1. pielikums
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
2020. gada 6. jūlija rīkojumam Nr. 01-05/103

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
ierobežotas pieejamības informācijas saraksts
SATURA RĀDĪTĀJS
I. Informācija, kurai ierobežotas pieejamības informācijas statuss noteikts ar likumu,
tostarp – fiziskas personas privāto dzīvi
1. Informācija par fiziskas personas privāto dzīvi
1.1. Informācija par nodarbinātajiem un amatu pretendentiem
1.2. Informācija par personām, kas nav pacienti vai darba tiesiskajās attiecībās ar
Centru, bet kuru dati ir dokumentēti
1.3. Personas veselības dati (īpašas kategorijas dati)
1.4. Citi īpašas kategorijas personas dati
1.5. Grāmatvedības uzskaites dokumenti par pacientu un klientu kontiem

2. Informācija par pacientu un Ilgstošas sociālās aprūpes centra “Vecpiebalga”
klientu pēc viņa nāves
3. Videonovērošanas ieraksts
4. Ziņas par personām, kas vērsušās RPNC ar mutvārdu un rakstveida iesniegumiem, šo
iesniegumu un uz tiem sniegto atbilžu saturs
5. Informācija par personām, kurām RPNC veikta tiesu ekspertīze, tiesu ekspertīzes
atzinums
6. Informācija par personām, kurām veikta medicīniskā pārbaude Alkohola, narkotisko
un psihotropo vielu reibuma ekspertīžu nodaļā saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem, vai kuri iesnieguši bioloģiskās vides materiālu paraugus izmeklēšanai
Ķīmiski toksikoloģiskajā laboratorijā. Medicīniskās pārbaudes protokols. Nosūtījumi uz
medicīnsko pārbaudi.
7. RPNC rīcībā kā procesa dalībniekam nodotie tiesas nolēmumi un lietas materiāli, kuros
personas dati nav anonimizēti vai šifrēti
II. Informācija, kas paredzēta un noteikta iekšējai lietošanai RPNC (saskaņā ar
Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punktu un 6. pantu)
III. Informācija par komercnoslēpumu (saskaņā ar Komerclikuma 19. panta pirmo daļu,
Informācijas atklātības likuma 7. panta pirmo un otro daļu)
IV. Informācija, kas attiecas uz atestācijas, iesniegto projektu (izņemot projektus, kuru
finansēšana paredzēta ar valsts sniegto galvojumu), konkursu (izņemot iepirkuma
konkursus) un citu līdzīga rakstura vērtēšanas procesu (saskaņā ar Informācijas atklātības
likuma 5. panta otrās daļas 5.punktu):
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I. Informācija, kurai ierobežotas pieejamības informācijas statuss noteikts ar
likumu, tostarp fiziskas personas privāto dzīvi
(saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punktu)
Nr.
p.k

Informācijas veids, tēma, atsevišķa dokumenta vai tā
veida nosaukums

1.

Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai
identificējamu fizisko personu un skar viņa dzīves
privātumu.

Ierobežotas pieejamības
noteikšanas pamatojums

 Vispārīgās datu aizsardzības
regulas 4. panta 1. punkts
 Latvijas
Republikas
Satversmes 96. pants
 Informācijas
atklātības
likuma 5. panta otrās daļas
1. un 4. punkts un 8. pants,
 Fizisko
personu
datu
apstrādes likuma 25. pants
attiecas uz visiem šā punkta
apakšpunktiem:( 1.1. – 1.9)
1.1. Informācija par RPNC nodarbinātajiem un amatu pretendentiem
1.1.1. - personāla rīkojumi (par darba tiesisko attiecību
uzsākšanu, izbeigšanu; rīkojumi personāla
vispārējos jautājumos, rīkojumi par atvaļinājumiem
u.c.); rīkojumu pamatojuma dokumenti,
1.1.2.

- personāla lietas;

1.1.3.

- informācija par amatu pretendentiem; darba
intervijā iegūtā informācija, pretendentu vērtēšanas
dokumenti;

1.1.4.

- darbinieku uzteikumi, darba devēja uzteikumi un to
reģistrs; sarakste ar arodbiedrību personāla
jautājumos; atvaļinājumu grafiki, akti par nelaimes
gadījumiem darbā;

1.1.5.

- darbiniekiem un bijušajiem darbiniekiem izsniegtās
izziņas;

1.1.6.

- grāmatvedības uzskaites dokumenti par darbinieku
algām; kases grāmata, ziņojumu par valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām izmaksām;

arī Darba likuma 38. panta
pirmā daļa

arī likuma “Par grāmatvedību”
4. pants
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Nr.
p.k

Informācijas veids, tēma, atsevišķa dokumenta vai tā
veida nosaukums

1.1.7
.

nelaimes gadījumu darbā akti;
izmeklēšanas komisiju ziņojumi saistībā ar
darbinieku rīcību;
darbinieku dienesta ziņojumi, paskaidrojumi,
dokumenti par darbinieku pārkāpumiem,
disciplinārlietas;
Ētikas komisijas sanāksmju protokoli;
darbinieku rīcības izmeklēšanas komisiju
ziņojumi, šo ziņojumu sagatavošanā izmantotie
paskaidrojumi;
informācija par praktikantiem.

1.1.8.

Trauksmes cēlēja identitāte un trauksmes
ziņojumā norādīto personu identitāte

Ierobežotas pieejamības
noteikšanas pamatojums

Trauksmes celšanas likuma
11.un 12. pants

1.2. Informācija par personām, kas nav pacienti vai darba tiesiskajās attiecībās ar RPNC,
bet kuru dati ir dokumentēti
1.2.1.

pacienta medicīniskajā dokumentācijā ietvertie
pacienta tuvinieku, aizgādņu vai citu pacienta
norādīto kontaktpersonu dati;

1.2.2.

Ilgstošas sociālās aprūpes centra
“Vecpiebalga” klienta tuvinieku, aizgādņu vai
klienta norādīto kontaktpersonu dati;

1.2.3.

ziņas par personām, kas vērsušās RPNC ar
mutvārdu un rakstveida iesniegumiem,
pierakstījušies kā valdes priekšsēdētāja un valdes
locekļu apmeklētāji, šīm personām sniegtās
rakstveida atbildes

Informācijas atklātības likuma
11. panta sestā daļa
Iesniegumu likuma 9. panta
pirmā daļa

1.3. Personas veselības dati (īpašas kategorijas dati)
1.3.1.

- personas dati, kas saistīti ar fiziskas personas fizisko
vai garīgo veselību, tostarp veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu, un kas atspoguļo informāciju
par personas veselības stāvokli

1.3.2.

informācija no identificētu vai identificējamu
pacientu (ambulatorā pacienta karte, stacionāra
pacienta karte, cita veida medicīniskā
dokumentācija, reģistrācijas laiks pie speciālista);

Vispārīgās datu aizsardzības
regulas 4. panta 15. punkts
Pacientu tiesību likuma
10. pants
Informācijas atklātības likuma
8. pants
Fizisko personu datu apstrādes
likuma 25. panta otrā daļa
(attiecas uz visiem šā punkta
apakšpunktiem: 1.3.1. – 1.3.7.)
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1.3.3.

- darbinieku obligāto veselības pārbaužu kartes

1.3.4.

- pacienta – sociālo pakalpojumu saņēmēja Klienta
karte

arī Ministru kabineta
13.06.2017. noteikumu Nr. 338
“Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem” 4.5. un 4.6. punkts

1.3.5.

- Ilgstošas sociālās aprūpes centa „Vecpiebalga”
klienta Klienta karte un Klienta medicīniskā karte

arī Ministru kabineta
13.06.2017. noteikumu Nr. 338
“Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem” 4.5. punkts

- kases čeki un rēķini par RPNC saņemto veselības
arī likuma “Par grāmatvedību”
aprūpes pakalpojumu apmaksu, uz kuriem norādīts
4. pants
personas kods
arī Tiesu ekspertu likuma
- tiespsihiatriskās ekspertīzes dokumenti un
14. panta, otrās daļas 6. punkts
materiāli (informācija par personām, kurām
arī Ministru kabineta
1.3.7.
RPNC veikta tiesu ekspertīze, tiesu ekspertīzes
13.11.2018. noteikumi Nr. 695
atzinums, eksperta pieraksti, ekspertam nodotie
“Tiespsihiatriskās ekspertīzes
ekspertīzes noteicēja dokumenti)
veikšanas kārtība”
1.4. Citi īpašas kategorijas personas dati, ja tādi ir
RPNC rīcībā: dati, kas atklāj rases vai etnisko
piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko Vispārīgās datu aizsardzības
pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, regulas 9. pants
biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu
Fizisko personu datu apstrādes
identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas
likuma 25. panta otrā daļa
personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju
apstrāde

1.3.6.

2.

Informācija par pacientu, Ilgstošas sociālās
aprūpes centra “Vecpiebalga” klientu pēc viņa
nāves

Pacientu tiesību likuma
10. panta trešā daļa
Arhīvu likuma 13. panta otrās
daļas 4. punkts

3.

Videonovērošanas ieraksts

Informācijas atklātības likuma
8. pants

4.

Informācija par personām, kurām veikta
medicīniskā pārbaude Alkohola, narkotisko un
psihotropo vielu reibuma ekspertīžu nodaļā
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, vai
kuri iesnieguši bioloģiskās vides materiālu
paraugus izmeklēšanai Ķīmiski toksikoloģiskajā
laboratorijā, medicīniskās pārbaudes protokoli

Pacientu tiesību likuma
10. pants
Informācijas atklātības likuma
8. pants

5.

RPNC rīcībā kā procesa dalībniekam nodotie tiesas
nolēmumi un lietas materiāli, kuros personas dati
nav anonimizēti vai šifrēti

Informācijas atklātības likuma
8. pants
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6.1.
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Cita ar likumu noteikta informācija (saskaņā ar Informācijas atklātības likuma
5. panta otrās daļas 1. punktu)
grāmatvedībā esošā informācija un dati, kas saskaņā
ar normatīvajiem aktiem nav iekļauti RPNC
pārskatos;

likuma “Par grāmatvedību”
4. pants,
Komerclikuma 19. panta pirmā
daļa

6.2.

- rīkojumi par tiesu ekspertīzes noteikšanu;
- tiesu ekspertīzē izmantotā dokumentācija;
- tiesu ekspertīzes atzinums;

Tiesu ekspertu likuma 14. panta
otrās daļas 6.punkts un 8.punkts,
20. panta pirmās daļas 7.punkts

6.3.

- tiesu ekspertīzes metodes apraksts;

Tiesu ekspertu likuma 5. panta
sestā daļa

6.4.

RPNC sarakste ar informācijas pieprasītāju
(juridiskām personām):
- ziņas par šo personu, ko aizliegts izpaust ar likumu
nacionālās drošības, valsts aizsardzības,
sabiedrības drošības un krimināltiesību jomā (par
valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa
virzītāji vai operatīvās darbības subjekti, un citām
institūcijām, par kurām šādu ziņu izpaušana ir
aizliegta ar likumu)
Informācija par publisko iepirkumu:

Informācijas atklātības likuma
11. panta 6.punkts
Fizisko personu datu apstrādes
likuma 27. panta pirmā un otrā
daļa

6.5.

- RPNC kā publiskā iepirkuma pasūtītāja noteiktā Publisko iepirkumu likuma
ierobežotas pieejamības informācija, kura nodota 14. panta pirmā daļa
piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām,
vai iepirkuma procedūras laikā;
38. panta piektā daļa un
- informācija par citu pretendentu un ieinteresēto
piegādātāju piedāvājumu vai pieteikumu esamību 40. panta trešā daļa
publiskajā iepirkumā līdz to atvēršanas brīdim un
informācija par piedāvājumu vērtēšanas procesu Informācijas atklātības likuma
līdz publiskā iepirkuma rezultātu paziņošanai;
5. panta otrās daļas 3. punkts
- pretendentu
informācija.
6.6.

piedāvājums

nav

vispārpieejama

Informācija par publisko iepirkumu:
- RPNC kā pasūtītājam publiskā iepirkuma procesā
piedāvātie konkursa dialoga kandidātu risinājumi un
cita informācija, kas noteikta kā komercnoslēpums, Publisko iepirkuma likuma
konfidenciāla
vai
ierobežotas
pieejamības 14. panta otrā daļa
informācija;
Ministru kabineta 28.02.2017.
- RPNC kā pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju,
noteikumu Nr.107 “Iepirkuma
kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu
procedūru un metu konkursu
informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti;
norises kārtība” 120. punkts
- informācija par iepirkuma procesa rezultātiem, ja tā
var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu
pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās
intereses vai godīgas konkurences noteikumi;
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Iepirkuma līgumos ietvertā informācija, kas satur Informācijas atklātības likuma
komercnoslēpumu
5.panta otrās daļas 1.punkts
Publisko iepirkumu likuma
14. panta pirmā daļa
40. panta trešā daļa

6.8.

Iepirkuma līgumos ietvertie fizisko personas dati

Informācijas atklātības likuma
5. panta otrās daļas 1.punkts
Publisko iepirkumu likuma
14. panta pirmā daļa, 40. panta
trešā daļa
Vispārīgā datu aizsardzības
regula

6.9.

- RPNC adresētā iesniegumā norādītie fakti, ja
iesniedzējs iesniegumā norādījis par aizliegumu tos
izpaust;

6.10.

cita, sarakstā neminēta informācija, kurai saraksta darbības laikā ar normatīvajiem
aktiem noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss

Iesniegumu likuma 9. panta otrā
daļa

II. Informācija, kas paredzēta un noteikta iekšējai lietošanai RPNC (saskaņā ar Informācijas
atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2.punktu un 6. pantu)
1.

Lietā, kurai ir piešķirts Lietu nomenklatūras kods (aktīvā lietošanā vai arhivēta), apkopotie
dokumenti

2.

Vadības rezolūcija (atzīme uz dokumenta)

3.

Darbinieka amata apraksts

4.

RPNC informācijas drošības pārvaldības ietvaros un personu drošības ietvaros pieņemtie
un drošību reglamentējošie un aprakstošie iekšējie dokumenti

5.

Piekļuves paroles RPNC IT sistēmu tehniskajiem kontiem

6.

RPNC Informācijas sistēmu drošības politika
RPNC Informācijas sistēmu drošības risku pārvaldības plāns
RPNC Informācijas sistēmu drošības darbības atjaunošanas plāns

7.

IT sistēmas infrastruktūru aprakstošie dokumenti, darba instrukcijas un līdzīga rakstura
informācija

8.

Visa veida informācija par RPNC objektu drošības iekārtām un drošības nodrošināšanas
(videonovērošanas) iekārtām un to izvietošanu, Valsts policijas apsargājamā objekta –
Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centra - posteņu un telpu izvietojumu

9.

RPNC amatpersonu un darbinieku veiktās telefoniskās saziņas numuru izdrukas,
aizpildītas transportlīdzekļu ceļazīmes par darbinieku braucieniem

10.

RPNC iekšējie normatīvie akti, vadības rīkojumi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem
apstiprinātie plāni un plānu projekti, ziņojumi par plānu izpildi (ja to publiskošanu
neparedz normatīvie akti), risku kartes.
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11.

Darbinieku sensitīvo amatu saraksts

12.

Iekšējā audita lietas (Iekšējā audita likuma 12. panta trešās daļas 3.punkts) un
informācija saistībā ar pārbaužu atzinumiem, kā arī paskaidrojumi par pārbaudēs
konstatētajiem aktiem un ziņojumi vadībai par pārbaudē konstatēto

13.

Ārkārtējo situāciju apstākļos izveidotas Operatīvās vadības grupas sapulču protokoli.

III. Informācija par komercnoslēpumu (saskaņā ar Komerclikuma 19. panta pirmo daļu,
Informācijas atklātības likuma 7. panta pirmo un otro daļu)
1.

Visa RPNC grāmatvedības informācija, izņemot datus, kas saskaņā ar normatīvajiem
aktiem iekļaujami uzņēmuma pārskatos un publicējami RPNC mājaslapā

2.

RPNC valdes sēžu protokoli, vadības un struktūrvienību darba sanāksmju protokoli, ar
rīkojumiem izveidotu komisiju darba protokoli un ziņojumi

3.

Informācija, kas RPNC nepieciešama, sagatavojoties lietu kārtošanai, tai skaitā:
3.1. tiesvedībā nepieciešamo dokumentu projektu un sarakstes dokumentu projektu
sagatavošanai;
3.2. dokumenti, kas izstrādāti sakarā ar RPNC sagatavošanos lietu kārtošanai un kurus
izstrādājuši:
a) attiecīgajai lietai īpaši pieaicināti padomdevēji vai lietpratēji;
b) cita iestāde vai uzņēmums.

4.

Statistiskie dati, kuru apkopošanu un publiskošanu neparedz normatīvie akti, darba
materiāli, projekti, uzziņas un analīze, kas tiek izmantoti dokumentu un normatīvo aktu
projektu sagatavošanai, kuriem pēc to pieņemšanas vai akcepta varētu tikt piešķirts
ierobežotas pieejamības informācijas statuss

5.

Audita atzinumi, iekšējo un ārējo pārbaužu atzinumi, novērtējumi un ziņojumi, risku
vadības un citu iekšējo novērtējumu un vadības pārskatu dokumenti

6.

Sertifikācijai, reģistrācijai un pārreģistrācijai sagatavotie dokumenti
Visa veida informācija un dokumenti (projekti, protokoli u.c.), kas satur informācijas
ierobežojuma nosacījumus par:

7.

a) sarunām ar sadarbības partneriem vai organizācijām;
b) komisijās vai darba grupās risinātajiem jautājumiem;
c) par sadarbības reālo norisi starp RPNC un partneriem.

Publiskojamā informācija noteikta Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 58. pantā

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ierobežotas pieejamības
informācijas saraksts, apstiprināts ar 06.07.2020. rīkojumu Nr. 01-05/103

8
IV. Informācija, kas attiecas uz atestācijas, iesniegto projektu (izņemot projektus, kuru
finansēšana paredzēta ar valsts sniegto galvojumu), konkursu (izņemot iepirkuma
konkursus) un citu līdzīga rakstura vērtēšanas procesu (saskaņā ar Informācijas atklātības
likuma 5. panta otrās daļas 5.punktu):
1. Informācija par darbinieku atestāciju un novērtējumu;
2.

Informācija par personāla atlases konkursu norisi;

3.

Informācija par RPNC rīkotās apmācībās izsniegtajiem sertifikātiem.

Valdes priekšsēdētāja

I. Ķiece
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