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2021. gada 7. jūlijā 

Informēšana par personu datu apstrādi 

 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā 

īpašuma pārvalde”, Peldu iela 5, Liepāja, LV3401, tālrunis 63 404 708, elektroniskā pasta 

adrese nip@liepaja.lv. 

 

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 - pieteikuma izskatīšana, saskaņošana, paveikto 

remontdarbu pārbaude un kompensācijas apjoma noteikšana par pašvaldības 

īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īrnieku ieguldījumu īrētajā 

pašvaldības dzīvojamajā fondā. 

 

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteiktā juridiskā 

pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts, 

likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,  “Dzīvojamo telpu īres līkums”, Liepājas 

pilsētas domes 2021.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.3 “Noteikumi par Liepājas pilsētas 

pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu”). 

 

Informējam, ka Nekustamā īpašuma pārvalde pārbaudīs Jūsu datus šādos ārējos reģistros: 

• BIS – informāciju, vai remontdarbu veicējs ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā; 

• SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” – informāciju, vai personai nav 

īres/apsaimniekošanas maksas parādu par īrēto pašvaldības dzīvokli. 

 

Personas datu iespējamie saņēmēji: 

• Nekustamā īpašuma pārvaldes darbinieki atbilstoši kompetencei (iesnieguma 

izskatīšana); 

• Nekustamā īpašuma pārvaldes komisija (izvērtē veicamo darbu nepieciešamību un  
paveikto darbu); 

• Komunālā pārvalde (saskaņo remonta darbu tāmes); 

• Sociālais dienests un Sociālo lietu komisija (sniedz informāciju, vai personai sniegta 
materiālā palīdzība remonta darbu veikšanai); 

• Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu komisija (izvērtē iesniegumu, dokumentāciju un 
nosaka kompensācijas apjomu, izdod lēmumu); 

• SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” (sagatavo grozījumus dzīvojamās telpas īres 
līgumā un organizē rēķinu nosūtīšanu īrniekiem); 

• Policija (ja remonta darbi veicami sakarā ar bojājumiem, kurus radījušas kādas 
personas). 

 

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 10 gadus pēc iesnieguma saņemšanas. 

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

mailto:nip@liepaja.lv
mailto:das@liepaja.lv


1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt 

neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu 

lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu ierobežošanu, kā arī 

iebilst pret to apstrādi; 

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

 

Informējam, ka var tikt veikta Jūsu bērnu un citu norādīto personu datu apstrāde, kas saistīta 

ar iesnieguma izskatīšanu. Iesnieguma iesniedzējs (pakalpojuma saņēmējs) apņemas veikt 

šo personu informēšanu par viņu personas datu apstrādi. 


