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Informācija par personas datu apstrādi 

 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 
pilsētas domes Sociālais dienests” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Eduarda 
Veidenbauma iela 3, Liepāja, tālrunis: 63 489 665, elektroniskā pasta adrese: 
socialais.dienests@liepaja.lv. 
 
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: adrese: Rožu iela 6, 
Liepāja, tālrunis: 63 422 331,  elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv. 
 
Jūsu personas datu apstrādes mērķi:  

• sniegt konsultācijas par iespējām saņemt maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusu; 

• izvērtēt/pārvērtēt mājsaimniecības ienākumu un materiālā stāvokļa  
atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.  

 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteiktā 
juridiskā pienākuma izpilde- sniegt sociālo palīdzību, pamatojoties uz klientu materiālo 
resursu izvērtējumu  (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta 
c)apakšpunkts, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Ministru kabineta 
2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”). 
 
Informējam, ka Sociālais dienests  pārbaudīs Jūsu datus šādos ārējos reģistros: 

• Iedzīvotāju reģistrs- vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, deklarētā 
dzīvesvieta (vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta), ģimenes stāvoklis, ziņas par 
personu apliecinošu dokumentu, ziņas par pilsonību, ziņas par Latvijā saņemto 
uzturēšanās dokumentu, ziņas par bērniem; 

• Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija- ziņas par invaliditāti; 

• Nodarbinātības valsts aģentūra- statusa iegūšanas/zaudēšanas datums, 
statusa izmaiņu iemesls, apmeklējuma tips, pasākuma tips; 

• Valsts ieņēmumu dienests – ziņas par personas gūtajiem ienākumiem, 
personas darba attiecībām, saimnieciskās darbības veicēju; 

• Valsts izglītības informācijas sistēma- izglītības iestāde, kurā bērns reģistrēts; 

• Uzņēmumu reģistrs - dati par personu Uzņēmumu reģistrā (aktuālie amati, 
aktuālās dalības, maksātnespējas procesi); 

• Zemesgrāmata- nekustamie īpašumi Latvijā; 

• Valsts zemes dienesta kadastra reģistrs- kadastra informācija; 

• Ceļu satiksmes drošības direkcija-  aktīvie/vēsturiskie transporta līdzekļi; 

• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra- informācija par piešķirtās 
pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru, informācija par izmaksai nosūtīto 
pensiju/pabalstu/atlīdzību, ziņas par ieturējumiem; 

• Lauku atbalsta dienests- Lauku atbalsta dienesta atbalsta apmērs; 

• Uzturlīdzekļu garantiju fonds - dati par personu Uzturlīdzekļu garantiju fonda 
informācijas sistēmā; 

• Klienta pabalsti citās pašvaldībās. 
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Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Sociālā dienesta struktūrvienības un institūcijas atbilstoši kompetencei 
(iesnieguma izskatīšana un/vai sociālā darba veikšana); 

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

• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji; 

• Pēc nepieciešamības Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu 
pārvaldes Ieņēmumu daļa (nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
aprēķināšanai), AS “Latvenergo” (valsts atbalsta elektroenerģijas izmaksu 
segšanai nodrošināšanai). 

 
Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 5 gadus no iesnieguma saņemšanas dienas. 
 
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, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas 
datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; 

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

 
Iesnieguma iesniedzējs ir informēts, ka var tikt veikta viņa bērnu un laulāto personas 
datu apstrāde, kas saistīta ar šī iesnieguma izskatīšanu. Iesnieguma iesniedzējs 
apņemas veikt šo personu informēšanu par viņu personas datu apstrādi. 


