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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 
63 404 725, elektroniskā pasta adrese: buvvalde@liepaja.lv. 
 
Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: adrese Rožu iela 6, 
Liepāja, tālrunis 63 422 331, elektroniskā pasta adrese das@liepaja.lv. 
 
Jūsu personas datu apstrādes nolūks – plānošanas funkciju izpildei. 
 
Šī nolūka ietvaros jūsu personas dati var tikt apstrādāti šādos datu apstrādes procesos: 

• Detālplānojumu izstrādes un vadīšanas procesa nodrošināšanai; 

• Lokālplānojumu izstrādes un vadīšanas procesa nodrošināšanai; 

• Izziņas izsniegšana par zemesgabala atļauto izmantošanu atbilstoši Liepājas teritorijas 
plānojumam; 

• Lēmuma pieņemšanai par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu 
zemes ierīcības projektam. 

 
Tiesiskais pamats jūsu personas datu apstrādei ir uzdevumu izpilde, ko veic sabiedrības 
interesēs, īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts, Zemes ierīcības likums, Teritorijas 
attīstības plānošanas likums, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 
2013. gada. 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi", Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr. 496 "Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība"), lai pašvaldība panāktu, ka teritorijas attīstība tiek plānota tā, lai varētu paaugstināt 
dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot teritoriju un citus resursus, kā arī 
mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku. 
 
Jūsu personas dati var tikt saņemti no: 

• Jums, jūsu iesniegumā/pieteikumā norādītās informācijas; 

• Valsts zemes dienesta (Kadastra informācijas sistēmas); 

• Tiesu administrācijas (Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas). 
 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas būvvaldes pilnvarotie darbinieki (lietvedes, plānošanas daļa, juristi, 
būvniecības padome u.c. pēc kompetences);  

• Liepājas valstspilsētas domes deputāti (lēmuma pieņemšanai par lokālplānojuma 
apstiprināšanu); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbinieki, kas iesaistīti domes lēmuma 
projekta sagatavošanā (tikai attiecībā uz lokālplānojumu izstrādes procesu); 

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

• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (lietvedības sistēmas uzturētājs); 

• Zemesgabala kopīpašnieki, ja tādi ir (nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas vai maiņas procesa ietvaros). 



 
Jūsu personas dati tiks glabāti: 

• pastāvīgu laiku, lai nodrošinātu lokālplānojumu un detālplānojumu procesu 
izsekojamību, kā arī glabātu to arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs; 

• pastāvīgi tiks glabāti pieteikumi lēmuma pieņemšanai par zemes ierīcības projekta 
nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam, arhivēšanas nolūkos 
sabiedrības interesēs; 

• 3 gadus (gadījumā, ja netiek apstiprināts lokālplānojums); 

• 3 gadus tiks glabāti nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas vai maiņas 
saistītā dokumentācija. 

 
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, normatīvajā aktā 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. 
 


