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LĒMUMS
Lielvārdē
2018.gada 25.jūlijā

Nr.282
(prot.Nr.12, 1.punkts)

Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 14.marta atteikuma
Nr.LNP1.2-12/18/86 apstrīdēšanu
Lielvārdes novada dome (turpmāk – Dome), izskatot 2018.gada 3.aprīlī saņemto J. Ā.,
personas kods [..] (turpmāk – Iesniedzējs), dzīvesvieta [..], iesniegumu, ar kuru apstrīdēts
Domes priekšsēdētāja 2018.gada 14.marta atteikums Nr.LNP1.2-12/18/86 izsniegt
dokumentus,
konstatēja:
[1] 2018.gada 27.februārī Lielvārdes novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts
Iesniedzēja iesniegums par dokumentu – 2017.gada 19.jūlija, 15.augusta, 16.augusta,
23.augusta, 13.septembra, 20.septembra, 11.oktobra, 18.oktobra, 3.novembra, 15.novembra,
22.novembra, 19.decembra un 2018.gada 17.janvāra, 24.janvāra, 29.janvāra, 14.februāra un
21.februāra Domes komitejas sēžu protokolu (bez pielikumiem) (turpmāk – Protokoli)
izsniegšanu. Vienlaicīgi Iesniedzējs aicinājis Domes deputātus apsvērt iespēju grozīt
Pašvaldības nolikumu un noteikt, ka komitejas sēžu protokoli ir publicējami pašvaldības
mājas lapā (iesnieguma reģistrācijas Nr.LNP1.2-12/18/142).
[2] Ar Domes priekšsēdētājas Santas Ločmeles 2018.gada 14.marta atteikumu Nr.LNP1.212/18/86 Iesniedzējam atteikts izsniegt Protokolus, tajā skaitā pamatojoties arī uz
Informācijas atklātības likuma 11.2 panta trešo daļu, kas noteic, ka iestāde var atteikties
izpildīt informācijas pieprasījumu vai tā izpildes nosacījumus, ja informācijas pieprasījums
vai tā izpildes nosacījumi nav samērojami ar iestādes rīcībā esošajiem resursiem, proti,
informācijas pieprasījuma vai tā izpildes nosacījumu izpildes rezultātā ir apdraudēts iestādes
darbs vai citu personu tiesības (turpmāk – Atteikums).
[3] 2018.gada 3.aprīlī Domē saņemts Iesniedzēja iesniegums, apstrīdot Atteikumu
(iesnieguma reģistrācijas Nr.LNP1.2-12/18/245).
[4] Ar Domes 2018.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.195 (protokols Nr.8) pagarināts administratīvā
akta “Par 2018.gada 3.aprīļa Iesniedzēja iesniegumu, ar kuru apstrīdēts Atteikums” izdošanas
termiņš līdz 2018.gada 3.augustam.
[5] 2018.gada 27.jūnijā Dome nosūtījusi Iesniedzējam lūgumu sniegt papildus informāciju, lai
sasniegtu normatīvajos aktos noteikto tiesisko (leģitīmo) mērķi, ievērojot arī Administratīvā
procesa likuma 4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus un Iesniedzēja interesēm
atbilstošas informācijas sniegšanu, kā arī ievērojot samērīguma principu. Papildus vēstulē
norādīts, ka Domei nepieciešams pilnīgi skaidri un saprotami apzināt Iesniedzēja 2018.gada
27.februāra iesniegumā pausto vēlmi izsniegt protokolus, t.i., vai Iesniedzējs no Protokolu
satura vēlas saņemt konkrēta rakstura informāciju (kaut kādā daļā, piemēram, informāciju par
deputātu komitejas sēžu apmeklētību) vai arī ir tikai vēlme formāli iepazīties ar
Protokoliem/to saturu (vēstules reģistrācijas Nr.LNP10-1/18/1051).
[6] Līdz pat šī lēmuma pieņemšanai no Iesniedzēja nav saņemta lēmuma 5.punktā norādītā
informācija.
[7] Iepazīstoties ar Iesniedzēja iesniegumu un izskatot lietu vēlreiz pēc būtības, Dome atzīst,
ka izdodams satura ziņā citāds administratīvais akts šādu apsvērumu dēļ.

[8] Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 65.panta pirmā daļa noteic, ja
piemērojamā tiesību normā noteikts, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts
(obligātais administratīvais akts), iestāde izdot šādu administratīvo aktu. No minētās tiesību
normas izriet, ka šajā gadījumā Domei izdodams konkrēta satura administratīvais akts
(obligātais administratīvais akts), līdz ar to nav nepieciešams apsvērt izdodamā administratīvā
akta satura lietderības apsvērumus.
[9] Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma (turpmāk – Likums) 5.panta pirmo daļu
ierobežotas pieejamības informācija ir tāda informācija, kura ir paredzēta ierobežotam
personu lokam sakarā ar darba vai dienesta pienākumu veikšanu un kuras izpaušana vai
nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes
darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumiskajām interesēm. Savukārt Likuma
5.panta otrās daļas 1. un 2.punkts noteic, ka par ierobežotas pieejamības informāciju
uzskatāma arī informācija, kurai šāds statuss noteikts ar likumu, kā arī, kas paredzēta un
noteikta iestādes iekšējai lietošanai.
[9.1] Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.3 “Lielvārdes
novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Nolikums) 65.punkts noteic, ka komiteju sēdēs
izskatāmajiem lēmuma projektiem līdz domes sēdē pieņemtā lēmuma parakstīšanai ir iestādes
iekšējās lietošanas informācijas/dokumenta statuss, izņemot normatīvajos aktos noteiktos
gadījumus (saistošo noteikumu pieņemšana).
Savukārt Nolikuma 75.1 punkts noteic, ka pastāvīgo komiteju lēmumu projekti līdz lēmuma
izdošanai attiecīgajā jautājumā, amatpersonas rīkojuma izdošanai vai lēmuma pieņemšanai, ir
ierobežotas pieejamības informācija, kas nav publiskojama.
No minētajām tiesību normām skaidri un nepārprotami izriet, ka komitejas sēdēs
izskatāmajiem lēmumu projektiem līdz domes sēdē pieņemtā lēmuma parakstīšanai ir
ierobežotas pieejamības informācijas statuss Likuma izpratnē.
Tādējādi Pašvaldībai ir pienākums izsniegt Iesniedzējam Protokolus tikai daļā, kas ir
vispārpieejama informācija. Pašvaldībai nav pienākums izsniegt Iesniedzējam Protokolus
daļā, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tas ir, komitejas sēdēs izskatītos lēmumu
projektus, par kuriem Domes sēdē nav pieņemts lēmums, un tas nav parakstīts. Turklāt
Pašvaldība, izsniedzot Iesniedzējam pieprasīto informāciju, veiks dokumentu apstrādi
atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar
ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām.
[9.2] Likuma 11.2 panta trešā daļa noteic, ka iestāde var atteikties izpildīt informācijas
pieprasījumu vai tā izpildes nosacījumus, ja informācijas pieprasījums vai tā izpildes
nosacījumi nav samērojami ar iestādes rīcībā esošajiem resursiem, proti, informācijas
pieprasījuma vai tā izpildes nosacījumu izpildes rezultātā ir apdraudēts iestādes darbs vai citu
personu tiesības.
[9.3] Dome atzīst, ka, ņemot vērā Iesniedzēja iesniegumā norādīto pieprasīto dokumentu
apjomu, kas ir būtiski ievērojams - kopā 39 komitejas sēžu protokoli ar 510 darba kārtības
jautājumiem, Pašvaldības rīcībā ir tikai tādi resursi, kas ļauj atbilstoši normatīvo aktu
prasībām apstrādāt un izsniegt pieprasītos dokumentus saprātīgā termiņā, t.i., viena kalendārā
gada laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.
[9.4] Šobrīd ar Iesniedzēja pieprasīto dokumentu apjomu, to apstrādi atbilstoši personu datu
aizsardzības prasībām un vispārpieejamas vai ierobežotas pieejamības statusam, tiek
apdraudēts Pašvaldības darbs un atbildīgo darbinieku tiesības uz darba līgumā noteikto
normālo darba laiku, jo Pašvaldībā ir tikai divi kompetenti darbinieki, kuri ir tiesīgi apstrādāt
Iesniedzēja pieprasīto informāciju un attiecīgi pēc tam to izsniegt. Norādīto darbinieku
noslodze ir maksimāla – papildus pienākumu veikšana bez papildus (virsstundu) darba un
papildu samaksas nav iespējama. Pašvaldība 2018.gada budžetā nav paredzējusi finansējumu
darbībām, kas likumā “Par pašvaldībām” nav noteiktas kā obligātas.
[9.5] Lai izvērtētu komiteju sēdēs izskatāmo jautājumu atbilstību ierobežotas informācijas
statusam, nepieciešams izskatīt visus Protokolus un attiecīgi pārbaudīt visu jautājumu virzību
2

izskatīšanai Domes sēdēs. Minētā datu apjoma izvērtēšana prasītu ļoti lielus papildus
administratīvos resursus, kam finansējums Pašvaldības 2018.gada budžetā nav paredzēts.
[9.6.] Līdz ar to Dome atzīst, ka saskaņā ar Pašvaldības rīcībā esošajiem resursiem saprātīgs
termiņš Iesniedzēja pieprasītās informācijas apstrādei un izsniegšanai ir viens kalendārais
gads no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.
[10] Papildus saskaņā ar Likuma 13.panta otro daļu Iesniedzējam ir pienākums veikt maksu
par pieprasītās informācijas apstrādi un izsniegšanu atbilstoši Domes 2010.gada 31.marta
saistošo noteikumu Nr.8 “Nodevas par Lielvārdes novada pašvaldības izstrādātiem oficiāliem
dokumentiem un apliecinātām to kopijām” un Domes 2015.gada 30.jūnija lēmumam Nr.164.
[11] Vienlaicīgi Dome norāda, ka jautājums par grozījumiem Nolikumā attiecībā uz komiteju
sēžu protokoliem kā ierobežotu vai vispārpieejamu informāciju tiks skatīts 2018.gada jūlija
domes sēdē un galīgais lēmums Iesniedzējam tiks paziņots atsevišķi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz APL 4.pantu, 65.panta pirmo daļu, 67.pantu,
81.panta otrās daļas 4.punktu, Likuma 5.panta pirmo daļu, otrās daļas 1. un 2.punktu, 11.2
panta trešo daļu, 13.panta otro daļu un Nolikuma 65.punktu, Lielvārdes novada dome nolemj:
1.

2.

3.
4.

Izsniegt J. Ā. viena kalendārā gada laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas J. Ā.
2018.gada 27.februāra iesniegumā (reģistrācijas Nr.LNP1.2-12/18/142) norādīto
informāciju atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmās daļas, otrās daļas 1.
un 2.punkta un 13.panta otrās daļas, Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta
saistošo noteikumu Nr.3 “Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” 65. un 75.1 punkta un
Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko
atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Lielvārdes novada
domes 2010.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Nodevas par Lielvārdes novada
pašvaldības izstrādātiem oficiāliem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” prasībām
un Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.jūnija lēmumam Nr.164.
Uzdot Administratīvās un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai:
2.1. paziņot lēmumu J. Ā. Paziņošanas likuma 8.panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā;
2.2. nodrošināt lēmuma 1.punkta izpildi.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
Lēmums stājas spēkā astotajā dienā no dienas, kad tas Lielvārdes novada pašvaldībā
reģistrēts kā nosūtāmais dokuments J. Ā..

Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele
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