
 

 

 
 
 
 
 
 

 
LĒMUMS 

 
Par Saeimas ierobežotas pieejamības 
informācijas un ierobežotas pieejamības 
informāciju saturošu dokumentu saraksta 
apstiprināšanu  

 
 

Lai nodrošinātu Saeimas rīcībā esošās informācijas aizsardzību, kā 
arī personu tiesības iepazīties ar Saeimas ierobežotas pieejamības 
informācijas un ierobežotas pieejamības informāciju saturošu dokumentu 
sarakstu, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 23. panta pirmās daļas 
1. punktu un atbilstoši Informācijas atklātības likuma 9. panta trešajai 
daļai, Saeimas Prezidijs nolemj: 

 
1. Apstiprināt Saeimas ierobežotas pieejamības informāciju, kas 

paredzēta un noteikta Saeimas iekšējai lietošanai, saskaņā ar 
Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punktu un 
5. panta trešo daļu (1. pielikums). 

2. Apstiprināt Saeimas ierobežotas pieejamības informācijas un 
ierobežotas pieejamības informāciju saturošu dokumentu sarakstu 
saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 9. panta trešo daļu 
(1. pielikums). 

3. Noteikt, ka šā lēmuma 1. punktā minētajai informācijai ierobežotas 
pieejamības informācijas statuss tiek noteikts uz vienu gadu. Ja 
beidzies termiņš, uz kādu informācijai noteikts ierobežotas 
pieejamības informācijas statuss, vai ja ierobežotas pieejamības 
informācijas statuss ir atcelts pirms likumā noteiktā termiņa, par to 
izdara atzīmi uz dokumenta un attiecīgā informācija kļūst par 
vispārpieejamu informāciju. 

4. Izsniedzot Saeimas ierobežotas pieejamības informāciju, tiek vērtēta 
privāto interešu aizsardzība un sabiedrības tiesības uz informācijas 
atklātību. 

5. Noteikt, ka Saeimas ierobežotas pieejamības informācija tiek 
izsniegta ar Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāra atļauju, 
izņemot gadījumus, kad: 
5.1. ierobežotas pieejamības informācijas autors (apstiprinātājs) ir 

Saeimas Prezidijs. Šādos gadījumos attiecīgā informācija tiek 
izsniegta ar Saeimas Prezidija atļauju; 
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5.2. ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanu ir noteicis 
Saeimas Prezidijs ar lēmumu; 

5.3. ierobežotas pieejamības informācija izsniedzama ar Saeimas 
komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja biedra (ja tāds ir 
ievēlēts) un sekretāra kopēju piekrišanu (Saeimas kārtības 
ruļļa 168. pants). 

6. Noteikt, ka Saeimas Administrācija nodrošina Saeimas ierobežotas 
pieejamības informācijas un ierobežotas pieejamības informāciju 
saturošu dokumentu saraksta ievietošanu Saeimas mājaslapā un šā 
lēmuma ievietošanu Saeimas iekštīklā (http://intranets.saeima.lv). 

7. Noteikt, ka, saņemot Saeimas ierobežotas pieejamības informāciju, 
persona ar parakstu apliecina, ka attiecīgo informāciju izmantos tikai 
pieprasījumā norādītajiem mērķiem (paraugs — 2. pielikums). 

8. Noteikt, ka Saeimas struktūrvienību darbinieki un amatpersonas 
ievēro Saeimas ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību 
reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, tostarp 
prasību saglabāt (nelikumīgi neizpaust un nenozaudēt) ierobežotas 
pieejamības informāciju, kas viņiem uzticēta, pildot amata 
pienākumus. Minētais pienākums ir saistošs neatkarīgi no tā, vai uz 
dokumenta, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, ir 
attiecīga norāde par tā ierobežoto pieejamību. 

9. Šis lēmums neattiecas uz informāciju, kas klasificējama kā valsts 
noslēpuma objekts. 

10. Šis lēmums stājas spēkā 2019. gada 23. jūlijā un ir spēkā vienu gadu 
no tā spēkā stāšanās brīža. 

11. Līdz ar šā lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Saeimas 
Prezidija 2018. gada 23. jūlija lēmumu “Par Saeimas ierobežotas 
pieejamības informācijas un ierobežotas pieejamības informāciju 
saturošu dokumentu saraksta apstiprināšanu”. 

 
Pielikumā: 
1) 1. pielikums “Saeimas ierobežotas pieejamības informācijas un 

ierobežotas pieejamības informāciju saturošu dokumentu 
saraksts” uz 6 lapām; 

2) 2. pielikums “Apliecinājums par ierobežotas pieejamības 
informācijas izmantošanas mērķi” uz 1 lapas. 
 

 
Saeimas priekšsēdētāja                 (personiskais paraksts) I. Mūrniece 
 
 
Saeimas sekretāra vietā 
Saeimas sekretāra biedre     (personiskais paraksts)  M. Golubeva 
 
 
 
Rīgā 2019. gada 4. jūlijā 

http://intranets.saeima.lv/


Saeimas Prezidija 2019. gada 4. jūlija lēmuma 
“Par Saeimas ierobežotas pieejamības 
informācijas un ierobežotas pieejamības 
informāciju saturošu dokumentu saraksta 
apstiprināšanu”  

1. pielikums 
 

 

 
 

Saeimas ierobežotas pieejamības informācijas un 
ierobežotas pieejamības informāciju saturošu dokumentu saraksts 

 
I. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss noteikts 

vai izriet no likuma šādai informācijai 
 

Nr. 
p. k. 

Informācijas, dokumenta veida vai 
dokumenta nosaukums 

Pamatojums, saskaņā ar kuru 
informācija vai dokuments uzskatāms 
par ierobežotas pieejamības 
informāciju 

1 2 3 
1. Personas dati (personas 

identifikācijas kods, dzīvesvietas 
adrese, dzimšanas datums u. c.) 

Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 4. punkts 
un 8. pants,  
Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulas (ES) 
2016/679 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) 
(turpmāk — Vispārīgā datu 
regula) 1. panta otrā daļa, 
4. panta 1. punkts un 5. pants 

2. Saeimas darbinieku darba līgumu 
informācija, nelaimes gadījumu 
darbā akti, atzinumi, 
izmeklēšanas materiāli, rīkojumi 
personāla jautājumos 

Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 4. punkts 
un 8. pants,  
Vispārīgās datu regulas 1. panta 
otrā daļa, 4. panta 1. punkts un 
5. pants 

3. Īpašu kategoriju personas dati 
(dati, kas atklāj fiziskās personas 
rasi vai etnisko piederību, 
politiskos uzskatus, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību vai dalību 
arodbiedrībās, veselības dati vai 
dati par fiziskās personas 
dzimumdzīvi vai seksuālo 
orientāciju) 

Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 4. punkts 
un 8. pants,  
Vispārīgās datu regulas 4. panta 
13., 14. un 15. punkts un 
9. pants,  
Fizisko personu datu apstrādes 
likuma 25. panta otrā un trešā 
daļa 

4. Informācija par fiziskās personas 
privāto dzīvi  

Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 4. punkts 
un 8. pants,  
Vispārīgās datu regulas 1. panta 
otrā daļa, 4. panta 1. punkts un 
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5. pants 
5. Sarakste ar informācijas 

pieprasītāju un ziņas par šo 
personu 

Informācijas atklātības likuma 
11. panta sestā daļa 

6. Informācija, kas atklāj iesniedzēja 
identitāti, iesniegumā norādītie 
fakti, kuru izpaušanu iesniedzējs 
nevēlas (Saeima ir tiesīga tos 
izpaust, ievērojot Iesniegumu 
likuma 9. panta pirmās daļas un 
citu normatīvo aktu prasības) 

Iesniegumu likuma 9. pants 
 
 

7. Saeimas slēgto sēžu 
stenogrammas 

Saeimas kārtības ruļļa 77. panta 
pirmā daļa, 147. panta trešā 
daļa un 148. pants 

8. Saeimas komisiju slēgto sēžu 
materiāli  

Saeimas kārtības ruļļa 
168. pants 

9. Informācija, kuru Saeimai 
nodevuši komersanti un kura ir 
uzskatāma par 
komercnoslēpumu (neattiecas uz 
informāciju, kas ir 
vispārpieejama saskaņā ar 
Publisko iepirkumu likuma un 
citu normatīvo aktu prasībām) 
vai kuras publiskošana varētu 
kavēt normatīvo aktu 
piemērošanu, vai būtu pretrunā 
ar sabiedrības interesēm, vai 
ierobežotu piegādātāju 
konkurenci, vai kaitētu 
piegādātāju pamatotām 
komerciālajām interesēm 
(publiskām vai privātām) 

Komerclikuma 19. pants, 
Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 3. punkts, 
Publisko iepirkumu likuma 
9. panta astoņpadsmitā daļa, 
14. panta otrā daļa, 34. panta 
ceturtā daļa, 37. panta sestā 
daļa, 40. panta trešā daļa un 
60. panta desmitā daļa, 
Aizsardzības un drošības jomas 
iepirkumu likuma 10. panta otrā 
daļa 
 

10. Informācija par Sodu reģistrā 
iekļautajām ziņām, izņemot 
Saeimas kārtības rullī noteikto, 
ka Mandātu, ētikas un 
iesniegumu komisija reizi 
kārtējās sesijas laikā ziņo 
Saeimas sēdē par iepriekšējās 
sesijas un starpsesiju laikā 
administratīvi sodītajiem 
deputātiem 

Sodu reģistra likuma 3. pants, 
Saeimas kārtības ruļļa 
179. panta pirmās daļas 
5. punkts,  
Vispārīgās datu regulas 
10. pants 
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11. Mediju akreditācijas anketas Ministru kabineta 2006. gada 

24. oktobra noteikumu Nr. 870 
“Kārtība, kādā tiek akreditēti 
masu informācijas līdzekļu 
žurnālisti un citi pārstāvji 
akreditētājinstitūcijā” 5. punkts, 
Vispārīgās datu regulas 1. panta 
otrā daļa, 4. panta 1. punkts un 
5. pants 

12. Saeimai iesniegtajos dokumentos 
(t. sk. pilnvarās, maksājumus 
apliecinošos dokumentos) vai 
Saeimā radītajos dokumentos 
norādītie fizisko personu 
identifikācijas kodi, 
kontaktinformācija, kredītiestāžu 
konta numuri, maksājumu karšu 
veidi un numuri, ja vien personas 
kods un adrese nav publicēti, kā 
arī jebkāda cita informācija par 
fiziskās personas privāto dzīvi 

Vispārīgās datu regulas 1. panta 
otrā daļa, 4. panta 1. punkts un 
5. pants 

13. Saeimas grāmatvedības 
informācija, kas uzskatāma par 
komercnoslēpumu un ir pieejama 
vienīgi revīzijām, nodokļu 
administrācijai nodokļu 
aprēķināšanas pareizības 
pārbaudei, kā arī citām 
institūcijām likumdošanas aktos 
paredzētajos gadījumos (izņemot 
informāciju un datus, kas 
saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem iekļaujami 
Saeimas pārskatos) 

Likuma “Par grāmatvedību” 
4. pants 

14. Saeimas statistiskie dati par 
konkrētām fiziskajām un 
juridiskajām personām 

Statistikas likuma 17. pants 

15. Dokumenti, kas attiecas uz 
amatu konkursiem (ziņas par 
pretendentu un amata 
pretendentu vērtēšanas procesa 
dokumentācija) 

Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 5. punkts, 
Darba likuma 38. pants 
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16. Informācija, kas attiecas uz 

atestāciju, eksāmenu, iesniegto 
projektu (izņemot projektus, 
kuru finansēšana paredzēta ar 
valsts sniegtu galvojumu), 
konkursu (izņemot konkursus, 
kas saistīti ar iepirkumiem 
valsts vai pašvaldību 
vajadzībām vai citādi saistīti ar 
rīcību ar valsts vai pašvaldību 
finanšu līdzekļiem un mantu) un 
citu līdzīga rakstura 
novērtēšanas procesu 
(piemēram, disciplinārlietas un 
darbinieku novērtēšana) 

Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 5. punkts 
 

17. Ziņas par darbinieka veselības 
stāvokli 

Darba likuma 93. pants, 
Vispārīgās datu regulas 1. panta 
otrā daļa, 4. panta 15. punkts un 
9. pants 

18. Ziņas par darbinieka 
profesionālo sagatavotību 

Darba likuma 93. pants, 
Vispārīgās datu regulas 1. panta 
otrā daļa un 4. panta 1. punkts 

19. Informācija saistībā ar 
tiesvedībā esošām lietām 

Likuma “Par tiesu varu” 
28.3 pants un 28.4 pants  

20. Informācija, kas valsts 
amatpersonai ir pieejama 
saskaņā ar tās amata 
pienākumu pildīšanu (aizliegts 
šo informāciju prettiesiski 
izpaust vai izmantot mērķiem, 
kas nav saistīti ar valsts 
amatpersonas amata 
pienākumu veikšanu vai 
konkrētu darba uzdevumu 
pildīšanu) 

Likuma “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 19. pants  

21. Sarakste ar tiesībaizsardzības 
institūcijām saistībā ar Saeimas 
amatpersonu un darbinieku 
darbību  

Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 2. un 
4. punkts, 8. un 8.1 pants 
 

22. Personāla algu un valsts 
sociālās apdrošināšanas 
iemaksu uzskaites dokumenti 

Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 4. punkts un 
8. pants,  
Vispārīgās datu regulas 1. panta 
otrā daļa, 4. panta 1. punkts un 
5. pants 
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23. Informācija, kurai ierobežotas 

pieejamības informācijas 
statusu noteikušas citas 
publiskās personas un iestādes 

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

24. Akadēmisko un profesionālo 
izglītības iestāžu izglītojamo 
mācību prakses līgumos 
iekļautie personas dati 

Vispārīgās datu regulas 1. panta 
otrā daļa, 4. panta 1. punkts un 
5. pants 

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

Trauksmes celšanas likuma 
11. panta otrā daļa 

26. Saeimas informācijas sistēmas 
auditācijas un autorizācijas dati 

Vispārīgās datu regulas 1. panta 
otrā daļa, 4. panta 1. punkts un 
5. pants,  
Fizisko personu datu apstrādes 
likuma 37. panta pirmā daļa 

27.  Saeimas caurlaižu uzskaites 
sistēma un tajā iekļautā 
informācija 

Vispārīgās datu regulas 1. panta 
otrā daļa, 4. panta 1. punkts un 
5. pants 

28.  Piekļuves kontroles sistēma un 
tajā iekļautie dati 

Vispārīgās datu regulas 1. panta 
otrā daļa, 4. panta 1. punkts un 
5. pants 

29. Saeimā veiktās 
videonovērošanas sistēmas 
iegūtie dati 

Vispārīgās datu regulas 4. panta 
1. punkts un 5. pants,  
Fizisko personu datu apstrādes 
likuma 36. panta otrā daļa, 
Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 4. punkts un 
8. pants 

 
II. Informācija Saeimas iekšējai lietošanai 

 
1 2 3 

30. Saeimas Prezidija slēgto sēžu 
materiāli  

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

31. 
 

Saeimas Administrācijas 
(turpmāk — SA) 
ģenerālsekretāra, SA 
izpilddirektora, SA juridiskā 
direktora, SA informācijas un 

Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 2. punkts 
un 6. pants 
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komunikācijas tehnoloģiju 
direktora, Saeimas un SA 
struktūrvienības vadītāja 
rezolūcijas 

32. Informācija un dokumentu 
projekti, kas SA un citām 
Saeimas struktūrvienībām 
nepieciešami, sagatavojoties 
lietu kārtošanai 

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

33. Informācija un dokumentu 
projekti, kas nepieciešami 
iekšējo pārbaužu veikšanai 
(tostarp ekspertu/speciālistu vai 
izveidotu darba grupu/komisiju 
atzinumu projekti u. c.) 

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

34. Saeimas vienotās informācijas 
sistēmas uzbūves shēma un 
pārskats 

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

35. Risku vadības un citu iekšējo 
novērtējumu un vadības 
pārskatu dokumenti 

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

36. Administratīvā procesa lietu 
materiāli  

Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 2. punkts un 
6. pants,  
Vispārīgās datu regulas 1. panta 
otrā daļa, 4. panta 1. punkts un 
5. pants, Administratīvā procesa 
likuma 54. pants,  
Iesniegumu likuma 9. panta 
pirmā daļa 

 
III. Informācija dienesta vajadzībām 

 
1 2 3 
37. Latvijā (arī Saeimā) radīta 

aizsargājama informācija, kas 
saistīta ar valsts drošību un 
nesatur valsts noslēpumu 

Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 6. punkts 
un 8.1 panta pirmās daļas 
1. punkts 

38. Informācijas kopums par 
personām, kurām piešķirtas 
speciālās atļaujas darbam ar 
valsts noslēpumu, un ar valsts 
noslēpuma izmantošanu un 
aizsardzību saistīto amatu 
saraksts 

Likuma “Par valsts noslēpumu” 
12. panta otrā daļa, 
Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 6. punkts 
un 8.1 panta pirmās daļas 
1. punkts  
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39. 

 
Informācijas kopums par 
personām, kurām piešķirti 
sertifikāti darbam ar 
Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas un Eiropas 
Savienības klasificēto 
informāciju, un ar šādas 
informācijas izmantošanu un 
aizsardzību saistīto amatu 
saraksts 

Likuma “Par valsts noslēpumu” 
2. panta ceturtā daļa, 
Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 6. punkts 
un 8.1 panta pirmās daļas 
1. punkts 

40. Saeimas kopējā evakuācijas 
kārtība un plāns 

Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 6. punkts 
un 8.1 panta pirmās daļas 
1. punkts,  
Nacionālās drošības likuma 
22.2 panta piektā daļa  

41. Informācija, kas attiecas uz 
Saeimas drošības un 
aizsardzības pasākumu 
plānošanu, organizēšanu un 
īstenošanu un nesatur valsts 
noslēpumu 

Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 6. punkts 
un 8.1 panta pirmās daļas 
1. punkts, 
Nacionālās drošības likuma 
22.2 panta piektā daļa 

42. Iekšējie normatīvie akti, kas 
nosaka sevišķās lietvedības 
aprites kārtību un slepenības 
režīma nodrošināšanas kārtību 
Saeimā  

Nacionālās drošības likuma 
22.2 panta piektā daļa, 
Informācijas atklātības likuma 
8.1 panta pirmās daļas 
1. punkts 

43. Akti par klasificēto dokumentu 
izvērtēšanu un iznīcināšanu, 
deklasificēto valsts noslēpuma 
objektu nodošanu arhīvā, par 
sevišķajā lietvedībā uzskaitīto, 
saņemto un sagatavoto 
dokumentu esības pārbaudi 

Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 6. punkts 
un 8.1 panta pirmās daļas 
1. punkts 

 

44. Saeimas drošības sistēmu un 
tehnisko risinājumu detalizēti 
apraksti un shēmas 

Nacionālās drošības likuma 
22.2 panta piektā daļa, 
Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 6. punkts 
un 8.1 panta pirmās daļas 
1. punkts 

45. Iepirkumu dokumentācija, kas 
attiecas uz drošības 
risinājumiem  

Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 6. punkts 
un 8.1 panta pirmās daļas 
1. punkts, 
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Publisko iepirkumu likuma 
14. panta otrā daļa, 
Aizsardzības un drošības jomas 
iepirkumu likuma 10. panta 
trešā daļa 

 
 

IV. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības 
informācija, kura apzīmēta attiecīgi kā “NATO UNCLASSIFIED” vai 

“LIMITE” 
 
 

1 2 3 
46. Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas vai Eiropas 
Savienības informācija, kura 
apzīmēta attiecīgi kā “NATO 
UNCLASSIFIED” vai “LIMITE” 

Informācijas atklātības likuma 
5. panta otrās daļas 7. punkts 
 

 
 



Saeimas Prezidija 2019. gada 4. jūlija lēmuma  
“Par Saeimas ierobežotas pieejamības 
informācijas un ierobežotas pieejamības 
informāciju saturošu dokumentu saraksta 
apstiprināšanu”  

2. pielikums 

 

 
 

APLIECINĀJUMS 
 

par ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanas mērķi 
 

 
Es,____________________________________________________________,  
(vārds, uzvārds; juridiskajai personai — nosaukums un pilnvarotās  

personas dati) 
 

_______________________________________________________________,  
 (adrese; juridiskajai personai — juridiskā adrese) 

 
 

apņemos 20__. gada ___. ____________ Latvijas Republikas Saeimā 

saņemto ierobežotas pieejamības informāciju 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

(informācijas veids, katra dokumenta nosaukums, Nr.) 
 

izmantot tikai savā pieprasījumā norādītajiem mērķiem. 
 

__________________________ 
 (paraksts) 
 
 
Informāciju izsniedza_________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

(amats, vārds, uzvārds) 
 
 

_______________________ 
(paraksts) 

 
Rīgā 20___. gada ___. _____________ 

 


