
 
 

Pielikums Nr.1. 
2020. gada 2. janvāra rīkojumam  

Nr. Nr.1-08/20/001V 
IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJAS SARAKSTS 

 
Nr. 
p. k. 

Informācijas veids, temats un 
dokuments 

Ierobežotas pieejamības 
pamatojums 

Ierobežotas 
pieejamības 
informācijas 

statusa termiņš 
1. Informācija, kurai ierobežotas pieejamības informācijas statuss noteikts ar 

likumu: 
1.1. Publisko iepirkumu 

pretendentu piedāvājumi un 
pieteikumi 

Publisko iepirkumu likuma 
14.pants, 40.panta trešā 
daļa 

Visu laiku 

1.2. Iepirkumu līgumos ietvertie 
fizisko personu dati 

Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 1. 
panta 2.punkts, Publisko 
iepirkumu likuma 14.pants 

Visu laiku 

1.3. Iepirkumu līgumos ietvertā 
informācija, kas satur 
komercnoslēpumu 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
1.punkts; 
Publisko iepirkumu likuma 
14.pants, 40.panta trešā 
daļa 

Visu laiku 

1.4. SAC “Rauda” sarakste ar 
informācijas pieprasītājiem un 
ziņas par šīm personām 

Informācijas atklātības 
likuma 11.panta sestā daļa 

Visu laiku 

1.5. Informācija, kas atklāj 
iesnieguma iesniedzēja 
identitāti 

Iesniegumu likuma 9.panta 
pirmā daļa 

Visu laiku 

1.6. Iesniegumā norādītie fakti, ko 
iesniedzējs nevēlas, lai 
publisko 

Iesniegumu likuma 9.panta 
otrā daļa 

Visu laiku. 
Informāciju var 
izpaust ar 
iesniedzēja 
piekrišanu 

1.7. SAC “Rauda” 
grāmatvedībā esošā 
informācija un dati, kas 
saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem nav iekļauti SAC 
“Rauda” pārskatos 

Likuma „Par 
grāmatvedību” 4.pants 

Visu laiku. 
Informācija ir 
pieejama revīzijām, 
nodokļu 
administrācijai 
nodokļu 
aprēķināšanas 
pareizības pārbaudei, 
citām kontrolējošajām 
institūcijām 



   normatīvajos aktos 
noteiktajos 
gadījumos 

1.8. Informācija, kas atzīta par 
komercnoslēpumu 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
3.punkts; 
Komerclikuma 19.pants 

Visu laiku. 
Informāciju var 
atklāt ar attiecīgās 
organizācijas 
piekrišanu 

1.9. SAC “Rauda” klientu 
lietas 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
4.punkts, 8.pants; 
Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 1. 
panta 2.punkts, 
Likuma „Par sociālo 
drošību” 16.panta pirmā 
daļa, Ministru kabineta 
2017.gada 13.jūnija 
noteikumu Nr.338 
“Prasības sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem” 
4.5.apakšpunkts 

Visu laiku 

1.10. Dokumenti, kas satur SAC 
“Rauda” klientu personas, 
t.sk., īpašu kategoriju datus, 
informāciju par mantisko 
stāvokli, pieprasītajiem un 
saņemtajiem sociālajiem 
pakalpojumiem un sociālo 
palīdzību 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
4.punkts, 8.pants; 
Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 1. 
panta 2.punkts, 
Likuma „Par sociālo 
drošību” 16.panta pirmā 
daļa 

Visu laiku 

 
2. 

 
Informācija SAC “Rauda” iekšējai lietošanai: 

2.1. Dokumenti, kas izstrādāti, 
sagatavojoties kādas lietas 
kārtošanai (t.sk. ekspertu 
atzinumi, citu iestāžu 
dokumenti u.c.) 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
2.punkts, 6.panta pirmā un 
otrā daļa 

Līdz brīdim, kad 
pieņemts SAC 
“Rauda” lēmums par 
attiecīgo lietu vai 
dokuments, kas 
netiek klasificēts kā 
ierobežotas 
pieejamības 
dokuments, nosūtīts 
adresātam 

2.2. Dienesta ziņojums Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
2.punkts, 6.panta pirmā un 
otrā daļa 

Līdz brīdim, kad 
pieņemts SAC 
“Rauda” lēmums par 
attiecīgo lietu vai 
dokuments, kas 
netiek klasificēts kā 
ierobežotas 
pieejamības 
informācija, nosūtīts 



   adresātam 
2.3. Iekšējā audita ziņojumi un 

apstiprinātie ieteikumu 
ieviešanas grafiki, revīzijas 
akti, tematisko pārbaužu 
atzinumi un to projekti, 
ziņojumi vadībai par gada 
pārskata revīziju 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
2.punkts 

Visu laiku 

2.5. Iekšējā sarakste, t.sk., 
elektroniskā pasta sarakste 
starp darbiniekiem darba 
pienākumu pildīšanai 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
2.punkts 

Visu laiku 

 
2.6. 

Sarakste ar tiesību sargājošām 
institūcijām par SAC “Rauda” 
darbinieku vai 
klientu darbību/rīcību 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
4.punkts, 8.pants 

Līdz brīdim, kad 
pieņemts tiesību 
sargājošās 
institūcijas lēmums 

2.7. Visa veida uzskaites žurnāli un 
medicīniskā dokumentācija 
(t.sk. hospitalizācijas uzskaites 
žurnāls, dežūru 
pieņemšanas/nodošanas 
reģistrācijas žurnāli, 
neaizpildītas, daļēji aizpildītas 
un aizpildītas veidlapas) 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
2.punkts 

Līdz brīdim, kad 
uzskaites žurnāli un 
medicīniskā 
dokumentācija 
pieprasīta 
normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā 

2.8. SAC “Rauda” teritorijā un 
telpās veiktie video ieraksti, 
videonovērošanas sistēmas 
iegūtie materiāli 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
2.punkts un 6.pants 

Visu laiku 

2.9. SAC “Rauda” nodarbināto 
mobilo telefonsarunu un 
starptautisko sarunu saraksts 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
2.punkts un 6.pants 

Visu laiku 

2.10. Trauksmes cēlēja personas dati, 
ziņojums un tam pievienotie 
rakstveida vai lietiskie 
pierādījumi, kā arī trauksmes 
cēlēja ziņojuma izskatīšanas 
materiāli 

Trauksmes celšanas 
likuma 11.pants 

Visu laiku 

 
3. 

 
Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi: 

3.1. Rīkojumi personāla jautājumos Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
4.punkts, 8.pants 

Visu laiku 

3.2. SAC “Rauda” darbinieku 
personas lietas 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
4.punkts, 8.pants; 
Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 1. 
panta 2.punkts 

Visu laiku 

3.3. SAC “Rauda” darbinieku 
personas algu aprēķinu 
informācija, 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
4.punkts, 8.pants; 

Visu laiku 



 paziņojumu par 
ienākuma nodokli, valsts 
sociālās apdrošināšanas 
iemaksu 
uzskaites informācija 

Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 1. 
panta 2.punkts 

 

3.4. SAC “Rauda” darbinieku 
obligāto veselības pārbaužu 
dokumenti 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
4.punkts, 8.pants; 
Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 1. 
panta 2.punkts 

Visu laiku 

3.5. Informācija, kuras izpaušana 
nodara vai var nodarīt 
kaitējumu personas 
likumiskajām interesēm vai 
skar personas privāto dzīvi 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
4.punkts, 8.pants; 
Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 1. 
panta 2.punkts 

Visu laiku 

3.6. Sarakste, saņemtie 
privātpersonu iesniegumi, 
ziņojumi, sūdzības utt., kas 
satur personas kodu, 
ārstniecības iestāžu izdotus 
dokumentus vai to kopijas par 
personas veselības stāvokli, 
valsts iestāžu izdotus 
dokumentus vai to kopijas 
saistībā ar personas privāto 
dzīvi, sociālo nodrošinājumu 
utt. 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
4.punkts, 8.pants; 
Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 1. 
panta 2.punkts 

Visu laiku 

3.7. SAC “Rauda” notikušo 
nelaimes gadījumu darbā akti, 
atzinumi, izmeklēšanas 
materiāli 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
4.punkts, 8.pants 

Visu laiku 

4. Informācija, kas attiecas uz darbinieku atestācijas, konkursu un citu līdzīga 
rakstura novērtējuma procesu: 

4.1. Pieteikuma dokumenti 
izsludinātajiem darbinieku 
amatu konkursiem, pretendentu 
novērtēšanas dokumenti 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
5.punkts; 
Darba likuma 38.pants 

Visu laiku. 
Pieteikuma 
dokumenti ir 
pieejami ar 
pretendenta 
piekrišanu 

4.2. Informācija un dokumenti, kas 
attiecas uz SAC “Rauda” 
darbinieku novērtēšanu 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
5.punkts 

Visu laiku 

4.3. Darbinieku pārkāpumu 
pārbaudes materiāli 

Informācijas atklātības 
likuma 5.panta otrās daļas 
5.punkts 

Visu laiku 



Pielikums Nr.2. 
2020. gada 2. janvāra rīkojumam  

Nr. Nr.1-08/20/001V 
 

Apliecinājums 
 

Es,   
(institūcijas, komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, tās pārstāvja amats, vārds uzvārds, fiziskas personas 

vārds uzvārds, personas kods) 
  , 

(dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta, juridiskai personai-juridiskā adrese) 
 
apņemos: 

- neizpaust ierobežotas pieejamības informāciju, kas man tiks izsniegta vai kļūs zināma, 
pamatojoties uz  iesniegto rakstveida pieprasījumu; 

(pieprasījuma datums) 
- precīzi ievērot ar ierobežotas pieejamības informāciju un personas datu aizsardzību saistīto 

normatīvo aktu prasības un izmantot saņemto ierobežotas pieejamības informāciju tikai 
tiem mērķiem, kuriem tā tika pieprasīta; 

- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ziņot SAC “Rauda”administrācijai par 
prettiesiskiem mēģinājumiem iegūt saņemto ierobežotas pieejamības informāciju vai 
personas datus. 

 
Esmu brīdināts(a), ka par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu, nozaudēšanu, 
personas datu apstrādi un citiem ierobežotas pieejamības informācijas un personas datu 
aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem ir paredzēta kriminālatbildība. 

 
 
 
 

                         (datums)             (paraksts) 


