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Ekonomikas ministrijai 

Finansu ministrijai 

Saeimas Tautsaimniecības komisijai 

Zemkopības ministrijai 

 

Par: izmaiņām Alkohola aprites likumā, kas skar arī mazos lauku tūrisma uzņēmējus 

 

6.11.2013 

 

No 2014. gada 1. janvāra stāsies spēkā izmaiņas likumdošanā, kas skars daudzus mazos 

uzņēmējus, radot papildus izmaksas uzņēmējdarbībā. Ir radies jautājums par likumdošanas 

izmaiņu noteikto pasākumu un izmaksu lietderību mazajiem lauku tūrisma uzņēmumiem un 

mājražotājiem: 

 

 1) izmaiņas Alkohola aprites likumā paredz, ka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā 

alkoholisko dzērienu tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonā un pircēju individuālās 

apkalpošanas vietā nodrošināma nepārtraukta videonovērošana, videoieraksta veikšana reālā 

laika režīmā un tā saglabāšana vismaz septiņas dienas pēc ierakstīšanas (6. Pants, (1
1
) ). 

 

2) Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu videonovērošanas ietvaros tiek veikta 

personas datu apstrāde, kas uzņēmumiem jāreģistrē Datu valsts inspekcijā, nomaksājot valsts 

nodevu 20 vai 40 LVL, atkarībā no nodarbināto skaita. 

 

Sekojoši šīs likuma izmaiņas ietekmē arī lauku tūrisma uzņēmējus, kas nelielos daudzumos 

ražo un/vai tirgo alkoholiskos dzērienus savā saimniecībā. Latvijas lauku tūrisma asociācija 

„Lauku ceļotājs” uzskata, ka šīs obligātās prasības neadekvāti sadārdzina izmaksas 

mājražotājiem un lauku tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, mazinot konkurētspēju un krietni 

palielinot bez pamatojuma pakalpojuma izmaksas lauku tūrisma uzņēmējiem.  

 

Konkrēti:  

- video kameras iegādes, uzstādīšanas un apkalpošanas izmaksas ir salīdzinoši augstas pret 

maza uzņēmuma vidējiem ienākumiem, 

- nepieciešamais laiks datu apstrādei rada neadekvātu papildus slodzi, jo mazos uzņēmumos 

viena persona veic vairākas funkcijas – gan administratīvas, gan ražošanas, utt. Papildus 

darbiniekus piesaistīt nereti nav iespējams mazo uzņēmumu specifikas – nelielā biznesa 

apjoma dēļ, 

- valsts nodeva, reģistrējot personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā un pieteikuma 

aizpildīšana kā maksas pakalpojums. Uzskatām, ka ir nekorekti prasīt maksu par to, lai 

uzņēmējs varētu izpildīt likumā noteiktas (nevis brīvprātīgas) prasības. 

 

Izvērtējot paredzamo likumdošanas izmaiņu iespējamās sekas, vēlamies kompetentajām un 

iesaistītajām valsts institūcijām uzdot jautājumu – kāds no šīm izmaiņām ir ieguvums lauku 

uzņēmējam un uzņēmējdarbības videi?  
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Pretēji valdības publiski paustajām nostādnēm, šādu obligātu prasību ieviešana nav 

uzskatāma par valsts atbalstu mazajiem ražotājiem. Aicinām koriģēt gaidāmās izmaiņas 

likumdošanā, lauku tūrisma un mājražotāju gadījumā nepieciešamību veikt video novērošanu 

kā drošības pasākumu atstājot katra uzņēmēja kompetencē, vadoties pēc nepieciešamības, 

finanšu un tehniskajām iespējām.  

 

 

 

 

Pielikumā pievienojam Datu valsts inspekcijas un Ekonomikas ministrijas atbildes uz mūsu 

izvirzīto jautājumu. 

 

 

 
 

 

Ar cieņu, Asnāte Ziemele 

Asociācijas „Lauku ceļotājs” prezidente  

Tel. 29285756 
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Pielikumi: 

 

----- Forwarded message ----- 

From: "Datu valsts inspekcija" <info@dvi.gov.lv> 

To: "Asnate Ziemele" <asnate@celotajs.lv> 

Subject: Par personas datu apstrādi videonovērošana s ietvaros 

Date: Thu, Oct 24, 2013 14:48 

 

Labdien, 

 Datu valsts inspekcija, atbildot uz Jūsu š.g. 11. un 16.oktobra elektroniskā 

pasta vēstuli, sniedz atbildes uz Jūsu jautājumiem: 

1)       Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu videonovērošanas 

ietvaros tiek veikta personas datu apstrāde, tādēļ uzņēmumiem kā pārziņiem šāda 

personas datu apstrāde ir jāreģistrē Datu valsts inspekcijā vai iespējams iecelt 

personas datu aizsardzības speciālistu. Jūsu e-pasta vēstulē norādītais likums ir 

personas datu apstrādes tiesiskais pamats (kas nosaka, kādēļ šāda personas datu 

apstrāde veicama). Pirms iesnieguma iesniegšanas Datu valsts inspekcijā, 

nepieciešams nomaksāt valsts nodevu (20 vai 40 LVL atkarībā no nodarbināto 

skaita).  

 Detalizētu informāciju (t.sk. rekomendāciju par videonovērošanas 

veikšanu, kuru pievienojam šai elektroniskā pasta vēstulei), kā arī iesnieguma 

veidlapu (pievienota šai elektroniskā pasta vēstulei) un vadlīnijas šī iesnieguma 

aizpildīšanai lūdzu skatīt Datu valsts inspekcijas interneta mājas lapā - 

http://www.dvi.gov.lv/izmainas/. Turklāt katru darba dienu laikā no plkst.14:00-

16:00 iespējams konsultēties par reģistrācijas un personas datu aizsardzības 

jautājumiem pa tālruni Nr.67223131. 

 Turklāt ir iespējams izmantot Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu, 

kad Datu valsts inspekcijas speciālists palīdz aizpildīt reģistrācijas iesniegumu, 

tādejādi arī samazinās termiņš, kura ietvaros tiek izskatīts iesniegums.  

 Lēmums par personas datu apstrādes reģistrēšanu tiek pieņemts mēneša  

laikā no iesnieguma saņemšanas, vai arī tiek pieprasīta papildus informācija 

(gadījumā, ja sniegtā informācija nav precīza un pietiekama, kas savukārt tiek 

konstatēts pirmsreģistrācijas pārbaudē). Uzņēmējiem jārēķinās, ka būs jāuzstāda 

informatīvas zīmes par videonovērošanas veikšanu. 

2)       Jautājums, kādu kameru izvēlēties, nav Datu valsts inspekcijas 

kompetencē, jo uzņēmējam ir tiesības izvēlēties videonovērošanas kameras, kas 

atbilst viņa izvēlētājai personas datu apstrādei. Turklāt Datu valsts inspekcija nedrīkst 

lobēt kādas konkrētas kompānijas produkciju. 
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On 16.10.2013 13:05, Asnate Ziemele wrote: 

Sveicināti vēlreiz, 

precizējot vēlreiz jautājumu, uz kuru mums līdz 24.10. vajadzētu saņemt atbildi, lai varam informēt 

uzņēmējus kopsapulcē. Tātad te ir precizējums no saimnieces: 

Videonoverošanu nosaka izmaiņas alkohola aprites likumā, kas stāsies spēkā no 2014.gada 1. 

janvāra. Tas paredz ka visiem, kuri tirgo (arī mājražotājiem, kuri taisa vīnu, alu tūristiem utt.) 

alkoholu, kas stiprāks par 5,8 promillēm jābūt videonovērošanai tirdzniecības telpā -  24 h 

diennaktī ar iespēju ierakstu uzglabāt 7 dienas un uzrādīt pēc pieprasījuma.  

Tādēļ pacēlu šo jautājumu, jo domāju, ka skars daudzus mazos uzņēmējus, bet tās jau atkal ir 

papildus izmaksas un tajā brīdī, kad uzliek videonoverošanu pēc valsts likumdošanas pieslēdzas 

Datu Valsts Inspekcija, no kuras arī labprāt uzzinātu par prasībām videonovērošanai un 

atskaitīšanos. Vai var likt jebkādu kameru - teiksim var ielikt pa 10 Ls un var arī pa 300 Ls??? 

Izmaksas šīm atskaitēm - reģistrēšanās Datu inspekcijā...  

 

 

Šeit izkopējums no likuma: 

 

(1
1
) Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā, izņemot alu, kurā absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 5,8 

tilpumprocentus, papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem vienlaikus ievērojami visi šādi 

nosacījumi: 

1) alkoholiskie dzērieni izvietojami nodalītā tirdzniecības zāles 

pašapkalpošanās zonā vai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība 

organizējama, individuāli apkalpojot katru pircēju; 

2) alkoholisko dzērienu tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonā un 

pircēju individuālās apkalpošanas vietā nodrošināma nepārtraukta 

videonovērošana, videoieraksta veikšana reālā laika režīmā un tā 

saglabāšana vismaz septiņas dienas pēc ierakstīšanas; 

 

Ar cieņu un paldies, Asnāte 

 

 

 

On 2013.10.11. 15:23, Datu valsts inspekcija wrote: 

Labdien, 

        Datu valsts inspekcija ir saņēmusi Jūsu š.g. 9.oktobra elektroniskā pasta vēstuli 

un informē, ka uz lauku māju saimniekiem, ja viņi veic personas datu apstrādi, 

attiecas Fizisko personu datu aizsardzības likums.  

Dažos gadījumos, piemēram, veicot videonovērošanu vai izmitinot ārvalstu 

tūristus (arī saskaņā ar Tūrisma likuma 11.panta 7.daļu) un veicot viņu personas datu 

apstrādi, ir jāreģistrē šī personas datu apstrāde Datu valsts inspekcijā Fizisko personu 

datu aizsardzības likuma noteiktajā kārtībā.  
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Konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi un 

aizsardzību, varat saņemt katru darba dienu zvanot uz Datu valsts inspekcijas 

konsultatīvo tālruni Nr.67223131 laika posmā no plkst. 14:00-16:00. 

Lūdzu informējiet, ja nepieciešama papildus informācija. 

  

Ar cieņu, 

  

Datu valsts inspekcija 

tālr. 67223131 

 

 

 
Cien. A.Ziemeles k-dze! 

 

Sazinoties ar Datu valsts inspekciju (turpmāk - Inspekcija), noskaidrojām, ka 

videonovērošana un ārvalstu tūristu izmitināšana saskaņā ar Tūrisma likuma 

11.panta 7.daļu (ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšana, glabāšana un 

nodošana) ir uzskatāma par personas datu apstrādi, un tā ir jāreģistrē 

Inspekcijā Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktajā kārtībā 

(http://www.dvi.gov.lv/likumdosana/). 

Katrs individuāls ar personas datu apstrādi un aizsardzību saistītais jautājums 

ir jāvērtē atsevišķi, un atbildi par katru gadījumu var saņemt, uzrakstot brīvās 

formas iesniegumu Inspekcijā. 

Inspekcijas mājas lapā ir atrodamas Vadlīnijas personas datu apstrādes 

reģistrācijai Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/izmainas/ ), kā arī 

visas iesniegumu veidlapas. Konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar 

personas datu apstrādi un aizsardzību, var saņemt katru darba dienu zvanot uz 

Inspekcijas konsultatīvo tālruni 67223131 

(http://www.dvi.gov.lv/par_mums/kontakti/).  

Informējam, ka ir pieejama arī Inspekcijas eksperta palīdzība veidlapas 

aizpildīšanā fiziski uz vietas (maksas pakalpojums). 

Lai uzaicinātu Inspekcijas pārstāvi sniegt vispārīgo informāciju par minēto 

jautājumu kādā no LC pasākumiem, būtu jāgriežas Inspekcijā rakstiski.  

 

 

Ar cieņu/Best regards 

 

Marina Paņkova 

 

Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta veicināšanas nodaļa/ 

Foreign Investment Attraction, Tourism and Export Promotion Division 

 

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments/ 

Enterpreneurship Competitiveness Department 

 

Tel.:+37167013007; Fakss/Fax:+37167280882 

Brīvības iela 55/Brivibas street 55,  

Rīga, LV-1519, Latvia 
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