


Pielikums 

Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

27.11.2019. rīkojumam Nr. DD-4-2.3/19/143  

 

Dundagas novada pašvaldības Ierobežotas pieejamības statuss dokumentiem: 

I. Ierobežotas pieejamības informācija, kurai statuss noteikts ar likumu 

N.p.k. Informācijas, dokumenta veida vai 

dokumenta nosaukums 

Pamatojums Ierobežota 

pieejamība 

Namejā 

1. Sarakste ar informācijas pieprasītājiem – 

fiziskām un juridiskām personām un ziņas 

par šīm personām 

Informācijas atklātības 

likuma 11. panta sestā daļa,  
Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (ES) 

2016/679 (2016. gada 27. 

aprīlis) par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un 

šādu datu brīvu apriti un ar 

ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības 

regula, turpmāk - Regula) 

24.panta 1.punkts 

 

 

+/- 

2. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu 

lietvedības dokumenti 
Informācijas atklātības 

likuma 5.panta otrās daļas 

4.punkts; Regulas 24. 

panta 1. punkts 

 

+/- 

 
3. iepirkumu kandidātu un pretendentu iesniegtā 

informācija (piedāvājumi), kas satur 

komercnoslēpumu vai konfidenciālu 

informāciju 

Publisko iepirkumu likuma 

14. panta otrā daļa, 

Komerclikuma 19. pants, 

Informācijas atklātības 

likuma 5. panta otrās daļas 

3. punkts, Regulas 24. panta 

1. punkts 

 

- 

4. Iepirkumu piedāvājumu, pieteikumu esība, 

skaits, saturs (līdz piedāvājumu atvēršanai) 
Publisko iepirkumu likuma 

38. panta piektā daļa 
- 

5. Iepirkumu piedāvājumu, pieteikumu 

vērtēšanas process (līdz lēmuma pieņemšanai 

un rezultātu paziņošanai) 

Publisko iepirkumu likuma 

38. panta piektā daļa, 40. 

panta ceturtā daļa 
 

- 

 

6. 

Sarakste par tiesību piešķiršanu un 

anulēšanu darbam ar informācijas 

sistēmām, informācijas sistēmu lietotāju 

izmaiņām 

Informācijas atklātības 

likuma 5. panta otrās daļas 

2. punkts; Regulas 24. panta 

1. punkts; 

Ministru kabineta 2015. 

gada 28. jūlija noteikumi 

Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek 

nodrošināta informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju 

sistēmu atbilstība 

minimālajām drošības 

prasībām; 

 

- 



 

II. Informācija iestādes iekšējai lietošanai 

1.  sagatavoto dokumentu projekti (vēstuļu, 

protokolu, atzinumu, slēdzienu, skaidrojumu, 

viedokļu, lēmumu, normatīvo aktu u.c. 

projekti) un darba materiāli to izstrādei (līdz 

brīdim, kad par attiecīgo lietu pieņemts 

lēmums (parakstīts dokuments) vai 

dokuments, kas netiek klasificēts kā 

ierobežotas pieejamības informācija, nosūtīts 

adresātam vai publicēts) 

Informācijas atklātības 

likuma 5. panta otrās daļas 

2. punkts; Regulas 24. 

panta 1. punkts 

 

- 

2. No citām institūcijām saņemtā informācija, 

kurai informācijas sniedzējs vai dokumenta 

autors ir piešķīris statusu „IEROBEŽOTA 

PIEEJAMĪBA”, un sarakste par šo 

informāciju 

Informācijas atklātības 

likuma 5. panta otrās daļas 

2., 3., 4., 5. punkts un trešā 

daļa; Regulas 24. panta 1. 

punkts 

+ 

3.  

Dokumenti, kas iegūti un ir nepieciešami 

tiesvedības sagatavošanas procesā (neatkarīgi 

no tiesvedības procesa statusa- slēgts vai 

atklāts), kurā vien no procesa dalībniekiem ir 

Dundagas novada pašvaldība/dome, tās 

iestāde vai kapitālsabiedrība, ja attiecīgās 

informācijas izplatīšanas dēļ var tikt nodarīts 

kaitējums citu personu interesēm  

Informācijas atklātības 

likuma 5. panta otrā daļa, 8. 

pants, 

Regulas 24. panta 1. punkts 

 

 

 

+ 

4. Sarakste ar tiesībsargājošām iestādēm par 

konkrētu tiesību subjektu vai pašvaldības 

amatpersonu darbību 

Informācijas atklātības 

likuma 5. panta otrā daļa, 8. 

pants, 

Regulas 24. panta 1. punkts 

 

+ 

5. Ētikas komisijas dokumenti (iesniegumi, 

sarakstes dokumenti, protokoli, lēmumi) 
Informācijas atklātības 

likuma 5.panta otrās 

daļas 2. un 4. punkts; 

Regulas 24. panta 1. 

punkts 

+ 

6. Administratīvo pārkāpumu lietu 

sagatavošanas dokumenti (AP protokoli, 

Administratīvās komisijas sēžu dokumenti) 

 

Informācijas atklātības 

likuma 5.panta otrās 

daļas 2., 3., 4.un 

5.punkts;  

Regulas 24. panta 1. 

punkts; Administratīvā 

procesa likuma 54.panta 

otrā daļa  

 

+ 

7. Nodarbināto savstarpējā sarakste, tajā skaitā 

sarakste ar elektroniskā pasta starpniecību, 

kas nepieciešama, darba pienākumu 

pildīšanai 

Informācijas atklātības 

likuma 5. panta otrās daļas 

2. punkts; Regulas 6. panta 

1. punkts, 24. panta 1. 

punkts 

 

- 

8. Nodarbinātā dienesta ziņojums, 

paskaidrojums, atskaite, viedoklis un 

dokumenti, kas paredzēti un noteikti iestādes 

iekšējai lietošanai, vadības rezolūcija (līdz 

lietas izskatīšanas pabeigšanai) 

Informācijas atklātības 

likuma 5. panta otrās daļas 

2. punkts, 6. panta pirmā un 

otrā daļa 

 

+ 



9. Audita un revīzijas ziņojumu, ieteikumu 

ieviešanas projekti 
Informācijas atklātības 

likuma 5. panta otrās daļas 

2. punkts, 6. panta pirmā 

daļa 

- 

10. Dokumentu pārvaldības sistēma Namejs Informācijas atklātības 

likuma 5. panta otrās daļas 

2. punkts, 

Regulas 6. panta 1. punkts, 

24. panta 1. punkts 

 

-/+ 

11. Resursu vadības sistēmas, visa iestādes 

grāmatvedībā  esošā informācija un dati, kas 

saskaņā ar normatīviem aktiem nav iekļauti 

iestādes pārskatos 

Informācijas atklātības 

likuma 5. panta otrās daļas 

2. punkts; 

Regulas 6. panta 1. punkts, 

24. panta 1. punkts; likuma 

“Par grāmatvedību” 4.pants 

- 

12. Informācijas sistēmu dokumenti un dati – 

programmatūras un datu bāzu projektējuma 

apraksti; administratoru rokasgrāmata; 

instalācijas instrukcija; programmu licenču 

instalācijas kodi un datnes; programmatūru 

instalācijas pakotnes; programmatūras 

pirmkodi; konfigurācijas pārvaldības plāns; 

programmatūras konfigurācijas vienuma 

apraksts; informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju sistēmu konfigurācijas parametri; 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

sistēmu auditācijas pieraksti; informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju sistēmu lietotāju 

piekļuves rekvizīti; informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju sistēmu drošības 

dokumentācija; informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras 

pārvaldības dokumentācija (arhitektūra, 

shēmas, apraksti). Informācijas sistēmas 

drošības incidentu reģistrācijas žurnāls 

Regulas 6. panta 1. punkts, 

9. panta 2. punkts, 24. panta 

1. punkts; Valsts 

informācijas sistēmu 

likuma 4.panta otrā daļa; 

Informācijas atklātības 

likuma 5. panta otrās daļas 

2. punkts un 6. pants,  

 Ministru kabineta 2015. 

gada 28. jūlija noteikumi 

Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek 

nodrošināta informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju 

sistēmu atbilstība 

minimālajām drošības 

prasībām 5.3.apakšpunkts;  

 

 

 

 

- 

 Ar personu datu pārkāpuma pārvaldību 

saistītā dokumentācija 

Regulas 24. panta 1. 

punkts, 33. un 34. pants; 

Valsts informācijas sistēmu 

likuma 4.panta otrā daļa, 

Informācijas atklātības 

likuma 5.panta otrās daļas 

2.punkts un 6.pants, 

Ministru kabineta 

2015.gada 28.jūlija 

noteikumu Nr. 

442 “Kārtība, kādā tiek 

nodrošināta informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju 

sistēmu atbilstība 

minimālajām drošības 

prasībām” 5.3.apakšpunkts 

 

13. Ekspertu, Dundagas novada pašvaldības vai 

citu amatpersonu vai pašvaldības iestāžu 

darbinieku, darba grupu protokolu projekti,  

komisiju sagatavošanas materiāli un tiem 

pievienotie dokumenti, atzinumi, slēdzieni, 

Informācijas atklātības 

likuma 5. panta otrās daļas 

2. punkts 

 

- 



skaidrojumi vai ieteikumi, novērtējumi un 

darba materiāli to izstrādei 

14. Domes sēžu un domes pastāvīgo komiteju 

sēžu sagatavošanas materiāli (projekti un 

tiem pievienotie dokumenti) līdz lēmuma 

pieņemšanai 

Informācijas atklātības 

likuma 5. panta otrās daļas 

2. punkts 

- 

 

III. Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi 

1.  Nodarbināto personas kontu 

kartiņas 
Informācijas atklātības likuma 5. 

panta otrās daļas 4. punkts, 8. 

pants, 

Regulas 6. panta 1. punkts, 24. 

panta 1. punkts 

 

- 

2.  Nodarbināto obligāto veselības 

pārbaužu dokumenti,  
Informācijas atklātības likuma 5. 

panta otrās daļas 4. punkts, 8. 

pants, 

Darba likuma 38. un 93. pants, 

Regulas 9. panta 2. punkts, 24. 

panta 1. punkts 

 

- 

3.  Nodarbināto disciplinārlietas, 

dienesta pārbaudes un ar to saistītie 

dokumenti 

Informācijas atklātības likuma 5. 

panta otrās daļas 4. punkts, 8. 

pants, 

Regulas 24. panta 1. punkts 

 

+ 

4.  Nodarbināto personīgie sakaru 

līdzekļi (mob. tālr. numurs, 

personīgā e-pasta adrese u.c.) 

Informācijas atklātības 

likuma 5.panta otrās daļas 

4.punkts, 8.pants;  

Regulas 6. panta 1. punkts, 

24. panta 1. punkts;  

- 

5.  Nodarbināto personas lietas, t.sk. 

atbrīvoto nodarbināto personas 

lietas 

Informācijas atklātības likuma 5. 

panta otrās daļas 4. punkts, 8. 

pants, 

Darba likuma 38. un 93. pants, 

Regulas 6. panta 1. punkts, 24. 

panta 1. punkts 

 

- 

6.  Darba līgumos, uzņēmumu līgumos 

iekļautie fizisko personu dati 
Informācijas atklātības likuma 5. 

panta otrās daļas 4. punkts, 8. 

pants, 

Regulas 6. panta 1. punkts, 24. 

panta 1. punkts 

 

+ 

7.  Darba drošības instruktāžu 

reģistrācijas žurnāli, nelaimes 

gadījumu darbā akti, atzinumi un 

izmeklēšanas materiāli 

Informācijas atklātības 

likuma 5.panta otrās daļas 

4.punkts, 8.pants;  

Regulas 6. panta 1. punkts, 

24. panta 1. punkts;  

 

- 

8.  Iestādes rīcībā esošajos dokumentos 

un informācijas sistēmās esošie 

fiziskās personas dati 

Informācijas atklātības likuma 5. 

panta otrās daļas 4. punkts, 8. 

pants, 

Regulas 6. panta 1. punkts, 9. 

panta 2. punkts, 24. panta 1. 

punkts 

 

+ 

9.  Dokumenti, kas satur ziņas par 

personas personiskajām vai 

Informācijas atklātības likuma 5. 

panta otrās daļas 4. punkts, 8. 

pants, 

 

+ 



mantiskajām attiecībām, par 

personas privāto dzīvi 

Regulas 6. panta 1. punkts, 24. 

panta 1. punkts 

10.  Videonovērošanas sistēmās iegūtie 

materiāli. Uzstādīto videokameru 

darbības principi. 

Regulas 6. panta 1. punkts, 24. 

panta 1. punkts 
- 

 

IV. Informācija, kas attiecas uz nodarbināto konkursu un citu līdzīga rakstura 

novērtējumu procesu 

1. Pieteikuma dokumenti 

izsludinātajiem nodarbināto amatu 

konkursiem, amatu konkursu 

dokumentācija, amatu pretendentu 

novērtēšanas dokumenti un amatu 

konkursu protokoli 

Informācijas atklātības likuma 5. 

panta otrās daļas 2., 4. un 5. 

punkts un 8. pants, 

Darba likuma 38. pants, 

Regulas 6. panta 1. punkts, 24. 

panta 1. punkts 

 

+ 

2. Informācija par nodarbināto 

darbības novērtēšanu 
Informācijas atklātības likuma 5. 

panta otrās daļas 5. punkts; 

Regulas 6. panta 1. punkts, 24. 

panta 1. punkts 

- 

 

IV. Informācija par komercnoslēpumu 

1. Informācija, kas atzīta par 

komercnoslēpumu 

Informācijas atklātības likuma 5. 

panta otrās daļas 3. punkts; 

Komerclikuma 19.panta trešā 

daļa 

- 

 


