
 

 

 

 

 

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas pilsētas pašvaldība  

 

Personas datu apstrādes pārzinis Rīgas pilsētas pašvaldība, adrese: Rātslaukums  1, 

Rīga, LV - 1539, elektroniskā pasta riga@riga.lv  

Personas datu aizsardzības 

speciālists 

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas 

tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa 

Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta 

adrese: dac@riga.lv. 

Mērķis personas datu apstrādei Nodrošināt Balvas “Gada rīdzinieks 2019” (turpmāk -

Balva) kandidātu izvērtēšanu, Balvas piešķiršanu,  

pasniegšanas organizēšanu un administrēšanu. 

Apstrādes juridiskais pamats Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants noteic, ka 

pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 

Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes 

iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī 

ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.  

Papildus tam likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta 5.punkts noteic, ka pašvaldībai ir autonomās 

funkcijas un viena no tām ir rūpēties par kultūru un 

sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 

tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un 

finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un 

pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu 

saglabāšanai u.c.). 

Tā kā Rīga ir bijusi viena no Eiropas 

Savienības kultūras galvaspilsētām, tās vārda nešana 

Eiropā un pasaulē veicina ne tikai atpazīstamību, bet 

arī ekonomisko izaugsmi. Līdz ar to Rīgas pilsētas 

pašvaldība piešķir Balvu kā pateicību par Rīgas vārda 

nešanu pasaulē. 

Balvas piešķiršanas konkursa nolikumu, 

konkursa vērtēšanas komisiju un organizēšanu nosaka 

ar Rīgas domes priekšsēdētāja izdotu rīkojumu “Par 

balvu “Gada rīdzinieks 2019””. 

Līdz ar to personas datu apstrāde ir vajadzība, 

lai nodrošinātu ne tikai pašvaldības leģitīmās 

intereses, bet arī, lai izpildītu uzdevumu, ko Rīgas 

pilsētas pašvaldība veic sabiedrības interesēs. 

Balvu piešķir konkursa vērtēšanas komisija 

vienreiz gadā Rīgas iedzīvotāju ieteiktai personībai, 

kura attiecīgajā gadā ar savu darbību ir veicinājusi 

Rīgas vārda atpazīstamību Latvijā un pasaulē. 

Balvas ieguvējam piešķir diplomu, naudas 

balvu un speciālu piemiņas velti. Balva tiek pasniegta 

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 

veltītajā svinīgajā Rīgas domes sēdē 18.11.2019. 
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Tādējādi, Pašvaldība apzina un izsaka 

publisku pateicību par Rīgas vārda atpazīstamības 

nodrošināšanu Latvijā un pasaulē. 

Iespējamie personas datu saņēmēji 

vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir 

Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs un 

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa, kuri 

organizē konkursu, kā arī sabiedrība kopumā par 

balvas ieguvēju. 

Laikposms, cik ilgi personas dati 

tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, 

kritēriji, ko izmanto minētā 

laikposma noteikšanai 

Tā kā kandidātus nominācijai “Gada rīdzinieks 2019” 

var pieteikt jebkurš Rīgas iedzīvotājs, aizpildot 

pieteikuma anketu Rīgas pilsētas pašvaldības portālā 

www.riga.lv un Rīgas domes Apmeklētāju 

pieņemšanas centrā, tad minētā informācija tiks dzēsta 

3 (trīs) darba dienu laikā pēc Balvas piešķiršanas. 

Konkursa vērtēšanas komisijas lēmums/protokols par 

Balvu piešķiršanu glabājas pastāvīgi. 

Datu avoti Jebkurš Rīgas iedzīvotājs, kurš izvirza pretendentu 

Balvas saņemšanai. 

Attiecīgo personas datu kategorijas Pretendenta vārds un uzvārds, pretendenta apraksts, 

kāpēc nominē Balvas iegūšanai. Ja ir zināma 

pretendenta kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-

pasta adrese, adrese), to ir lūgts sniegt, lai būtu 

pašvaldībai iespēja sazināties ar Balvas ieguvēju. 

 

Informējam, ka 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 Datu valsts 

inspekcijā. 


