiem. Pakalpojums ietver pārbaudījuma jautājumu un uzdevumu sagatavošanu,
individuālu atbilžu veidlapu sagatavošanu, pārbaudījuma organizēšanu un rezultātu vērtēšanu, ko
veic komisija trīs personu sastāvā, kā arī lēmumu par pārbaudījuma rezultātiem sagatavošanu un
apliecību izsniegšanu.
2.3. Vadības un darbības uzlabošanas sistēmas
Pārskata gadā Tieslietu ministrijas Iekšējā audita departaments nav veicis iekšējo auditus.
Vienlaikus DVI nav pārliecinošu pierādījumu par vadības darbību sistēmu uzlabošanas veiktajiem
pasākumiem 2015.gadā.

III Personāls
Lai nodrošinātu DVI uzticēto funkciju un uzdevumu izpildi, personāla vadības galvenais
uzdevums ir piesaistīt profesionālus speciālistus ilgtermiņā. Personāla vadības mērķis ir nodrošināt
personāla atlasi, novērtēšanu, karjeras attīstību. Pārskata periodā iestādē bija nodarbināti vidēji 19
ierēdņi un darbinieki no tiem 18 sievietes un 6 vīrieši. Personāla vidējais vecums 2015.gadā bija
32 gadi. 2015.gadā DVI strādāja ierēdņi un darbinieki vecuma amplitūdā no 20 līdz 74 gadiem
apkopota 1.attēlā.
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1.attēls
DVI ierēdņu un darbinieku skaits sadalījums pa vecuma grupām 2015.gadā
DVI darbinieku izglītības līmeņu sadalījums 2015.gadā:
1) 2 darbiniekiem – vidējā izglītība;
2) 12 darbiniekiem – augstākā izglītība;
3) 6 darbiniekiem ir iegūts maģistra grāds.
2015.gadā darba tiesiskās attiecības tika pārtrauktas ar 8 (astoņiem) ierēdņiem un
darbiniekiem un darba tiesiskās attiecības tika nodibinātas ar 7 (septiņiem) ierēdņiem un
darbiniekiem.
DVI ierēdņu un darbinieku kapacitātes celšanai tika organizēti iekšējie semināri par
dažādiem datu aizsardzības jautājumiem, kā arī 2015.gada ietvaros DVI ierēdņi un darbinieki
apmeklēja dažādus seminārus un kursus. DVI ierēdņi un darbinieki apmeklēja dažādus seminārus:
1)
2)
3)
4)
5)

Administratīvā akta sagatavošana;
Efektīva komunikācija ar klientu;
Elektroniskie dokumenti – to izstrādāšanas, glabāšanas un aprites kārtība;
Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās;
Rakstiskā saziņa.

2015.gadā tika apmeklēta SIA “ASAP” Promo” rīkotā biznesa un tehnoloģiju konference
“Industry Day 2015” , kurā tika sniegta aktuālākā informācija par tehnoloģiju izmantošanu darba
vides uzlabošanā.
Administratīvās daļas pārstāvji apmeklēja Lietišķās informācijas centra rīkoto semināru
“Jaunie Darba likuma grozījumi saistībā ar grāmatvedības darbu piemērošanu” un “Svarīgākie
un visaktuālākie jaunumi un jautājumi nodokļu tiesībās 2015.gadā no valsts budžeta finansētajās
iestādēs”. Administratīvās daļas vecākā grāmatvede apmeklēja arī SIA “Zinību cietoksnis”
“Valsts budžeta plānošanas jautājumi valsts pārvaldes iestādēs”. Lai celtu darbinieku kapacitāti
personālvadībā tika saņemta SIA “Visma Enterprise” klātienes konsultācija “Personas kartiņas
MH 54.1 sagatavošana un datņu pārbaudes iespējas” un apmeklēts SIA “Zygon Baltic
Consulting” rīkotais seminārs “Risku vadība”.
Otrās uzraudzības daļas pārstāvji kvalifikācijas pilnveidei apmeklēja biedrības “Latvijas
Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” rīkoto semināru “Pārliecināšanas
īsās formas”, kurā tika skaidrots kā precīzi un kodolīgi sarunas laikā uzsvērt svarīgākās lietas un
semināru “Valsts informācijas sistēmu un datu bāzu izmantošana. Aktualitātes elektronisko
dokumentu uzskaitē, saglabāšanā un nodošanā valsts glabāšanā”, kurā tika skaidrots par drošu
elektronisko dokumentu pārvaldību.
2015.gadā tika apmeklēts Latvijas Datortīklu skolas 36.sesija, kuras ietvaros tika saņemta
aktuālākā informācija un drošības jautājumi informācijas tehnoloģiju nozarē.
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Lai papildinātu DVI ierēdņu un darbinieku valodu prasmes, sadarbībā ar SIA “Lingua
Baltik” tika organizētas angļu valodas nodarbības.
Ņemot vērā, ka DVI ierēdņiem un darbiniekiem ir tieša komunikācija ar klientiem un, lai
veicinātu iekšējo sadarbību, tad 2015.gadā sadarbībā ar SIA “Humulus” tika rīkots seminārs
“Komunikācijas iemaņu pilnveide darbā ar klientiem un psihoemocionālā stāvokļa uzlabošana
darba vidē”.
Ņemot vērā, ka DVI 2015.gadā ieviesa jaunu elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmu
“EDUS” DVI ierēdņiem un darbiniekiem SIA “Softikom” sniedza klātienes konsultāciju “EDUS
– lietotāja apmācība”.
Pamatojoties uz 2014.gada ikgadējo ierēdņu un darbinieku darbības rezultātu novērtēšanu
un personāla mainību 2015.gadā, lai nodrošinātu DVI darbības efektivitāti un lietderību DVI
turpināja celt ierēdņu un darbinieku kvalifikāciju apmeklējot ārējos un rīkojot iekšējos seminārus.

IV Komunikācija ar sabiedrību
Pārskata gadā DVI, sadarbībā ar Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta
sabiedrisko attiecību speciālistiem, nodrošināja informācijas sniegšanu masu saziņas līdzekļiem.
Sadarbība ar masu saziņas līdzekļiem DVI notiek regulāri, ņemot vērā personas datu apstrādes un
aizsardzības jautājuma aktualitāti un sarežģītību, ko ietekmē informācijas tehnoloģiju un interneta
vides attīstība. 2015.gadā tika aktualizēti dažādi ar personas datu aizsardzību saistīti jautājumi, tai
skaitā diskusija par personas datu aizsardzības reformu, kuru iniciējusi Eiropas Komisija.
4.1.

Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi

Visbiežāk DVI viedokli par dažādiem praktiskiem personas datu apstrādes un aizsardzības
jautājumiem lūdza LTV1 raidījuma „4 studija”, TV3 raidījuma „BezTabu” žurnālisti, kā arī
žurnālisti, ar lūgumu skaidrot, kā konkrētam indivīdam rīkoties dažādās ar personas datu apstrādi
un aizsardzību saistītās situācijās. Kā arī tika sniegta informācija, kādi ir atsevišķu pārbaužu
rezultāti.
Aktuālākā informācija par DVI aktualitātēm personas datu aizsardzības jomā tiek publicēta
DVI interneta mājas lapā (www.dvi.gov.lv) un Twitter profilā @Datu_inspekcija. Twitter konts
tika izveidots 2015.gadā, lai nodrošinātu plašāku iespēju sniegt informāciju publiskajā telpā par
aktualitātēm personas datu aizsardzības jomā.
Sabiedrības informēšanai 2015.gadā tika organizēti 4 semināri kā maksas pakalpojumi, tika
nodrošināta DVI darbinieku dalība vairākās informatīvajās sanāksmēs par personas datu apstrādes
un aizsardzības jautājumiem.
DVI darbinieki piedalījās seminārā finanšu kompānijas darbiniekiem kā arī Latvijas Sporta
izglītības iestāžu direktoru padomes rīkotā konferencē. DVI pārstāvji apmeklēja arī Rīgas Stila un
modes profesionālo vidusskolu un informēja par personas datu aizsardzības pamatprincipiem
sociālajos tīklos. DVI direktore piedalījās seminārā maksātnespējas procesa administratoriem par
Fizisko personu datu aizsardzības likuma piemērošanu maksātnespējas administratora procesa
darbā. 2015.gadā tika īstenota veiksmīga sadarbība ar Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un
rīkoti vairāki informatīvie divi semināri bāriņtiesu darbiniekiem dažādās Latvijas vietās.
DVI darbinieki katru darba dienu laika posmā no 13:00-15:00 sniedz telefonkonsultācijas,
skaidrojot FPDAL normas un informējot, kā risināt konkrētā indivīda problēmu, kas saistīta ar
iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu. Lielākoties konsultācijas ir nepieciešamas
pārziņiem par personas datu apstrādes reģistrēšanu, kā arī datu subjektiem par FPDAL noteiktajām
prasībām (kā rīkoties konkrētajā situācijā). Vidēji mēnesī DVI 2015.gadā sniedz 260
telefonkonsultācijas (t.sk. trešo valstu pilsoņiem, kuri veic personas datu apstrādi Latvijā un
pārziņiem, kuri nodod personas datus uz trešajām valstīm vai kuri vēlas īstenot savas datu subjekta
tiesības).
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2015.gadā DVI izveidoja informatīvo video materiālu par personas datu
aizsardzības pamatprincipiem. Video rullītis veiksmīgi palīdz paskaidrot datu subjektiem
visu informāciju, kas ir nepieciešama zināt par personas datiem un to aizsardzību. Video
rullītis pieejams šeit- http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/tasjazina-katram/.
2015.gadā DVI veica pētījumu par sabiedrības informētību Latvijā par personas datu aizsardzības
jautājumiem saistībā ar personas datu apstrādi kredītinformācijas birojos. Pētījums veikts
ņemot vērā to, ka Latvijā līdz šim nav veikti padziļināti pētījumi par iedzīvotāju
informētību par personas datu uzkrāšanu un pieejamību kredītiestādēs un to pārraugošās
institūcijās, kā arī iedzīvotāju tiesībām piekļūt šai informācijai. Tādēļ DVI veica pētījumu
par Latvijas iedzīvotāju informētību un savu tiesību pārzināšanu. Pētījuma ietvaros
galvenie secinājumi liecina, ka pēdējo desmit gadu laika periodā iegūtie aptauju dati
liecina, ka iedzīvotāju uztvere par to, kas ir vai nav īpaši aizsargājami personas dati un kas
ir vai nav nododami dati trešajām personām, ir ļoti ievērojami mainījušies. Ja iepriekš liela
daļa iedzīvotāju uzskatīja, ka alga un citi ieņēmumi, kontu stāvoklis, aizņēmumi un kredīti
ir tie dati, kas būtu īpaši aizsargājami, tad šobrīd par sensitīviem iedzīvotāji uzskata sociālā
tīkla profilus, internetā veiktās darbības, patērētāju uzvedību raksturojošus datus.
Tai pašā laikā jāuzsver, ka iedzīvotāji ir pārliecināti, ka dažādām institūcijām un uzņēmumiem ir
pieejami tieši tie dati, kurus viņi neuzskata par sensitīviem, bet tikai neliela daļa ir
pārliecināti, ka pieejami ir arī tādi sensitīvi dati kā informācija par veselības stāvokli,
interneta aktivitātēm, sociālā tīkla profiliem u.tml. Turklāt - lielākā daļa iedzīvotāju
uzskata, ka tiesībām piekļūt personas datiem par kredītiem, parādiem un aizņēmumiem
būtu jābūt tikai bankām un Valsts ieņēmumu dienestam. Arī šādā aspektā jāsecina, ka
iedzīvotāju informētība ir zema un nepilnīga, kas savukārt būtiski ietekmē iedzīvotāju
iespējas aizstāvēt savas tiesības uz personas datu aizsardzību kredītinformācijas aspektā.
Tai pašā laikā kopumā 58% Latvijas
iedzīvotāju uzskata, ka būtu nepieciešams veidot iedzīvotāju kredītspējas reitingu, lai labāk
novērtētu personas spējas segt kredītsaistības, tai skaitā 20% uzskata, kas tas noteikti būtu
nepieciešams, bet vēl 38% - ka drīzāk būtu nepieciešams. Tas savukārt liecina - iedzīvotāji
uzskata, ka kredītspējas kontrolei ir jāpastāv. Šeit gan jānorāda, ka šādu viedokli salīdzinoši
biežāk pauduši tie, kuri retāk ir dažādu finanšu pakalpojumu izmantotāji, kamēr tie, kas
šādus pakalpojumus biežāk izmanto, retāk ir šāda veida reitingu atbalstītāji, kas acīmredzot
arī norāda uz nepieciešamību veikt informēšanas un skaidrošanas aktivitātes dažādām
mērķa grupām.
4.2. Personas datu apstrādes reģistrācija
FDAL 21.pants nosaka gadījumus, kad pārziņiem pirms personas datu apstrādes
uzsākšanas tā ir jāreģistrē DVI vai jānorīko fiziska persona – datu aizsardzības speciālists, t.i., ja
pārzinis:
1) paredz personas datus nodot valstij, kas nav Eiropas Savienības
vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;
2) paredz personas datus apstrādāt, sniedzot finanšu vai apdrošināšanas pakalpojumus,
veicot izlozes vai loterijas, tirgus vai sabiedriskā viedokļa pētījumus, personāla atlasi
vai personāla novērtēšanu kā komercdarbības veidu, sniedzot parāda atgūšanas
pakalpojumus un kredītinformācijas apstrādes pakalpojumus kā komercdarbības veidu;
3) veic sensitīvo personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad minēto datu apstrādi veic
grāmatvedības, personāla uzskaites (darba tiesisko attiecību) mērķiem vai to veic
reliģiskās organizācijas;
4) apstrādā personas datus attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, sodāmību un sodiem
administratīvo pārkāpumu lietās;
5) veic videonovērošanu, saglabājot personas datus;
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6) veic ģenētisko datu apstrādi.
DVI 2015.gadā ir reģistrējusi 401 personas datu apstrādes un 226 izmaiņas personas datu
apstrādē, kas ir vairāk, nekā bija plānots reģistrēt (plānotais apjoms 2015.gadam - 350). Saņemot
pārziņa iesniegumu, DVI izskata sniegto informāciju, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildu
informāciju un veicot pirmsreģistrācijas pārbaudi.
Efektīvas personas datu aizsardzības uzraudzības nodrošināšanai, DVI, līdzīgi kā citas
Eiropas Savienības dalībvalstis, veic pirmsreģistrācijas pārbaudes. Likuma 22.panta otrā daļa
nosaka, ka DVI identificē to personas datu apstrādi, kur iespējami riski datu subjekta tiesībām un
brīvībām. Šādai personas datu apstrādei nosaka pirmsreģistrācijas pārbaudi. DVI personas datu
apstrādes riska jomas nosaka katru gadu, izvērtējot ar personas datu apstrādi saistītos riskus,
pārkāpumu skaitu noteiktās personas datu apstrādes jomās, kā arī ārvalstu pieredzi un sniegto
informāciju par noteiktu jomu būtiskiem jautājumiem.
2015.gadā tika noteiktas šāda riska jomas:
1) informācijas par personas veselību apstrāde;
2) personas datu apstrāde, kuras ietvaros notiek personas datu nodošana uz valsti, kas nav
Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, izņemot, ja Eiropas
Komisija ir konstatējusi, ka trešā valsts nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra direktīvas 95/46/EK
par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
25.panta 6.punktu;
3) veic videonovērošanu, saglabājot personas datus;
4) veic ģenētisko datu apstrādi.
lēmumu par personas datu apstrādes reģistrāciju un veic ierakstu publiski pieejamā
personas
datu
apstrādes
reģistrā,
kas
pieejams
DVI
interneta
vietnē:
www.dvi.gov.lv/registri/pdas/.
Saskaņā ar Likuma 22.panta devīto daļu par katru personas datu apstrādes reģistrāciju līdz
attiecīgā iesnieguma iesniegšanai DVI ir maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā un apmērā, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumu Nr.813
„Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas un Fizisko personu datu aizsardzības likumā
noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrācijas valsts nodevu” 2.punktu ir 28,46 vai 56,91 euro. Valsts
un pašvaldību institūcijas valsts nodevu par apstrādes vai izmaiņu reģistrāciju nemaksā.
Salīdzinot ar iepriekšējo atskaites periodu, visvairāk pirmsreģistrācijas pārbaužu skaits tiek
veikts saistībā ar personas datu apstrādi, veicot videonovērošanu. Attiecībā uz videonovērošanu,
kā arī iepriekšējā pārskata periodā tika veiktas pēcpārbaudes, kuru ietvaros tika konstatēts, ka
pārzinis nav novērsis nepilnības personas datu apstrādē (īpaši saistībā ar videonovērošanu
konstatēti gadījumi, kad pārzinis nav nodrošinājis datu subjektu informēšanu, vai to nav
nodrošinājis atbilstoši Likuma prasībām). Kā arī DVI ir atkārtoti pieprasījusi pārziņiem precizēt
zīmes par videonovērošanas veikšanu, lai tās atbilstu Likuma prasībām. Aktuāls ir arī jautājums
par videonovērošanas ietvaros veiktās personas datu apstrādes - iegūto personas datu glabāšana termiņiem, kuri tiek vērtēti katrā gadījumā atsevišķi. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu ir
palielinājies to pārziņu skaits, kuri jau sākotnēji personas datu apstrādes reģistrācijas iesniegumā
norāda rūpīgi izvērtētu personas datu glabāšanas termiņu, kā arī daudz rūpīgāk izvērtē veikto vai
plānoto personas datu apstrādi kopumā.
Pārskata periodā palielinājies sarežģītu personas datu apstrādes jautājumu skaits, kuru
izvērtēšanai tiek organizētas sanāksmes DVI, sniedzot personas datu apstrādes pārzinim iespēju
sniegt papildus informāciju par paredzamo personas datu apstrādi, kā arī rast risinājumu
atbilstošākai personas datu aizsardzībai. Viens no problēmjautājumiem pēdējo gadu laikā ir
konstatēt, kurš ir personas datu apstrādes pārzinis un kurš ir operators, ņemot vērā dažādu personas
datu apstrādes gadījumu specifiku. Aktualizējies ir arī jautājums par kopīgo pārzini un attiecīgi
atbildības sadalījumu.
Kā tika norādīts, vairākos gadījumos pārziņu iesniegtās informācijas atbilstība tika
pārbaudīta, veicot pārbaudes personas datu apstrādes vietās. Pirmsreģistrācijas pārbaudes rezultātā
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tiek pieņemts lēmums par personas datu apstrādes reģistrēšanu vai nereģistrēšanu DVI, vai arī tiek
pieprasīta papildus informācija no pārziņa, lai novērstu pārbaudes uz vietas ietvaros konstatētās
Likuma nepilnības. Pārskata periodā, piemēram, vairākas atkārtotas pirmsreģistrācijas pārbaudes
uz vietas tika veiktas pašvaldībās, kuras nesniedza sākotnēji visu informāciju par veikto personas
datu apstrādi. Pirmsreģistrācijas pārbaužu rezultātā nereti pārziņi izvēlējās papildināt savu
darbinieku zināšanas par Likuma prasībām, apmeklējot DVI organizētos maksas seminārus, kā arī
analizējot DVI izstrādāto rekomendāciju ietvaros sniegto informāciju.
4.3. Personas datu aizsardzības speciālistu reģistrēšana
Globalizācijas procesu rezultātā ekonomiskajiem procesiem mūsdienās nav ģeogrāfisko
robežu, kas ierobežo attiecīgu normatīvo aktu piemērošanu, tajā skaitā attiecībā uz personas datu
aizsardzību, jo nav pieņemtu vispārēju starptautisku personas datu apstrādes un aizsardzības
standartu, kas būtu visām valstīm saistoši. Tādēļ personas datu aizsardzības pašregulācijas pieeja
var palīdzēt novērst šīs iespējamās neprecizitātes, lai kopēji piemērotu personas datu aizsardzības
un privātuma prasības. Viens no šādiem pašregulācijas mehānismiem ir personas datu aizsardzības
speciālists katrā konkrētajā uzņēmumā vai iestādē. Pirmais personas datu speciālista institūts tika
ieviests Vācijā 1977. gadā attiecībā uz privāto sektoru kā papildu pašregulācijas mehānisms, kas
palīdzētu atbildīgajiem par personas datu aizsardzību (t.i. pārziņiem) nodrošināt, ka viņu darbība
atbilst likumdošanas izvirzītajām prasībām. Personas datu aizsardzības speciālisti ir vairākās ES
dalībvalstīs un tiek uzskatīts, ka personas datu aizsardzības speciālists sekmē klientu un darbinieku
uzticēšanos organizācijas/institūcijas veiktajai personas datu apstrādei, ka tā tiks nodrošināta
atbilstoši likuma prasībām un personas datu aizsardzības labās prakses principiem.
Lai sekmētu personas datu aizsardzības nodrošināšanu, iestādes vai uzņēmuma vadītājs var
norīkot konkrētu darbinieku atbildīgu par personas datu aizsardzību, var izmantot ārpakalpojumu
iespējas attiecībā gan uz personas datu apstrādi, gan aizsardzību, kā arī var iecelt personas datu
aizsardzības speciālistu (datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju piešķir DVI pēc tam, kad
konkrētā persona ir nokārtojusi pārbaudījumu DVI; personas datu aizsardzības speciālists nav
obligāta normatīvajos aktos noteikta prasība). Tomēr saskaņā ar Likuma 2.panta 9.punktu atbildīgs
par personas datu apstrādi ir pārzinis.
Personas datu aizsardzības speciālistus, kopš šī institūta ieviešanas Latvijā 2007.gadā, ir
izvēlējušās gan publiskā sektora institūcijas, gan privātā sektora pārstāvji, un to galvenais
uzdevums ir sniegt atbalstu un konsultēt iestādes vai uzņēmuma vadību personas datu apstrādes
un aizsardzības jautājumos, tajā skaitā risinot problēmjautājumus šajā jomā. Lai kļūtu par personas
datu aizsardzības speciālistu, konkrētajām indivīdam nepieciešama augstākā izglītība tiesību
zinātnē vai informācijas tehnoloģiju jomā.
2014.gadā 42 pārziņi ir reģistrējuši personas datu aizsardzības speciālistus. Pārziņi DVI
piesaka personas datu aizsardzības speciālistus, kuri ir ieguvuši personas datu aizsardzības
speciālista kvalifikāciju. Iesniegumu par speciālista reģistrāciju DVI ir pienākums izskatīt 15 dienu
laikā no tā saņemšanas dienas. Personas datu aizsardzības speciālistu reģistrēšanu DVI veic bez
maksas.

V

DVI prioritātes 2016. gadam

Pirmsreģistrācijas pārbaudes šādās riska jomās:
1) personas sensitīvo personas datu apstrāde;
2) personas datu apstrāde, kuras ietvaros notiek personas datu nodošana uz valsti, kas
nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, izņemot, ja Eiropas Komisija
ir konstatējusi, ka trešā valsts nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 25.panta 6.punktu;
3) videonovērošana, saglabājot personas datus;
4) ģenētisko datu apstrāde.
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Ņemot vērā Eiropas Savienības tiesas spriedumu C-362/14 (M.Šrema lietā pret Īrijas Datu
aizsardzības uzraudzības institūciju) un pašreizējo neskaidrību attiecībā uz to, kā atbilstoši
Likumam un ES tiesību aktiem organizēt personas datu nodošanu uz trešajām valstīm, lai
nodrošinātu adekvātu personas datu aizsardzību, DVI plāno izstrādāt rekomendāciju par personas
datu nodošanu uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.
DVI plānotie būtiskākie sadarbības pasākumi, kas tiek turpināti 2016.gadā un citi
sadarbības projekti, sadarbības stratēģijas izveides uzdevumi un pasākumi:
DVI turpinās dalību diskusijās, nodrošinot Latvijas Republikas pārstāvību galvenokārt
tajās aktivitātēs, kuras noteic Eiropas Savienības vai starptautiskie tiesību akti, tostarp Vienotajā
Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) uzraudzības institūcijā, Vienotās pirkstu nospiedumu
salīdzināšanas sistēmas (EURODAC) uzraudzības institūcijā, Vienotās Vīzu informācijas sistēmas
(VIS) uzraudzības institūcijā, Apvienotajā Eiropola uzraudzības institūcijā, Eiropola Apelācijas
komitejā un Apvienotajā Muitas informācijas sistēmas uzraudzības institūcijā, kā arī Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 29.panta darba
grupā, kā arī citos Eiropas Savienības un starptautiska mēroga personas datu aizsardzības
institūciju pasākumos. Tādejādi veicinot aktuālās informācijas un pieredzes par dažādiem
aktuāliem starptautiskiem personas datu apstrādes jautājumiem apmaiņu valstu starpā.
DVI 2016.gadā organizēs Baltijas valstu datu aizsardzības iestāžu ikgadējo sanāksmi Rīgā,
Latvijā, kuras mērķis būs diskutēt par aktualitātēm personas datu aizsardzības jomā, attiecīgi arī
par 2015.gadā īstenotās vienotās pārbaudes rezultātiem. Šī pasākuma ietvaros tiks lemts arī par
vienoto pārbaudi Baltijas valstīs, kas tiks veikta 2016.gadā, tādejādi sekmējot personas datu
aizsardzības līmeņa stiprināšanu.
Saistībā ar jauno datu reformu, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi
un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula),
kas tika pieņemta 2016.gada 27.aprīlī un, kuras piemērošana tiks uzsākta no 2018.gada 25.maija,
DVI būs jāapzina atbilstošo pasākumu īstenošana, kas nepieciešami šīs reformas ieviešanai. Līdz
ar to paredzama arī ciešāka sadarbība ar citām personas datu aizsardzības iestādēm.
2016.gadā DVI plāno pārskatīt un pilnveidot esošo tiesisko regulējumu personas datu
apstrādes jomā:
1) veicot strukturālās izmaiņas, piesaistot profesionālus, zinošus un kompetentus
speciālistus ilgtermiņā informācijas tehnoloģiju un personas datu apstrādes jomā;
2) pilnveidojot pārbaužu veikšanas procesu, tajā skaitā DVI procedūras un ieviešot Valsts
kontroles ieteikumu ieviešanu atbilstoši Valsts kontroles 2016.gada 29.aprīļa revīzijas ziņojumam
nr.2.4.1-31/2015 “Par Tieslietu ministrijas 2015.gada pārskata sagatavošanas pareizību”.
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