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Informēšana par personu datu apstrādi 
 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības 
projekti” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), Lazaretes iela7, Liepāja, tālrunis 63 457 888, 
elektroniskā pasta adrese: nodarbinatiba@liepaja.lv. 
 

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

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

 
Jūsu kā skolēna un skolēna likumiskā pārstāvja personas datu apstrādes mērķi un tiesiskais 
pamats projekta “skolēnu nodarbinātība vasarā” skolēnu nodarbināšanas ietvaros: 

• Saziņas organizēšana ar projekta dalībnieku vai tā likumisko pārstāvi, lai aicinātu 
noslēgt līgumu. Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 
6.panta 1.punkta f)apakšpunkts) saņemot informāciju par skolnieka vēlmi pārzinim 
rodas nepieciešamība organizēt saziņu ar skolnieku vai to likumiskajiem pārstāvjiem, 
lai aicinātu tos noslēgt darba līgumu; 

• Darba līguma noslēgšana un izpilde (t.sk. darba samaksas veikšana, darba 
aizsardzība instruktāžas). Līguma noslēgšana, tā izpilde un juridiskā pienākuma 
izpilde attiecībā uz pienākumiem ko nosaka normatīvie akti (Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b), c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta 
b)apakšpunkts, Darba likums, Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi 
Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos", Grāmatvedības likums,  
Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumi Nr.87 "Grāmatvedības uzskaites 
kartība budžeta iestādēs", Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumi Nr.877 
"Grāmatvedības kārtošanas noteikumi"). 

 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības projekti” atbildīgie darbinieki (līguma 
noslēgšana, darba aizsardzības instruktāžas, maksājumu administrēšana); 

• Nodarbinātības projekti Darba vadītājs (darba laika uzskaites vešana); 

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

• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (grāmatvedības sistēmas uzturētājs); 

• Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” (tiek 
nosūtīta gala atskaite par projekta izpildi). 
 

Jūsu personas dati tiks glabāti: 

• noslēgtais darba līgums - atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra 
noteikumiem Nr.690 ‘’Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību 
apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem’’ 

• maksājumu informācija – 5 gadi; 

• darba drošības instruktāžas žurnāli – 5 gadi; 

• nodarbināto skolēnu saraksts un citi iesniegtie dokumenti – līdz projekta beigām. 
 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam un skolēna likumiskajam pārstāvim ir tiesības: 
1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta un skolēna apstrādātajiem personas 

datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku 
pamatojumu Jūsu lūgumam, normatīvajos aktos 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. 
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