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Informēšana par personu datu apstrādi 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas valstspilsētas pašvaldība, kuras vārdā darbojas tās 
iestāde “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija”, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, tālrunis: 
63 404 750, elektroniskā pasta adrese: pasts@liepaja.lv. 
 
Pārziņa 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: 

• atbalsta pieteikuma izvērtēšanai un izmaksas administrēšanai mājsaimniecībām 
apkures izdevumu daļējai kompensēšanai; 

• statistikas informācijas apkopošanai un analīzei par mājokļu apkures veidiem 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim uzlikta juridiska pienākuma izpilde un 
uzdevuma veikšana sabiedrības interesēs. 

• Pārzinim ir noteikts juridisks pienākums – administrēt valsts atbalsta izmaksu 
mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai, ja apkurei izmanto 
elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes un malku. Šis pienākums pārzinim ir 
noteikts Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.1 
panta piektajā, devītajā, desmitajā un divpadsmitajā daļā. Atbalsta izmaksas 
administrēšanai pārzinis apstrādā datus, kas tie norādīti iesniegumā minētā atbalsta 
saņemšanai – atbalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un 
kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts 
mājsaimniecībai, kā arī pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, 
kontaktinformāciju, ja iesniegumu iesniedz atbalsta saņēmēja pilnvarotā persona. Datu 
apstrāde tiek veikta saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta 
c)apakšpunktu. 

• Pašvaldībām ir noteikts pienākums savu funkciju izpildē rīkoties racionāli un lietderīgi un 
šī pienākuma izpildē būtiska ir statistikas informācijas apkopošana un analīze. Statistikas 
informācija par mājokļu apkures veidiem veicinās racionālu un lietderīgu pārziņa 
autonomo funkciju plānošanu un izpildi komunālo pakalpojumu organizēšanā un sociālās 
palīdzības sniegšanā, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmo un septīto 
daļu. Līdz ar to šādu personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e)apakšpunktu. 
 

Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas atbildīgie darbinieki (iesnieguma 
saņemšanai, reģistrēšanai un apstrādāšanai); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas finanšu pārvalde (maksājuma veikšanai un 
apstrādei); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas IT daļa (informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju resursu administrēšanai); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības 
daļas atbildīgie darbinieki (statistikas informācijas apkopšanai un analīzei par mājokļu 
apkures veidiem); 

• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (informācijas sistēmu uzturētājs); 
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• Centrālā statistikas pārvalde (atbilstoši normatīvo aktu prasībām). 
 
Informējam, ka Administrācijas atbildīgie darbinieki var pārbaudīt Jūsu datus šādos ārējos 
reģistros: 

• Zemesgrāmata – nekustamie īpašumi Latvijā; 

• Valsts zemes dienesta kadastra reģistrs – kadastra informācija; 

• Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrācijas informācijas sistēmā 
– deklarētā adrese. 

 
Jūsu personas dati tiks glabāti atkarībā no dokumenta veida: 

• Iesniegtais iesniegums – 2 gadus; 

• Maksājumu informācija – 5 gadus; 

• Statistika par apkures veidiem – statistikas nolūkos līdz izbeigsies praktiskā 
nepieciešamība vai līdz dati tiks anonimizēti. 

 
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, pieprasīt 
personas datu labošanu un iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu; 

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


