
Domes sēžu ierakstīšana 

audioformātā un ievietošana 

pašvaldības domes mājaslapā 

internetā 

 Monta Ābele 

Pašvaldību departamenta  

Pārraudzības un metodikas nodaļas juriste 



Tiesiskais regulējums 

• likuma „Par pašvaldībām” 26.panta 

trešā daļa 

• likuma „Par pašvaldībām” Pārejas 

noteikumu 32.punkts 

• Fizisko personu datu aizsardzības 

likums 

 

 



Mērķis 

 

Veicināt lēmumu caurspīdīgumu, 

domes darba atklātību un iedzīvotāju 

uzticību domes darbam kopumā 



Lai aizsargātu datu subjekta intereses, 

pašvaldībai jānodrošina: 

• godprātīgu un likumīgu personas datu 

apstrādi; 

• personas datu apstrādi tikai atbilstoši 

paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā 

apjomā; 

 

Datu subjekta interešu aizsardzība 



Datu subjekta interešu aizsardzība 

•tādu personas datu glabāšanas veidu, kas 

datu subjektu ļauj identificēt attiecīgā 

laikposmā, kurš nepārsniedz paredzētajam 

datu apstrādes mērķim noteikto laikposmu; 

•  personas datu pareizību un to savlaicīgu 

atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja 

personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi 

saskaņā ar personas datu apstrādes mērķi. 



 

Pašvaldības veicamie pasākumi 
 

 

Nepieciešams lietot tehniskos un 

organizatoriskos līdzekļus, lai aizsargātu 

personas datus un novērstu to nelikumīgu 

apstrādi 

 
Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumi Nr. 40 “Personas datu 

aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”  

 

 



 

Piemērs: mājaslapa ww.tiesas.lv  

 
• publicējot tiesas nolēmumus personu dati tiek dzēsti, 

aizstājot vārdu un uzvārdu — ar personas vārda vai 

uzvārda iniciāli, dzīvesvietas adresi — ar vārdu 

“dzīvesvieta”, nekustamā īpašuma adresi — ar 

vārdu “adrese”; 

• audioieraksta publiskošanai ir jāievēro tādas pašas 

prasības kā domes sēdes protokola vai lēmuma 

publiskošanai – jādzēš personas dati no 

audioieraksta tādā pašā apjomā kā publiskojamos 

domes sēžu protokolos un lēmumos 



Jautājumi! 

• Cik ilgi domes sēžu ierakstiem ir jābūt 

pieejamiem mājas lapā? Vai tikai pēdējās 

sēdes vai ilgāka perioda? 

• Protokols papīra formātā būtiski atšķirsies no 

Domes sēdes ieraksta audio formātā.  Vai tie 

būs uzskatāmi par vienu un to pašu 

dokumentu? 

• Kāda kārtība jāievēro, ja iedzīvotājs pieprasa 

izsniegt Domes sēdes ierakstu?  

 



Jautājumi! 

 

• Vai audioieraksts izsniedzams konkrētos 

formātos?  

 

• Vai ierakstu var pielīdzināt oficiālajam 

dokumentam un prasīt nodevu? 

 



Paldies par uzmanību! 

Jautājumi? 



Kontaktinformācija 

Monta Ābele 

Pašvaldību departamenta 

Pašvaldību pārraudzības un metodikas nodaļas 

juriste 

monta.abele@varam.gov.lv 

Tālr.66016558 

 


