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KONFERENCE “PERSONAS DATI ARHĪVĀ: PRIVĀTUMS UN  
PIEEJAMĪBA INFORMĀCIJAS LAIKMETĀ”

2021. gada 9. novembrī Čehijas Valsts reģionālais arhīvs Prāgā (State Regional Archi-
ves in Prague) un Čehijas Republikas Nacionālais arhīvs (National Archives of the Czech 
Republic) rīkoja konferenci “Personas dati arhīvā: privātums un pieejamība informācijas 
laikmetā” (Personal data in the archives: privacy and openness in the information age). 
Ņemot vērā pastāvošos epidemioloģiskos drošības pasākumus Covid-19 vīrusa izplatības 
ierobežošanai, konference noritēja attālināti un, iepriekš reģistrējoties, tajā tiešsaistē 
varēja piedalīties visi interesenti. Konferences ierakstu ir iespējams noskatīties YouTube 
vietnē.1

Konferenci vadīja Čehijas Valsts reģionālā arhīva Administrācijas departamenta 
(Department of Public Administration Archives in the State Regional Archives in Prague) 
vadītājs Mikulašs Čtvrtnīks (Čtvrtník) un Čehijas Republikas Nacionālā arhīva digitālo 
dokumentu vadošais arhīvists Zbišeks Stodūlka (Stodůlka). Konferencē piedalījās arhīv-
zinātnes un informātikas nozaru speciālisti un pētnieki no Čehijas, Nīderlandes, Itālijas, 
Vācijas un Ungārijas.

Strauji augošās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas laikmetā arhīvi saskaras 
ar jauniem izaicinājumiem. Jauniegūtā un pakāpeniski augošā sabiedrības apziņa par 
tiesībām uz pieeju informācijai un runas brīvību arhīviem ir radījusi daudzus jautājumus. 
Atbildes uz tiem svārstās starp arhīvu pieejamību, no vienas puses, un personas datu 
aizsardzību, no otras. Konferences mērķis bija ieskicēt galvenās problēmas arhīvu darbā 
saistībā ar personas datiem un sensitīvu informāciju un rosināt uz kopīgu diskusiju.

Konferences norise bija organizēta piecās sadaļās:
1) personas dati un personas tiesību aizsardzība arhīvos starptautiskā un Čehijas ska-

tījumā;
2) cilvēktiesību skatījums uz datu privātumu arhīvos – principi, situācijas, problēmas;
3) personas dati arhīvos – jauni izaicinājumi un risinājumi valstu un Eiropas līmenī; 
4) personas dati arhīvā – kopējā aina;  
5) piekļuves metodoloģija arhīviem, kas satur personas datus.
Konferenci atklāja Čehijas Republikas Nacionālā arhīva direktore Eva Drašarova 

(Drašarová) un Čehijas Valsts reģionālā arhīva Prāgā direktors Daniels Doležals (Doležal). 
Konferences pirmajā sadaļā M. Čtvrtnīks uzsvēra, ka arhīvu galvenais mērķis ir ne 

tikai krāt un uzglabāt dokumentus, bet arī nodrošināt to pieejamību. Arhīvos glabātie 
dokumenti ir neatņemama kultūras sastāvdaļa, turklāt to pieejamība ir viens no de-
mokrātiskas valsts pamatprincipiem. Pašlaik dokumentu pieejamībai arhīvos pastāv 
dažādi ierobežojumi, kas nodrošina personas datu aizsardzību. Lielākais izaicinājums 
arhīvu darbā ir līdzsvarot personas datu aizsardzību un informācijas pieejamību. 

M. Čtvrtnīks iezīmēja vispārīgas problēmas, ar kādām saskaras arhīvi, vienlaikus 
aktualizējot konferences galvenos jautājumus. Piemēram, kādi risinājumi pašlaik tiek 
piemēroti arhīvos, lai nodrošinātu vispārīgu datu aizsardzību? Vai nepieciešama elas-
tīga metodoloģija īpašiem gadījumiem, kad sabiedrības intereses pārklājas ar personas 
datu aizsardzību? Sarežģīta tēma ir arī mirušas personas datu aizsardzības principi. Vai 
mirušām personām ir tiesības uz datu aizsardzību? Vai katram indivīdam dzīves laikā ir 

1  https://www.youtube.com/watch?v=1FaV4rKz5P4 [skatīts 26.11.2021.].
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tiesības izlemt, kas notiks ar viņa personas datiem pēc nāves? Pie šiem un citiem jau-
tājumiem konferences dalībnieki atgriezās vairākkārt. 

Konferences otrajā sadaļā par konfidencialitāti arhīvos cilvēktiesību skatījumā 
referēja Groningenas Universitātes (Nīderlande; University of Groeningen, Nether-
lands) profesors Antons de Bātss (de Baets), kura pētnieciskā darbība saistās ar tādiem 
aspektiem kā cenzūra vēsturē, vēsturnieku ētika un cilvēktiesības. A. de Bātss pievērsa 
uzmanību katra indivīda tiesībām uz konfidencialitāti, ko nosaka 1948. gada ANO Vis-
pārējās cilvēktiesību deklarācijas 12. pants: “Nedrīkst patvaļīgi pārkāpt neviena cilvēka 
privātās dzīves, ģimenes, mājokļa un korespondences neaizskaramību, ne arī apdraudēt 
viņa godu un reputāciju. Katram cilvēkam ir tiesības uz likuma aizsardzību pret šādiem 
pārkāpumiem vai apdraudējumiem.”2 Katra cilvēka tiesības uz likuma aizsardzību pret 
šādu iejaukšanos vai šādiem pārkāpumiem nosaka arī 1966. gada ANO Starptautiskā  
pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 17. panta 2. punkts. A. de Bātss pie-
minēja arī katra cilvēka tiesības uz runas brīvību, citējot 1966. gada ANO Starptautiskā 
pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. pantu:

1. Katram cilvēkam ir tiesības netraucēti pieturēties pie saviem uzskatiem.
2. Katram cilvēkam ir tiesības brīvi izpaust savus uzskatus, šīs tiesības ietver brīvību 

meklēt, saņemt un izplatīt dažāda veida informāciju un idejas neatkarīgi no valstu ro-
bežām mutvārdos, rakstveidā, izmantojot presi vai mākslinieciskās izpausmes formas, vai 
citādā veidā pēc savas izvēles.

3. Šā panta 2. punktā paredzēto tiesību izmantošana uzliek īpašus pienākumus un 
īpašu atbildību. Tāpēc tā var būt saistīta ar zināmiem ierobežojumiem, taču tie jānoteic 
likumā un tiem jābūt nepieciešamiem: 

a) citu personu tiesību un reputācijas respektēšanai;
b) valsts drošības, sabiedriskās kārtības (ordre public), iedzīvotāju veselības vai tiku-

mības aizsardzībai.2

A. de Bātss uzskata, ka ir nepieciešama katra indivīda likumīga piekrišana vai at-
teikšanās personas datu apstrādei pēc viņa nāves. Šajā kontekstā viņš atsaucās uz  
2016. gada Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17. pantu par 
tiesībām uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”).4 A. de Bātss minēja reālus piemērus, kas 
ir nonākuši līdz Eiropas Savienības Tiesai un ir saistīti gan ar personas datu izmantošanu, 
gan ar aizliegumu tiem piekļūt. 

Konferences trešā sekcija bija veltīta tēmai “Personas dati arhīvos – jauni izaicinājumi 
un risinājumi valstu un Eiropas līmenī”, un tajā referēja Džulija Barrera (Barrera), Kle-
menss Rēme (Rehme) un Ivans Sēkejs (Székely).

2 ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija. Pieejams: www.tiesibsargs.lv/lv/pages/tiesibu-akti/
ano-dokumenti/ano-vispareja-cilvektiesibu-deklaracija [skatīts 26.11.2021.].
3 ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām. Pieejams: 
www.tiesibsargs.lv/lv/pages/tiesibu-akti/ano-dokumenti/ano-starptautiskais-pakts-par-
pilsoniskajam-un-politiskajam-tiesibam-ar-fakultativo-protokolu-pienem [skatīts 26.11.2021.].
4 Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā 
datu aizsardzības regula). Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 04.05.2016. Pieejams: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV [skatīts 
26.11.2021.].
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Itālijas Valsts Centrālā arhīva Personu un ģimeņu arhīva (Itālija; Personal and family 
archives in the Archivio Centrale dello Stato, Italy) vadītāja Dž. Barrera dalījās pieredzē 
saistībā ar personu datu aizsardzību un arhīvu pieejamību Itālijas Valsts centrālajā arhīvā 
un atklāja, ka pēc 1966. gada, kad Itālijā pieņēma pirmo Datu aizsardzības likumu, arhī- 
visti saskārās ar lielām grūtībām. Mēģinājumi savienot Datu aizsardzības likumu ar 
zinātniski pētniecisko darbu izstrādi radīja daudz neatrisinātu jautājumu. Šo iemeslu dēļ 
1966. gada likums tika modificēts, piesaistot arhīvistus un vēsturniekus, lai varētu atri-
sināt šo jautājumu kopīgiem spēkiem. 

Dž. Barrera pievērsa uzmanību atslēgas vārdiem Itālijas Datu aizsardzības likumā, 
kas palīdz nodrošināt personas datu aizsardzību. Tā ir norāde uz atšķirībām starp “ko-
munikāciju” un “izplatīšanu”. Komunicēt personas datus nozīmē atļaut piekļūt arhīvos 
glabātajiem dokumentiem konkrētām personām vai iestādēm, kas uzņemas atbildību 
par to pareizu izmantošanu. Personu datu izplatīšana nozīmē nodošanu nezināmiem, 
neatļauta personas datu publicēšana, kas atbilst nekontrolētai datu izplatīšanai. Viņa 
uzskata, ka visiem arhīvos glabātajiem datiem ir jābūt pieejamiem pētnieciskos nolūkos, 
taču ir jānodrošina to atbildīga izmantošana, respektējot personas datu konfidencialitāti.

Bādenes-Virtembergas Valsts arhīva (Vācija; State Archives of Baden-Württemberg, 
Germany) prezidenta vietnieks  K. Rēme aktualizēja tēmu par dokumentiem, kas dažādu 
iemeslu dēļ arhīvos nenonāk un tādējādi tiek dzēsti. Procesā, kas saistīts ar dokumentu 
pieņemšanu arhīvos, būtu jāpiedalās dažādu nozaru speciālistiem, ieviešot vispārējas 
normas, lai daļa dokumentārā mantojuma neizzustu. Arhīvos glabātie dokumenti ir ne-
aizvietojamas vēstures liecības, un arhīvu galvenā funkcija ir nodrošināt to pieejamību. 
K. Rēme atgādināja, ka 1997. gadā tika pieņemts pirmais Datu aizsardzības likums Vācijā, 
taču tehnoloģiju attīstības laikmetā ir nepieciešamas izmaiņas esošajā likumprojektā.

Sociālās informātikas speciālists un starptautiski pazīstams eksperts daudznozaru 
datu aizsardzības un informācijas brīvības jomās, kā arī Centrāleiropas Universitātes Ve-
ras un Donalda Blinkenu Atvērtās sabiedrības arhīva (Ungārija; Vera and Donald Blinken 
Open Society Archives at Central European University, Hungary) vadošais pētnieks un 
padomnieks I. Sēkejs piekrita, ka arhīviem ir jānodrošina datu pieejamība, taču personas 
datu aizsardzība ir ļoti svarīgs arguments, ko nedrīkst atstāt otrajā plānā. Turklāt, viņa- 
prāt, “līdzsvarošana” nav pareizais termins, kas attiecināms uz personas datu aizsar-
dzības un arhīvu pieejamības jautājumu. Būtu nepieciešami grozījumi likumprojektos, 
kas saistīti ar personas datu pieejamību un pareizu to izmantošanu, kā arī skaidrāki no-
teikumi par to, kurš ir atbildīgs par datu nelikumīgu izmantošanu. Jāņem vērā, ka neviens 
arhīvists nevar būt neitrāls savā vērtējumā, tādēļ ir nepieciešama skaidra definīcija, kas 
ir personas dati, un šie kritēriji jāpiemēro visam arhīvos glabātajam, lai rezultāts būtu 
objektīvs.

Konferences ceturtā sadaļa bija organizēta diskusijas veidā, kuras laikā Tomāšs Leh-
ners (Lechner), Jozefs Prokešs (Prokeš) un Jans Voboržils (Vobořil) atbildēja uz konferen-
ces vadītāju, kā arī dalībnieku jautājumiem un komentāriem par kopējo ainu personas 
datu aizsardzības jomā. 

Biežāk uzdotie jautājumi šīs sadaļas ietvaros bija saistīti ar arhīvu darbu digitālajā 
vidē. Šai tēmai pastiprināti pievērsās Prāgas Ekonomikas universitātes (University of Eco-
nomics in Prague) docents T. Lehners, kura pētnieciskā karjera ir saistīta ar personas 
datu aizsardzības, ierakstu pārvaldības un elektroniskās uzticamības pakalpojumu jomu. 
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T. Lehners norādīja, ka nākotnes skatījumā būtu jāievieš jauni arhīvu pieejamības veidi. 
Pēdējo desmit gadu laikā, un jo īpaši Covid-19 pandēmijas laikā, esam novērtējuši digi-
tālo resursu nepieciešamību, tādēļ nākotnes vīzijā pastiprināta uzmanība būtu jāvelta 
datu pieejamībai digitālā formātā, kā arī jānodrošina šī formāta droša pieeja un izman-
tošana.

Personas datu aizsardzības biroja (Office for Personal Data Protection) priekšsēdē-
tājs J. Prokešs runāja par personas datu aizsardzības likuma nepilnībām, jo personas datu 
aizsardzības principiem ir ļoti daudz aspektu, un tas paver ceļu subjektīvam vērtējumam. 

Arī šajā sadaļā konferences viesi atgriezās pie vairākkārt minētās tēmas par “tiesībām 
tikt aizmirstam”. Likumprojekta grozījumi, kas nodrošinātu tiesības uz brīvu izvēli par 
datu piekļuvi pēc nāves, radītu daudz nepilnību pētniecisko darbu ietvaros. J. Prokešs kā 
piemēru minēja dažādu statistiku veidošanu, bet tas attiecas arī uz citām jomām. Šajā 
kontekstā būtu jāizvērtē, vai tas ir sabiedrības interesēs. 

J. Voboržils norāda uz savu duālo redzējumu. Kā pētnieks, kurš pārsvarā strādā ar 
19. gs. arhīvu dokumentiem un savā pētnieciskajā darbā personiski nav saskāries ar 
personas datu aizsardzības likuma aizliegumiem vai nepilnībām, viņš spējot izvērtēt šo 
jautājumu arī no pētnieku skata punkta. Tajā pašā laikā kā advokāts personas datu aiz-
sardzības jomā, sabiedriskās bezpeļņas organizācijas Iuridicum Remedium direktors, Cil-
vēktiesību un moderno tehnoloģiju komitejas (Committee on Human Rights and Modern 
Technologies) un Valdības Cilvēktiesību padomes Vecāka gadagājuma cilvēku tiesību ko-
mitejas (Committee on the Rights of the Elderly of the Government Council for Human 
Rights) loceklis labi pārzina un ikdienā saskaras ar personas datu aizsardzības jautāju- 
miem. Viņaprāt, katrs gadījums ir jāizvērtē atsevišķi un katrai situācijai ir jāpiemēro savs 
risinājums. Runājot par digitālo un komunikāciju tehnoloģiju attīstību, J. Voboržils uzska-
ta, ka pielāgot mākslīgo intelektu ar mērķi nodrošināt personas datu aizsardzību arhīvos 
ir ļoti riskanti. Tas var radīt daudz nepilnību, kā rezultātā būs nepieciešamas pastiprinātas 
pārbaudes un resursi iespējamo kļūdu novēršanai. 

Pēdējā konferences sadaļa bija veltīta metodoloģijai attiecībā uz piekļuvi personas 
datiem arhīvos. Šai tēmai pievērsās Valsts reģionālā arhīva Prāgā juriste un direkto-
ra sekretariāta (Secretariat of the Director) vadītāja Markēta Munkova (Munková) un 
Čehijas Republikas Nacionālā arhīva Administratīvo lietu, Valsts pārvaldes lietu pēc  
1992. gada un digitālo resursu inspekcijas departamenta (Department of Records Ma-
nagement Inspection, Public Administration Records after 1992 and Electronic Records) 
juriste un vadošā pētniece metodiķe Karolīna Šimūnkova (Šimůnková). Abas juristes 
padziļinātu uzmanību pievērsa Čehijas Datu aizsardzības likumam un izvērtēja iespējas 
mainīt arhīvu praksi un likumdošanu personas datu, personas tiesību un privātuma aiz-
sardzības jomā. Šīs diskusijas rezultātiem būtu jāatspoguļojas jaunajā arhīva likumā, kas 
ir sagatavošanā Čehijas Republikā.

Šī konference deva iespēju izprast un iedziļināties problēmās, ar kurām jāsaskaras 
arhīviem ikdienas darbā. Tā ļāva iepazīties ar citu valstu arhīvu pārstāvju pieredzi, kā 
arī ar dažādu nozaru speciālistu viedokļiem personas datu aizsardzības jomā. Konfe-
rences dalībnieki piedāvāja dažādas pieejas un risinājumus šī brīža situācijai, taču visi ir 
vienisprātis, ka nākotnes skatījumā būs nepieciešamas nozīmīgas izmaiņas likumdošanā, 
kā arī būs nepieciešami jauni resursi un uzticamu rīku ieviešana, kas uzlabotu arhīvu 
pieejamību un nodrošinātu datu drošu izmantošanu. 

Anete Mežmača
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