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Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Lielvārdes novada domes
2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 „Lielvārdes
novada pašvaldības nolikums”” ir sagatavots, lai izpildītu Lielvārdes
novada domes 2014.gada 26.februāra sēdes Nr.3 lēmumu Nr.70 „Par
Lielvārdes novada pašvaldības iestādes „Lielvārdes novada pašvaldības
policija” reorganizāciju”, kā arī lai izpildītu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā – VARAM)
19.02.2014. vēstulē Nr.17.18-1e/1526 akcentētos pašvaldības kā datu
pārziņa pienākumus nodrošināt personas datu aizsardzību un novērstu
to nelikumīgu apstrādi.
Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu.
1. Lielvārdes novada dome 2014.gada 26.februāra sēdē Nr.3 ar
lēmumu Nr.70 nolēma uzsākt Lielvārdes novada pašvaldības
iestādes „Lielvārdes novada pašvaldības policija” reorganizāciju,
likvidējot iestādi un izveidojot Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas nodaļu „Lielvārdes novada pašvaldības policija”.
Pamatojoties Lielvārdes novada domes lēmumu, jāizdara grozījumi
saistošos noteikumos:
1) jāsvītro no noteikumu 7.punktā minētajām iestādēm ieraksts
„7.26.Lielvārdes novada pašvaldības policija”;
2) jāpapildina noteikumu 32.pantā minētais Administrācijas nodaļu un
speciālistu saraksts ar ierakstu „32.14. Lielvārdes novada
pašvaldības policija”.
2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 37.pantā noteikto, no
01.07.2014. domes sēdes ieraksta audioformātā, kuru ievieto
pašvaldības tīmekļa vietnē. Fizisko personu datu aizsardzības
likuma 10.pants nosaka, ka, lai aizsargātu datu subjekta intereses,
pārzinis (šajā gadījumā – Lielvārdes novada dome) nodrošina
godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi likumā paredzētam
mērķim un tam nepieciešamajā apjomā. Savukārt minētā likuma
25.pants nosaka, ka pārziņa (pašvaldības) un personas datu
operatora pienākums ir lietot nepieciešamos tehniskos un
organizatoriskos līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un
novērstu to nelikumīgu apstrādi. Gan Datu valsts inspekcija, gan
VARAM, norāda, ka personas datu apstrādē jāievēro Latvijas
Republikas Satversmes 96.pantā noteiktās personas tiesības uz
privātās dzīves aizsardzību, kā arī 116.pants, kas nosaka, ka tiesības
uz privātās dzīves neaizskaramību var ierobežot, tai skaitā, veikt
personas datu apstrādi, ja personas datu apstrādi ir atļauts veikt, ja
tas ir paredzēts likumos.
VARAM vēstulē norādīts, ka ministrijas ieskatā nav tiesiska
pamata audioierakstu ievietošanai interneta mājas lapā pilnā
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apjomā, tādā veidā padarot publiski pieejamus visus ierakstā
ietvertos datus. Ieraksta publiskošanai ir jāievēro tādas pašas
prasībās kā domes sēdes protokola publiskošanai – jādzēš
aizsargājamā informācija.
Ņemot vērā to, ka domes sēdes ir atklātas, tās var ierakstīt
ikviens interesents, pašvaldībai jāveic pasākumi, lai izpildītu
normatīvajos aktos noteiktos datu sistēmu pārziņa pienākumus
aizsargāt personas datus un novērst to nelikumīgu apstrādi.
3. Saistošos noteikumos precizēts ortogrāfijas un interpunkcijas
lietojums.
Saistošie noteikumi neatstās ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.

Saistošie noteikumi ietekmē administratīvās procedūras, nosakot, ka
personām, kas vēlas veikt audio vai video ierakstus komitejas vai
domes sēdes laikā, jāreģistrējas pie attiecīgās sēdes protokolista, kā arī
komitejas vai domes sēdes vadītājam, atklājot sēdi, jāinformē par
aizliegumiem un jābrīdina par atbildību.
Konsultācijas nav notikušas.
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