
Par procesu P.NĪNAN.6. 

Personas informēšana par datu apstrādi  

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina/pārrēķina veikšanas, administratīvā akta 

par nekustamā īpašuma nodokli apstrīdēšanas un atcelšanas 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 nodokļa aprēķina/pārrēķina veikšana, administratīvā akta par 

nekustamā īpašuma nodokli apstrīdēšana un atcelšana 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 Veselības un 

darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Iedzīvotāju reģistrs, Rīgas domes Labklājības 

departaments (maznodrošinātas, trūcīgas personas statuss), Rīgas domes Īpašuma 

departaments (nomas līgumi, vidi degradējošām būvēm piešķirtā kategorija), Rīgas pilsētas 

būvvalde (būvatļaujas, patvaļīgā būvniecība), Rīgas izpilddirekcijas (nomas līgumi), notāri, 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (nomas līgumi). 

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

informācijas sistēma, zemesgrāmata, Iedzīvotāju reģistrs, uzņēmumu reģistrs LURSOFT. 

Datu apstrādes mērķis ir izskatīt nodokļu maksātāja sūdzību, veikt nekustamā īpašuma 

nodokļa pārbaudi un par pārbaudes rezultātiem informēt iesniedzēju, savukārt tiesiskais 

pamats personas datu apstrādei ir Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde 

t.i., likums „Par nodokļiem un nodevām”, likums "Par nekustamā īpašuma nodokli", 

Administratīvā procesa likums, Rīgas domes 18.12.2012. saistošie noteikumi Nr.198 

“Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”, Rīgas domes 

09.06.2015. saistošie noteikumi Nr.148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”, 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, Rīgas domes Finanšu departaments, notāri, Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūra, publiski (publikācijas pašvaldības mājaslapā), ārējie dokumentu piegādātāji. 

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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