
Par procesu P.LMNN.1. 

Personas informēšana par datu apstrādi  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kadastrālās vērtēšanas 

vajadzībām procesā 

 

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība 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 domes Datu aizsardzības un informācijas 

tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā 

pasta adrese: dac@riga.lv. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana kadastrālās vērtēšanas vajadzībām 

procesā var tikt apstrādāti šādi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja dati: vārds, uzvārds, 

personas kods, kontaktinformācija, informācija par piederošo nekustamo īpašumu, tiesību 

pārņēmējiem, pilnvarotām personām, aizbildņiem, aizgādņiem, informācija, ko var sniegt 

Iedzīvotāju reģistrs, Rīgas pilsētas būvvalde (būvatļaujas). 

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

informācijas sistēma, zemesgrāmata, Iedzīvotāju reģistrs. 

Datu apstrādes mērķis ir noteikt/mainīt zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķus un sagatavot lēmumu par to noteikšanu/maiņu vai atbildes vēstuli par jau noteiktajiem 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, savukārt tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir 

Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde t.i., Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra 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”, Rīgas domes 27.09.2011. nolikums Nr.159 „Rīgas 

domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes nolikums”. 

Personas datu saņēmēji var būt pilnvarotās personas, aizbildņi, aizgādņi, tiesību 

pārņēmēji. 

Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 10 gadus pēc datu apstrādes mērķa sasniegšanas. 

 Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, 

lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, 

likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret 

apstrādi; 

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē 

(Datu valsts inspekcijā). Sūdzības iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kuru dati var 

tikt apstrādāti izskatot sūdzību. 
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