
Datu valsts inspekcija
Blaumaņa iela 11/13-15

Rīga, LV-1011
Felikss Šneveļs

Kupravas Romas katoļu baz.
Kuprava Vīksnas p.

Balvu n.
LV-4582

Starpatbilde
No  jūsu  rakstītā  var  secināt,  ka  jūs  esat  apriori  ieņēmuši  negatīvu  nostāju  pret  Baznīcu,  kas
mūsdienās jau ir kļuvis par ‘modes lietu’. Iesākšu ar apgalvojumu it kā neesot uzstādīta brīdinājuma
zīme, kas ir klaji meli, ja jūs nebūtu ieņēmuši apriori negatīvu nostāju, tad jūs paskatītos, kas un kur
ir izvietots.  paxvobis.lv/vita/vita08.htm pirmajā video var redzēt, ka ieejot Baznīcas teritorijā uz
pasta  kastes ir  pielīmēta uzlīme ar brīdinājumu, kas norāda,  ka draudzes teritorijā  notiek video
novērošana. Jau filmēšanas laikā, kas notika pēc šīs ģimenes huligāniskā izlēciena, var redzēt, ka
uzlīmei  ir  izbālējušas  krāsas  un  nu  vairs  nav  iespējams  izlasīt  video  novērošanas  sistēmas
nosaukumu,  kas  nav  arī  jānorāda,  bet  simbols  ar  video  kameru  ir  skaidri  saredzams  un  pat
paskaidrojošais uzraksts, tas būtu pirmkārt. Otrkārt datu subjekta vecmāte par kameras eksistenci
zināja jau sen, par ko mums bija pat īsa saruna. No vārtiņiem līdz baznīcai ir 20m.
Atgādināšu, ka iebraucot, piemēram, Viļakā, vai Balvos ir uzstādīta zīme par to, ka tiek veikta video
novērošana un nekur nav kartes, kas norādītu kur tad īsti ir šīs video kameras novietotas. Izvietotais
mājas lapā video ir ar zemu kvalitāti, t.i. ar augstu rastra pakāpi. No video var konstatēt, ka datu
subjekta  vecmāte,  zinādama  to  pat  necenšas  apturēt  huligānisko  izlēcienu,  kas  norāda  uz
provokāciju,  pietam pat  subjekts  skatoties  kamerā  krata  ar  pirkstu  un  pamāca.  Personīgi  jums
pievienoju uz diska video, kā datu subjekts atved savu vectēvu, kas kādu laiku uzkavējas priekštelpā
un aiziet  projām kopā ar datu subjektu,  ko viņš tur darīja,  vai gribēja  iedrošināt  savu mazdēlu
atvainoties? Protams, ka nē! Arī vēlāk viņi tā arī nav atvainojušies un paskaidrojuši savas rīcības
iemeslus. Varbūt jūs viņiem palīdzēsiet?

No augstāk parādītā izvilkuma no e-pasta vēstules var skaidri noprast, ka kopš 2019. g. 31. marta,
kad tika nosūtīta atbilde netika izpildīti noteikumi. Ja uz šo lietu skatās no neticīga cilvēka viedokļa,
tad jau nekas traks taču nav noticies, vai ne? Tad izriet jautājums, kāpēc tāds tracis ap kaut kādu
‘nesaprašanos’.  Viss  taču  notika  ar  nepārprotamu  vecmātes  piekrišanu  un  vecmātes  klātbūtnē,
pietam atvainošanos esmu lūdzis no vecmātes ne vis no datu subjekta vai kāda cita.

http://paxvobis.lv/vita/vita08.htm


Šis dokuments satur divas lapas divos eksemplāros, lūdzu uz otra eksemplāra izdarīt  atzīmi par
saņemšanu un atsūtīt atpakaļ.
Šim dokumentam ir pievienots dvd disks ar video un šī dokumenta elektroniska versija pdf formātā.
Uz dvd diska atrodas video fails 002.mpg kura kontrolsumma sha256sum formātā ir:
88cb927afb7de2843f0bbfbc1ab04fa6372d1cefd75ec360038738cd1589782e
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