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PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI PROCESĀ NR. 11:  

RĪGAS DOMES VIDI DEGRADĒJOŠU BŪVJU KOMISIJAS LĒMUMS PAR 

IZMAKSĀTĀ LĪDZFINANSĒJUMA ATGŪŠANU NORMATĪVAJOS AKTOS 

NOTEIKTAJOS GADĪJUMOS 

Procesā – Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas (turpmāk – Komisija) 

lēmums par izmaksātā līdzfinansējuma atgūšana normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos – var tikt apstrādāti šādi personu (turpmāk – datu subjekti) dati: 

a) līdzfinansējuma saņēmēja (personas, kura saskaņā ar līgumu par projekta

ieviešanu saņēma līdzfinansējuma maksājumu): vārds, uzvārds, personas kods,

deklarētā dzīvesvietas adrese, korespondences adrese, elektroniskā pasta adrese,

telefona numurs, informācija par norēķinu kontu kredītiestādē, informācija par

maksātspēju;

b) līdzfinansējuma saņēmēja pārstāvja: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā

dzīves vietas adrese, korespondences adrese, elektroniskā pasta adrese, telefona

numurs.

Minētie dati tiek iegūti iepriekš realizēto procesu konkursa un līguma izpildes 

ietvaros (procesi Nr. 9 un Nr. 10), kā arī no šādiem publiskiem reģistriem: Iedzīvotāju 

reģistrs, Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, komercreģistrs, biedrību un nodibinājumu 

reģistrs, kooperatīvo sabiedrību reģistrs, maksātnespējas reģistrs. 

Datu apstrādes mērķis ir Departamenta veiktās darbības Komisijas lēmuma 

sagatavošanai par izmaksātā līdzfinansējuma atgūšanu un ar to saistītais administratīvais 

process, savukārt tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Departamentam tiesību aktos 

noteikto juridisko pienākumu izpilde un likumīgi piešķirto oficiālo pilnvaru īstenošana, t.i., 

likums “Par pašvaldībām”, Administratīvā procesa likums, Paziņošanas likums, Rīgas domes 

18.10.2016. saistošie noteikumi Nr. 225 “Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā 

būvmantojuma saglabāšanai Rīgā”. 

Personas datu saņēmēji var būt citas Pašvaldības iestādes administratīvā procesa 

iestādē ietvaros, citas valsts un pašvaldību iestādes audita un finanšu kontroles ietvaros, 

kopīpašnieki, dzīvokļu īpašnieku kopības sastāvā esošie dzīvokļu īpašumu īpašnieki vai to 

pārstāvji, tehniskā atbalsta nodrošināšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas 
digitālā aģentūra”, pasta pakalpojumu nodrošinātāji un nepieciešamības gadījumā 

apstrādātājiem, ar kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā 

atbalsta nodrošināšanu. 
Personas dati tiek glabāti Pārvaldē līdz konkrētā datu apstrādes mērķa pilnīgai 

sasniegšanai un saskaņā ar Departamenta, tajā skaitā Pārvaldes, lietu nomenklatūru un ārējos 

normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. 

Papildus informējam, ka Komisijas sēdēs var tikt veikta fotografēšana un filmēšana, kā arī 

attēli vai video ieraksti pēc tam var tikt publicēti Departamenta masu saziņas līdzekļos. 




