
1.pielikums 

Sadarbības līgumam par datu apmaiņu 

Ārējos normatīvajos aktos noteiktās Pašvaldības funkcijas un uzdevumi publisko tiesību jomā, ko pilda Pašvaldība vai Iestāde 

 

Funkcija vai uzdevums, kuru īstenošanai nepieciešami Dati un ārējā 

normatīvā akta pamatojums Datu nepieciešamībai 

Funkcijas vai 

uzdevuma 

veicējs (Pašvaldība 

vai Iestāde) 

Pašvaldības izveidotajā 

Produktā iekļautie Dati, kas 

tiks izmantoti funkcijas vai 

uzdevuma veikšanai 

Fizisko personu datu apstrādes 

mērķis – uzdevuma apraksts (ja 

tiks apstrādāti kadastra subjekta 

dati) 

Fizisko personu datu apstrādes tiesiskas 

pamatojums 

1 2 3 4 5 

Lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli, tai skaitā piešķirtu 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, piedzītu nokavētos 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, prognozētu nekustamā 

īpašuma nodokļa ieņēmumus  (likuma "Par nodokļiem un nodevām" 

3.panta trešā daļa, likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 4. panta 

1.1 daļa, 6., 7.pants, 9.panta otrā daļa; Ministru kabineta 2016. gada 

10. maija noteikumu Nr. 292 "Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu 

prognozes noteikšanas kārtība" 3. un 5.punkts) 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija Reģ. 

Nr. 90000063185  

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par Pašvaldības 

administratīvo teritoriju 

Adrešu reģistra dati 

Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanai. 

likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18. panta 

pirmās daļas 11. punkts, 20. panta 3. punkts, 

likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2., 

4. panta 1.1 daļa, Ministru kabineta 2016. gada 

10. maija noteikumu Nr. 292 "Nekustamā 

īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes 

noteikšanas kārtība" 6. punkts, Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) un e) 

apakšpunkts) 

Lai sniegtu sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību (Sociālo 

pakalpojumu un palīdzības likuma 9.pants; Pašvaldību likuma 4. panta 

pirmās daļas 9. punkts) 

Liepājas pilsētas 

Domes Sociālais 

dienests Reģ. Nr. 

90000035266 

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par LR teritoriju 

 

Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības nodrošināšanai; Veikt 

profesionālu, mērķtiecīgu, 

kompleksu darbību, lai palīdzētu 

personām un ģimenēm noteikt, 

atrisināt vai mazināt sociālas 

problēmas (sociālā darba veikšana), 

tai skaitā izmanto ziņas par 

personai piederošajiem īpašumiem. 

Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punkts, 

Sociālo pakalpojumu un palīdzības likuma 5.panta 

pirmā daļa, 12. panta trešā daļa, 36. panta pirmās 

daļas 2. punkts, 38. panta piektā daļa, Vispārīgās 

datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) 

un e) apakšpunkts  

Lai veiktu piedziņas funkciju (likuma "Par nodokļiem un nodevām" 

20. panta 3. punkta, 18. panta pirmās daļas 11. punkta un 26. panta 

izpildei, likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9. panta otrās daļas un 

9.1 panta ceturtās daļas izpildei 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija Reģ. 

Nr. 90000063185 

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par LR teritoriju 

 

Lai veiktu piedziņas funkciju 

atbilstoši likumam “Par nodokļiem 

un nodevām”. 

likuma "Par nodokļiem un nodevām" 20. panta 

3. punkta, 18. panta pirmās daļas 11. punkta un 

26.panta trešās daļas 3.punkts, likuma "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" 9. panta otrā daļa un 

9.1 panta ceturtā daļa, Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6. panta pirmās daļas c) un e) apakšpunkts 

Lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanu par dzīvojamās mājas privatizācijas 

uzsākšanu (Likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 26.pants; Ministru kabineta 1999. gada 19. janvāra 

noteikumu Nr. 20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo 

dokumentu sagatavošanas noteikumi" 2.punkts) 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija Reģ. 

Nr. 90000063185 

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par Pašvaldības 

administratīvo teritoriju 

Lai nodrošinātu informāciju par 

konkrētajā privatizējamajā mājā 

esošo Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā 

reģistrēto dzīvokļu, mākslinieku 

darbnīcu un neapdzīvojamo telpu 

īpašniekiem 

Ministru kabineta 1999. gada 19. janvāra 

noteikumu Nr. 20 "Dzīvojamās mājas 

privatizācijai nepieciešamo dokumentu 

sagatavošanas noteikumi" 19. punkts, Vispārīgās 

datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) 

un e) apakšpunkts 

Lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanu adresācijas jautājumos (Ministru 

kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 455 "Adresācijas 

noteikumi" 10., 23., 32. un 34. punkts) 

Liepājas pilsētas 

Būvvalde Reģ. Nr. 

90000437928 

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par Pašvaldības 

administratīvo teritoriju 

Adrešu reģistra dati 

Lai nodrošinātu pieteikumu un 

iesniegumu izvērtēšanu par adrešu 

noteikšanu un maiņu 

Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu 

Nr. 455 "Adresācijas noteikumi" 9., 10., 23., 32. 

un 34. punkts, Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6. panta pirmās daļas c) un e) apakšpunkts 

Lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanu dzīvesvietas deklarēšanas jomā 

(Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7.panta pirmā, otrā, trešā daļa) 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības policija 

Reģ. Nr. 

90000037587 

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par Pašvaldības 

administratīvo teritoriju 

Adrešu reģistra dati 

Lai nodrošinātu lēmumu 

pieņemšanu dzīvesvietas 

deklarēšanas jomā 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 10. pants, 

11. panta pirmā daļa, Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6. panta pirmās daļas c) un e) apakšpunkts 



 
 

 

Lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanu par nekustamā īpašuma 

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām (Sabiedrības vajadzībām 

nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 8. panta otrās 

daļas 2. punkts, 11. panta pirmā daļa, 2.1 daļa un 18. panta pirmā daļa, 

Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumu Nr. 204 "Kārtība, kādā 

nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo 

nekustamo īpašumu" 13. punkts) 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestāde 

Nekustamā īpašuma 

pārvalde Reģ. Nr. 

90002066769 

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par Pašvaldības 

administratīvo teritoriju 

Adrešu reģistra dati 

Lai nodrošinātu lēmumu 

pieņemšanu par nekustamā 

īpašuma atsavināšanu sabiedrības 

vajadzībām 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā 

īpašuma atsavināšanas likuma 8. panta otrās daļas 

2. punkts, 11. panta pirmā daļa, 2.1 daļa un 

18. panta pirmā daļa, Ministru kabineta 

2011. gada 15. marta noteikumu Nr. 204 "Kārtība, 

kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības 

vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu" 

13. punkts, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 

6. panta pirmās daļas c) un e) apakšpunkts 

Lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanu par nekustamā īpašuma piespiedu 

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām (Sabiedrības vajadzībām 

nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 3.pants) 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestāde 

Nekustamā īpašuma 

pārvalde Reģ. Nr. 

90002066769 

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par Pašvaldības 

administratīvo teritoriju 

Adrešu reģistra dati 

Lai nodrošinātu lēmumu 

pieņemšanu par nekustamā 

īpašuma piespiedu atsavināšanu 

sabiedrības vajadzībām.  

 Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā 

īpašuma atsavināšanas likuma 3.pants, Vispārīgās 

datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) 

apakšpunkts 

Lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanu par atļauju publiska pasākuma 

rīkošanai, ielu tirdzniecībai un alkoholisko dzērienu darītavai (Publisku 

izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6. panta otrās daļas 

5. punkts, 7. panta pirmā un otrā daļa, Ministru kabineta 2010. gada 

12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 

saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 15.4., 

19.5. un 29.5. apakšpunkts, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 

9.1 pants) 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija Reģ. 

Nr. 90000063185 

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par Pašvaldības 

administratīvo teritoriju 

Adrešu reģistra dati 

lai nodrošinātu lēmumu 

pieņemšanu par atļauju publiska 

pasākuma rīkošanai, ielu 

tirdzniecībai un alkoholisko 

dzērienu darītavai 

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības 

likuma 6. panta otrās daļas 5. punkts, 7. panta 

pirmā un otrā daļa, Ministru kabineta 2010. gada 

12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas 

kārtību" 15.4., 19.5. un 29.5. apakšpunkts, 

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 9.1 pants, 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 

pirmās daļas c) un e) apakšpunkts 

Lai nodrošinātu iesniegumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu citos ar 

nekustamo īpašumu saistītos jautājumos,  (Iesniegumu likuma 5. panta 

pirmā daļa, Administratīvā procesa likuma 59. pants un cits ārējais 

normatīvais akts,) 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestāde 

Nekustamā īpašuma 

pārvalde Reģ. Nr. 

90002066769 

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par pašvaldības 

administratīvo teritoriju 

Adrešu reģistra dati 

Lai nodrošinātu iesniegumu 

izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu 

citos ar nekustamo īpašumu 

saistītos jautājumos 

 (Iesniegumu likuma 5. panta pirmā daļa, 

Administratīvā procesa likuma 59. pants un cits 

ārējais normatīvais akts, Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) un e) 

apakšpunkts),  

Lai nodrošinātu administratīvā pārkāpuma un administratīvo procesu 

pamatojoties uz Administratīvās atbildības likuma 115.panta pirmās daļas 

26.punktu un trešo daļu, Administratīvā procesa likumu un citos ārējos 

normatīvajos aktos policijas jomā 

  

Liepājas pilsētas 

pašvaldības policija 

Reģ. Nr. 

90000037587 

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par pašvaldības 

administratīvo teritoriju 

 

Administratīvā procesa īstenošanai 

nepieciešamo darbību un 

administratīvo pārkāpumu procesa 

nodrošināšanai; 

Likums “Par fizisko personu datu apstrādi 

kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma 

procesā”, Likums "Par policiju" 12.panta 4.punkts, 

Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2., 

14.punkts, Administratīvā procesa likums, 

Administratīvās atbildības likuma 115.panta 

pirmās daļas 26.punkts, trešā daļa,  

Lai gādātu par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

tīrību kā arī sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā 

teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu (Pašvaldību likuma 4.panta 

pirmās daļas 2, 12.punkts ); 

Liepājas pašvaldības 

aģentūra 

''Nodarbinātības 

projekti'' Reģ. Nr. 

90001541495 

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par pašvaldības 

administratīvo teritoriju 

 

Lai gādātu par pašvaldības 

administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un tīrību, tai skaitā 

pārbaudītu datus par teritorijas 

piederību. 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta e)apakšpunkts, Pašvaldību likuma 

4.panta pirmās daļas 2, 12.punkts   

Lai īstenotu bērnu personisko interešu aizsardzību (Pašvaldību likuma 

4.panta pirmās daļas 11.punkts, Bāriņtiesas likums 18.panta 6.daļa, 

21.pants, 41.pants) 

 

Liepājas pilsētas 

bāriņtiesa Reģ. Nr. 

90002394125 

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par LR teritoriju 

 

Lai īstenotu bērna personisko 

interešu aizsardzību, tai skaitā 

pārbaudītu ziņas par personai 

piederošajiem nekustamajiem 

īpašumiem 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta e) apakšpunktu, Pašvaldību likuma 

4.panta pirmās daļas 11.punkts, Bāriņtiesas likums 

18.panta 6.daļa, 21.pants, 41.pants 



 
 

 

Lai nodrošinātu informācijas sniegšanu pirms atļaujas izsniegšanas A vai 

B kategorijas piesārņojošām darbībām (Pašvaldību likuma 4.panta pirmās 

daļas 2.punkts, likums "Par piesārņojumu" 17. un 26.pants )  

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija Reģ. 

Nr. 90000063185 

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par pašvaldības 

administratīvo teritoriju 

Lai nodrošinātu informācijas 

sniegšanu pirms atļaujas 

izsniegšanas A vai B kategorijas 

piesārņojošām darbībām  ; 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta e) apakšpunkts, Pašvaldību likuma 

4.panta pirmās daļas 2.punkts, likums "Par 

piesārņojumu" 26.pants   

Lai pārbaudītu teritorijas piederību un risinātu sūdzības par pārkāpumiem 

pret vidi pašvaldības teritorijā (Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 

2.punkts) 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija Reģ. 

Nr. 90000063185 

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par pašvaldības 

administratīvo teritoriju 

Lai pārbaudītu teritorijas piederību 

un risinātu sūdzības par 

pārkāpumiem pret vidi pašvaldības 

teritorijā. 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta e) apakšpunkts, Pašvaldību likuma 

4.panta pirmās daļas 2.punkts) 

Lai nodrošinātu iesniegumu izskatīšanu, izvērtēšanu un pieņemtu 

lēmumus par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes vienību 

sadalīšanu, apvienošanu vai zemes robežu pārkārtošanu (Pašvaldību 

likuma 4.panta pirmās daļas 15.punkts, Ministru kabineta 2016. gada 2. 

augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.2. un 11.6. apakšpunktiem) 

Liepājas pilsētas 

Būvvalde Reģ. Nr. 

90000437928 

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par pašvaldības 

administratīvo teritoriju 

 

Lai izsniegtu zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumus, 

nodrošināt lēmumu pieņemšanu, tai 

skaitā, lai pārbaudītu vai zemes 

ierīcības projekta ierosinātās ir 

zemes īpašnieks vai vairāki 

īpašnieki attiecībā uz saviem 

īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc 

saskaņošanas ar zemes 

īpašniekiem, ja būves atrodas uz 

svešas zemes un ir patstāvīgi 

īpašuma objekti 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta c) apakšpunktu, Pašvaldību likuma 

4.panta pirmās daļas 15.punkts, Ministru kabineta 

2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 

11.6. apakšpunktiem, Zemes ierīcības likuma 

5.panta pirmā daļa, 19. pants 

Iesniegumu likuma 5. panta pirmā daļa,  

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 

pirmās daļas c) un e) apakšpunkts) 

Lai nodrošinātu lēmuma pieņemšanu par  nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu (Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 

15.punkts, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4., 18. un 35. 

punktam) 

Liepājas pilsētas 

Būvvalde Reģ. Nr. 

90000437928 

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par pašvaldības 

administratīvo teritoriju 

 

Lai nodrošinātu lēmuma 

pieņemšanu par  nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanu vai maiņu, tai skaitā 

noteiktu nekustamā īpašuma 

īpašnieku, veiktu komunikāciju 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta c) apakšpunktu, Pašvaldību likuma 

4.panta pirmās daļas 15.punkts, Ministru kabineta 

2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 4., 18. 

un 35. punktam 

Lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā 

(Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 10.punkts) 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestāde 

Nekustamā īpašuma 

pārvalde Reģ. Nr. 

90002066769, 

SIA “Liepājas namu 

apsaimniekotājs” 

Reģ. Nr. 

42103004583 

Kadastra informācijas sistēmas 

teksta dati par LR teritoriju 

 

Sniegt palīdzību iedzīvotājiem 

dzīvokļa jautājumu risināšanā un 

dzīvojamās telpas izīrēšanā; tai 

skaitā pārbaudītu ziņas par personai 

piederošajiem nekustamajiem 

īpašumiem 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta e) apakšpunkts, Pašvaldību likuma 

4.panta pirmās daļas 10.punkts, Likums “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 

piektā daļa,  

 


