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Krustpils novada pašvaldības personas datu aizsardzības 

noteikumi 

 
Izdoti pamatojoties uz  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72. panta          pirmās daļas 2.punktu, 

73. panta    pirmās daļas 4.punktu,  

Likuma  „Par pašvaldībām” 

41. panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Krustpils novada pašvaldības personas datu aizsardzības noteikumi (turpmāk – 
Noteikumi) nosaka pamatprincipus datu aizsardzības nodrošināšanai Krustpils 
novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās.  

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt personas datu godīgu, precīzu un  likumīgu un 

datu subjektam pārredzamā veidā, apstrādi, nodrošinot, ka iegūtie dati tiks 
izmantoti noteikta mērķa sasniegšanai. 

3. Personas datu apstrādes nolūkus, līdzekļus un to izmantošanu nosaka Krustpils 
novada pašvaldība (turpmāk – Pārzinis). 

4. Pārzinis nosaka, ka tiek pieprasīti tikai tādi dati, kas nepieciešami noteiktā mērķa 
sasniegšanai, kā arī apstrādājot datus, ieskaitot: datu vākšanu, reģistrēšanu, 
organizēšanu, izmantošanu, ievadīšanu, glabāšanu, strukturēšanu, pielāgošanu, 
pārveidošanu, atgūšanu, izpaušanu, aplūkošanu, nodošanu, iznīcināšanu vai 
dzēšanu (turpmāk – Personas datu apstrāde), nodrošina informācijas resursu un 
informācijas sistēmu drošību atbilstoši normatīvo aktu noteiktajai kārtībai.  

5. Noteikumi ir saistoši visiem pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām, kas 
apstrādā personas datus un kam dotas tiesības lietot datorsistēmas (turpmāk – 
Lietotājs) noteiktā kārtībā un apjomā, kā arī darbiniekiem, kam pastāv iespēja 
piekļūt personas datiem. 

6. Noteikumi attiecināmi uz visiem personas datiem, kas attiecas uz identificētu vai 
identificējamu fizisko personu (turpmāk – Datu subjekts). 

7. Noteikumi attiecas uz visu veidu personas datu apstrādi, neatkarīgi no tā, kādā 
formā un/vai vidē datu subjekts sniedz personas datus (piemēram, klātienē, 
mutiski vai papīra formātā, attālināti, telefoniski vai izmantojot e-pastu, 
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sociālā tīkla kontu) un kādās informācijas sistēmās vai papīra formā tie tiek 

apstrādāti. 
8. Personas datu apstrādi Pārziņa uzdevumā veic tā izveidotās iestādes un 

struktūrvienības, kas, pamatojoties uz Pārziņa noteikto personas datu apstrādes 
mērķi, izstrādā savu iekšējo personas datu apstrādes kārtību. 

9. Iestādes vai struktūrvienības vadītājs atbild par Personas datu apstrādi savā 
pakļautībā esošajā iestādē vai struktūrvienībā. 

10. Krustpils novada pašvaldības personas datu apstrādes nolūki, to juridiskais 
pamatojums, papildus ieguves avoti un kategorijas attēlotas Pielikumā Nr. 2.  

 
 

II. Personas datu apstrāde un administrēšana 
 

11. Pirms datu apstrādes Lietotājs, kas veiks personas datu apstrādi datu subjektam 
izskaidro viņa tiesības un pienākumus saistībā ar viņa personas datu apstrādi. Datu 
subjekts rakstveidā, brīvi, nepārprotami izsaka savas gribas apliecinājums, ar kuru 
atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši Pārziņa sniegtajai informācijai. 

12. Datortīkla administratora funkcijas, kura pārvaldījumā nodota informācijas resursi 
Krustpils novada pašvaldībā tiek nodrošinātas ar ārpakalpojumu noslēdzot 
rakstveida līgumu. 

13. Pārziņa personu datu aizsardzības sistēma ir dokumentu un pasākumu kopums, 
kas nodrošina ārējo normatīvo aktu, šo Noteikumu un pašvaldības priekšsēdētāja 
rīkojumos noteikto kārtību, kādā tiek apstrādāti personas dati. 

14. Pārzinis nodrošina datu apstrādes kārtības ieviešanu, īstenošanu un datu 
aizsardzības nepārtrauktu uzlabošanu. 

15. Fizisko personu datu aizsardzības sistēmu izstrādā, ievieš un pārrauga Pārziņa 
norīkots darbinieks, kam ir pietiekošas profesionālās zināšanas un pieredze 
personas datu apstrādē un uzglabāšanā. 

16. Lietotājs, kas veic personas datu apstrādi, pieprasa adekvātu informācijas 
daudzumu, kas nepieciešams mērķa izpildīšanai. 

17. Personas datu apstrādi veic manuāli (papīra formā), automatizēti (elektroniski) vai 
jaukti (abos veidos). 

17.1. Manuāli - veicot personas datu apstrādi izmanto rakstāmpapīru, to 

uzglabā mapēs slēdzamos vai vaļējos plauktos, ievērojot normatīvajos aktos 
noteikto uzglabāšanas veidu. 

17.2. Automatizēti – izmanto tehniskos resursus: datori (galda, portatīvie, 
planšetdatori), serveri (serveris atrodas pie pakalpojuma sniedzēja, ar ko 
noslēgts līgums par programmu pieslēgumiem un uzturēšanu ar Krustpils 
novada pašvaldību), datorprogrammas, datortīkla komutatori, maršrutētāji 
(attiecīgi konfigurēti, lai liegtu nesankcionētu piekļuvi), bezvadu maršrutētāji, 
antenas, videokameras, ārējie datu nesēji, u.c. 

18. Pašvaldības datu apstrādes uzskaite: 
18.1. Lietvedības dokumentu uzskaite; 
18.2.  Grāmatvedības un personāllietu uzskaite; 
18.3.  Iedzīvotāju uzskaite; 
18.4.  Dzimtsarakstu uzskaite; 
18.5.  Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju uzskaite; 

18.6.  Bāriņtiesas lietu uzskaite; 
18.7.  Bibliotēkas lasītāju uzskaite; 
18.8.  Izglītības iestāžu audzēkņu uzskaite; 
18.9.  Būvvaldes lietu uzskaite; 
18.10.  Sociālās palīdzības lietu uzskaite; 
18.11.  Videonovērošana; 



18.12.  Izziņa par (ne)sodāmību; 

18.13.  Darbinieku obligātā veselība pārbaude. 
19. Personas datu apstrādi veic: 

19.1. Krustpils  novada pašvaldības administrācijā – Rīgas iela 150a, 
Jēkabpils,  

19.2. Atašienes pagasta pārvaldē, Liepu 14a, Atašiene, Atašienes pagasts, 
Krustpils novads 

19.3. Krustpils pagasta pārvaldē, “Daugavieši”, Spunģēni, Krustpils 
pagasts, Krustpils novads 

19.4. Kūku pagasta pārvaldē, - Laukezera iela 5, Zīlāni, Kūku pagasts, 
Krustpils novads 

19.5. Mežāres pagasta pārvaldē - Druvasnieki 16A, Mežāre, Mežāres 
pagasts, Krustpils novads 

19.6. Variešu pagasta pārvaldē- “Varieši”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads 
19.7. Vīpes pagasta pārvaldē- Neretas 6, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads 
19.8. Krustpils pamatskolā – Madonas iela 48, Jēkabpils 
19.9. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā- „Marinzeja”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads, 
19.10. Sūnu pamatskolā - Kūkas, Skolas iela 1,  Kūku pagasts, Krustpils 

novads, 
19.11. Mežāres pamatskolā, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 
19.12. Variešu sākumskolā, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads , 
19.13. Vīpes pamatskolā, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 
19.14. Antūžu pamatskolā, „Bārenīši”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 
19.15. Pašvaldības aģentūrā “Jaunāmuiža”- „Jaunā muiža”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, 

19.16. SIA “Spunģēni-Daugavieši” - Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 
19.17. Krustpils pagasta bibliotēkā - „Kalmītes”, Spuņģēni, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads, 
19.18. Atašienes bibliotēkā - Liepu 14a, Atašiene, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads, 
19.19. Vīpes bibliotēkā - „Vālodzīte”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 
19.20. Variešu bibliotēkā  -  Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads (kurā 

ietilpst: Variešu bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Medņos – “Medņuāre”, 
Medņi, Variešu pagasts, Krustpils novads un Variešu bibliotēkas ārējās 
apkalpošanas punktā Antūžos – “Mežmalas 1”, Antūži, Variešu pagasts, 
Krustpils novads), 

19.21. Mežāres bibliotēkā - Druvasnieki 16A, Mežāre, Mežāres pagasts, 
Krustpils novads, 

19.22. Kūku bibliotēkā - Kūkas 36, Kūku pagasts, Krustpils novads, 
19.23. Zīlānu bibliotēkā - Laukezera 4, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils 

novads. 
20. Personas datu apstrādes informācijas sistēmu nodrošina divos līmeņos:  

20.1. Lietotāju piešķiršana operētājsistēmas (MS Windows) līmenī; 
20.2. Lietotāju tiesību piešķiršana atbilstošās programmas līmenī. 

21. Sistēmprogrammas, kurās notiek personas datu apstrāde un informācija par 
programmu pieslēgumiem un pakalpojumu turētājiem Krustpils novada 
pašvaldībai: 

21.1. Namejs – RIX Tehnologies AS; 



21.2. NINO, Budžets, G-VEDIS,KADRI, MADIS, PERS, NOMA, JUPIS, 

Dzimts, Algas, SOPA, eLoms – ZZ Dats (ZZ Dats ir Vienotās pašvaldību 
sistēmas (VPS) lietojumprogramma); 

21.3. LAD EPS – Lauku atbalsta dienests; 
21.4. Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma – Centrālā 

finanšu un līgumu aģentūra; 
21.5. EIS – Valsts reģionālā attīstības aģentūra; 
21.6. Ģeogrāfiskā informācijas sistēma – Valsts meža dienests; 
21.7. Valsts informācijas sistēma RAIM - Valsts reģionālā attīstības 

aģentūra; 
21.8. TAPIS – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; 
21.9. Topografija.lv – Valsts zemes dienests; 
21.10. Vietējais ģeodēziskais tīkls – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 

aģentūra; 

21.11. IUB – Iepirkumu uzraudzības birojs; 
21.12. PMLP VMIS – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; 
21.13. Vēlētāju reģistrs – Centrālā vēlēšanu komisija; 
21.14. VRAA VISS – Valsts reģionālā attīstības aģentūra; 
21.15. E-paraksts – Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs; 
21.16. E-adrese – Ventspils digitālais centrs, Valsts reģionālā attīstības 

aģentūra; 
21.17. Uzņēmumu reģistrs - Uzņēmumu reģistrs; 
21.18. Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata – Tiesu administrācija; 
21.19. VID EDS – Valsts ieņēmumu reģistrs; 
21.20. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra informācijas sistēma - 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs; 
21.21. Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma (NPAIS) - 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs; 

21.22. Iekšlietu ministrijas sodu reģistrs - Iekšlietu ministrijas Informācijas 
centrs; 

21.23. CVK parakstu vākšanas sistēma - Centrālā vēlēšanu komisija; 
21.24. BIS – Būvniecības valsts kontroles birojs; 
21.25. VMIS CARIS – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; 
21.26. Valsts izglītības informācijas sistēma (E-Klase) – Izglītības un 

zinātnes ministrija; 
21.27. Valsts kases e-pārskati – Finanšu ministrija; 
21.28. Valsts kase - Finanšu ministrija; 
21.29. EDV Centrālā statistikas pārvalde - Centrālā statistikas pārvalde; 
21.30. VZD datu bāze – Valsts zemes dienests; 
21.31. VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija - Ceļu satiksmes drošības 

direkcija 

21.32. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra; 

21.33. Nodarbinātības valsts aģentūra - Nodarbinātības valsts aģentūra; 
21.34. Juridiskās palīdzības administrācija - Juridiskās palīdzības 

administrācija 
21.35. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija – Veselības 

ministrijas Veselības inspekcija; 
21.36. ALISE (bibliotēku sistēma) – LR Kultūras ministrija; 
21.37. Audžuģimeņu informācijas sistēma - Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centrs. 



22. Par programmu uzturēšanu pašvaldībai noslēgti līgumi par programmu uzturēšanu 

un izmitināšanas pakalpojuma sniegšanu, kas sevī ietver arī pašvaldības 
darbinieku konsultēšanu programmas lietošanas jautājumos. 
 

 

III. Informācijas sistēmu darbības nepārtrauktība 

 

23. Katras programmas uzturētājs (pakalpojuma sniedzējs) nodrošina personas datu 
apstrādes programmas datu bāzes ar rezerves kopijām. 

24. Uz Pašvaldības servera NAS (pašvaldības izveidoto dokumentu uzturēšanai, 
piemēram domes sēdes protokoli u.c. dokumenti) ir uzstādīts nepārtrauktās 
barošanas avots (UPS), kas nodrošina nepārtrauktu elektrības padevi un iespēju 

izmantot sistēmu pēc elektrības enerģijas atslēgšanas. 

 

 

IV. Personas datu apstrādes nolūki 
 

25. Krustpils novada pašvaldība veic personas datu apstrādi šādiem nolūkiem: 
25.1. Bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesiski interešu aizsardzībai; 
25.2. Notariālo funkciju veikšanai; 
25.3. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanai; 
25.4. Civilstāvokļa aktu reģistrācijai, aktualizēšanai un atjaunošanai; 
25.5. Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņas veikšanai; 
25.6. Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas un reģistrēšanas administrēšanai 
25.7. Pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanas un apsaimniekošanas 

nodrošināšanai 
25.8. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai; 
25.9. Palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanai; 
25.10. Atļauju, apliecību, saskaņojumu, izziņu un licenču izsniegšanas 

administrēšanai; 
25.11. Personāla atlases procesa organizēšanai un nodrošināšanai; 
25.12. Darba tiesisko attiecību nodibināšanai un uzraudzībai; 
25.13. Darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības pasākumu 

nodrošināšanai; 
25.14. Grāmatvedības uzskaites veikšanai un grāmatvedības reģistru 

kārtošanai 
25.15. Dokumentu aprites organizēšanai pašvaldībā; 
25.16. Administratīvā pārkāpuma lietvedības un administratīvā procesa 

nodrošināšanai 

25.17. Sabiedriskās kārtības apdraudējuma novēršanai; 
25.18. Videonovērošana personu dzīvības, veselības un īpašuma aizsardzības 

kaitējuma vai zaudējuma identificēšanai; 
25.19. Informācijas atklātības un sabiedrības informēšanai; 
25.20. Domes sēžu audioieraksta veikšanai; 
25.21. Līgumu administrēšanai; 
25.22. Eiropas Savienības un pašvaldības līdzfinansēto projektu un konkursu 

administrēšanai; 
25.23. Nodarbinātības projektos vai pasākumos iesaistīto personu, kuras 

nodotas pašvaldības rīcībā, saistībā ar valsts un/vai pašvaldības funkcijām 
finansētajām nodarbinātības programmām, darba organizācijas un 
koordinācijas nodrošināšanai, atbilstoši izvirzītajām prasībām; 

25.24. Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības nodrošināšanai; 

25.25. Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanai; 



25.26. Bibliotēkas darbības nodrošināšanai; 

25.27. Izglītojamo datu apstrāde pirmsskolas, vispārējās, interešu izglītības 
programmu īstenošanai; 

25.28. Pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra organizēšanai; 
25.29. Organizēt kustamās un nekustamā īpašuma izsoli; 
25.30. Publisko iepirkumu veikšanai; 
25.31. Probācijas klientu sabiedriskā darba izpildes nodrošināšanai; 
25.32. Apbalvojumu piešķiršanai un saņēmēju reģistra veidošanai; 
25.33. Kultūras vērtību saglabāšanas sekmēšanai pašvaldībā un tautas 

jaunrades attīstības nodrošināšanai; 
25.34. Apmācību koordinēšanai un organizēšanai; 
25.35. Komunālo pakalpojumu nodrošināšanai; 
25.36. Domes vēlēšanu organizēšanai un nodrošināšanai 
25.37. Mājas lapas www.krustpils.lv uzturēšanai un darbības uzlabošanai; 

25.38. Būvniecības procesa tiesiskumu nodrošināšanai un kontrolei. 
 

V. Personas datu aizsardzības klasifikācija 

 

26. Personas datu aizsardzības klasifikācija atbilstoši to vērtības un konfidencialitātes 
pakāpei iedalās: 

26.1. Konfidenciāli dati - sensitīvie personas dati (saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem tie ir personas dati, kas atklāj: personas rasi, etnisko piederību, 
politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, 
ģenētiskos un biometriskos datus, informāciju par personas veselību, 
dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju). Šie dati tiek iegūti un apstrādāti tikai ar 
personas rakstveida piekrišanu par savu sensitīvo datu apstrādi. Ja šos datus 
izmanto koleģiālo institūciju lēmumu pieņemšanā, publiskojamā lēmuma daļā, 
tad konfidenciālos datus slēpj ar fiziskiem un tehnoloģiskiem līdzekļiem; 

26.2. Iekšējās lietošanas dati - personas lietā iekļautie vai iekļaujamie dati 
(t.sk., personas kods, dzimšanas dati, identifikācijas dokumenta dati, adrese, 
privātais tālrunis, privātais e-pasts, darba snieguma novērtējums, ģimenes 

stāvoklis); 
26.3. Brīvi iekšējās lietošanas dati - personas vārds, uzvārds, amats, darba 

vietas e-pasts, darba vietas tālrunis, darba vietas nosaukums. Brīvi iekšējās 
lietošanas dati, ievērojot datu apstrādes principus, ir pieejami ikvienam 
pašvaldības darbiniekam, un drīkst publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.krustpils.lv; 

26.4. Ierobežotas piekļuves dati - paredzēti ierobežotam darbinieku lokam. 
Pie ierobežotas piekļuves datiem pieder fiziskās personas dati, to lietošanu 
nosaka atbilstoši normatīvie akti. Ierobežotas piekļuves dati tiek glabāti datu 
bāzēs un piemīt augstākā konfidencialitāte. Šos datus pēc pieprasījuma nodot 
citām valsts un pašvaldību iestādēm normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

27. Personas dati, kas tiek izmantoti personas datu apstrādē, ir klasificējami kā 
ierobežotas piekļuves informācija, kurai ir tiesības piekļūt un veikt to apstrādi 

tikai pilnvarotiem darbiniekiem. 
 

VI. Personas datu izpaušanas kārtība trešajām personām 

 

28. Personas datus bez datu subjekta atļaujas nedrīkst izpaust trešajām personām, 
izņemot, ja datu izpaušanu nosaka normatīvie akti. 

29. Personas dati tiek izpausti tikai tām valsts un pašvaldību amatpersonām, kuras 
pirms datu izpaušanas ir identificētas, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu vai 
vienošanos, norādot datu izmantošanas mērķi. Personas datu pieprasījumā 

http://www.krustpils.lv/


norādīto informāciju, kas ļauj identificēt datu pieprasītāju un datu subjektu, kā arī 

pieprasāmo personas datu apjoms (aizliegts izpaust datus pa tālruni un trešo 
personu klātbūtnē). 

30. Pirms personas datu izpaušanas vai nodošanas citām personām (tai skaitā citiem 
darbiniekiem) jāpārliecinās, vai tam ir tiesisks pamats un likumīgs mērķis. 

31. Personas dati ir jāglabā, ievērojot vispārīgās datu glabāšanas un drošības prasības, 
tai skaitā ar tehniskiem un organizatoriskiem līdzekļiem jānodrošina, ka personas 
datus nevar sagrozīt, bojāt un tiem nepiekļūst nepilnvarotas personas (datiem ir 
nodrošināta kontrolēta piekļuve slēgtās telpās, slēgtos skapjos, vietnēs un 
informāciju tehnoloģiju sistēmās). 

32. Informācijas sistēmas drošības noteikumi nosaka papildus obligātās tehniskās un 
organizatoriskās prasības personas datu apstrādei. 

 

 

VII. Personas datu glabāšana  

 
33. Pašvaldība glabā personas datus tikai tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams, lai 

izpildītu savas funkcijas un tik ilgi, cik to saglabāšanu nosaka normatīvie akti. 
Laika periods, cik ilgi pašvaldība saglabā personas datus, ir atkarīgs no tā, kādam 
nolūkam tie ir tikuši ievākti, kā arī saskaņā ar Arhīva likumu. 

34. Pašvaldība glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem 
kritērijiem: 

34.1. Kamēr ir spēkā noslēgtais līgums; 
34.2. Normatīvajos aktos noteiktajā gadījumā tajos paredzētajā apjomā un termiņā; 
34.3. Kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt; 
34.4. Kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja 

nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats; 
34.5. Kamēr pastāv pašvaldības leģitīma interese. 

35. Beidzoties datu glabāšanas termiņam, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti 

 

 

VIII. Datu aizsardzības speciālists 

 

36. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37. panta 1. punktam, pašvaldība ir 
iecēlusi Datu aizsardzības speciālistu.  

37. Datu aizsardzības speciālists ir Pārziņa iekšējais uzraugs, kas informē un konsultē 
Pārzini par datu aizsardzības prasībām, uzrauga Regulas prasību un citu normatīvo 
aktu ievērošanu, sniedz padomus, sadarbojas ar uzraudzības iestādi, un ir 

kontaktpersona jautājumos, kas saistīti ar apstrādi, it īpaši datu subjektam īstenojot 
savas tiesības. 

38. Datu aizsardzības speciālists strādā pašvaldības interesēs, bet saglabā savu 
neatkarību un neitralitāti, norādot pārzinim par neatbilstībām un pārkāpumiem 
personas datu apstrādē. 

39. Pārzinis nedrīkst ietekmēt datu aizsardzības speciālistu, piemērot sankcijas par 
negatīvu vērtējumu par pārziņa veikto datu apstrādi. 

40. Datu aizsardzības speciālists: 
40.1. uzrauga godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi; 
40.2. informē un konsultē pārziņa darbiniekus, kas veic datu apstrādi par 

viņu pienākumiem un tiesībām; 
40.3. savas kompetences ietvaros izstrādā priekšlikumus fizisko personu 

datu aizsardzības uzlabošanai; 

40.4. organizē noteikumos noteikto pamatprincipu ieviešanu; 



40.5. veic plānveida un ārkārtas pārbaudes, lai uzraudzītu noteikumos 

noteikto pamatprincipu ievērošanu; 
40.6. veic personas datu apstrādes iekšējo auditu un sagatavo pārskatu par 

informācijas drošības jomā veiktajiem pasākumiem noteiktajos termiņos, 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

41. Datu aizsardzības speciālists katru gadu pieprasa informāciju par apstrādātajiem 
fiziskās personas datiem un sniedz priekšlikumus par nepieciešamību precizēt, 
papildināt vai grozīt kārtību, kādā tiek apstrādāti personas dati. 

42. Datu aizsardzības speciālists sadarbojas ar Datu valsts inspekciju un ir šīs iestādes 
kontaktpersona jautājumos, kas skar personas datu apstrādi. 

 

 

IX. Lietotāju tiesības, pienākumi un atbildība 

 

43. Pārziņa personas datu apstrādes lietotāji ar savu parakstu apliecina, ka atbild par 
šo noteikumu prasību ievērošanu (pielikums “Apliecinājums par Krustpils novada 
pašvaldības iekšējo datu aizsardzību). 

44. Lietotājs, apstrādājot datu subjekta personas datus uz iesnieguma pamata, 
izskaidro personas tiesības saistībā uz datu apstrādi un pārbauda, vai persona ir 
devusi atļauju apstrādāt savus personas datus konkrētam apstrādes mērķim. 

45. Lietotājs informācijas sistēmās reģistrējas tikai ar piešķirto unikālo lietotājvārdu 
un paroli. 

46. Datu apstrādi lieto konkrētajam mērķim ar paredzēto programmatūru vai 
informācijas sistēmu. 

47. Lietotājam aizliegts izpaust informāciju par Pārziņa datoru tīkla uzbūvi un 
konfigurāciju, kā arī atklāt klasificēto informāciju nepilnvarotām personām.  

48. Lietotājs nedrīkst: 
48.1. kopēt personas datu saturošus failus uz ārējiem datu nesējiem, ja tam 

nav tiesiska pamata; 
48.2. pieprasīt un uzkrāt pārlieku daudz personas datus, ja vien tam nav 

tiesiska pamata; 
48.3. izplatīt programmatūru un informāciju par licencēm; 
48.4. izmantot no interneta vai cita datortīkla iegūtu programmatūru; 

48.5. veikt nesankcionētas darbības ar iestādes datortīklu un datortīkla 
tehniku; 

48.6. veikt nesankcionētas darbības interneta tīklā, iekštīklā vai lokālajā 
datortīklā pret citiem šo tīklu lietotājiem; 

48.7. pieļaut trešo personu piekļūšanu interneta tīkla, iekštīkla, lokālā tīkla 
resursiem un programmatūrai vai informācijas sistēmām no sava un citu 
lietotāju datoriem.  

49. Beidzot darbu, lietotājs izslēdz datoru, bet, ja lietotājs atstāj datoru uz īsu laiku, 
jālieto ekrānsaudzētājs ar paroli. Beidzot darbu ar datu apstrādes programmu, tā 
obligāti jāaizver. 

50. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņam piešķirtās 
tiesības informācijas resursu lietošanai. Ja lietotājs konstatē, ka viņa tiesības 
izmantojis kāds cits, par to nekavējoties ziņo datortīkla administratoram un datu 
aizsardzības speciālistam vienlaicīgi. 

51. Lietotājs pilnībā atbild par viņa rīcībā esošās informācijas (neattiecas uz 
datubāzēm, kas glabājas uz atsevišķa servera, centrālās datu bāzes) drošību. 

52. Lietotāju pienākums ir pēc datu subjekta rakstiska pieprasījuma, sniegt tam visu 
informāciju, kas savākta par atbilstošo datu subjektu, normatīvo aktu noteiktajā 
kārtībā. 



53. Lietotājs ir atbildīgs par dokumentiem, to kopijām, neatkarīgi no 
informācijas nesēja, un datortehniku, kas nodoti lietotāja rīcībā darba 
pienākumu veikšanai; 

54. Informāciju, kas nepieciešama pieejai informācijas resursam (parole, 
identifikators, u.c.) ir aizliegts izpaust, un lietotājs ir personīgi atbildīgs par tās 
konfidencialitāti. 

55. Lietotājiem ir tiesības un pienākums pieprasīt lietotāju atbalstu gadījumā, ja 
datoram vai tā programmatūrai ir radušies traucējumi vai arī lietotājam ir 
pietiekams uzskats par iespējamo draudu (apdraudējumu) esamību. 

56. Datortīkla administrators ir atbildīgs par informācijas resursu izmantošanu 
(sniegšanu), viņiem uzticēto personas datu aizsardzību kā arī par tehnisko resursu 
darbību, kas ir viņu rīcībā. 

57. Katram datu lietotājam darbības ar personas datiem (skatīšanās režīms, datu 
iegūšana, izmantojot sistēmā meklēšanas funkciju) jāuzskaita tam paredzētā datu 

apstrādes reģistrācijas žurnālā. 
58. Lietotājam aizliegts sūtīt „ķēdes vēstules"- elektroniskā pasta veidā, kas satur 

personas datus, vai pārsūtīt personas datus citiem adresātiem. 
59. Izejot no personas datu apstrādes telpām, lietotāja  pienākums ir aizslēgt telpu 

ieejas durvis (ja telpās nepaliek cits lietotājs), kā arī personālo datoru 

(darbstaciju), kurā apstrādā personas datus, tādā stāvoklī, lai darbu ar to varēti 
atsākt tikai pēc personas datu lietotāja autentifikācijas un autorizācijas. 

 

X. Informācijas sistēmas paroles uzbūve un lietošana 

 

60. Informācijas sistēmas aizsardzība tiek nodrošināta ar datora paroli 
operētājsistēmas (MS Windows) līmenī. 

61. Parole (MS Windows) līmenī atbilst sekojošām prasībām: 
61.1. minimālās paroles garums ne mazāk kā astoņi simboli; 
61.2. paroles maiņas periods 90 dienas, par ko atgādina datu apstrādes 

sistēma automātiski; 
61.3. paroles uzbūve ir komplicēta, kas sastāv no burtu, ciparu un īpašo 

rakstzīmju kombinācijas; 
61.4. parole nedrīkst atkārtoties. 

62. Paroli nav atļauts sūtīt pa elektronisko pastu, vai kā citādi darīt zināmu trešajām 
personām. 

63. Aizliegts izmantot automatizētas pieslēgšanās programmatūru. 
64. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas, lietojot viņa identifikatoru. 

Gadījumā, ja ir aizdomas, ka identifikatoru un paroli izmantojusi (vai mēģinājusi 
izmantot) cita persona, par to nekavējoši jāinformē Datortīkla administratoru un 
datu aizsardzības speciālists. 

65. Datortīkla administrators paroli un identifikatoru anulē nekavējoties pēc Lietotāja 
saņemtā ziņojuma par paroles vai identifikatora nozaudēšanu vai nokļūšanu trešās 

personas rīcībā. Ja paroles vai identifikatora maiņa Lietotāja rīcības dēļ notiek trīs 
reizes gada laikā Datortīkla administrators par to ziņo Pašvaldības 
priekšsēdētājam, kurš lemj par tālāko rīcību. 

66. Atbildīgā persona par personālu datortīkla administratoru informē darbinieka 
atlaišanu, kam ir pieejas tiesības informācijas resursiem un klasificētai 
informācijai. Pēc informācijas saņemšanas datortīkla administrators anulē 
darbinieka paroles un identifikatorus un nodrošina darbinieka darbstacijas 
dzēšanu. 

 

XI. Informācijas nesēju glabāšanas uz iznīcināšanas kārtība 

 



 

67. Informācijas nesēju glabāšana un iznīcināšana notiek saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām un pašvaldības izdotajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem. 
68. Papīra dokumenti tiek uzglabā atbilstoši noteikumiem iekārtotā arhīva telpā vai 

attiecīgajā zonālā Valsts arhīva telpās, saskaņā ar lietu nomenklatūru. 
69. Elektronisko dokumentus arhivē uz lietotāju datoriem vai serveriem, kā arī nodoti 

zonālā Valsts arhīva telpās, saskaņā ar lietu nomenklatūru. 
70. Pēc glabāšanas termiņa beigām dokumenti papīra formā tiek sagriezti ar 

dokumentu smalcinātāju, bet automatizētie – neatgriezeniski dzēsti. 
71. Par datu glabāšanu un iznīcināšanu ir atbildīga persona par arhīvu. 
72. Jautājumos, kas saistīti ar elektronisko datu glabāšanu un iznīcināšanu serveros 

vai lietotāju datoros, arhivārs sadarbojas ar datortīklu administratoru un datora 
lietotājiem. 

 

XI. Datu aizsardzība lietojot datu failus un elektronisko pastu 

 

73. Datortīkla administratoram ir tiesības kontrolēt un ierobežot interneta resursu un 
saziņas līdzekļu izmantošanu, lai nodrošinātu tīklu drošību atbilstoši 
apdraudējumiem un samazinātu personas datu apdraudējumu. 

74. Pašvaldība kā darba devējs nav tiesīgs: 
74.1. saņemt automātiskas kopijas no visām saņemtajām un nosūtītajām 

darbinieka elektroniskā pasta vēstulēm; 
74.2. saglabāt informāciju par visām darbībām, ko darbinieks veic ar 

datoru, izņemot, ja ir nepieciešams nodrošināt augsta līmeņa drošības 
aizsardzību (lēmumu par šādu aizsardzību pieņem priekšsēdētājs); 

74.3. bez pamatota iemesla pārbaudīt un kontrolēt darbinieka telefona 
sarunas. 

75. Datortīkla administrators nav tiesīgs apstrādāt personas datus, izmantojot 
piekļuves tiesības vietnēm un informāciju sistēmām (t.sk. saņemt informāciju) bez 
darbinieka piekrišanas, izņemot: 

75.1. ja ir konstatēts datu aizsardzības pārkāpums un minētā informācija ir 
nepieciešama, lai noskaidrotu vainīgo personu; 

75.2. ja tas nepieciešams, lai novērstu sistēmas darbības traucējumus, ja 
fiksēts apdraudējums personas datiem. 

76. Datortīklu administrators piecu darba dienu laikā neatgriezeniski dzēš atlaistā 
darbinieka e-pasta kontu, kā arī citus dokumentus, kuriem piekļuve ir bijusi tikai 
attiecīgajam darbiniekam, ja vien šī informācija nav nepieciešama turpmākajam 
darbam (statistikas pārskati, u.c.). 

77. Datu failiem, kuri tiek glabāti uz Pašvaldības serveriem vai caur Pašvaldības 

direktorijām ir pieeja citu institūciju serveriem, ir profesionāls raksturs un tiem 
brīvi var piekļūt Pašvaldības attiecīgi pilnvarotas personas. 

78. Darbinieku pieejas tiesību paroles ir konfidenciālas un nevar tikt nodotas citām 
personām (t.sk. vadītājam vai darba devējam plašākā nozīmē). Ja darbinieks ir 
prombūtnē un tā rīcībā esošā informācija ir nepieciešama, lai izpildītu noteiktās 
funkcijas vai uzdevumus, Pašvaldības priekšsēdētājs var pieprasīt datortīklu 
administratoram nodrošināt pieeju datnēm attiecīgā darbinieka darbstacijā un 
Pašvaldības servera mapēs. 

79. Rezerves kopiju drošību un rezerves kopiju savlaicīgu sagatavošanu. Pašvaldības 
informatīvās sistēmas centrālās datu bāzes rezerves kopiju nodrošināšanu un 
veidošana veic šīs datu bāzes, servera uzturētājs. 

 

 

Krustpils novada pašvaldības domes  priekšsēdētājs    K. Pabērzs 



 

1. PIELIKUMS 

“Krustpils novada pašvaldības 

Personas datu aizsardzības 

noteikumi” 

 
 

APLIECINĀJUMS 

PAR “KRUSTPILS  NOVADA PAŠVALDĪBAS PERSONAS DATU 

AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMU” PRASĪBU IEVĒROŠANU 

 

Ar šo es, zemāk parakstījies, apliecinu: 
 

1. Esmu iepazinies(usies) ar “Krustpils novada domes Personas datu aizsardzības 

noteikumiem” un izprotu to, kā arī apņemos ievērot šajos noteikumos ietvertās 

prasības. 
 

2. Apņemos neizpaust un neizmantot ierobežotas pieejamības informāciju, kas 

saņemta no Pārziņa, savu vai trešo personu interesēs, kā arī apņemos ievērot 

Informācijas atklātības likuma, Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Personu 

datu apstrādes likuma prasības. 
 

3. Es piekrītu, ka pārtraucot darba līguma un / vai jebkādas citas tiesiskās attiecības 

ar Pārzini jebkādu iemeslu dēļ, es nekavējoties nodošu Pārzinim man rīcībā esošo 

aprīkojumu, kā arī man rīcībā esošos informācijas oriģinālus un kopijas, ko esmu 

saņēmis(usi) darba (līguma izpildes) laikā, un kura ir manā rīcībā vai kura ir citādi 

tieši vai netieši manā rīcībā. 
 

4. Apņemos saglabāt informācijas konfidencialitāti arī pēc darba līguma un / vai 

jebkādu citu tiesisko attiecību izbeigšanās. 
 

 

 

     

Datums  Paraksts  Paraksta atšifrējums 

 

 



2. PIELIKUMS   

“Krustpils novada pašvaldības 

Personas datu aizsardzības 

noteikumi” 

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI, TO JURIDISKAIS PAMATOJUMS, PAPILDUS IEGUVES AVOTI UN KATEGORIJAS 

 
Nolūks: Juridiskais pamatojums: Papildus ieguves avoti: Personas datu kategorijas: Glabāšanas 

ilgums 

Lietvedības 

dokumentu uzskaite 

(t.sk. Personas datu 

apstrāde, kas nav 

iekļauta nevienā no 

citiem apstrādes 
nolūkiem) 

VDAR 6.panta 1.punkta a) 

apakšpunkts un / vai c) 

apakšpunkts (Likums "Par 

Pašvaldībām", 

"Iesniegumu likums", 

"Paziņošanas likums" un 

uz šo likumu pamata 

izdotie tiesību akti). 

Pilsonības un migrāciju lietu 

pārvaldes Iedzīvotāju reģistra 

centrālā datu bāze. 

Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts likumā "Par 

Pašvaldībām", "Iesniegumu likums", 

"Paziņošanas likums" un uz šo likumu pamata 

izdotajiem tiesību aktiem vai arī tādā apjomā, kas 

ir nepieciešams, lai izpildītu datu subjekta 

lūgumu vai izpildītu savstarpējo līgumu. 

5 gadi 

Grāmatvedības un 

personāllietu 

uzskaite 

VDAR 6.panta 

1.punkta a) 

apakšpunkts 

Nav Tikai tādā apjomā kādu datu subjekts ir iesniedzis Grāmatvedībai – 10 

gadi, 

Personāllietām - 
75 gadi. 

Iedzīvotāju 

uzskaite 

Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta 1.punkta a) 

apakšpunkts un c) 

apakšpunkts (“Iedzīvotāju 

reģistra likums” un 

"Dzīvesvietas deklarēšanās 

likums", un uz šo likumu 

pamata izdotie tiesību akti). 

Pilsonības un migrāciju lietu 

pārvaldes pārvaldībā esošais 

„Iedzīvotāju reģistrs”. 

Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Iedzīvotāju 

reģistra likumā, Dzīvesvietas deklarēšanās 

likumā un uz šo likumu pamata izdotajiem 

tiesību aktiem. 

Personas dati 

netiek dzēsti. 



 

 

Nolūks: Juridiskais pamatojums: Papildus ieguves avoti: Personas datu kategorijas: Glabāšanas 

ilgums 

Dzimtsarakstu 

uzskaite 

 

VDAR 6.panta 1.punkta a) 

apakšpunkts un c) 

apakšpunkts (“Civilstāvokļa 

aktu likums" un uz šo likumu 

pamata izdotie 
tiesību akti). 

Lietojumprogramma "DZIMTS" 

un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

informācijas sistēma "CARIS" un 

Iekšlietu ministrijas Integrētā 

iekšlietu informācijas sistēma un 
Sodu reģistrs. 

 

 

Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Civilstāvokļa 

likumā un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību 
aktiem. 

 

 

 

Personas dati 

netiek dzēsti 

 

Nekustamā 

īpašuma 

nodokļa 

maksātāju 
uzskaite 

VDAR 6.panta 1.punkta a) 

apakšpunkts un c) 

apakšpunkts (likums “Par 

nekustamā īpašuma nodokli" 

un uz šo 

likumu pamata izdotie 

tiesību akti). 

Nekustamā īpašuma uzskaites 

informācijas sistēma "NINO". 

 

 

Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts likumā "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" un uz šo likumu 

pamata izdotajiem tiesību aktiem. 

 

 

 

Personas dati 

netiek dzēsti 

Bāriņtiesas lietu 

uzskaite 

VDAR 6.panta 1.punkta a) 

apakšpunkts un c) 

apakšpunkts (“Bāriņtiesu 

likums" un uz šo likumu 

pamata izdotie tiesību 
akti). 

Nav 
Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Bāriņtiesu 

likumā un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību 

aktiem, savukārt notariālo dokumentu uzskaitei - 

vārds, uzvārds, personas kods, bankas konta 
rekvizīti, tālrunis, e-pasts. 

 

 

Personas dati 

netiek dzēsti 

Bibliotēkas 

lasītāju uzskaite 

VDAR 6.panta 1.punkta 

a) apakšpunkts 

Bibliotēkas lasītāju uzskaites 

informācijas sistēma "Alise" 

Vārds; uzvārds; personas kods; dzīvesvietas adrese; 

tālrunis; e-pasts. 
 
10 gadi 

Izglītības 

iestāžu 

audzēkņu 
uzskaite 

VDAR 6.panta 1.punkta a) 

apakšpunkts un c) 

apakšpunkts ("Izglītības 

likums", "Vispārējās izglītības 

likums" un uz šo 

likumu pamata izdotie 

tiesību akti). 

 

Valsts izglītības informācijas 

sistēma, Valsts pārbaudījumu 

izglītības sistēma, Izglītības 
portāls "E-klase" 

 

 

Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts "Izglītības 

likums", "Vispārējās izglītības likums" un uz šo 

likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem. 

 

 

 

 

10 gadi 

Būvvaldes lietu 

uzskaite 

VDAR 6.panta 1.punkta a) 

apakšpunkts un / vai c) 

apakšpunkts (“Būvniecības 

likums" un uz šo likumu 

pamata izdotie tiesību akti) un 

/ vai e) 
apakšpunkts. 

Būvniecības valsts kontroles 

biroja Informācijas sistēma. 

 

 

Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Būvniecības 

likumā un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību 
aktiem. 

 

 

 

 

10 gadi 



 

 

Nolūks: Juridiskais pamatojums: Papildus ieguves avoti: Personas datu kategorijas: Glabāšanas 

ilgums 

Sociālās 

palīdzības 
uzskaite 

VDAR 6.panta 1.punkta a) 

apakšpunkts un c) 

apakšpunkts (“Sociālo 

pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likums" un uz šo 

likumu pamata izdotie 
tiesību akti). 

Lietojumprogramma "SOPA", 

Uzņēmumu reģistra informācijas 

sistēma, Ceļu satiksmes drošības 

direkcijas informācijas sistēma, 

Valsts ekspertīzes komisijas 

informācijas sistēma, 

Nodarbinātības valsts aģentūras 

informācijas sistēma, Valsts 

zemes dienesta informācijas 

sistēma, Valsts zemesgrāmata, 

Uzturlīdzekļu garantijas fondu 

administrācijas informācijas 

sistēma, Valsts ieņēmuma 

dienesta informācijas sistēma, 

Veselības un darbspēju 

ekspertīzes ārstu valsts komisijas 

informācijas sistēma, Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūras 

informācijas sistēma, Valsts 

izglītības informācijas sistēma, 

Iekšlietu ministrijas Integrētā 

iekšlietu informācijas sistēma un 
Sodu reģistrs. 

Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un 

uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem. 

10 gadi 

Video 

novērošana 

VDAR 6.panta 

1.punkta d) 

apakšpunkts. 

Video novērošanas sistēma  
Video ieraksts. 

aptuveni 2 

nedēļas 

 

 



Izziņa par 

(ne)sodāmību 

VDAR 10. pants un 

6.panta 1.punkts 

Pieprasījums no IeM Informācijas 

centra Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Bāriņtiesu 

likumā un uz šo likumu pamata izdotajiem 

tiesību aktiem un "Izglītības likums", 

"Vispārējās izglītības likums" un uz šo likumu 

pamata izdotajiem tiesību aktiem.  

Ievērojot 

nomenklatūras 

glabāšanas 

termiņus 

Darbinieku 

obligātā 

veselība 

pārbaude 

VDAR 9.panta 

2.punkta h) 

apakšpunkts 

Līgums ar Veselības aprūpes 

uzņēmumu, kas apstrādā veselības 

datus un tālāk nodot pārzinim 

Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts MK 

noteikumos Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama 

obligātā veselības pārbaude” 

10 gadi 

  
 
 

 


