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NORAKSTS 

 

Lieta Nr. A42862609 

SKA – 464/2011 

 

S P R I E D U M S  

Rīgā 2011.gada 4.novembrī 

 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 

šādā sastāvā:  

 

 tiesas sēdes priekšsēdētāja  senatore D.Mita 

 senatore I.Skultāne 

 senatore R.Vīduša  

 

piedaloties pieteicējas SIA „Hanza Ekspedīcija” pārstāvim E.A., 

atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Valsts ieņēmumu 

dienesta pārstāvim R.V., 

 

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz 

SIA „Hanza Ekspedīcija” pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta 2009.gada 

13.februāra lēmuma Nr.3.2/3654 atcelšanu daļā, ar kuru atteikts sniegt informāciju, un 

par pienākuma uzlikšanu Valsts ieņēmumu dienestam sniegt pieprasīto informāciju, 

sakarā ar Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 

2011.gada 3.janvāra spriedumu. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] Pieteicēja SIA „Hanza Ekspedīcija” 2008.gada 15.decembrī lūdza Valsts 

ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālo iestādi sniegt: 

1) minētās iestādes Muitas kontroles punkta 0210 darba tehnoloģisko shēmu, 

kura bija spēkā no 2006.gada 10. līdz 15.novembrim;  

2) informāciju par Muitas kontroles punkta 0210 maiņas žurnāla ierakstiem, kuri 

veikti 2006.gada 10., 11. un 13.novembrī; 
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3) informāciju par žurnāla ierakstiem, saskaņā ar kuriem Muitas noteikumu 

pārkāpumu novēršanas daļas Informācijas aprites vecākā muitas eksperte 

2006.gada 10.novembrī pieņēmusi TIR karneti no vecākā muitas uzrauga; 

4) Muitas noteikumu pārkāpumu novēršanas daļas Informācijas aprites sektora 

vecākās muitas ekspertes un vecākā muitas uzrauga amata aprakstus. 

Minētā informācija pieteicējai bija nepieciešama savu interešu aizstāvēšanai lietā, 

kurā Valsts ieņēmumu dienests saucis pieteicēju pie administratīvās atbildības par 

muitas režīmu izpildes noteikumu pārkāpšanu. 

 

[2] Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālā iestāde ar 2008.gada 

18.decembra lēmumu atteicās sniegt pieprasīto informāciju. Pieteicēja minēto lēmumu 

apstrīdēja Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, kurš ar 2009.gada 13.februāra 

lēmumu Nr.3.2/3654: 

1) uzlika iestādei pienākumu izsniegt pieteicējai Informācijas aprites sektora 

vecākās muitas ekspertes un vecākā muitas uzrauga amata aprakstus; 

2) pārējā daļā apstrīdēto lēmumu atstāja negrozītu. 

Lēmumā norādīts, ka pieprasītajai informācijai ir ierobežota pieejamība, jo tā ir 

paredzēta iestādes iekšējai lietošanai un tās izpaušana var apgrūtināt iestādes darbu. 

 

[3] Pieteicēja 2009.gada 19.jūnijā iesniedza pieteikumu Administratīvajā rajona 

tiesā, lūdzot atcelt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu daļā, ar kuru 

noraidīts pieteicējas lūgums par informācijas sniegšanu. Pieteikumā norādīts, ka 

pieprasītā informācija nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju. 

 

[4] Administratīvā rajona tiesa ar 2011.gada 3.janvāra spriedumu pieteikumu 

apmierināja un Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu pārsūdzētajā daļā 

atzina par prettiesisku. Spriedums pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem. 

[4.1] Valsts ieņēmumu dienests nav norādījis, uz kāda pamata pieprasītajai 

informācijai noteikts ierobežotas pieejamības statuss. Līdz ar to Valsts ieņēmumu 

dienests minēto informāciju nepamatoti uzskatījis par ierobežotas pieejamības 

informāciju. 

[4.2] Pat ja pieprasītajai informācijai būtu noteikts ierobežotas pieejamības statuss, 

tas nenozīmētu, ka šo informāciju ir aizliegts izsniegt. Iestādei ir jāsniedz ierobežotas 

pieejamības informācija, ja tā ir nepieciešama personas tiesību aizsardzībai. 
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[4.3] Tā kā pieteicēja ir saņēmusi pieprasīto informāciju citas administratīvās 

lietas ietvaros, tad nav nepieciešams Valsts ieņēmumu dienestam uzlikt pienākumu to 

izsniegt.  

 

[5] Valsts ieņēmumu dienests par Administratīvās rajona tiesas spriedumu ir 

iesniedzis kasācijas sūdzību, lūdzot spriedumu atcelt. Kasācijas sūdzība pamatota ar 

tālāk minētajiem argumentiem. 

[5.1] Pieprasītā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, jo 

ir paredzēta iestādes iekšējai lietošanai. Lai arī pieprasītā informācija pārsūdzētā 

lēmuma pieņemšanas brīdī nebija norādīta Valsts ieņēmumu dienesta ierobežotas 

pieejamības informācijas sarakstā, ierobežotas pieejamības statuss tai ir pēc būtības 

saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punktu. 

[5.2] Norādot, ka nedz likumā „Par Valsts ieņēmumu dienestu”, nedz Muitas 

likumā nav paredzēts ierobežojums sniegt pieteicējas pieprasīto informāciju, tiesa nav 

ņēmusi vērā, ka minētie likumi neietver arī atļauju sniegt personām jebkādu 

informāciju, kura paredzēta iestādes iekšējai lietošanai. 

[5.3] Informācijas atklātības likums neparedz iestādes pienākumu sniegt 

ierobežotas pieejamības informāciju ikreiz, kad persona ir ievērojusi informācijas 

pieprasīšanas kārtību.  

[5.4] Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma pamatošana vien ar 

nolūku iesniegt šo informāciju kā pierādījumu tiesā nav pietiekams pamatojums šādas 

informācijas sniegšanai. 

[5.5] Pieteicējas tiesības saņemt pieprasīto informāciju tika nodrošinātas 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, tiesai pieprasot minēto informāciju no 

iestādes.  

 

[6] Pieteicēja par kasācijas sūdzību ir iesniegusi paskaidrojumus, norādot, ka tā ir 

nepamatota. 

 

[7] Tiesas sēdē Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis uzturēja kasācijas sūdzību. 

Pieteicējas pārstāvis kasācijas sūdzību neatzina. 
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Motīvu daļa 

 

[8] Tiesiskais regulējums attiecībā uz ierobežotas pieejamības informāciju ietverts 

Informācijas atklātības likuma 5.pantā. Saskaņā ar panta pirmo daļu likumdevējs par 

ierobežotas pieejamības informāciju ir atzinis tādu informāciju, kura ir paredzēta 

ierobežotam personu lokam sakarā ar darba vai dienesta pienākumu veikšanu un kuras 

izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var 

apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumīgajām 

interesēm.  

Tālāk panta otrās daļas 2.punktā par vienu no ierobežotas pieejamības 

informācijas veidiem ir atzīta tāda informācija, kas paredzēta un noteikta iestādes 

iekšējai lietošanai.  

Minētā panta trešā daļa paredz kārtību, kas jāievēro, nosakot informācijai 

ierobežotas pieejamības statusu. Proti, informācijas autors vai iestādes vadītājs šādu 

statusu nosaka, norādot šajā likumā vai citos likumos paredzēto pamatojumu. Atbilstoši 

panta ceturtajai daļai ierobežotas pieejamības statuss informācijai tiek noteikts uz laiku, 

kas nav ilgāks par vienu gadu. Šim termiņam beidzoties, informācijas autors vai 

iestādes vadītājs var lemt par jauna termiņa noteikšanu. Tāpat arī ierobežotas 

pieejamības statusu var atcelt pirms noteiktā termiņa beigām.  

Apstāklis, ka informācija ir atzīta par ierobežotas pieejamības, nenozīmē, ka tā 

līdz ar to nav izsniedzama. Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtā daļa paredz, 

ka persona var lūgt tai izsniegt arī šādu informāciju, attiecīgi pamatojot savu 

pieprasījumu un norādot mērķi, kādam tā tiks izmantota. 

No iepriekš minētā izriet, ka likums neparedz jebkāda veida iestādes iekšējai 

lietošanai paredzētu informāciju uzskatīt par ierobežotas pieejamības informāciju. Šāds 

secinājums izriet ne tik daudz no nepieciešamības veikt formālas darbības, nosakot 

informācijai ierobežotas pieejamības statusu. Uz to norāda 5.panta pirmajā daļā ietvertā 

definīcija, saskaņā ar kuru svarīga ir pati informācija, tās saturs. Tikai tad, ja iestāde 

saskata normā paredzēto leģitīmo mērķi – ka iekšējai lietošanai paredzētās informācijas 

izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var 

apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumīgajām 

interesēm – var tikt pieņemts lēmums ierobežot informācijas pieejamību, attiecīgi uz to 

rakstveidā norādot. Turklāt atbilstoši likumdevēja iecerei iestādei noteiktā termiņā – 
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gada laikā – ir jāpārskata, vai joprojām eksistē leģitīmais mērķis, kura dēļ tika pieņemts 

attiecīgais lēmums.  

Ievērojot minēto, Senāts uzskata, ka līdzīgi kā ierobežotas pieejamības statuss pats 

par sevi nenozīmē, ka informācija nav izsniedzama, arī, no otras puses, formālā prasība 

noteikt informācijai ierobežotas pieejamības statusu izriet no informācijas satura. 

Tādējādi var būt gadījumi, kad ierobežotas pieejamības statusa neesamība nav šķērslis 

informācijas neizsniegšanai. Respektīvi, var būt gadījumi, kad leģitīmā mērķa 

sasniegšanai nepieciešams ierobežot informācijas izsniegšanu, neņemot vērā, ka 

informācijai nav noteikts tāds statuss. Tajā pašā laikā šādiem gadījumiem ir jābūt ar 

izņēmuma raksturu, kad iesaistīto interešu dēļ ir izšķiroši attiecīgo informāciju 

neizplatīt. Parastā gadījumā iestādei jau laikus ir jābūt viedoklim par to, vai attiecībā uz 

konkrēto informāciju ir nepieciešams ierobežot tās pieejamību, un atbilstoši 

Informācijas atklātības likuma 5.panta trešajā daļā prasītajam savs viedoklis atbilstoši 

jānoformē. 

  

[9] Izskatāmajā gadījumā rajona tiesa ir konstatējusi, ka pieteicējas prasītajai 

informācijai Valsts ieņēmumu dienests nav noteicis ierobežotas pieejamības statusu. 

Savukārt pieteicēja no savas puses informācijas pieprasījumu ir pamatojusi ar 

nepieciešamību iesniegt attiecīgo dokumentu kopijas kā pierādījumus tiesā 

administratīvā pārkāpuma lietā. Līdz ar to formāli iestāde informācijas izplatīšanu 

nebija ierobežojusi, tomēr pieteicēja to pieprasīja veidā, kāds paredzēts ierobežotas 

pieejamības informācijai.   

Atsakot izsniegt informāciju, Valsts ieņēmumu dienests atzinis, ka pieprasītā 

informācija atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punktam ir 

uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, jo tā ir paredzēta iestādes iekšējai 

lietošanai un minētās informācijas izpaušana šīs informācijas rakstura un satura dēļ var 

apgrūtināt iestādes darbu. Turklāt, kā norādīts pārsūdzētajā lēmumā, pieprasītās 

informācijas izsniegšana nav nepieciešama norādītā mērķa sasniegšanai, jo nevar 

ietekmēt administratīvā pārkāpuma lietā pārsūdzētā lēmuma tiesiskumu. Visbeidzot, kā 

norādījis dienests, ja administratīvajai tiesai attiecīgie pierādījumi būs nepieciešami 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai, tiesa atbilstoši objektīvās izmeklēšanas 

principam informāciju pieprasīs pati.  

Senāta ieskatā, iestādes izvirzītie argumenti nav pietiekami informācijas 

izsniegšanas atteikumam.  
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Konstatējums, ka prasītā informācija nav izpaužama, jo tā ir paredzēta iestādes 

iekšējai lietošanai, nav iemesls informācijas nesniegšanai, jo Informācijas atklātības 

likuma 11.panta ceturtā daļa paredz arī šādas informācijas izsniegšanas iespējamību. 

Atteikumā minētais leģitīmais mērķis (informācijas izpaušana šīs informācijas rakstura 

un satura dēļ var apgrūtināt iestādes darbu), kā uzskata Senāts, ir norādīts drīzāk 

formāli. Šim argumentam lēmumā nav atrodams nekāds pamatojums, kas ir 

nepieciešams, lai varētu secināt, ka iestāde ir pēc būtības apsvērusi iesaistītās intereses 

un pamatoti nonākusi līdz attiecīgajam secinājumam.  

Nākamais arguments, ka pieprasītā informācija nav nepieciešama norādītā mērķa 

sasniegšanai, var būt iemesls atteikumam. Ja persona lūdz izsniegt ierobežotas 

pieejamības informāciju, tai ir jānorāda attiecīgs pamatojums un mērķis. Tomēr Senāts 

Informācijas atklātības likuma 5.panta regulējumu saprot kā vērstu uz to, ka pamatā 

atteikumam izsniegt informāciju jāizriet no nepieciešamības sasniegt iepriekš minētos 

leģitīmos mērķus. Neatbilstība informācijas izmantošanas mērķim pati par sevi var būt 

pamats atteikumam gadījumos, kad nesakritība starp prasīto informāciju un tās 

izmantošanas mērķi ir acīmredzama. Izskatāmajā gadījumā tāda nav konstatējama. 

Senāta ieskatā, iestāde ir nevajadzīgi izteikusi savu viedokli attiecībā uz tiesvedību un 

tajā nepieciešamajiem pierādījumiem.  

Faktiski atteikuma nepamatotība ir apstiprinājusies praksē, jo, kā Senāta tiesas 

sēdē paskaidroja pieteicējas pārstāvis, tiesa administratīvā pārkāpuma lietā attiecīgo 

informāciju izprasīja, Valsts ieņēmumu dienests to izsniedza un informācijai netika 

noteikta ierobežota pieejamība, lai pieteicēja nevarētu ar to iepazīties. Arī no attiecīgajā 

administratīvā pārkāpuma lietā taisītajiem tiesu nolēmumiem redzams, ka tiesas, 

izvērtējot Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma tiesiskumu, ir izmantojušas arī daļu no 

pieteicējas prasītās informācijas (sk. Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 

17.novembra spriedumu lietā Nr.143/AA43-1541-10/16, kurā apgabaltiesa pievienojās 

Administratīvās rajona tiesas sprieduma pamatojumam). 

 

 [10] Ievērojot iepriekš teikto, Senāts pievienojas rajona tiesas secinājumam, ka 

konkrētajā gadījumā Valsts ieņēmumu dienesta atteikums izsniegt pieteicējai prasīto 

informāciju bija nepamatots.  
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Rezolutīvā daļa 

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 1.punktu un 351.pantu, 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 

 

n o s p r i e d a  

 

 Atstāt negrozītu Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 3.janvāra spriedumu, bet 

Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību noraidīt. 

Spriedums nav pārsūdzams. 

 

Tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore    D.Mita 

 

Senatore     I.Skultāne 

 

Senatore     R.Vīduša 

 

 NORAKSTS PAREIZS  

 

 Senatore D.Mita 

 Rīgā  2011.gada 4.novembrī 

 


