
Personas datu apstrādes mērķis Personas datu apstrādes tiesiskais pamats Datu subjektu kategorija Paredzētais personas datu 

apstrādes/ieguves veids

Personas datu saņēmēju kategorija Plānotais termiņš datu 

dzēšanai

Kādi personas dati tiks 

nodoti citām valstīm, 

kas nav Eiropas 

Savienības vai Eiropas 

Ekonomiskās zonas 

dalībvalsts
1 Videonovērošana sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanai, noziedzīgu nodarījumu 

novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma 

aizsardzību un personu vitāli svarīgu 

interešu, t.sk. dzīvības un veselības, 

aizsardzību;

Likuma "Par pašvaldībām" Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumi Nr. 

153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā 

arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi”, Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta 1.daļas c., e. un f.apakšpunkts

Personas, kas atrodas video 

novērošanas zonā

Video Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Administratīvā pārkāpuma lietvedības un administratīvā 

procesa dalībnieki (administratīvā pārkāpuma 

lietvedības un administratīvā procesa ietvaros, u.c. 

personai svarīgu, leģitīmu interešu ievērošanai, izņemot, 

ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un 

pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu 

aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm);

Ja personas datu apstrādē nav 

fiksēts sabiedriskās kārtības 

apdraudējums, noziedzīgs 

nodarījums, meklēšanā esoša 

persona vai transportlīdzeklis, 

kā arī policijas iestādes ēkas, 

telpu un teritorijas, aizturēto 

personu un apsargājamā 

objekta drošības 

apdraudējums – 3 mēneši;

2. Ja personas datu apstrādē ir 

fiksēts sabiedriskās kārtības 

apdraudējums, noziedzīgs 

nodarījums, meklēšanā esoša 

persona vai transportlīdzeklis, 

kā arī policijas iestādes ēkas, 

telpu un teritorijas, aizturēto 

personu un apsargājamā 

objekta drošības 

nav

2  Administratīvā pārkāpuma lietvedības un 

administratīvā procesa nodrošināšanai 

(personas identificēšana, administratīvā 

pārkāpuma lietvedības uzsākšana, 

administratīvā procesa ierosināšana, 

pierādījumu nodrošināšana, administratīvā 

pārkāpuma lietvedības, administratīvā 

procesa izskatīšana, materiālu pārsūtīšana 

atbilstoši kompetencei, Administratīvās 

komisijas lēmumu izpildes uzraudzība, datu 

aktualizēšana informācijas sistēmās); 

Likuma “Par policiju”, Administratīvā satbildības likums, Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c.apakšpunkts

Datu subjekti klātienē, telefoniski, iesnieguma 

veidlapa, DVS "Namejs", ENŽ, 

IIS, NPAIS, CSDD, APAS, 

https.iis.ic.iem.gov.lv

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Administratīvā pārkāpuma lietvedības un administratīvā 

procesa dalībnieki (administratīvā pārkāpuma 

lietvedības un administratīvā procesa ietvaros, u.c. 

personai svarīgu, leģitīmu interešu ievērošanai, izņemot, 

ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un 

pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu 

aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm);

Ja personas dati iegūst 

pierādījumu statusu 

administratīvā pārkāpuma 

procesā, administratīvajā 

procesā vai kriminālprocesā – 

atbilstoši spēkā esošajai lietu 

nomenklatūrai.

nav

2.Pielikums

Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politikai

Jēkabpils novada pašvaldības personas datu apstrādes reģistrs



3 Sabiedriskās kārtības apdraudējumu 

novēršanai (savlaicīga iespējamo sabiedriskās 

kārtības un sabiedriskās drošības 

apdraudējumu novēršana);

Likuma “Par policiju” 12.panta pirmās daļas 14.punkts un 14.1 punkts; 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, Pilsētas 

iedzīvotāji, viesi, Pašvaldības 

iestāžu telpu apmeklētāji, 

publisku pasākuma 

apmeklētāji

klātienē, telefoniski, iesnieguma 

veidlapa, DVS "Namejs", ENŽ, 

IIS, NPAIS, CSDD

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Administratīvā pārkāpuma lietvedības un administratīvā 

procesa dalībnieki (administratīvā pārkāpuma 

lietvedības un administratīvā procesa ietvaros, u.c. 

personai svarīgu, leģitīmu interešu ievērošanai, izņemot, 

ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un 

pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu 

aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm);

Ja personas dati iegūst 

pierādījumu statusu 

administratīvā pārkāpuma 

procesā, administratīvajā 

procesā vai kriminālprocesā – 

atbilstoši spēkā esošajai lietu 

nomenklatūrai.

nav

4 Pašvaldības darbinieku (tajā skaitā deputātu, 

vēlēto un iecelto amatpersonu un pedagogu) 

personāla atlases procesa organizēšanai un 

nodrošināšanai, darba tiesisko attiecību 

nodibināšanai, personāla attīstībai (tajā skaitā 

pedagoģisko darbinieku tālākizglītības un 

izglītības metodiskā darba nodrošināšana), 

prakses nodrošināšanai iestādē, 

disciplinārlietu izskatīšanai, korporatīvās 

kultūras nodrošināšanai, sadarbībai ar 

arodbiedrībām; darba aizsardzības pasākumu 

nodrošināšana

Jēkabpils novada pašvaldības nolikums (01.07.2022. noteikumi Nr.1), Darba 

likums, likums "Par pašvaldībām", Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likums, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.daļas a.,b., c.apakšpunkts

Darbinieki (tajā skaitā vēlētās 

amatapersonas), amatu 

konkursu pretendenti, prakses 

pretendenti

Konkursa nosacījumos 

paredzētie dokumenti, Datu 

subjekta sniegtā informācija, 

DVS Namejs, Kadri

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

5 Būvniecības procesa tiesiskumu 

nodrošināšanai (būvniecības iesniegumu 

izskatīšana) un kontrolei;

Administratīvā procesa likums, Civillikums, Dzīvokļa īpašuma likums, 

Iesniegumu likums, Administratīvas atbildības likums, likums “Par kultūras 

pieminekļu aizsardzību”,Paziņošanas likums, Būvniecības likums un uz tā pamata 

izdotie Ministru kabineta noteikumi, būvnormatīvi, Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta 1.daļas a., c.apakšpunkts

Būvniecības procesā 

iesaistītās personas

Normatīvajos aktos noteiktās 

veidlapas, NINO, BIS, DVS 

Namejs

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai

BIS patstāvīgi

nav

6 Civilstāvokļa aktu reģistrācijai; vārda, 

uzvārda un tautības ieraksta maiņas 

veikšanai;  vienota Jēkabpils novada 

dzimtsarakstu arhīva fonda veidošanai, 

arhīva dokumentu uzskaites, glabāšanas, 

izmantošanas nodrošināšanai, civilstāvokļa 

aktu reģistru atjaunošanas, labošanas, 

papildināšanas un anulēšanas lietas 

kārtošanai;

Civillikums; Civilstāvokļa atktu reģistrācijas likums, Arhīvu likums, Ministru 

kabineta noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem, 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas a., c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

klātienē, elektroniski, 

iesniegums, Personas 

dzimtsarakstu reģistrācijas 

informācijas sistēma (DZIMT), 

Vienotā civilstāvokļu aktu 

reģistrācijas sistēma (CARIS)

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

7 Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un 

ēkām administrēšanai (aprēķināt nodokli un 

izsūtīt maksāšanas paziņojumus nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem (tajā skaitā uz 

e-pastu), sagatavot lēmumu par nekustamā 

īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu, veikt 

darbības nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

piedziņai);

Likums "Par nodokļiem un nodevām" likums "Par nekustamā īpašuma nodokli" , 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.495 "Likuma "Par nekustamā 

īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība",  Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta 1.daļas c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

iesnieguma veidlapa, NINO, 

PERS, DVS Namejs

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav



8 Grāmatvedības uzskaites veikšanai un 

grāmatvedības reģistru kārtošanai;

Iestādes grāmatvedības reģistru kārtošanu reglamentējošie ārējie un iekšējie 

normatīvie akti, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas b., 

c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

Pašvaldības darbinieki

iesniegums, rīkojums, līgums, 

Gvedis, Kadri, EDS, Namejs

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

9 Atļauju, apliecību, saskaņojumu, izziņu un 

licenču izsniegšanas administrēšanai (tajā 

skaitā tirdzniecības, publisko pasākumu, 

koku zāģēšanai, izkārtnes izvietošanai, 

reklāmas izvietošanai, rakšanas darbu 

veikšanai, atteikumam no pirmpirkuma 

tiesībām, braukšanas maksas atlaides 

saņemšanai, kapa vietas ierādīšanai, 

makšķerēšanas licences saņemšanai, 

pašvaldības vārdā saskaņot būvdarbus un 

remontus pašvaldības ielās, nekustamajos 

īpašumos un inženiertīklos u.c.); 

Likuma "Par pašvaldībām", Ministru Kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 

tirdzniecības organizēšanas kārtību”,  Ministru Kabineta 28.09.2010 noteikumu 

Nr.919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas 

kārtību un termiņiem", Ministru Kabineta 20.06.2006 noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 30.10.2012. 

noteikumi Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai 

publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”, Jēkabpils novada 

domes saistoši noteikumi un lēmumi attiecīgajā jomā, Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas b., e.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

iesniegums, DVS "Namejs" , 

NINO, JUPIS

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

10 Informācijas atklātības nodrošināšanai un 

sabiedrības informēšanai (sagatavot izdošanai 

informatīvo izdevumu “Jēkabpils novada 

vēstis”, koordinēt fotografēšanas un ar to 

saistīto pakalpojumu organizēšanu 

pašvaldības pasākumos, Pašvaldības  mājas 

lapu uzturēšana),  publicitātes nodrošināšanai 

pašvaldības sociālo tīklu profilos (Facebook, 

Twitter, Instagram); 

Likuma "Par pašvaldībām" 12.pants, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.daļas a.,e., f.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pašvaldības darbinieki, 

Pilsētas iedzīvotāji, viesi, 

Pašvaldības iestāžu telpu 

apmeklētāji, publisku 

pasākuma apmeklētāji

klātienē, foto, video, DVS 

Namejs

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

11 Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas un 

reģistrēšanas administrēšanai (nodrošināt 

personas sniegto ziņu apstrādi, aizsardzību, 

saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Fizisko  

personu reģistrā, sniegt informāciju par 

personas deklarēto, reģistrēto dzīvesvietu vai 

papildus adresi klientam, pieņemt lēmumus 

par personas deklarēto dzīvesvietu ziņu 

anulēšanu vai noraidīšanu);

 Dzīvesvietas deklarēšanas likums, Ministru kabineta noteikumi Nr. 563 ”Fizisko 

personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība” , Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta 1.daļas c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

klātienē, elektroniski, 

deklarācijas veidlapa, PERS

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

12 Dokumentu aprites organizēšanai un 

nodrošināšanai  Pašvaldībā (reģistrēt 

saņemtos un nosūtāmos dokumentus 

atbilstoši noteiktajai kārtībai, nodrošināt 

Jēkabpils novada domes, komiteju, komisiju, 

darba grupu sēžu dokumentu kārtošanu, 

izgatavot dokumentu atvasinājumus un 

apliecināt to pareizību, dokumentu projektu 

sagatavošana,  nodrošināt dokumentu 

uzglabāšanu atbilstoši lietu nomenklatūrai un 

nodrošināt dokumentu nodošanu arhīvā);

Iesniegumu likums, Arhīvu likums,  Jēkabpils novada pašvaldības nolikums 

(01.07.2022. noteikumi Nr.1) un uz to pamata izdotie iekšējie normatīvie akti, 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

elektroniski, klātienē, DVS 

"Namejs"

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav



13 Klientu pieraksta pie domes priekšsēdētāja, 

priekšsēdētāja vietniekiem, deputātiem un 

izpilddirektora organizēšanai un 

nodrošināšanai, Klientu pieņemšanas pie citu 

Pašvaldības amatpersonu organizēšanai un 

nodrošināšanai;

Jēkabpils novada pašvaldības nolikums (01.07.2022. noteikumi Nr.1), Vispārīgās 

datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas a.apakšpunkts,  c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

elektroniski, telefoniski, klātienē Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

14 Maksājumu ieturēšanai no Klientiem par 

sniegtajiem pakalpojumiem, administrētajiem 

nodokļiem un nodevām;

 Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas e.apakšpunkts Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

klātienē, www.visvaris.lv Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

15 Ienākošo zvanu ieraksta veikšanai 

(pakalpojuma kvalitātes kontrolei);

Likums „Par pašvaldībām” , Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas 

a.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

telefoniski Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

16 Domes sēžu ieraksta (atbilstoši likumam “Par 

pašvaldībām”)  veikšanai;

Likums „Par pašvaldībām” , Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas 

c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji, 

pašvaldības darbinieki

klātienē Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

17 Pašvaldības iekšējo informācijas sistēmu 

vietņu uzturēšanai; ārējo un iekšējo 

informācijas sistēmu piekļuves tiesību 

administrēšanai;

Ministru kabineta noteikumi Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām", 

Jēkabpils novada pašvaldības nolikums (01.07.2022. noteikumi Nr.1) , Vispārīgās 

datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pašvaldības darbinieki, 

pakalpojumu lietotāji

elektroniski, veidlapa, DVS 

Namejs, www.jekabpils.lv

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

18 Iespējas parakstīties par Centrālajā vēlēšanu 

komisijā reģistrētajām iniciatīvām 

nodrošināšanai;

Likums "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu", Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

klātienē, Centrālās vēlēšanu 

komisijas parakstu vākšanas 

sistēma

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

19 Saeimas, pašvaldības domes un Eiropas 

Parlamenta vēlēšanu organizēšanai un 

nodrošināšanai;

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

Pieteikums darbam iecirkņa 

komisijā, DVS "Namejs", Kadri

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav



20 Pretendentu (fizisku personu) datu apstrādei 

iepirkumu procedūras administrēšanai;

 Publisko iepirkumu likums, 28.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 

Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtīb, Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c.apakšpunkts 

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

Publikācijas vadības sistēma 

(Iepirkumu uzraudzības birojs 

(IUB)) www.iub.gov.lv , BIS

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai, 

Iepirkuma līguma un 

grozījumu teksts ir pieejams 

vismaz visā iepirkuma līguma 

darbības laikā, bet  ne mazāk 

kā 36 mēneši pēc iepirkuma 

līguma spēkā stāšanās dienas

nav

21 Līgumu (uzņēmuma, autoratlīdzības, 

pakalpojuma u.c.) administrēšanai;

 Civillikuma Saistību tiesību daļa, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.daļas c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

DVS "Namejs" Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

22 Pašvaldības administratīvās teritorijas 

plānošanas jautājumu izskatīšanai; 

Teritorijas attīstības plānošanas likums, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta 

noteikumi Nr.628 „Noteikumi par teritorija attīstības plānošanas dokumentiem”, 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

Klātienē, iesnieguma veidlapa, 

DVS "Namejs", NINO, JUPIS

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

23 Pašvaldības nekustamo īpašumu 

izmantošanas un apsaimniekošanas 

nodrošināšanai (tajā skaitā pašvaldības 

īpašumu atsavināšana, iznomāšana, dažādu 

tiesību nodibināšana, sadalīšana, adrešu 

maiņa, zemes ierīcības projektu izstrāde, 

remontdarbu plānošana un organizēšana, 

dzīvojamo māju pārvaldīšana un 

apsaimniekošana);

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums,Ministru kabineta 01.02.2011. 

noteikumi Nr.109 "Kārtība kādā atsavināma publsikas personas manta", 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums,  

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

Datorizētā zemesgrāmata, 

VISVARIS, NINO, DVS 

"Namejs"

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

24 Palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa 

jautājumu risināšanā (reģistrēt pašvaldības 

reģistros personas par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā, uzglabāt un kārtot 

reģistrus); 

Dzīvokļa īpašuma likums, Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

Iesnieguma veidlapa, Datorizētā 

zemesgrāmata, VISVARIS, 

NINO, LR Iedzīvotāju reģistrs, 

DVS Namejs

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

25 Nodarbinātības projektos vai pasākumos 

iesaistīto personu kuras nodotas Pašvaldības 

rīcībā, saistībā ar valsts un/vai pašvaldības 

finansētajām nodarbinātības programmām, 

darba organizācijas un koordinācijas 

nodrošināšanai Jēkabpils novada teritorijā, 

atbilstoši izvirzītajām prasībām 

(nodarbinātības projektos iesaistīto personu 

uzskaite, nepieciešamo atskaišu 

sagatavošana);

NVA un pašvaldības Līgums par aktīvā nodarbinātības pasākuma "APSD" 

īstenošanu.                

Darba līgums ar nodarbinātības pasākumā iesaistīto bezdarbnieku, skolnieku.    

NVA un Jēkabpils novada pašvaldības  SADARBĪBAS LĪGUMS par savstarpējo 

informācijas apmaiņu

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas b., c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

Iesniegums, DVS Namejs, Kadri Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav



26 Pašvaldības administratīvās teritorijas 

labiekārtošanas un sanitārās tīrības 

nodrošināšanai;

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, Civillikums, Dzīvokļa īpašuma likums, 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti (īpašuma 

īpašnieks (īrnieks, nomnieks))

Datorizētā zemesgrāmata, 

VISVARIS, NINO

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

27 Bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību 

un tiesisko interešu aizsardzībai; notariālo 

funkciju veikšanai
Administratīvā procesa likums; Bērnu tiesību aizsardzības likums, Bāriņtiesu likums, 

Ministru kabineta 12.09.2017. noteikumi Nr.545 "Noteikumi par institūciju sadarbību 

bērnu tiesību aizsardzībā" ; Ministru kabineta  25.03.2014. noteikum1 Nr.157 

"Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi" , Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c.apakšpunkts,  d.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

VISVARIS, Iekšlietu ministrijas 

integrētā informācijas sistēma un 

Sodu reģistrs, NPAIS sistēma 

(Nepilngadīgo personu atbalsta 

informācijas sistēma), 

Audžuģimeņu informācijas 

sistēma (AGIS), Valsts 

zemesgāmata

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

28 Iedzīvotājiem noteikto tiesību pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības iegūšanai 

nodrošināšanai;  vispārējās profesionālās 

ievirzes, interešu izglītības apguves 

nodrošināšanai; pirmsskolas un skolas 

vecuma bērnu nodrošināšanai ar vietām 

mācību un audzināšanas iestādēs; 

Likums "Par pašvaldībām", Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Iesniegumu 

likums; Ministru kabineta noteikumi Nr.165 "Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas 

ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju", Ministru Kabineta 

noteikumi Nr.591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un 

speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo 

klasi", Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumi Nr.788 “Valsts izglītības informācijas 

sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”, Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta 1.daļas a.apakšpunkts,  c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

Iesniegums par bērna uzņemšanu 

rindā pirmsskolas izglītības 

iestādē, VIIS, G-VEDIS, DVS 

Namejs

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

29 Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības 

nodrošināšanai (izvērtēt izglītojamo spējas un 

attīstības līmeni, sniegt atzinumus 

(psihologs), novērtēšanas ziņojumus 

(logopēds) un izvērtējumus (speciālais 

pedagogs));

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas a., c.apakšpunkts. Ministru 

kabineta  16.10.2012. noteikumi Nr. 709 "Noteikumi  par pedagoģiski 

medicīniskjām  komisijām", Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumi Nr. 253 

"Kārtība, kādā organizējuma ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošana ārpus 

izglītības  iestādes".

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

Iesniegums Jēkabpils novada 

Izglītības pārvaldes pedagoģiski 

madicīniskajai komisijai

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

30 Iedzīvotāju apmācību koordinēšanai un 

organizēšanai (organizēt un vadīt kursus, 

seminārus un konferences, izsniegt 

apliecības, nodrošināt kursu, semināru un 

konferenču klausītāju reģistrāciju un 

uzskaiti);

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas a., c.apakšpunkts Ministru 

kabineta 11.09.2018.noteikumi Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem 

nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kārtību" Ministru kabineta 01.04.2014. noteikumi Nr. 

173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu."

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

Apliecību izsniegšana Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

31 Kultūras vērtību saglabāšanas sekmēšanai 

pašvaldībā un tautas jaunrades attīstības 

nodrošināšanai (dalībnieku uzņemšanai 

amatiermākslas kolektīvos, pašvaldības 

pasākumu organizēšana, Dziesmu un deju 

svētku norises nodrošināšana un citi 

pasākumi atbilstoši pašvaldības 

kompetencei);

Kultūras institūciju likums, Dziesmu un deju svētku likums, Autortiesību likums, 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas a., c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

DVS Namejs, Kadri Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav



32 Bibliotēku darbības nodrošināšanai 

(bibliotēkas lasītāju, pakalpojumu saņēmēju 

identifikācijai, attīstīt bibliotēkas par 

izglītības, informācijas, kultūras un 

sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt 

operatīvus un kvalitatīvus sabiedrības 

vajadzībām atbilstošus informācijas 

pakalpojumus, sniegt atbalstu sabiedrības 

attīstībā, arhīva reģistru veidošana), 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un 

pieejamības nodrošināšanai bibliotēkās (datu 

bāzu un kolekciju veidošana - kolekcijas un 

datubāzes ar foto, audio, video un citiem 

dokumentiem);

Bibliotēku likums, Informācijas atklātības likums, Ministru kabineta noteikumi 

Nr.291 "Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā", 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas a., c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

Bibliotēkas apmeklētāju 

uzskaites informācijas ssitēma 

"Alise"

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

33 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

nodrošināšanai (klientu datu apstrādei 

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

administrēšanas lietojumprogrammā SOPA, 

klientu reģistrēšanai sociālās palīdzības 

saņemšanas rindā,  nepilngadīgo personu 

datu apstrādei nepilngadīgo personu atbalsta 

informācijas sistēmā,  asistenta pakalpojuma 

pašvaldībā un pavadoņa pakalpojuma 

nodrošināšanai, ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

saņēmēju apgādnieku maksātspējas 

izvērtēšanai, bērnu nometņu organizēšanai).

Administratīvā procesa likums; likums "Par sociālo drošību"; Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; Bērnu tiesību aizsardzības likums; 

Ministru kabineta 12.09.2017. noteikumi Nr.545 "Noteikumi par institūciju 

sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā"; Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi 

Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās"; 26.06.2018. Ministru kabineta noteikumi Nr.354 

"Audžuģimenes noteikumi"; Ministru kabineta  17.12.2020. noteikumi Nr.809 

"Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās 

palīdzības saņemšanu"; Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumi Nr.138 

"Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu"; Ministru kabineta 31.03.2009. 

noteikumi Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem" ; Ministru kabineta 11.08.2020. 

noteikumi Nr.509 "Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas 

personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus"; Ministru kabineta 

27.05.2003. noteikumi Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas 

no pašvaldības budžeta"; Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr.790 

"Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām 

un vardarbību veikušām pilngadīgām personām" ; Ministru kabineta 22.12.2009. 

noteikumi Nr.1613 "Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš 

cietis no prettiesiskām darbībām"; Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumi 

Nr.587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēms noteikumi"; 

Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumi Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem"; Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumi Nr.1208 "Noteikumi par 

psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji 

noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un 

pakalpojuma saņemšanas kārtību"; Ministru kabineta 18.03.2014. noteikumi 

Nr.142 "Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību"; 

Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas 

un darbības kārtība"; Ministru kabineta 18.05.2021. noteikumi Nr.316 

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

klātienē, elektroniski, iesnieguma 

veidlapa, Namejs, SOPA, 

NPAIS, valsts un pašvaldību 

iestādes, citas fiziskas un 

juridiskas personas

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

34 Muzeja  pakalpojumu nodrošināšanai, 

muzeja krājuma veidošanai, papildināšanai 

un zinātniskai pētniecībai;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas a., b., c. d., e. apakšpunkts.  

MK noteikumi Nr. 956 "Noteikumi par Nacionālo muzeja krājumu". Jēkabpils 

Vēstures muzeja "Noteikumi par Jēkabpils Vēstures muzeja krājuma veidošanu, 

uzskaiti, saglabāšanu, izmantošanu", Muzeju likums.

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

Klātienē, elektroniski. 

Iesniegums. Foto, video. 

www.nmkk.lv 

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav



35 Savstarpējo norēķinu par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem veikšanai

Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumi Nr. 418 "Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem", Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas   

c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

VIIS, DVS Namejs  izglītojamo 

personas datu apstrāde, ZZ 

dats/Jupis

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

36 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšana

Jēkabpils novada domes 28.10.2021. saistošie noteikumi  Nr.17 "Saistošie 

noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanu", Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas a.apakšpunkts,  

c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

Iesniegums , licences 

izsniegšana, DVS Namejs

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav

37 Pašvaldības stipendiju piešķiršana Jēkabpils novada domes 23.12.2021 saistošos noteikumi Nr.34 “Saistošie 

noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu”, Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta 1.daļas a.apakšpunkts,  c.apakšpunkts

Pašvaldības klienti, 

pakalpojumu lietotāji

iesnieguma apstrādāšana, 

licences izsniegšana, DVS 

Namejs

Datu subjekts par sevi

Pārziņa pilnvaroti darbinieki

Apstrādātājs tikai tādā apjomā lai varētu nodrošināt un 

sniegt pakalpojumu Pašvaldībai atbilstoši savstarpēji 

noslēgtajam līgumam

Valsts kontrolējošas insitūcijas (ja tām ir atbilstošs 

pilnvarojums)

Citas valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumos

Atbiltoši lietu nomeklatūrai nav


