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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2014. gada 26.martā

Nr. 9
(protokols Nr.5 punkts Nr.2)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.24 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu”

1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.24 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” šādus
grozījumus:
1.1. svītrot 7.26.apakšpunktu;
1.2. papildināt ar 32.14.apakšpunktu šādā redakcijā:
„32.14. Lielvārdes novada pašvaldības policija.”
1.3. Papildināt 58.punkta otro daļu ar 58.1. un 58.2.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„58.1. slēgtajās sēdēs un atklāto sēžu slēgtajās daļās pieņemtajiem lēmumiem,
saskaņā ar “Informācijas atklātības likumu” un citiem spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem, var piešķirt ierobežotas pieejamības informācijas
statusu – “konfidenciāli” vai “slepeni”;
58.2. personas, kuras piedalās slēgtajā komitejas sēdē vai atklātās sēdes slēgtajā
daļā, ir personīgi atbildīgas par saņemtās informācijas un pieņemto lēmumu
neizpaušanu.”
1.4. Izteikt 72.punktu šādā redakcijā:
„72. Komitejas sēdes norisi var fiksēt audioierakstā, iepriekš par to informējot
sēdes dalībniekus un reģistrējoties pie komitejas sēdes protokolista. Ar sēdes
protokolēšanu nesaistītus audio un video ierakstus nedrīkst veikt šī nolikuma
58.punkta otrajā daļā paredzētajos gadījumos.

72.1. Komitejas sēdes vadītājs, atklājot sēdi, brīdina klātesošos par atbildību par
iegūto datu izmantošanas noteikumiem un par aizliegumu veikt iegūto datu
apstrādi.
72.2. Personas datu apstrādi žurnālistiskām vajadzībām reglamentē likums „Par
presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” un citi normatīvie akti.
72.3. Veiktajos ierakstos fiksētā informācija par komitejas sēdē sniegtajiem
atzinumiem un pieņemtajiem lēmumiem nerada tiesiskas sekas, izņemot
normatīvajos aktos noteiktus gadījumus. Ierakstos fiksētā informācija
neizsaka pašvaldības oficiālo viedokli.”
1.5. Papildināt ar 94.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„94.7. līgumus, kas saistīti ar šī nolikuma 93.5.punktā minēto līgumu
izpildi”;
1.6. Papildināt 107.punktu ar 107.1., 107.2. un 107.3.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„107.1. Personas, kas vēlas veikt atklātās domes sēdes audio vai video ierakstu,
reģistrējas pie sēdes protokolista.
107.2. Domes sēdes vadītājs, atklājot sēdi, brīdina klātesošos par atbildību par
iegūto datu izmantošanas noteikumiem un par aizliegumu veikt iegūto datu
apstrādi.
107.3. Personas datu apstrādi žurnālistiskām vajadzībām reglamentē likums „Par
presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” un citi normatīvie akti.
1.7. Papildināt ar XIII. nodaļu „Noslēguma jautājumi” šādā redakcijā:
„XIII. Noslēguma jautājumi
175. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
176. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Lielvārdes novada domes
2009.gada 15.jūlija saistošie noteikumi Nr.1 „Lielvārdes novada
pašvaldības nolikums”.”
2. Precizēt saistošajos noteikumos ortogrāfijas un interpunkcijas lietojumu.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs
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