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Informēšana par personas datu apstrādi 
 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes pakļautības iestādes 
atbilstoši pievienotajam sarakstam (Liepājas pilsētas pašvaldība). 
 
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63 422 331, adrese: Rožu ielā 
6, Liepājā, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv. 
 
Jūsu un Jūsu bērna personas datu apstrādes mērķis – uzdevumu izpilde nodrošinot 
skolnieku drošību izglītības iestādē. 
 
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, Ministru kabineta 2009.gada 
24.novembra noteikumi Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 
iestādēs un to organizētajos pasākumos").  
 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas katras izglītības iestādes  darbinieki atbilstoši kompetencei (paraksta 
lapu iegūšana), medicīnas māsa (nepieciešamības gadījumā organizē saziņu ar bērna 
kontaktpersonām). 
 

Jūsu personas dati tiks glabāti līdz mācību gada beigām vai līdz brīdim kamēr būs aktuāla 
saslimstība ar COVID-19. 
 
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, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes 
ierobežošanu; 

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

  



 

Pašvaldības iestāde "Liepājas Valsts 1.ģimnāzija", Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 

63423461, elektroniskā pasta adrese: 1gim@liepaja.edu.lv 

Pašvaldības iestāde "Liepājas 3.pamatskola", Lazaretes iela 8, Liepāja, LV-3419, tālrunis: 

63456013, elektroniskā pasta adrese: 3psk@liepaja.edu.lv 

Pašvaldības iestāde "Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola" Rīgas iela 50, 

Liepāja, LV - 3401, tālrunis: 63423551, elektroniskā pasta adrese: 5vsk@liepaja.edu.lv 

Pašvaldības iestāde "Liepājas Raiņa 6.vidusskola" Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411, tālrunis: 

63484344, elektroniskā pasta adrese: 6vsk@liepaja.edu.lv 

Pašvaldības iestāde "Liepājas 7.vidusskola" Celmu iela 6, Liepāja, LV-3405, tālrunis: 

63442710, elektroniskā pasta adrese: 7vsk@liepaja.edu.lv 

Pašvaldības iestāde "Liepājas 8.vidusskola” Dunikas iela 9/11, Liepāja, LV-3407, tālrunis: 

63484369, elektroniskā pasta adrese: 8vsk@liepaja.edu.lv 

Pašvaldības iestāde "J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola" Alejas 16, Liepāja, LV- 3401, 

tālrunis: 63424489, elektroniskā pasta adrese: 10vsk@liepaja.edu.lv 

Pašvaldības iestāde "Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola" Oskara Kalpaka iela 96, 

Liepāja, LV-3405, tālrunis: 63442024, elektroniskā pasta adrese: 15vsk@liepaja.edu.lv 

Pašvaldības iestāde "Liepājas Ezerkrasta sākumskola" Lauku iela 54, Liepāja, LV-3411, 

tālrunis: 63433871, elektroniskā pasta adrese: ezerkrastassk@liepaja.edu.lv 

Pašvaldības iestāde "Liepājas Centra sākumskola" Uliha iela 33, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 

27875851, elektroniskā pasta adrese: centrassk@liepaja.edu.lv 

Pašvaldības iestāde "Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs" Uliha iela 56, Liepāja, 

LV-3401, tālrunis: 63422874, elektroniskā pasta adrese: livupe@liepaja.edu.lv 

Pašvaldības iestāde "Liepājas Liedaga vidusskola" Liedaga iela 5, Liepāja, LV-3416, tālrunis: 

63431772, elektroniskā pasta adrese: liedagavsk@liepaja.edu.lv 

 


