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PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI PROCESĀ NR. 9:  

KONKURSA PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU KULTŪRVĒSTURISKĀ 

BŪVMANTOJUMA SAGLABĀŠABAI IETVAROS 

Konkursa par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kultūrvēsturiskā 

būvmantojuma saglabāšanai ietvaros Departaments, nodrošinot Rīgas domes Vidi 

degradējošu būvju komisijas (turpmāk – Komisija) darbību, izvērtē un sagatavo 

Komisijai informāciju lēmuma pieņemšanai par projektu, kā arī nodrošina 

administratīvo procesu iestādē un tiesā saistībā ar to. Minētā procesa ietvaros var tikt 

apstrādāti šādi personu (turpmāk – datu subjekti) dati:  

a) nekustamā īpašuma īpašnieka: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas

adrese, korespondences adrese, elektroniskā pasta adrese, telefona numurs,

informācija par piederošo nekustamo īpašumu un ar to saistītajām tiesībām,

informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamiem īpašumiem

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, norēķinu konts kredītiestādē, informācija par

saimnieciskās darbības veikšanas faktu, informācija par maksātspēju apjomā, kādu

pieprasa normatīvie akti de minimis atbalsta saņemšanai;

b) nekustamā īpašuma īpašnieka pārstāvja: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā

dzīvesvietas adrese, korespondences adrese, elektroniskā pasta adrese, telefona

numurs, informācija par norēķinu kontu kredītiestādē, informācija par saimnieciskās

darbības veikšanas faktu, informācija par maksātspēju apjomā, kādu pieprasa

normatīvie akti de minimis atbalsta saņemšanai.

Minētie dati tiek iegūti no datu subjekta sniegtās informācijas, no projekta

iesniedzēja sniegtās informācijas, no šādiem publiskiem reģistriem: Valsts vienotā datorizētā 

zemesgrāmata, Valsts zemes dienesta kadastra reģistrs, komercreģistrs, biedrību un 

nodibinājumu reģistrs, kooperatīvo sabiedrību reģistrs, maksātnespējas reģistrs, no šādām 

citām informācijas sistēmām: Būvniecības informācijas sistēma – informācija par būvniecības 

dalībniekiem un būvniecības saskaņošanas procesa gaitu, kā arī būves tiesiskiem valdītājiem 

vai lietotājiem, de minimis atbalsta uzskaites sistēmas, Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Būvatļauju meklētājs. 

Datu apstrādes mērķis ir konkursam iesniegtā projekta izvērtēšana atbilstoši 

konkursa nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajam un informācijas sagatavošana 

Komisijas lēmumam par projektu, kā arī Komisijas darbības nodrošināšana administratīvā 

procesā iestādē un tiesā saistībā ar Komisijas lēmumu par projektu, 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”, 

likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Administratīvā procesa likums, Paziņošanas 

likums, Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumi Nr. 715 “Noteikumi par de minimis 

uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis uzskaites veidlapu paraugiem”, Rīgas domes 

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

būvmantojuma saglabāšanai Rīgā”. 

Iepriekš minēto datu sniegšana ir noteikta normatīvajos aktos, lai nodrošinātu iespēju 

saņemt noteikto pakalpojumu. Atteikšanās sniegt pieprasītos personas datus pie nosacījuma, 

ka Departaments bez ierobežojumiem un papildus izdevumiem tos nevar likumīgi iegūt no 

citiem ticamiem avotiem, ir pamats konkursam iesniegtā projekta atstāšanai bez izskatīšanas. 

Konkursa ietvaros iesniegtie un Departamenta iegūtie personas dati tiek 

apstrādāti cita procesa –līguma noslēgšana un izpildes kontrole, kā arī līdzfinansējuma 

maksājuma izmaksas apstiprināšana – realizācijas ietvaros. 

Personas datu saņēmēji var būt: Finanšu ministrija, citas Pašvaldības iestādes 

administratīvā procesa iestādē ietvaros, citas valsts un pašvaldību iestādes audita un finanšu 

kontroles ietvaros, kopīpašnieki vai to pārstāvji, 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 apstrādātāji, ar kuriem Pašvaldībai vai 

Departamentam ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu. 
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Personas dati ar datu subjekta iepriekš sniegto piekrišanu var tikt nodoti personai, 

kura veic klientu apmierinātības aptaujas saskaņā ar Ministru kabineta 04.07.2017. 

noteikumiem Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru 

veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību”. 

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, bet ne mazāk kā 10 gadus. 
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. 

Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, lai piedalītos konkursā, projekta sastāvā tā 

iesniedzējam jāiesniedz arī citu personu – datu subjektu, personas dati (piemēram, 

kopīpašuma vai dzīvokļu īpašnieku kopības gadījumā). Šajā gadījumā personas datu iegūšanu 

(t.i. apstrādi) iesniegšanai Departamentā veic projekta iesniedzējs. Tādējādi, par datu 

iegūšanas procesa likumību un iegūto datu ticamību un pareizību atbild projekta iesniedzējs, 

līdz ar ko projekta iesniedzēja pienākums ir projekta sagatavošanas laikā nodrošināt Regulas 

prasību izpildi. Visi personas dati, kuri tika iesniegti projekta sastāvā, no Departamenta puses 

tiek vērtēti kā likumīgi apstrādātie personas dati. 


