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Tiesībsarga birojā ir saņemts Jūsu iesniegums (reģistrēts 2011.gada 
22.februārī ar Nr.250), par to, ka pašvaldības ziņu lapā ir publiskoti Jūsu personas 
dati.  

No iesniegumam pievienotās 2011.g. februāra pašvaldības ziņu lapas ir 
redzams, ka tur publicēti pašvaldības domes 2011.g. 20.janvāra sēdē izskatītie 
jautājumi. Tostarp publicēts teksts: „Nolēma izīrēt minētajai personai pašvaldības 
dzīvokli, norādot adresi”. 

 
Likuma „Par pašvaldībām” 26. pants nosaka: Domes sēdes ir atklātas, ja 

likumos nav noteikts citādi. Domes lēmumi un domes sēžu protokoli ir publiski 
pieejami. Domes lēmumus publicē pašvaldības mājaslapā internetā ne vēlāk kā 
trešajā darbdienā pēc to parakstīšanas dienas. Pieejamību domes lēmumiem un 
domes sēžu protokoliem nodrošina, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos 
informācijas pieejamības ierobežojumus. 

Informācijas atklātības likums paredz nodrošināt, lai sabiedrībai būtu 
pieejama informācija, kura ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei atbilstoši tās 
kompetencei ir pienākums radīt. Tas nozīmē, ka šeit no vienas puses ir sabiedrības 
intereses būt informētai par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem un īstenot 
sabiedrības kontroli par resursu izlietojumu, ietverot arī pašvaldības dzīvokļu 
izīrēšanu. Likums nepārprotami nosaka šo lēmumu publiskumu un paredz to 
publicēšanu.  

Otrs aspekts ir publiskotās informācijas saturs. Tiesības saņemt informāciju 
nav absolūtas. Ir jāņem vērā arī valsts pienākums vienlaicīgi aizsargāt personas 
privāto dzīvi. Informācijas atklātības likuma 5.panta 2.daļa paredz, ka par 
ierobežotas pieejamības informāciju uzskatāma informācija par fiziskās personas 
privāto dzīvi. Šajā gadījumā ir būtiski samērot minētās sabiedrības intereses un 
indivīda tiesības.  

Publicējot ziņu, novada iedzīvotājiem ir atklāta Jūsu potenciālā dzīvesvietas 
adrese, kas ir personas datu sastāvdaļa. Saskaņā ar Fizisko personu datu 
aizsardzības likumu (turpmāk tekstā - FPDAL) personas dati ir jebkāda 
informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu. 
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Sazinoties ar Valsts Datu inspekcijas speciālistu, noskaidrots, ka šāda 
personas datu publiskošana nebūtu pieļaujama un pašvaldībai, publiskojot lēmumu 
ir jāizklāj personu identificējoša informācija. Piemēram, šajā gadījumā risinājums 
būtu nepubliskot pilnu personas vārdu vai uzvārdu, vai arī nepubliskot precīzu 
adresi, kas pilnībā atklāj konkrētas personas dzīvesvietu. Publiskojot šos datus, 
iespējami lielākam apdraudējuma riskam tiek pakļauta personas drošība, 
personiskās un mantiskās intereses utml. Tiesiskais pamatojums šādai aizklāšanai 
ir likuma „Par pašvaldībām” 26. panta 2.daļas 3.teikums, ka paredz, ka pieejamību 
domes lēmumiem un domes sēžu protokoliem nodrošina, ievērojot normatīvajos 
aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus. 

Publiskojot lēmumus, kas ietver personas datus, pašvaldība veic personas datu 
apstrādi un tai jāņem vērā FPDAL 7.pantā ietvertās prasības. 

 
Saskaņā ar FPDAL 29.pantu personas datu aizsardzības uzraudzību veic Datu 

valsts inspekcija. No šī likuma panta izriet, ka Datu valsts inspekcijai personas 
datu aizsardzības jomā cita starpā ir šādi pienākumi un tiesības: nodrošināt valstī 
personas datu apstrādes atbilstību šā likuma prasībām; izskatīt sūdzības, kas 
saistītas ar personas datu aizsardzību; veikt personas datu apstrādes pārbaudi; 
likumā noteiktajā kārtībā uzlikt administratīvos sodus par pārkāpumiem personas 
datu apstrādē. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, ja vēlaties panākt lietā juridiski saistošu 
risinājumu kompetentās iestādes ietvaros, Jūs varat vērsties Valsts Datu inspekcijā, 
Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13 - 15, LV-1011, Tār. 67223131. 

 
 
 
Ar cieņu 

 Tiesībsarga pilnvarojumā 
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