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L Ē M U M S  
Valmierā 

 
2022.gada 29.decembrī  Nr.768 
  (protokols Nr.24, 14.§) 

 
Par grozījumiem 24.11.2022. Valmieras 
novada pašvaldības domes lēmumā 
Nr.698 “Par nolikumu un dalības maksas 
apstiprināšanu XVI Latvijas un jauniešu 
teātru festivālu “…un es iešu un iešu!”” 
 

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 24.11.2022. 
lēmumu Nr.698 (protokols Nr.22, 7.§) “Par nolikumu un dalības maksas apstiprināšanu XVI 
Latvijas un jauniešu teātru festivālu “…un es iešu un iešu!””, Fizisko personu datu apstrādes likuma 
25.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka datu apstrāde ir atļauta, ja ir vismaz viens no datu regulas 
6.panta 1.punktā noteiktajiem pamatiem, Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.12.2022. 
atzinumu, 
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, Edgars Grandāns, 
Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, 
Jānis Olmanis, Jānis Upenieks, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards 
Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 
 
1. izdarīt nolikumā “XVI Latvijas un jauniešu teātru festivālu “…un es iešu un iešu!”” šādus 

grozījumus: 
1.1.  nolikuma sadaļā “DALĪBNIEKI”  otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

“Dalībnieki ir atbildīgi par autortiesību un personas datu aizsardzības prasību ievērošanu 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.”; 

1.2. nolikuma sadaļu “Dalībnieku personas datu aizsardzības nosacījumi” izteikt šādā 
redakcijā: 
“PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

Dalībnieku pārstāvētās iestādes ir pārziņi personas datiem tiktāl, ciktāl tas attiecas 
uz video materiāla nosūtīšanu festivāla organizatoriem, festivāla norises atspoguļošanu 
foto un video ierakstu veidā. 

Festivāla organizators ir pārzinis personas datiem, kurus tas saņem no teātriem, 
vērtē, uzglabā, fotografē, filmē un publisko. 

Festivāla organizators īsteno tehnisko un organizatorisko pasākumu kopumu, lai 
nodrošinātu personas datu aizsardzības prasības. 

Personas datu apstrādes mērķis – festivāla organizēšana, norise, popularizēšana, 
atspoguļošana, sabiedrības informēšana. 

Pasākumā esošie plašsaziņas līdzekļi darbojas saskaņā ar to profesionālo darbību 
regulējošajiem likumiem un atbild par personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām.  

Plašāka informācija par fizisko personu datu apstrādi Valmieras novada 
pašvaldībā, pieejama privātuma politikā: 
https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/informacija/personas-datu-aizsardziba/”; 

https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/informacija/personas-datu-aizsardziba/


1.3. svītrot nolikuma 2. un 3.pielikumu; 
2. lēmums stājas spēkā 2022.gada 29.decembrī. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 

 
 
 
  


