
Personas datu apstrādes nolūki - 

1.1. Pārvalde veic nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un saņemto nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumu uzskaiti, kā arī uztur informāciju Nekustamā īpašuma uzskaites un 

nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā par nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem  

un 

1.2. Pārvalde aprēķina kadastrālās vērtības daļu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām 

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk 

tekstā – Pārzinis), adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv 

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Datu 

aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, 

elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv. 

Datu valsts inspekcija, adrese: Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta 

adrese: pasts@dvi.gov.lv 

Personas datu apstrādes nolūki – 1.1. Pārvalde veic nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju 

un saņemto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu uzskaiti, kā arī uztur informāciju Nekustamā 

īpašuma uzskaites un nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā par nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem, un 1.2. Pārvalde aprēķina kadastrālās vērtības daļu nekustamā 

īpašuma nodokļa vajadzībām; 

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums (1.1. un 1.2.) - “Vispārīgā datu aizsardzības regulas 

6.panta 1.punkta e) apakšpunkts; Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”, Rīgas domes 

09.06.2015. saistošie noteikumi Nr.148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”, Rīgas domes 

15.12.2021. saistošie noteikumi Nr.109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtību Rīgā”, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr.1625 “Kārtība, kādā 

aprēķina kadastrālās vērtības daļu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām”, Ministru kabineta 

30.10.2018. noteikumi Nr.661 „Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos 

maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai”. 

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas: 1.1. - pilnvarotās personas, aizbildņi, 

aizgādņi, tiesību pārņēmēji, Rīgas domes Finanšu departaments, notāri, VSAA, publiski 

(publikācijas pašvaldības mājaslapā), apstrādātājs, ar kuru noslēgts līgums par paziņojumu 

izdrukāšanu un nogādāšanu adresātiem (Līgums pieejams lietojumprogrammā LĪGUMI), 1.2. - 

dati netiek nodoti. 

Var tikt apstrādāti šādi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja dati: 1.1. - personas 

identifikācijas dati, adreses, ģimenes stāvoklis, statuss (maznodrošināts, trūcīgs, invaliditāte, 

politiski represētā persona, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušu personu vai ir 

piedalījies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā), maksātnespējas process, 

darba devēju informācija, nodokļu (nodevu) parādi, personas gūtie ienākumi, informācija par 

piederošajiem nekustamajiem īpašumiem Rīgas pilsētā un citur Latvijā un personas norēķinu 

kontiem bankās, un 1.2. - personas identifikācijas dati, informācija par nekustamo īpašumu. 

Minētie dati tiek iegūti no šādiem reģistriem: Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēma, zemesgrāmata, Fizisko personu reģistrs, uzņēmumu reģistrs LURSOFT. 

Personas dati, ko apstrādā Pārvalde, netiek nosūtīti uz trešo valsti (ārus ES/EEZ) vai 

starptautisku organizāciju. 

Datu glabāšanas termiņi - iegūtā informācija par personu, ja tiek izdrukāta uz papīra, tiek 

glabāta administratīvajā lietā kopā ar citiem lietas materiāliem 10 gadus EK atbilstoši 

nomenklatūrai, kas katru gadu tiek apstiprināta ar Pārvaldes priekšnieka rīkojumu. 
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Personas datu apstrādes nolūks – 

1.3. Pārvalde aprēķina nekustamā īpašuma nodokli, piešķir nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumus, pagarina nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus 

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk 

tekstā – Pārzinis), adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv 

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Datu 

aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, 

elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv. 

Datu valsts inspekcija, adrese: Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta 

adrese: pasts@dvi.gov.lv 

Personas datu apstrādes nolūks – Pārvalde aprēķina nekustamā īpašuma nodokli, piešķir 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, pagarina nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 

termiņus; 

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums - Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta e) apakšpunkts; likums „Par nodokļiem un nodevām”, likums "Par nekustamā īpašuma 

nodokli", Administratīvā procesa likums, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.495 

"Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība", Ministru kabineta 

22.12.2009. noteikumi Nr.1625 "Kārtība, kādā aprēķina kadastrālās vērtības daļu nekustamā 

īpašuma nodokļa vajadzībām", Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr.109 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā”, Rīgas domes 09.06.2015. 

saistošie noteikumi Nr.148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”. 

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas - Valsts ieņēmumu dienests, tiesas, 

bāriņtiesa, apstrādātāji, kuri tehniski sagatavo un nosūta nodokļa paziņojumus, VSAA. 

Var tikt apstrādāti šādi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja dati: personas 

identifikācijas dati, adreses, ģimenes stāvoklis, statuss (maznodrošināts, trūcīgs, invaliditāte, 

politiski represētā persona, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušu personu vai ir 

piedalījies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā), par bērnu – vai studē 

augstskolā. 

Minētie dati tiek iegūti no šādiem reģistriem: Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēma, zemesgrāmata, Fizisko personu reģistrs, uzņēmumu reģistrs LURSOFT.  

Personas dati, ko apstrādā Pārvalde, netiek nosūtīti uz trešo valsti (ārus ES/EEZ) vai 

starptautisku organizāciju. 

Datu glabāšanas termiņi - iegūtā informācija par personu, ja tiek izdrukāta uz papīra, tiek 

glabāta administratīvajā lietā kopā ar citiem lietas materiāliem 10 gadus EK atbilstoši 

nomenklatūrai, kas katru gadu tiek apstiprināta ar Pārvaldes priekšnieka rīkojumu. 
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Personas datu apstrādes nolūki - 

1.4. Pārvalde piedzen bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, soda naudu, 

nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu 

un 

1.5. Pārvalde likumā noteiktajos gadījumos piesaka kreditora prasījumus 

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk 

tekstā – Pārzinis), adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv 

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Datu 

aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, 

elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv. 

Datu valsts inspekcija, adrese: Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta 

adrese: pasts@dvi.gov.lv 

Personas datu apstrādes nolūki: 1.4. - Pārvalde piedzen bezstrīda kārtībā nekustamā 

īpašuma nodokļa parādus, soda naudu, nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu, un 1.5. - likumā noteiktajos gadījumos piesaka kreditora prasījumus. 

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums (1.4. un 1.5.) - Vispārīgā datu aizsardzības regulas 

6.panta 1.punkta e) apakšpunkts;  Civilprocesa likums; likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”, 

likums “Par nodokļiem un nodevām”. 

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas: 1.4. - persona, pilnvarotā persona, 

zvērināti tiesu izpildītāji, bankas, un 1.5. - zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti notāri, 

maksātnespējas procesa administratori. 

Var tikt apstrādāti šādi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja dati (1.4. un 1.5.): personas 

identifikācijas dati, adreses, ģimenes stāvoklis, statuss (maznodrošināts, trūcīgs, invaliditāte), 

laulības līgumi, maksātnespējas process, darba devēju informācija, nodokļu (nodevu) parādi, 

personas gūtie ienākumi, informācija par piederošajiem nekustamajiem īpašumiem Latvijas 

republikā, piederošo autotransportu un personas norēķinu kontiem kredītiestādēs. 

Minētie dati tiek iegūti no šādiem reģistriem: Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēma, zemesgrāmata, Fizisko personu reģistrs, Ceļu satiksmes drošības direkcijas 

reģistra datu bāze CSDD, uzņēmumu reģistrs LURSOFT. 

Personas dati, ko apstrādā Pārvalde, netiek nosūtīti uz trešo valsti (ārus ES/EEZ) vai 

starptautisku organizāciju. 

Datu glabāšanas termiņi - iegūtā informācija par personu, ja tiek izdrukāta uz papīra, tiek 

glabāta administratīvajā lietā kopā ar citiem lietas materiāliem 10 gadus EK atbilstoši 

nomenklatūrai, kas katru gadu tiek apstiprināta ar Pārvaldes priekšnieka rīkojumu. 
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Personas datu apstrādes nolūks – 

1.6.  Pārvalde izsniedz izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem 

un 

1.7. Pārvalde izskata personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus nekustamā 

īpašuma nodokļa administrēšanas jomā un sniedz atbildes uz tiem  

un 

1.8. Pārvalde sniedz konsultācijas – klātienē, elektroniski un pa bezmaksas informatīvo 

tālruni, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jomā 

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk 

tekstā – Pārzinis), adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv 

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Datu 

aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, 

elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv. 

Datu valsts inspekcija, adrese: Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta 

adrese: pasts@dvi.gov.lv 

Personas datu apstrādes nolūks: 1.6. - Pārvalde izsniedz izziņas par nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumiem, 1.7. - Pārvalde izskata personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus 

nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jomā un sniedz atbildes uz tiem, un 1.8. - Pārvalde 

sniedz konsultācijas – klātienē, elektroniski un pa bezmaksas informatīvo tālruni, nekustamā 

īpašuma nodokļa administrēšanas jomā. 

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums: 1.6. - Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta e) apakšpunkts; Iesniegumu likums, 1.7. - Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta e) apakšpunkts; Iesniegumu likums, Administratīvā procesa likums, un 1.8. - Vispārīgā 

datu aizsardzības regula 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts; likums „Par nodokļiem un nodevām”, 

likums "Par nekustamā īpašuma nodokli", Ministru kabineta 30.10.2018. noteikumi Nr.661 

„Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos 

maksājumus un novirza tos saistību segšanai”, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.495 

“Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, Ministru kabineta 

20.06.2006. noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Rīgas domes 15.12.2021. saistošie 

noteikumi Nr.109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā”, 

Rīgas domes 09.06.2015. saistošie noteikumi Nr.148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”. 

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas (1.6.-1.8.) - persona, pilnvarotā persona. 

Var tikt apstrādāti šādi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja dati: 1.6. - personas 

identifikācijas dati, adrese, informācija par nekustamo īpašumu un nodokli, un 1.7.-1.8. - personas 

identifikācijas dati, adreses, ģimenes stāvoklis, statuss (maznodrošināts, trūcīgs, invaliditāte), 

laulības līgumi, maksātnespējas process, darba devēju informācija, nodokļu (nodevu) parādi, 

personas gūtie ienākumi, informācija par piederošajiem nekustamajiem īpašumiem Latvijas 

republikā, piederošo autotransportu un personas norēķinu kontiem kredītiestādēs. 

Minētie dati tiek iegūti no šādiem reģistriem: Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēma, Zemesgrāmata, Fizisko personu reģistrs.  

Ja persona nesniedz informāciju, lai to varētu identificēt, pakalpojumu nevar saņemt pilnā 

apmērā. 

Personas dati, ko apstrādā Pārvalde, netiek nosūtīti uz trešo valsti (ārus ES/EEZ) vai 

starptautisku organizāciju. 

Datu glabāšanas termiņi - iegūtā informācija par personu, ja tiek izdrukāta uz papīra, tiek 

glabāta administratīvajā lietā kopā ar citiem lietas materiāliem 10 gadus EK atbilstoši 

nomenklatūrai, kas katru gadu tiek apstiprināta ar Pārvaldes priekšnieka rīkojumu. 
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Personas datu apstrādes nolūks – 

1.9. Pārvalde iesniedz tiesā pieteikumus par nodokļa maksātāju atzīšanu par 

maksātnespējīgiem un pārstāv Pašvaldības intereses maksātnespējas procesos nekustamā 

īpašuma nodokļa jautājumos 

un 

1.10. Pārvalde pārstāv Pašvaldības intereses tiesas procesos nodokļu administrēšanas 

jautājumos 

                  un 

2.3. Pārvalde pārstāv Pašvaldības intereses tiesas procesos nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas jautājumos. 

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk 

tekstā – Pārzinis), adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv 

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Datu 

aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, 

elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv. 

Datu valsts inspekcija, adrese: Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta 

adrese: pasts@dvi.gov.lv 

Personas datu apstrādes nolūks: 1.9.-Pārvalde iesniedz tiesā pieteikumus par nodokļa 

maksātāju atzīšanu par maksātnespējīgiem un pārstāv Pašvaldības intereses maksātnespējas 

procesos nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos, 1.10. - Pārvalde pārstāv Pašvaldības intereses 

tiesas procesos nodokļu administrēšanas jautājumos, un 2.3.- Pārvalde pārstāv Pašvaldības 

intereses tiesas procesos nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas jautājumos. 

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums: 1.9. - Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta e) apakšpunkts; Maksātnespējas  procesa likums; Civilprocesa likums, 1.10. - Vispārīgā 

datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts; Administratīvā procesa likums; 

Civilprocesa likums, Krimināllikums, 2.3. - Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta 

e) apakšpunkts; Administratīvā procesa likums; Civilprocesa likums, Kriminālprocesa likums. 

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas: (1.9.-1.10.) - zvērināti tiesu izpildītāji, 

maksātnespējas administratori, tiesa, 2.3. – tiesa. 

Var tikt apstrādāti šādi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja dati: 1.6. - personas 

identifikācijas dati, adrese, informācija par nekustamo īpašumu un nodokli, un 1.7.-1.8. - personas 

identifikācijas dati, adreses, ģimenes stāvoklis, statuss (maznodrošināts, trūcīgs, invaliditāte), 

laulības līgumi, maksātnespējas process, darba devēju informācija, nodokļu (nodevu) parādi, 

personas gūtie ienākumi, informācija par piederošajiem nekustamajiem īpašumiem Latvijas 

republikā, piederošo autotransportu un personas norēķinu kontiem kredītiestādēs. 

Minētie dati tiek iegūti no šādiem reģistriem: Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēma, zemesgrāmata, uzņēmumu reģistrs LURSOFT, Fizisko personu reģistrs.  

Personas dati, ko apstrādā Pārvalde, netiek nosūtīti uz trešo valsti (ārus ES/EEZ) vai 

starptautisku organizāciju. 

Datu glabāšanas termiņi - iegūtā informācija par personu, ja tiek izdrukāta uz papīra, tiek 

glabāta administratīvajā lietā kopā ar citiem lietas materiāliem 10 gadus EK atbilstoši 

nomenklatūrai, kas katru gadu tiek apstiprināta ar Pārvaldes priekšnieka rīkojumu. 
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Personas datu apstrādes nolūks – 

2.1. Pārvalde nosaka un maina nekustamā īpašuma lietošanas mērķus 

un 

2.2. Pārvalde izskata personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus par nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķiem un sniedz atbildes uz tiem 

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk 

tekstā – Pārzinis), adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv 

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Datu 

aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, 

elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv 

Datu valsts inspekcija, adrese: Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta 

adrese: pasts@dvi.gov.lv 

Personas datu apstrādes nolūks – 2.1. Pārvalde nosaka un maina nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus, un 2.2. Pārvalde izskata personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus par 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem un sniedz atbildes uz tiem. 

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums – 2.1. Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta 

1.punkta e) apakšpunkts; Iesniegumu likums, Administratīvā procesa likums, Ministru kabineta 

20.06.2006. noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, un 2.2. Vispārīgā datu aizsardzības 

regula 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts; Iesniegumu likums, Administratīvā procesa likums, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. 

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas (2.1. un 2.2.) - persona, nekustamā 

īpašuma kopīpašnieki, pilnvarotā persona, nomnieks vai lietotājs. 

Var tikt apstrādāti šādi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju dati: 2.1. - personas 

identifikācijas dati, adreses, informācija par nekustamo īpašumu, un 2.2. - personas identifikācijas 

dati, kontaktinformācija un informācija, ko norāda persona. 

Minētie dati tiek iegūti no šādiem reģistriem: Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēma, zemesgrāmata, Fizisko personu reģistrs. 

Personas dati, ko apstrādā Pārvalde, netiek nosūtīti uz trešo valsti (ārus ES/EEZ) vai 

starptautisku organizāciju. 

Datu glabāšanas termiņi - iegūtā informācija par personu, ja tiek izdrukāta uz papīra, tiek 

glabāta administratīvajā lietā kopā ar citiem lietas materiāliem 10 gadus EK atbilstoši 

nomenklatūrai, kas katru gadu tiek apstiprināta ar Pārvaldes priekšnieka rīkojumu. 
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Personas datu apstrādes nolūks - 

3. Pārvaldē iesniegto dokumentu reģistrācija, saglabāšana un izmantošana Rīgas domes 

dokumentu plūsmas uzskaitei un dokumentu izpildes kontrolei 

un  

4. Ziņu par elektroniskā dokumenta saņemšanas datumu, laiku, iesniedzēju un iesniedzēja 

elektroniskā pasta adreses reģistrēšanu un iesniedzējam paziņojuma par elektroniskā 

dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts iestādei, 

nosūtīšana 

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk 

tekstā – Pārzinis), adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv 

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Datu 

aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-

1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv. 

Datu valsts inspekcija, adrese: Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta 

adrese: pasts@dvi.gov.lv 

Personas datu apstrādes nolūks: 3. - Pārvaldē iesniegto dokumentu reģistrācija, 

saglabāšana un izmantošana Rīgas domes dokumentu plūsmas uzskaitei un dokumentu izpildes 

kontrolei, 4. - Ziņu par elektroniskā dokumenta saņemšanas datumu, laiku, iesniedzēju un 

iesniedzēja elektroniskā pasta adreses reģistrēšanu un iesniedzējam paziņojuma par elektroniskā 

dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts iestādei, 

nosūtīšana. 

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums: 3. - Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta f) apakšpunkts. Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.748 “Dokumentu 

un arhīvu pārvaldības noteikumi”, un 4. - Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) 

apakšpunkts, Ministru kabineta 2005.gada 2.jūlija noteikumi Nr.473 „Elektronisko dokumentu 

izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un 

kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp 

šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”. 

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas: 3. - atkarīgs no iesniegumā norādītās 

informācijas, 4. - Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības. 

Var tikt apstrādāti šādi personas, kura iesniedz iesniegumu dati: 3. - iesniegumā norādītie 

personas dati, un 4. - personas identifikācijas dati, personas e-pasta adrese. 

Minētie dati tiek iegūti no personas, kas iesniedz iesniegumu.  

Personas dati, ko apstrādā Pārvalde, netiek nosūtīti uz trešo valsti (ārus ES/EEZ) vai 

starptautisku organizāciju. 

Datu glabāšanas termiņi: 3. - iesniegums tiek pievienots administratīvajai lietai un 

informācija tiek glabāta ne ilgāk kā 10 gadus pēc datu apstrādes mērķa sasniegšanas, un 4. - 

informācija tiek glabāta ne ilgāk kā 10 gadus pēc datu apstrādes mērķa sasniegšanas. 
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Personas datu apstrādes nolūks - 

5. Nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā administrēšana 

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk 

tekstā – Pārzinis), adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv 

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Datu 

aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, 

elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv 

Datu valsts inspekcija, adrese: Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta 

adrese: pasts@dvi.gov.lv 

Personas datu apstrādes nolūks – nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā 

administrēšana. 

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums - Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta e) apakšpunkts; Rīgas domes 09.11.2022. saistošie noteikumi Nr.RD-22-173-sn “Par 

pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā”. 

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas - Pārvaldes atbildīgie darbinieki. 

Var tikt apstrādāti šādi nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā maksātāja dati: 

personas identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, elektroniskā pasta adrese, ja personai 

nav aktīva oficiālā elektroniskā adrese, tūrisma objekta kadastra dati, adrese, informācija, ko 

norāda persona. 

Minētie dati tiek iegūti no šādiem reģistriem: fiziskas personas, automātiska datu (vārds, 

uzvārds, e-adrese, e-pasta adrese (ja nav e-adrese), tālruņa numurs) iegūšana no Latvijas valsts 

portāla (LVP) autentificētā lietotāja profila datiem un Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

uzturētās e-adreses datu kopas.  

Personas dati, ko apstrādā Pārvalde, netiek nosūtīti uz trešo valsti (ārus ES/EEZ) vai 

starptautisku organizāciju. 

Datu glabāšanas termiņi - informācija tiek glabāta ne ilgāk kā 10 gadus pēc datu apstrādes 

mērķa sasniegšanas. 
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