
 

 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” privātuma politika 

 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” kā pirmsskolas izglītības iestāde  

(turpmāk – IESTĀDE) īsteno un organizē kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas 

procesu vispusīgai pirmsskolas vecuma bērnu personības attīstībai. Iestāde sniedz pirmsskolas 

izglītības pakalpojumu.  

Iestāde, kā Apstrādātājs  galvenokārt apstrādā personas datus par izglītojamiem, izglītojamo 

likumīgajiem pārstāvjiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem – juridiskajām un to 

pilnvarotajām personām. 

Šī privātuma politika izskaidro, kādā veidā IESTĀDE apstrādā personas datus un sniedz 

informāciju par datu subjekta tiesībām saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu 

Nr.2016/679 (turpmāk- Regula). 

 

IESTĀDES  kontaktinformācija: 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa”, reģistrācijas numurs LV  90000063151, 

telefons:63441168 

Kurš atbild par personas datu apstrādi? 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 

Izglītības pārvalde” (Liepājas pilsētas pašvaldība), Peldu iela 5, Liepāja, LV3401, tālrunis 63 

489 168, elektroniskā pasta adrese: info@liepaja.edu.lv. 

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63422331, adrese: Rožu iela 6, 

Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv 

IESTĀDE, kā Apstrādātājs veic darbību Latvijā un izpilda Regulas prasības Latvijā. 

 

Kādus personas datus apstrādā IESTĀDE? 

IESTĀDE,  kā apstrādātājs apstrādā personas datus šādiem mērķiem: 

Personas datu apstrādes procesi un 

mērķi 

Apstrādātie personas dati 

 

Darbinieku atlases procesa 

nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību 

un pienākumu realizēšanai 

 

Identificējošā informācija, izglītība, 

darba pieredze. 

 

 

Darba tiesisko attiecību nodibināšanai 

 

Identificējošā informācija (vārds, 

uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, 

attēls, konta numurs) un 

kontaktinformācija (adrese un tālruņa 

numurs); 



Darba laika un samaksas plānošana un 

aprēķināšana, darba samaksas 

dokumentu sagatavošana, nodošana 

izpildei un izmaksa 

Identificējošā informācija (vārds, 

uzvārds, konta numurs), darba laika 

uzskaite 

Darbinieka, izglītojamā profila 

izveidošana elektroniskās sistēmās, e-

pasta adreses izveide 

 

Identificējošā informācija (vārds, 

uzvārds, personas kods,amats) 

Darbinieka kā kontaktpersonas vai 

pilnvarotās personas (paraksta tiesīgās 

personas) iekļaušana sadarbības 

līgumos; 

Identificējošā informācija (vārds, 

uzvārds, amats) 

Darbinieku novērtēšana 

 

Identificējošā informācija, 

darbinieku raksturojošu informācija 

Darbinieku darba drošības, 

ugunsdrošības un civilās aizsardzības 

ievērošana 

Identificējošā informācija (vārds, 

uzvārds, amats) 

Darbinieku obligāto veselības pārbaužu 

dati, uzglabājot darbinieku veselības 

kartes 

darbinieku raksturojošu informācija, 

piemēram, dzimums, vecums, veselības 

stāvoklis, darba stāžs. 

Apdrošināšanas polišu noformēšana 

nododot darbinieku datus 

apdrošināšanas kompānijām, vai 

izglītības iestādes dibinātājam 

Identificējošā informācija (vārds, 

uzvārds, personas kods) 

Ceļojuma biļešu iegāde komandējuma 

braucieniem vai kolektīva atpūtas 

braucienu mērķiem, nododot darbinieku 

datus ceļojumu kompānijām 

 

Identificējošā informācija (vārds, 

uzvārds, personas kods) 

Darbinieku apmācību organizēšana Identificējošā informācija (vārds, 

uzvārds, personas kods) 

Izglītojamo uzņemšana iestādē Identificējošā informācija (vārds, 

uzvārds, personas kods, dzimšanas dati,) 

Izglītojamo sasniegumu vērtēšana Identificējošā informācija (vārds, 

uzvārds, personas kods)  

Izglītojamo raksturojošā informācija 

Izglītojamajam nepieciešamā  atbalsta 

identificēšana 

Identificējošā informācija (vārds, 

uzvārds, personas kods)  

Izglītojamo raksturojošā informācija 

Izglītojamo medicīniskās informācijas 

apkopošana 

Identificējošā informācija (vārds, 

uzvārds, personas kods)  

Izglītojamo raksturojošā informācija 

Izglītojamo darbu apkopojums Identificējošā informācija, zīmējumi, 

darba lapas, citi radošie darbi. 

Apmeklējuma uzskaite  Identificējošā informācija, ikmēneša 

apmeklējuma uzskaites tabula 

Ēdināšanas rēķina sastādīšana, Identificējošā informācija, e- pasts 



izsniegšana 

Ēdināšanas maksas atvieglojumu 

piemērošana  

Identificējošā informācija, ģimenes 

stāvokļa statusa apraksts – piemēram, 

trūcīga, daudzbērnu, audžu ģimene. 

Pasākumu fotografēšana Personas foto attēls 

Mājas lapas uzturēšana Informācija, kas ir nepieciešama, lai 

nodrošinātu fotogrāfiju un 

kontaktinformācijas publicēšanu 

izglītības iestādes mājaslapā sabiedrības 

informēšanai par izglītības iestādes 

darbu un citiem reprezentatīviem 

nolūkiem (nodrošinot izglītības iestādes 

darba caurskatāmību un identificējošā 

informācija (vārds, uzvārds, attēls) 

Dokumentu glabāšana vēsturiskiem 

mērķiem 

 

Fotogrāfijas 

 

IESTĀDE, apstrādā īpašas kategorijas personas datus par izglītojamiem (informāciju par 

veselības stāvokli, alerģijām), IESTĀDES medicīnas darbinieka atbalstu, nodrošinātu 

individuālo diētu. 

 

IESTĀDE apstrādā personas datus uz likuma pamata (normatīvo aktu izpildei), datu 

subjekta piekrišanas pamata, uz līguma pamata. 

 

  



Personas datu iespējamie saņēmēji: 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde”. 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas IT daļa (informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju resursu administrēšana). 

Informāciju likumā noteiktos gadījumos valsts iestādes vai amatpersonas. 

Informācijas uzturēšanas platformas „Visma HoP”, “E- klase”, “Tedis”, “Lietvaris”, “Kadri”, 

“VIIS”. 

Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs. 

  

 

Personas datu glabāšana 

IESTĀDE glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un 

personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem 

kritērijiem: 

 ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem; 

 ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības; 

 ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei. 

 ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses. 

 

Datu subjekta tiesības 

Tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, 

lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem. 

 

Lai piekļūtu saviem personas datiem, kurus IESTĀDE apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz 

iesniegums, kas adresēts: Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības 

iestāde “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” (Liepājas pilsētas pašvaldība), Peldu iela 5, 

Liepāja, LV3400, tālrunis 63 489 168, vai elektroniski parakstīts iesniegums, kas nosūtīts uz 

elektroniskā pasta adresi: info@liepaja.edu.lv. 

 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, 

elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv 

 

Datu Pārvaldnieks veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto 

kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Pieprasīto informāciju var 

saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu)  vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz 

iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā. 

 

Pretenziju gadījumā datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai Rīgā, 

Blaumaņa ielā 11/13-11, LV-1010 
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