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Valmierā 

 
2022.gada 29.decembrī  Nr.792 
  (protokols Nr.24, 38.§) 

 
Par grozījumiem Valmieras novada 
pašvaldības Privātuma politikā  

 
Pamatojoties uz “Pašvaldību likuma” 10.panta pirmās daļas 21.punktu, kas nosaka, ka 

dome var pieņemt lēmumus citos ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) 12.pantu, kur noteikts datu pārziņa pienākums viegli pieejamā 
veidā sniegt datu subjektam informāciju, kas saistīta ar datu subjekta datu apstrādi, un 24.pantu, 
kur noteikts datu pārziņa pienākums īstenot atbilstošu politiku attiecībā uz personas datu 
aizsardzību, faktu, ka Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktais attiecināms arī uz Valmieras 
novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība), Valmieras novada Privātuma politiku, kas apstiprināta 
ar Pašvaldības domes 30.09.2021. lēmumu Nr.350 (protokols Nr.12., 8.§), Saimniecisko lietu un 
Finanšu komiteju 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 šādus grozījumus Valmieras novada pašvaldības Privātuma politikā: 

1.1. sadaļā Datu iegūšana, pirmo apakšpunktu izteikt šādā redakcijā – “no Personas, 
piemēram, saņemot iesniegumu, lai saņemtu Pašvaldības pakalpojumus, veicot 
audioierakstus vai audiovizuālus ierakstus, vai ieejot videonovērošanas uztveršanas 
zonā”; 

1.2. sadaļu Kā Pašvaldība apstrādā personas datus, izteikt šādā redakcijā – “Pašvaldība 
apstrādā Personas datus papīra un/vai elektroniskā formātā, telefoniski, veicot 
audioierakstus vai audiovizuālus ierakstus, fotografējot un veicot videonovērošanu”. 

 

2. lēmums stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī. 
 
Pielikumā:   Valmieras novada pašvaldības privātuma politika uz 3 lappusēm. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


