
Pielikums 2019.gada 10.septembra rīkojumam Nr. ONP/1.27./18/499-IR 

       “Par grozījumiem 2018.gada 10.septembra rīkojumā Nr.ONP/1.27./18/499-IR 

“Par ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšanu”” 

 

“Olaines novada pašvaldības” ierobežotas 

pieejamības informācijas saraksts 
 

 

Nr.p.k. Informācijas, dokumenta veida vai 

dokumenta nosaukums 

 

Normatīvajos aktos noteiktais pienākums 

   

    1. Ierobežotas pieejamības    

 

informācija, kurai statuss noteikts ar 

likumu 

 

1.1. Sarakste ar informācijas pieprasītājiem un 

ziņas par šīm personām  

Informācijas atklātības likuma 11.panta 

sestā daļa  

 

 

1.2. 

Informācija, kas atklāj iesnieguma 

iesniedzēja identitāti un iesniegumā 

norādītie fakti, ja iesniedzējs norādījis 

iesniegumā, ka nevēlas, lai iesniegumā 

minētie fakti tiktu izpausti  

Iesniegumu likuma 9.pants  

 

 

1.3. 

Iepirkumu kandidātu un pretendentu 

iesniegtā informācija (piedāvājumi), kas 

satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu 

informāciju  

Publisko iepirkumu likuma 14.panta otrā 

daļa, 40.panta trešā daļa, Komerclikuma 

19.pants, Informācijas atklātības likuma 

5.panta otrās daļas 1.un 3.punkts 

 

1.4. 

Grāmatvedībā esošā informācija un dati, kas 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav 

iekļauti pārskatos  

Informācijas atklātības likuma 5.panta 

2.daļas 1.punkts; Likuma “Par 

grāmatvedību” 4.pants  

    

2. Informācija iestādes iekšējai   

 

 

lietošanai 

2.1. Vadības rezolūcija Informācijas atklātības likuma 5.panta 

2.daļas 2.punkts, 6.panta 1.,2.daļa 

 

 

2.2. 

Darbinieka dienesta ziņojums, 

paskaidrojums, atskaite, viedoklis un 

dokumenti, kas paredzēti un noteikti 

iestādes iekšējai lietošanai (līdz jautājuma 

izskatīšanas pabeigšanai)  

Informācijas atklātības likuma 5. panta 

otrās daļas 2. punkts  

2.3. Sarakste starp nodaļām un darbiniekiem, 

t.sk., elektroniskā sarakste, darba 

pienākumu pildīšanai 

Informācijas atklātības likuma 5. Panta 

otrās daļas 2.punkts  

2.4. 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  

2.5. 
Dokumentu pārvaldības sistēma Lietvaris 

Informācijas atklātības likuma 5. panta 

otrās daļas 2. punkts 



2.6. PAŠVALDĪBAS informācijas sistēmu 

apraksti un procedūru dokumenti, t.sk., 

sistēmas drošības politika, sistēmas drošības 

iekšējie noteikumi, sistēmas lietošanas 

noteikumi, sistēmas drošības riska 

pārvaldības plāns, sistēmas darbības 

atjaunošanas plāns u.tml. 

Informācijas atklātības likuma 5. panta 

otrās daļas 2.punkts 

 

 

2.7. PAŠVALDĪBAS vai citu amatpersonu, vai 

pašvaldības iestāžu darbinieku, darba grupu 

protokolu projekti, komisiju sagatavošanas 

materiāli un tiem pievienotie dokumenti, 

atzinumi. Slēdzieni, skaidrojumi vai 

ieteikumi, novērtējumi un darba materiāli to 

izstrādei 

Informācijas atklātības likuma 5. panta 

otrās daļas 2.punkts 

2.8. Domes sēžu un domes komiteju sēžu 

sagatavošanas materiāli (projekti un tiem 

pievienotie dokumenti) līdz lēmuma 

pieņemšanai 

 Informācijas atklātības likuma 5. panta 

otrās daļas 2.punkts 

2.9. Sarakste par tiesību piešķiršanu un 

anulēšanu darbam ar informācijas sistēmām, 

informācijas sistēmu izmaiņu pieprasījumi 

Informācijas atklātības likuma 5. panta 

otrās daļas 2.punkts 

2.10. Citu valsts pārvaldes institūciju dokumenti, 

kas paredzēti valsts pārvaldes iekšējai 

lietošanai 

Informācijas atklātības likuma 6. panta 

otrās daļas 2.punkts. 

 

 
3. Informācija par fiziskās personas   privāto dzīvi 

 

 

3.1. 

Nodarbināto personas lietas, t.sk. atbrīvoto 

nodarbināto personas lietas  

Informācijas atklātības likuma 5. panta 

otrās daļas 4. punkts, 8. pants 

 

 

3.2. 

Darba līgumos, uzņēmumu līgumos 

iekļautie fizisko personu dati  

Informācijas atklātības likuma 5. panta 

otrās daļas 4. punkts, 8. pants 

 

 

3.3.  

Nodarbināto obligāto veselības pārbaužu 

dokumenti, darba nespējas lapas  

Informācijas atklātības likuma 5. panta 

otrās daļas 4. punkts, 8. pants, 

Darba likuma 38. un 93. pants 

 

3.4. 

Darba drošības instruktāžu reģistrācijas 

žurnāli, Nelaimes gadījumu darbā akti, 

atzinumi, izmeklēšanas materiāli 

Informācijas atklātības likuma 5. panta 

otrās daļas 4.punkts 

3.5.  PAŠVALDĪBAS rīcībā esošajos 

dokumentos un informācijas sistēmās esošie 

fiziskās personas dati  

Informācijas atklātības likuma 5. panta 

otrās daļas 4. punkts, 8. pants  

3.6.  
Videonovērošanas sistēmās iegūtie materiāli  

 Informācijas atklātības likuma 2. panta 

otrās daļa 

 

 

 

 

3.7. 

PAŠVALDĪBAI iesniegtajos dokumentos 

(tajā skaitā iesniegumos, pilnvarās, 

maksājumu apliecinošajos dokumentos, 

pārskatos u.tml.) un pašvaldības radītajos 

dokumentos norādītie fizisko personu dati, 

t.sk. identifikācijas kodi, kredītiestāžu kontu 

numuri, maksājuma karšu veidi un numuri, 

Informācijas atklātības likuma 5. panta 

otrās daļas 4.punkts  

 



un cita informācija, kas attiecas uz fiziskās 

personas privāto dzīvi) 

 

3.8. 

Lietvedības sistēmā Lietvaris iekļautie 

personas dati un informācija par fiziskās 

personas dzīvi 

Informācijas atklātības likuma 5. panta 

otrās daļas 4. punkts, 8. pants 

 Informācija, kas attiecas uz nodarbināto 

 un citu līdzīga rakstura novērtējumu  

darba izpildes novērtēšanu, konkursu 

procesu 

 

4.1.  

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  

4.2. Informācija par nodarbināto darba izpildes 

novērtēšanu  

Informācijas atklātības likuma 5. panta 

otrās daļas 5. punkts  

 

 

Sarakstu sastādīja: 

Kancelejas vadītāja        B.Vigupe 

 

 


