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Informēšana par personu datu apstrādi 

 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 
pilsētas būvvalde” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401, 
tālrunis 63 404 767, elektroniskā pasta adrese buvvalde@liepaja.lv. 
 
Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: adrese Rožu iela 6, 
35. kab., Liepāja, tālrunis 63 422 331, elektroniskā pasta adrese das@liepaja.lv. 
 
Jūsu personas datu apstrādes nolūks – Lai nodrošinātu būvniecības procesa 
tiesiskumu 
 
Šī nolūka ietvaros jūsu personas dati var tikt apstrādāti šādos apstrādes procesos, kuros 
tiek veikta būvniecības procesu uzraudzība un tā tiesiskas procesa nodrošināšana, 
piemēram, veicot atzīmi par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi, veicot izmaiņas būvprojektā, pārreģistrējot būvatļauju, pagarinot 
būvatļaujas derīguma termiņu, iesniedzot paskaidrojuma rakstus par būvdarbu 
pabeigšanu, apliecinājumus par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, 
apliecinājuma kartes elektroenerģijas būvēm, autoceļu un ielu būvēm. 
 
Tiesiskais pamats jūsu personas datu apstrādei ir uzdevumu izpilde, ko veic sabiedrības 
interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts, Būvniecības likums, Ministru 
kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”,  u.c. 
normatīvie akti, kas reglamentē būvniecības procesa norisi un uzraudzību) attiecīgi, lai 
nodrošinātu Būvniecības likuma mērķa sasniegšanu jaunu būvju būvniecībai, kā arī 
esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai u.c. 
 
Jūsu personas dati tiek saņemti no: 

• Jums, jūsu iesniegumā norādītās informācijas; 

• Būvniecības valsts kontroles biroja, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu 
(BIS); 

• Kadastra informācijas sistēmas; 

• Būvkomersantu un būvspeciālistu reģistrs; 
 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas būvvaldes pilnvarotie darbinieki (būvinspektori, arhitekti, 
vadītājs, lietvedes u.c. pēc kompetences);  

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas IT daļa (informācijas un 
komunikācijas 

• tehnoloģiju resursu administrēšana); 

• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (pieteikumi.liepaja.lv sistēmas uzturētājs, lietvedības 
sistēmas uzturētājs); 

• Būvniecības valsts kontroles birojs, ievadot informāciju BIS; 
 
Jūsu personas dati pamatā tiks glabāti pastāvīgu laiku, lai nodrošinātu būvniecības 
procesu izsekojamību, kā arī glabātu to arhīviskos nolūkos sabiedrības interesēs. 



Attiecībā uz personas datu glabāšanu BIS tās pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles 
birojs, kurš arī nosaka glabāšanas termiņu. 
 
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 
šādam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt jūsu personas datu 
apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi, ja tam ir tiesisks pamatojums; 

2. Iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par nelikumīgu jūsu personas datu 
apstrādi. 

 


