APSTIPRINĀTI
Ar Baldones novada domes
2020. gada 24.novembra
Lēmumu Nr. 20 (prot.Nr.14)
Personas datu apstrāde videonovērošanas procesā Baldones novadā
Izdoti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas
Parlamenta un Padomes regula Nr.2016/679 par fizisku personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK) 6.panta pirmā punkta
(c), (d) un (e) apakšpunktu un 13.pantu.

I. Videonovērošana Baldones novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās
1. Baldones novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās ikdienā tiek veikta videonovērošana, lai
nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu novēršanu vai atklāšanu saistībā ar pašvaldības īpašuma
aizsardzību un personu (darbinieku, apmeklētāju, izglītojamo u.tml.) vitāli svarīgu interešu, t.sk.
dzīvības un veselības, aizsardzību.
2. Videonovērošanas pārzinis: Baldones novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība), reģistrācijas Nr.
90000031245, juridiskā adrese Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125, elektroniskā
pasta adrese: dome@baldone.lv
3. Baldones novada domes personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Elīna
Kaliksone, tālrunis 67 932 884, elektroniskā pasta adrese: elina.kaliksone@baldone.lv
4. Videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta
pirmās daļas f) apakšpunkts, kas nosaka, ka apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu
leģitīmo interešu ievērošanai. Pārziņa leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta drošības un
noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkos, tā palīdz nodrošināt infrastruktūras, personāla,
izglītojamo un apmeklētāju drošību. Papildus tam, videonovērošana palīdz novērst, atklāt un
izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma, kas pieder pašvaldības iestādei, darbiniekam, izglītojamajam un
apmeklētājam u.tml. zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus personāla un
apmeklētāju drošībai (piemēram, ugunsgrēks vai fizisks uzbrukums).
5. Videonovērošana tiek veikta šādās Pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās:
5.1. Baldones novada domes teritorijā;
5.2. Baldones vidusskolas telpās un teritorijā;
5.3. Baldones mākslas skolas telpās un teritorijā;
5.4. Baldones bērnu pēcpusdienas centra “Baltais ērglis” telpās un teritorijā;
5.5. Pirmskolas izglītības iestādes “Vāverīte” teritorijā;
5.6. Baldones sporta kompleksa un stadiona teritorijā;
5.7. Baldones mūzikas pamatskolas telpās un teritorijā;
5.8. Baldones kultūras centra teritorijā;
5.9. Pilsētas bibliotēkas teritorijā, tai skaitā Ceriņu parka teritorijā;
5.10.
Sociālās aprūpes centra “Baldone” telpās.
6. Personas datu saņēmēju kategorijas: videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati bez tiesiskā
pamata netiek nodoti trešajai personai, tie var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā un valsts vai pašvaldību iestādes normatīvajos aktos paredzētos gadījumos,
kā arī personas, kuras uz noslēgta līguma pamata tehniski apkalpo videonovērošanas sistēmu.
Videoierakstus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.
7. Veicot videonovērošanu, tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: personas attēls (izskats,
uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta
laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).
8. Veicot videonovērošanu, tiek apstrādāti dati par visām personas, kas nokļūst videonovērošanas
kameru uztveršanas zonā (piemēram, apmeklētāji, darbinieki, izglītojamie u.tml.).
9. Videoieraksti tiek glabāti līdz trīsdesmit dienām. Videonovērošanā iegūtie dati, kuros konstatēts
personas apdraudējums, noziedzīgs nodarījums kā arī pašvaldības ēku, telpu, teritorijas, personu

un apsargājamā objekta drošības apdraudējums, tiek glabāti līdz pārbaudes pabeigšanai
tiesībsargājošā iestādē.
10. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties saskaņā ar šo
noteikumu 3 nodaļu.
11. Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to dzēšanu
(jāņem vēra, ka videonovērošanas ierakstus nav iespējams labot, vai papildināt, jo pretējā
gadījumā tas var tikt uzskatīts par informācijas sagrozīšanu). Datu dzēšana iespējama, ja pastāv
kāds no šiem priekšnoteikumiem:
11.1. Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi
apstrādāti;
11.2. Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
11.3. Personas dati jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridiskais pienākums, kas noteikts
Savienības vai Latvijas Republikas tiesību aktos, kuri piemērojami pašvaldībai.
12. Pārzinim ir tiesības neizsniegt videonovērošanas datus, ja tas negūst pietiekami pamatotu
pārliecību par videonovērošanas datu pieprasīšanas pamatotību un datu subjekta atpazīstamību
videomateriālā. Attiecībā uz datu apstrādi automātiska lēmumu pieņemšana netiek veikta.
13. Visās pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, kur notiek videonovērošana, ir izvietotas
informatīvas zīmes par videonovērošanas veikšanu atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas
prasībām. Videonovērošanas kameras ir izvietotas tā, lai to novērošanas laukums būtu tik liels, cik
ir nepieciešams konkrētās videonovērošanas nolūkam. Videonovērošana netiek veikta iestāžu
telpās, kur persona sagaida īpaši augstu privātuma aizsardzību (piemēram, tualetēs, ģērbtuvēs).
14. Pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem
un personu iebildumu gadījumā veiks lietderīgas darbības, lai iebildumus atrisinātu. Tomēr, ja tas
neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa iela
11/13-15, Rīga, LV-1011), kurai kā Latvijas Republikas uzraudzības iestādei ir pienākums izskatīt
datu subjekta sūdzību, atbilstošā apjomā izmeklēt jautājumu un saprātīgā termiņā informēt
sūdzības iesniedzēju par lietas virzību un izmeklēšanas rezultātiem.
II. Baldones pašvaldības administratīvajā teritorijā veiktā videonovērošana.
15. Baldones novada pašvaldības policija ikdienā veic videonovērošanu Baldones pašvaldības
administratīvajā teritorijā. Tās mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju un viesu mieru un drošību, kā arī,
ja tiek konstatēti likumpārkāpumi – tos pārtraukt, noskaidrot pārkāpumu izdarījušās personas un
saukt pie atbildības likumā paredzētajā kārtībā.
16. Pārzinis: Baldones novada pašvaldības policija, Daugavas ielā 2, Baldone, Baldones novads,
mareks.zalitis@baldone.lv.
17. Personas datu apstrādes mērķis: Sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma
novēršanai un risku mazināšanai.
18. Pārziņa datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Elīna Kaliksone, tālrunis 67 932 884,
elektroniskā pasta adrese: elina.kaliksone@baldone.lv.
19. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Ministru kabineta 2017. gada 21.marta noteikumi Nr.
153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas
novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi”.
20. Pašvaldības publiskās teritorijas videonovērošana tiek veikta tirgus laukumā.
21. Publiskās vietās, kur notiek videonovērošana, izvietotas attiecīgas brīdinājuma zīmes par
videonovērošanas veikšanu.
22. Videonovērošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā veic, izmantojot stacionāras
videokameras, kuras iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstus.
23. Videonovērošanā iegūtos datus, kuros konstatēts sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziedzīgs
nodarījums, meklēšanā esoša persona vai transportlīdzeklis, kā arī policijas iestādes ēkas, telpu un
teritorijas, aizturēto personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums, glabā līdz
kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa, administratīvā procesa vai resoriskās
pārbaudes pabeigšanai policijas iestādē, bet ne ilgāk kā trīs gadus. Videonovērošanā iegūtos datus
Baldones novada pašvaldības policija glabā trīs mēnešus.
24. Personai ir tiesības saņemt savus personas datus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumus, lūgt
tos dzēst vai arī iebilst pret apstrādi. Lai īstenotu savas datu subjekta tiesības, personai ir jāiesniedz
pieprasījums (iesniegums) rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu vai iesniedzot iesniegumu,
izmantojot portālu latvija.lv. Datu dzēšana iespējama, ja pastāv kāds no šiem priekšnoteikumiem:
24.1. Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi
apstrādāti;
24.2. Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
24.3. Personas dati jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridiskais pienākums, kas noteikts
Savienības vai Latvijas Republikas tiesību aktos, kuri piemērojami pašvaldībai.
25. Baldones novada pašvaldības policija nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi
saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veiks lietderīgas darbības, lai iebildumu
atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts
inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011.
III. Informācijas klasifikācija un datu lietotāja pienākumi, tiesības un atbildība
26. Dati, kas tiek ierakstīti ar video novērošanas kameru palīdzību, ir klasificējami kā ierobežotas
pieejamības informācija, jo satur personu identificējošus datus. Tiesības piekļūt un veikt šo datu
apstrādi ir tikai lietotājiem, kurus norīkojis Pašvaldības iestādes vai struktūrvienības vadītājs.
27. Pārzinis videonovērošanas kameras un iekārtas uzturēšanu var uzticēt trešajai personai (turpmāk
–Ārpakalpojuma sniedzējs), kura, pamatojoties uz ar Pārzini noslēgto pakalpojuma sniegšanas
līgumu, nodrošina Pārziņa videonovērošanas kameru un iekārtu pārvaldību, attīstību un drošību.
Ārpakalpojuma sniedzējam jānodrošina tādas pat datu apstrādes aizsardzības prasības kādas
nodrošina Pārzinis.
28. Pārziņa atbildīgajai personai par datu apstrādi (turpmāk –atbildīgā persona) un Ārpakalpojuma
sniedzējam un Ārpakalpojuma sniedzēja darbiniekiem kā Sistēmas lietotājiem (turpmāk –lietotājs)
ir saistoši šie noteikumi un licencēto iekārtu, tās programmas lietošanas instrukcijās norādītās
prasības
29. Lietotāja tiešie pienākumi, tiesības un atbildība ir ietverti katra lietotāja amata
(darba) aprakstā vai ārpakalpojuma līgumā, ja videonovērošanas pakalpojumu sniedz
ārpakalpojuma veidā.
30. Lietotāja pienākums ir iepazīties ar šiem noteikumiem un ievērot tos ikdienas
Darbā.
31. Lietotājam ir tiesības:
31.1. izmantot lietošanā nodoto datortehniku, lai organizētu video attēla ierakstīšanu;
31.2. pieprasīt atbalstu gadījumā, ja datoram vai tā programmatūrai ir radušies traucējumi vai arī
lietotājam ir pietiekams pamats uzskatīt, ka ir iespējami draudi (apdraudējums).
32. Lietotājam ir aizliegts:
32.1. izpaust ziņas par Pašvaldības iestādes video novērošanas tīkla uzbūvi un
konfigurāciju, kā arī atklāt klasificēto informāciju citām personām;
32.2. atļaut piekļūt video novērošanas rezultātā iegūtajiem personas datiem (video ierakstiem)
citām personām, ja šādu pilnvarojumu nav devis Pašvaldības iestādes vai struktūrvienības
vadītājs;
32.3. kopēt personu datus saturošus failus uz ārējiem datu nesējiem (disketēm, USB kartēm vai
kompaktdiskiem), ja šādu darbību veikšanu nav norīkojis veikt Pašvaldības iestādes vai
struktūrvienības vadītājs.
33. Lietotājs ir atbildīgs:
33.1. par video novērošanas tehniku, kas nodota viņa rīcībā;
33.2. par darbībām, kas tiek veiktas ar viņam nodoto videonovērošanas tehniku;
33.3. par datu saglabāšanu, nepieļaujot to nelikumīgu apstrādi, personas datu nejaušu
zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu;
33.4. par pašvaldības vai struktūrvienības iestādes vadītāja rīkojumu izpildi.
34. Ja videonovērošanas tehnikai ir noteikts pieejas kods, lietotāja pienākums ir
vienu reizi trijos mēnešos mainīt videonovērošanas tehnikas pieejas kodu, par to paziņojot
pašvaldības iestādes vai struktūrvienības vadītājam. Gadījumā, ja trešajai personai kļuvis zināms
pieejas kods, tas jānomaina nekavējoties, un par šo faktu nekavējoties informē pašvaldības iestādes
vai struktūrvienības vadītāju.
35. Lietotājs apņemas saglabāt informācijas konfidencialitāti arī pēc darba tiesisko

attiecību izbeigšanas, parakstot rakstveida apliecinājumu. Ārpakalpojuma līguma gadījumā šis
nosacījums tiek attiecināts uz ārpakalpojuma sniedzēju saskaņā ar noslēgto līgumu.
36. Lietotājam ir tiesības izpaust videonovērošanas rezultātā iegūtos personas datus
tikai tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar viņu pieprasījumu un pēc saskaņošanas ar pašvaldības
iestādes vai struktūrvienības vadītāju. Gadījumos, kad ir nepieciešama personas datu izpaušana,
lietotājs nodrošina pierakstu esamību par to, kam (identificējot personu), kad, kādam mērķim un
kādi dati ir izpausti. Gadījumā, ja uz tiesiska pamata ir izdoti videonovērošanas dati citai personai,
par tālāku personas datu apstrādi un likumību atbild persona, kura datus saņēmusi.
Priekšsēdētāja vietniece

I.Jēkabsone

