
Informācija par personas datu apstrādi 

Finanšu pārvaldība un uzskaite 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Finanšu departaments), 

adrese: Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050; tālruņa numurs 67026134; elektroniskā pasta adrese: fd@riga.lv. 

 Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju 

drošības centrs; adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; tālruņa numurs 67012051; elektroniskā 

pasta adrese: dac@riga.lv. 

 Ar mērķi nodrošināt grāmatvedības uzskaites centralizētu izpildi, sniegt grāmatvedības 

uzskaites un finanšu vadības pakalpojumus Pašvaldības un valsts iestādēm un komercsabiedrībām saskaņā ar 

abpusēji noslēgtu sadarbības (pakalpojuma) līgumu, nodrošināt Pašvaldības finanšu informācijas 

uzkrāšanas, apkopošanas un analīzes informatīvo sistēmu administrēšanu, pārzinis  apstrādā šādus 

iesniedzēja personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, dokumentu, dzimšanas datums, deklarētās un 

faktiskās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, finanšu informācija (kredītiestādes 

norēķinu konta numurs, norēķinu konta informācija,  maksājumi ), informācija par personas finansēm 

(ienākumi, nodokļi, ieturētās summas u.c.), kā arī citus personas datus, par kuru apstrādi iesniedzējs ir 

informēts/-a iepriekš un nav tam iebildis/-usi jau sākotnēji pirms attiecīgo personas datu apstrādes 

uzsākšanas. Pārzinis patstāvīgi iegūst iesniedzēja datus no Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas 

lietojumprogrammām: Rīgas domes lietvedības informācijas sistēma (RDLIS), Klientu attiecību vadības 

informācijas sistēma (KAVIS), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistrs, VID publiskā 

datu bāze, EDS, VID, Tiesu izpildītāji. 

Iesniedzēja personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Likums par budžeta un finanšu vadību, 

likuma “Par grāmatvedību” 7.pants, Ministru kabineta noteikumi 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr. 585 

“Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 18.3.apakšpunkts un/vai citos normatīvajos aktos 

noteikto pienākumu izpilde.  

Personas datu apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai saistībā 

ar turpmāk minētajiem personas datu apstrādes mērķiem. 

Iesniedzēja personas datu saņēmēji un attiecīgie personas datu apstrādes mērķi: Rīgas domes Finanšu 

departaments, Valsts ieņēmumu dienests, kredītiestādes, tiesu izpildītājs, kontrolējošās institūcijas, 

ārpakalpojuma sniedzēji ( uz līguma pamata), pats datu subjekts un apstrādātājs, kurš tehniski nodrošina 

sistēmas administrēšanu. 

Mērķis – Grāmatvedības uzskaites un finanšu vadības nodrošināšana. 

Iesniedzēja personas dati tiks glabāti uz laiku, kas paredzēts normatīvajos aktos arhīvu jomā. 

Iesniedzējam kā datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt attiecīgu 

informāciju par to apstrādi, lūgt labot savus neprecīzos personas datus, kā arī iesniegt dokumentus, kas 

apliecina izmaiņas pārziņa rīcībā esošajos iesniedzēja personas datos, uz iesniedzēja personas datu dzēšanu 

attiecīgos gadījumos, uz personas datu apstrādes  ierobežošanu attiecīgos gadījumos, tāpat iesniedzējam ir 

tiesības attiecīgos gadījumos iebilst pret savu personas datu apstrādi. Sīkāku informāciju par 

iepriekšminētajām tiesībām skatīt Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) 12.–22.pantā.   

Ja iesniedzējam rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai ja Jūs neesat apmierināts ar Jūsu 

personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar pārzini vai personas datu aizsardzības speciālistu, vai arī Jums 

ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.  

 


