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Informēšana par personu datu apstrādi 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Rožu iela 6, Liepāja, 
tālrunis: 63 404 750, elektroniskā pasta adrese: pasts@liepaja.lv 
 
Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63 422 331, 
adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv 
 
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – lēmuma pieņemšana par atbrīvojumu vai 
atvieglojumiem nekustamā īpašuma piegulošās teritorijas tīrības uzturēšanas un 
kopšanas darbiem.  
 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko 
pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts, 
Liepājas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošie noteikumi Nr.47 “Liepājas pilsētas 
pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”) un pārziņa 
pienākums īstenot datu subjekta konkrētas tiesības sociālā nodrošinājuma un sociālās 
aizsardzības tiesību jomā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punkta 
b)apakšpunkts). 
 
Informējam, ka Teritorijas kopšanas un uzturēšanas atbrīvojumu un atvieglojumu piešķiršanas 
komisija var pārbaudīt 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; 

• Zemesgrāmata- nekustamie īpašumi Latvijā; 

• Valsts zemes dienesta kadastra reģistrs- kadastra informācija; 
 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas administratīvās daļas atbildīgie darbinieki 
(pieteikuma saņemšana, lietvedības procesu nodrošināšana); 

• Teritorijas kopšanas un uzturēšanas atbrīvojumu un atvieglojumu piešķiršanas 
komisija (izvērtē iesniegtos dokumentus, pieņem lēmumu); 

• Komisijas atbildīgā persona (komisijas locekle, kas veic personas datu pārbaudi SOPA 
(sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā) un 
ārējos reģistros); 

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

• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (lietvedības un sociālās palīdzības sistēmas uzturētājs); 
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• Liepājas pilsētas pašvaldības policija (pozitīva lēmuma gadījumā saņem informāciju 
par to, ka persona ir atbrīvota no piegulošās teritorijas tīrības uzturēšanas un kopšanas 
darbiem); 

• Liepājas pilsētas Komunālā pārvalde (pozitīva lēmuma gadījumā saņem informāciju 
par to, ka nepieciešams veikt piegulošās teritorijas tīrības uzturēšanas un kopšanas 
darbus). 

 
Jūsu personas dati tiks glabāti atkarībā no dokumenta veida: 

• Iesniegtais iesniegums un pievienotie dokumenti – 5 gadus; 

• Pieņemtais komisijas lēmums – patstāvīgi, saskaņā ar Arhīvu likuma 8.panta pirmās 
daļas 2.punktu. 

 
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt 
datu 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 īpašumā faktiski dzīvojošo vai 
deklarēto personu darbaspējas izvērtēšana, kas saistīta ar šī iesnieguma izskatīšanu un 
lēmuma pieņemšanu. Iesnieguma iesniedzējs apņemas veikt šo personu informēšanu par viņu 
personas datu apstrādi. 
 


