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Saistošie noteikumi Nr. 14

Grozījumi Pļaviņu novada domes 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.9
„Pļaviņu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 1. punktu, 24. pantu
Izdarīt šādus grozījumus Pļaviņu novada domes 2013. gada 27. jūnija saistošajos
noteikumos Nr.9 „Pļaviņu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā saistošie
noteikumi):
1. Izteikt 6.6.punktu šādā redakcijā:
“Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Jumītis” ar filiālēm „Bērziņš” un „Zīļuks ”.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 28.punktu šādā redakcijā:
“Komiteju sēdes notiek vienu reizi mēnesī. Ja komitejai nav izskatāmo jautājumu, komitejas
sēdes var notikt vienu reizi divos mēnešos. Komitejām un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz
sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības. Komitejas var noturēt kopīgas
sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Komiteju
priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi.”
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 281.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Komiteju sēdes ir atklātas, izņemot Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktos
gadījumus, kuri tiek skatīti komitejas sēdes slēgtā daļā. Sēdes slēgtā daļā piedalās deputāti,
protokolētājs un ziņotāji par izskatāmiem jautājumiem. Citu personu dalības nepieciešamību
nosaka sēdes vadītājs.”
4. Papildināt saistošos noteikumus ar 641. punktu un izteikt šādā redakcijā:
“Domes sēdes ir atklātas, izņemot Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktos gadījumus,
kuri tiek skatīti domes sēdes slēgtā daļā. Sēdes slēgtā daļā piedalās deputāti, protokolētājs un
ziņotāji par izskatāmiem jautājumiem. Citu personu dalības nepieciešamību nosaka sēdes
vadītājs.”
5. Papildināt saistošos noteikumus ar 642. punktu un izteikt šādā redakcijā:
“Jautājumus, kas satur fizisko personu datus, var skatīt sēdes slēgtā daļā un tajā nedrīkst veikt
audio vai video ierakstus, kas nav saistīti ar sēdes protokolēšanu. Personas, kuras piedalās
sēdes slēgtā daļā, ir personīgi atbildīgas par saņemtās informācijas un pieņemto lēmumu
neizpaušanu.”

6. Papildināt saistošos noteikumu ar 643. punktu un izteikt šādā redakcijā:
“Atklātās un slēgtās domes sēdes domes lietvede fiksē audio ierakstā. Audioierakstu par
domes sēdes atklāto daļu ievieto pašvaldības tīmekļa vietnē www.plavinunovads.lv
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.”

Novada domes priekšsēdētājs

Aigars Lukss
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30.08.2018.
Saistošo noteikumu Nr. 14„Grozījumi Pļaviņu novada domes 2013. gada 27. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 9 „Pļaviņu novada pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma raksts Nr.12

Paskaidrojuma raksts
sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

Pļaviņu novada domes sēdē 2018.gada 16.marta ārkārtas domes
sēdē tika pieņemts lēmums noteikt, ka Pļaviņu novada
pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiālē „Rūķītis” īstenotā
pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) ar 2018.gada
1.septembri tiks īstenota Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības
iestādes "Jumītis" filiālē “Bērziņš”, tādējādi pievienojot filiāli
“Rūķītis” filiālei “Bērziņš”.
Šobrīd visas patstāvīgo komiteju un domes sēdes ir atklātas.
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu Fizisko personu
datu apstrādes likuma prasības un noteiktu, ka jautājumi, kas skar
fizisko personu datu aizsardzību, tiek izskatīti komitejas/domes
sēdes slēgtajā daļā.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīts izglītības iestādes
nosaukums no Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestāde
"Jumītis" ar filiālēm "Bērziņš", „Rūķītis”, "Zīļuks" uz Pļaviņu
novada pirmsskolas izglītības iestāde “Jumītis” ar filiālēm
“Bērziņš un “Zīļuks”.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka jautājumi, kas skar
fizisko personu datu aizsardzību, tiek izskatīti komitejas/domes
sēdes slēgtajā daļā.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības
iestādi “Rūķītis”, ar 2018.gada 1.septembri tiks nodrošināta vieta
pirmsskolas izglītības iestādē “Bērziņš”.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Konsultācijas

Nav ietekmes.
Tikšanās ar izglītības speciālistu, pirmsskolas izglītības “Rūķītis”
darbiniekiem un audzēkņu vecākiem.
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