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2022.gada 1.septembrī 

Informēšana par personu datu apstrādi 

 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā 

īpašuma pārvalde” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), Peldu iela 5, Liepāja, tālrunis: 

63 404 708; elektroniskā pasta adrese: nip@liepaja.lv. 

 

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63 422 331, adrese: Rožu 

iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv. 

 

Jūsu personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati veicot pašvaldības īpašuma 

objektu nomas procesa nodrošināšanu: 

• Nomas procesa un piespiedu nomas organizēšanai. Tiesiskais pamats Jūsu 

personas datu apstrādei organizējot izsoles procesu, piespiedu nomas procesu vai 

komisijā izvērtējot jūsu iesniegumu ir pārzinim noteikto juridisko pienākumu izpilde 

(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, Ministru 

kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi”, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr.350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi", Iesniegumu 

likums); 

• Nomas līguma noslēgšanai un izpildei. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu 

apstrādei ir līguma noslēgšana un tā izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 

6.panta 1.punkta b)apakšpunkts); 

• Rēķinu sagatavošanai, maksājuma apstrādei un parāda piedziņas 
organizēšanai. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir līguma izpilde 
(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts), kas attiecas 
uz rēķinu sagatavošanu. Juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts, Grāmatvedības likums, Ministru kabineta 
2018.gada 13.februārī noteikumi Nr.87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 
iestādēs"), kas attiecas uz grāmatvedības dokumentu veidošanu un glabāšanu. 
Sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras 
(Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e)apakšpunkts, Ministru 
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi") tiek organizēts parādu piedziņas process. 

 

Informējam, ka Jūsu personas dati var tik apstrādāti šādos ārējos reģistros: 

• Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistrs - vārds (vārdi), uzvārds 
(uzvārdi), personas kods, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese; 

• Valsts zemes dienests – īpašuma kadastra (plānojuma) informācija. 
 

Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde” darbinieki 

atbilstoši kompetencei (apstrādā saņemtos dokumentus, sagatavo tos komisijai, 

organizē izsoli, sagatavo līgumu un kontrolē tā izpildi, veic maksājumu 

administrēšanu); 
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• Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas būvvalde” (iesaistīta 

saskaņošanas procesā); 

• Brīvo nedzīvojamo telpu iznomāšanas komisija un Liepājas valstspilsētas 

pašvaldības dome (pieņem lēmumu); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbinieki atbilstoši kompetencei 
(apstrādā saņemtos dokumentus, nodrošina domes darbu, veic lēmumprojektu 
saskaņošanu). 

• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (lietvedības, grāmatvedības un nekustamo īpašumu 
pārvaldības sistēmu uzturētāji). 

• Nepieciešamības gadījumā – tiesa, zvērināti tiesu izpildītāji (parādu piedziņas 
procesā). 
 

Jūsu personas dati tiks glabāti atkarībā no dokumenta veida: 

• Pieteikums par dalību izsolē – 5 gadi no pieteikuma saņemšanas dienas; 

• Izsoles un komisijas protokoli - pastāvīgi glabājams; 

• Nomas līgums, kurš tiks noslēgts ar izsoles uzvarētāju – 10 gadi pēc līguma termiņa 
izbeigšanas; 

• Rēķinu un maksājumu informācija, ja maksājumi veikti laikā – 5 gadi; 

• Rēķinu un maksājumu informācija, ja maksājumi nav veikti laikā – līdz parāda 
piedziņai. 

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt 

neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu 

lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu 

ierobežošanu, kā arī iebilst pret to apstrādi; 

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 


