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POZĪCIJA 

14.04.2012     Rīgā      Nr.2012/NP_ 

Par studējošo studiju rezultātu publicēšanu 

ORGANIZĀCIJA 

Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv Latvijas studējošo intereses nacionālā un starptautiskā 

līmenī. Saskaľā ar Augstskolu likumu, apvienības biedri ir visu Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldes. 

LSA pauž demokrātiskā procedūrā formulētu, reprezentatīvu Latvijas studējošo viedokli. 

SITUĀCIJA 

Šobrīd  saskaľā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2.panta 3.punktu personas dati ir 

jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu. Likuma 3.panta trešajā 

daļā ir noteikts, ka šis likums neattiecas vienīgi uz personas datu apstrādi, ko fiziskās personas veic 

personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām. Tādējādi saskaľā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu faktiski 

visi dati, kas attiecas uz personu, ir aizsargājami kā personas dati. 

2012.gada 2.februārī Saeimas deputāti Čepāne Ilma, Druviete Ina, Kursīte-Pakule Janīna, Buiķis 

Andris, Kārkliľa Rasma, Judins Andrejs iesniedza LR Saeimai grozījumus „Fizisko personu datu 

aizsardzības likumā”, kurā minēja šādus argumentus: 

„Šāds nesamērīgi plašs personas datu jēdziens praksē aptver arī studentu atzīmes un to apstrādi augstskolu 

studiju procesā. Proti, augstskolās, vadoties no Fizisko personu datu aizsardzības likuma tiesiskā regulējuma, 

studentu atzīmju publiska atklāšana studiju procesa ietvaros (pārbaudījumu analizēšana, nolasīšana vai to 

publiska izvietošana pie katedras ziľojumu dēļa kopā ar studenta vārdu un uzvārdu), tiek uzskatīta par 

personas datu aizsardzības un tādējādi arī personas privātās dzīves neaizskaramības pārkāpumu. Šāda 

izpratne par studentu atzīmju statusu neveicina atklātību studiju procesā un studentu zināšanu novērtēšanā, 

kā arī nesekmē studentu savstarpējo konkurenci. Tieši otrādi, atzīmju kvalificēšana par personas datiem 

nereti rada absurdas situācijas, kad students pat draud mācībspēkiem ar tiesvedību, ja cita studenta klātbūtnē 

ir publiskota viľa atzīme. Teorētiski nav izslēdzams, ka Latvijā šāda izpratne par atzīmēm kādā brīdī tiek 

nostiprināta un praktizēta arī vidējās un profesionālās izglītības mācību iestādēs.” 



 

PAMATOJUMS 

Lai aizstāvētu visu studējošo intereses ir jāatzīst, ka studējošo akadēmiskie rezultāti ir personas dati, 

kuri ir aizsargājami, pamatojoties uz: 

LR Satversmes 96.pantu kas paredz, ka „ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un 

korespondences neaizskaramību” un, 

Eiropas Savienības pamatbrīvību hartas 8.pantu, kas paredz, ka „Ikvienai personai ir tiesības uz savu 

personu datu aizsardzību”. 

NEPIEĻAUT IZMAIĽAS 

Aizsargājot studējošo intereses un pamattiesības nepieļaut „Fizisko personu datu aizsardzības likuma” 

grozījumus 3.panta trešajā daļā, kas paredzēs, ka likuma tiesiskais regulējums neattiecas arī uz skolēnu un 

studentu sekmju novērtējuma apstrādi, kuru veic visās izglītības pakāpēs. 

Nepieļaut grozījumus Augstskolu likumā, kas paredzētu, ka fizisko personu datu aizsardzības likums 

neattiecas uz studentu sekmju novērtējuma apstrādi. 

REZULTĀTS 

 Tiek izveidota efektīva studējošo interešu un pamattiesību aizsardzības, kas nodrošina fiziskās 

personas datu aizsardzību. 
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