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NORAKSTS 

Lieta Nr. A42778309 

SKA–81/2011 

 

 

 S P R I E D U M S  

 

Rīgā 2011.gada 16.februārī 

 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:  

 

tiesas sēdes priekšsēdētājs  senators J.Neimanis 

senatore V.Kakste 

senatore R.Vīduša 

 

piedaloties atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes – 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvim A.Z., 

 

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

SIA „Mednis” pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, sakarā ar 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona 

tiesas 2010.gada 8.jūnija spriedumu. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] Pieteicēja SIA „Mednis” lūdza Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

Daugavpils nodaļai izsniegt informāciju par pieteicējas parādnieka deklarēto 

dzīvesvietu. Pārvalde atteicās izsniegt prasīto informāciju, jo pieteicēja nav pierādījusi 

savu saistību ar parādnieku. 

 

[2] Pieteicēja iesniedza pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta 

izdošanu. 
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[3] Ar Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 8.jūnija spriedumu 

pieteikums apmierināts. Tiesas spriedums pamatots ar tālāk norādītajiem 

argumentiem. 

[3.1] Tiesas ieskatā, informācija par personu dzīvesvietu ir atzīstama par 

informāciju par fiziskās personas privāto dzīvi, tātad par ierobežotas pieejamības 

informāciju. Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtā daļa noteic, ka 

ierobežotas pieejamības informāciju pieprasa rakstveidā. Pieprasot ierobežotas 

pieejamības informāciju, persona pamato savu pieprasījumu un norāda mērķi, kādam 

tā tiks izmantota. Ja ierobežotas pieejamības informācija tiek izsniegta, tās saņēmējs 

uzņemas saistības šo informāciju izmantot tikai tiem mērķiem, kuriem tā pieprasīta. 

Fizisko personu datu aizsardzības likuma 10.panta pirmās daļas 1. un 2.punkts, lai 

aizsargātu datu subjekta intereses, uzliek pienākumu pārvaldei kā Iedzīvotāju reģistra 

pārzinim nodrošināt: 1) godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi; 2) personas 

datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā. 

Tātad likuma normas noteic personas, kas pieprasa ierobežotas pieejamības 

informāciju (tostarp par fiziskās personas privāto dzīvi), pienākumu pamatot savu 

pieprasījumu. Savukārt pārvaldei ir noteikts pienākums pārbaudīt informācijas 

pieprasīšanas pamatojumu, nodrošinot, lai datu apstrāde notiktu uz godprātīga un 

likumīga pamata, atbilstoši paredzētajam mērķim un tikai nepieciešamajā apjomā. 

Viens no datu izsniegšanas kritērijiem ir noteikts Fizisko personu datu aizsardzības 

likuma 7.panta 6.punktā – datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot datu subjekta 

pamattiesības un brīvības, realizētu pārziņa vai tās trešās personas likumiskās 

intereses, kurai personas dati atklāti. Tātad, lai pieteicēja šajā lietā varētu saņemt 

informāciju par fiziskās personas deklarēto dzīvesvietu, tai saskaņā ar Fizisko personu 

datu aizsardzības likuma 7.panta 6.punktu ir jāpierāda, ka informācijas izsniegšana ir 

nepieciešama, lai realizētu likumiskās intereses, un saskaņā ar Informācijas atklātības 

likuma 11.panta ceturto daļu ir jāpamato savs pieprasījums. Pārvaldei ir jāveic 

pieprasījuma pamatojuma pārbaude. 

[3.2] Pārvaldes prasība, lai pieteicēja pamatotu informācijas pieprasījumā 

norādītos apstākļus, tostarp, uzrādot attiecīgo līgumsaistību pamatā esošos 

dokumentus, atbilst tiesību normām. Šāda prasība nav nesamērīga un pārlieku 

apgrūtinoša, jo vispārīgi ziņu pieprasītāja rīcībā ir jābūt attiecīgiem dokumentiem, ja 

reiz pieprasījuma pamatā ir norādīts līgumsaistību fakts. Tiesa ņem vērā arī to, ka 
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konkrētajā gadījumā pieteicēja nav norādījusi nekādus iemeslus, kādēļ tai varētu būt 

grūtības iesniegt pārvaldes pieprasīto informāciju. 

[3.3] Tiesas sēdē pieteicējas pārstāvis iesniedza tiesai pieteicējas parādnieka 

2003.gada 10.jūlijā parakstītu parādsaistību rakstu, proti, 2008.gada 22.decembra 

pieprasījumā norādīto saistības apliecinošo dokumentu. Tiesa, izvērtējot minēto 

dokumentu kopsakarā ar 2008.gada 22.decembra pieprasījumā norādīto pamatojumu, 

secina, ka nav pamata apšaubīt pieteicējas tiesisko interesi uzzināt parādnieka 

deklarēto dzīvesvietas adresi, kas pamatota ar vēlēšanos iesniegt tiesā pēc minētās 

personas dzīvesvietas prasību par parāda piedziņu. Ne pārvaldei, ne tiesai 

administratīvā procesa ietvaros par informācijas pieprasījumu nav skrupulozi jāizvērtē 

saistību apliecinošā dokumenta forma, kā arī nav jāvērtē saistības pamatotība. Minētie 

jautājumi ir vērtējami, izskatot attiecīgo civiltiesisko strīdu. Konkrētajā 

administratīvajā procesā ir pietiekami, ja no iesniegtā dokumenta var izdarīt 

secinājumu, ka prasības celšana pret attiecīgo personu ir ticama. Tiesa šajā lietā 

nekonstatē pamatu apšaubīt, ka pieteicēja grasās izmantot likumā noteikto tiesību 

aizsardzības veidu, ceļot prasību vispārējās jurisdikcijas tiesā, pamatojoties uz 

parādnieka 2003.gada 10.jūlija parādsaistību rakstu. Tā kā Civilprocesa likuma 

26.panta pirmā daļa noteic, ka prasību pret fizisko personu ceļ tiesā pēc tās 

dzīvesvietas, informācijas par parādnieka deklarēto dzīvesvietu nodošana pieteicējai 

uzskatāma par samērīgu parādnieka privātās dzīves ierobežojumu. 

[3.4] Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumu Nr.322 

„Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība” 14.1.apakšpunktam, reģistrā 

iekļautās ziņas par vienu vai divām personām izsniedz rakstiski vai izmantojot 

elektronisko datu nesēju piecu darbdienu laikā. Tādējādi pārvaldei nosakāms 

pienākums piecu darbdienu termiņš informācijas sniegšanai pieteicējai. 

 

[4] Pārvalde iesniegusi kasācijas sūdzību. Pārvaldes ieskatā, tiesa taisījusi 

pretrunīgu spriedumu: atzinusi, ka pārvalde pamatoti pieprasījusi uzrādīt 

līgumsaistību pamatā esošos dokumentus, un atzinusi, ka pieteikums apmierināms. 

Pārvaldes ieskatā, lietā nav pilna tiesas sprieduma, jo spriedumu par labvēlīga 

administratīvā akta izdošanu var taisīt tikai tad, ja pieteikumu atzīst par pamatotu. 

Tiesa nepareizi piemērojusi Administratīvā procesa likuma 126.panta pirmo daļu 

kopsakarā ar 124.panta pirmo daļu, uzliekot pienākumu atlīdzināt pieteicējai valsts 

nodevu. 
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Motīvu daļa 

 

[5] Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtā daļa noteic, ka, 

pieprasot ierobežotas pieejamības informāciju, persona pamato savu pieprasījumu un 

norāda mērķi, kādam tā tiks izmantota. Ja ierobežotas pieejamības informācija tiek 

izsniegta, tās saņēmējs uzņemas saistības šo informāciju izmantot tikai tiem mērķiem, 

kuriem tā pieprasīta. 

Pamatot informācijas pieprasījumu nozīmē iesniegt līdz ar rakstveida 

pieprasījumu pieprasījuma mērķi pierādošus dokumentus, no kuriem iestāde var 

pārliecināties pieprasītāja tiesības saņemt ierobežotas pieejamības informāciju (sal. 

Senāta 2010.gada 6.maija sprieduma lietā Nr.SKA-193/2010 13.punktu). Savukārt 

informācijas izmantošanas mērķis ir pieprasījumā norādītās ziņas par informācijas 

vajadzību, kur šī informācija tiks izmantota.  

 

[6] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 254.panta pirmo daļu, ja 

pieteikumu par administratīvā akta izdošanu tiesa atzīst par pamatotu, tā uzdod 

iestādei izdot attiecīgu administratīvo aktu. Pieteikums par administratīvā akta 

izdošanu ir pamatots tad, ja ir īstenojušies tiesību normā, kura noteic prasītā 

administratīvā akta izdošanu, minētie priekšnoteikumi. Šādus priekšnoteikumus 

konstatē tiesa līdz brīdim, kad tiek pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības. Izskatāmajā 

gadījumā tiesa konstatējusi, ka līdz ar informācijas iegūšanu tiesas sēdē ir īstenojušies 

Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturtajā daļā norādītie priekšnoteikumi 

ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanai. Tādēļ tiesa pamatoti taisījusi 

spriedumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu. 

 

[7] Administratīvā procesa likuma 126.panta pirmā daļa noteic, ka 

gadījumā, ja pieteikums pilnībā vai daļēji apmierināts, tiesa piespriež no atbildētāja 

par labu pieteicējam viņa samaksāto valsts nodevu. Tā kā izskatāmajā gadījumā tiesa 

pilnībā pieteikumu apmierināja un uzlika iestādei pienākumu izdot prasīto 

administratīvo aktu, tad tas, ka tiesa piespriedusi no atbildētājas par labu pieteicējam 

viņa samaksāto valsts nodevu, atbilst tiesību normai. Apstākļiem, ka pieteikums 

apmierināts uz citu argumentu pamata, nekā to, ar kādiem vērsies tiesā pieteicējs, nav 

nozīmes Administratīvā procesa likuma 126.panta pirmās daļas piemērošanā. Kā to 
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norāda normas teksts, noteicoši ir, vai ar spriedumu pieteikums tiek apmierināts 

pilnībā vai daļēji. 

 

Rezolutīvā daļa 

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 1.punktu un 

346.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments 

 

n o s p r i e d a  

 

Atstāt negrozītu Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 8.jūnija spriedumu, 

bet Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kasācijas sūdzību noraidīt. 

 Spriedums nav pārsūdzams. 

 

Tiesas sēdes priekšsēdētājs senators  (paraksts) J.Neimanis 

  

Senatore   (paraksts)   V.Kakste 

 

Senatore   (paraksts)   R.Vīduša 

 

 

 

NORAKSTS PAREIZS 

 

 

 

Senators J.Neimanis 

Rīgā 2011.gada 22.februārī 


