
 

Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” ierobežotas pieejamības informācijas saraksts 
 

I Ierobežotas pieejamības informācija, kurai ierobežotas pieejamības statuss noteikts ar likumu 
 

Nr. 

p.k. 

Dokumenta veids, 

informācija 

Pamatojums, saskaņā ar kuru 

informācija uzskatāma par ierobežotas 

pieejamības informāciju 

Līdz kuram brīdim 

informācijai ir ierobežotas  

pieejamības statuss? 

Piezīmes 

1.  Personāla dokumenti 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 

(ES) 2016/679 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko 

atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula) 1.panta 2.punkts, 

4.panta 1.,13.,14. un 15.punkts, 5.un 

9.pants, Fizisko personu datu apstrādes 

likuma 25.pants, Informācijas atklātības 

likuma 5.panta otrās daļas 4.un 5.punkts, 

Darba likuma 93.pants 

Visu laiku  

2.  Trauksmes celšanas 

ziņojums un tam 

pievienotie rakstveida vai 

lietiskie pierādījumi, kā 

arī trauksmes cēlēja 

ziņojuma izskatīšanas 

materiāli 

Informācijas atklātības likuma 5.panta 

otrās daļas 1.punkts, Trauksmes celšanas 

likuma 11. panta otrā daļa 

Visu laiku  

3. Saņemtie dokumenti un 

nosūtītie dokumenti 

   

3.1. ar fiziskām personām1 

 

Informācijas atklātības likuma 5.panta 

otrās daļas 1., 3., 4., 5.punkts, 11.panta 

sestā daļa, Iesniegumu likums 9.pants 

Visu laiku  

 
1 attiecināms arī uz personālsabiedrībām 



3.2. ar juridiskām personām 

 

Informācijas atklātības likuma 5.panta 

otrās daļas 1., 2., 3., 5.punkts un trešā 

daļa, 11.panta sestā daļa 

Visu laiku Ja dokumenta autors 

piešķīris ierobežotas 

pieejamības informācijas 

statusu vai dokuments 

satur ierobežotas 

pieejamības informāciju  

3.3. ar tiesībsargājošām 

iestādēm, tiesām 

 

Vispārīgā datu aizsardzības regulas 

1.panta 2.punkts, 4.panta 1.punkts un 

2.punkts, 6. un 9.pants, Informācijas 

atklātības likuma 5.panta otrā daļa, 

8.pants, Kriminālprocesa likums, likuma 

“Par tiesu varu” 28.3 panta pirmā daļa, 

28.4 pants, Civilprocesa likuma 11.pants, 

Administratīvā procesa likuma 108.pants, 

Administratīvās atbildības likuma 

37.pants 

Visu laiku Ja dokumenta autors 

piešķīris ierobežotas 

pieejamības informācijas 

statusu vai dokuments 

satur ierobežotas 

pieejamības informāciju 

4. Informācija, kuru RP SIA 

“Rīgas satiksme” kā 

pasūtītājam nodevuši citi 

piegādātāji kā ierobežotas 

pieejamības informāciju  

Publisko iepirkumu likuma 14.pants, 

Informācijas atklātības likuma 7.pants 

 

Līdz informācijas 

piegādātāja paziņojumam 

par ierobežotas pieejamības 

informācijas statusa 

izbeigšanu, vai, kad 

attiecīgā informācija kļuvusi 

vispārpieejama 

 

5. Informācija par 

piedāvājumu vai 

pieteikumu esību publiskā 

iepirkuma procedūrā  

Informācijas atklātības likuma 5.panta 

otrās daļas 1.punkts, Publisko iepirkumu 

likuma 38.panta piektā daļa 

 

Līdz piedāvājuma vai 

pieteikuma atvēršanai 

 

 

6. Informācija par 

piedāvājumu un 

pieteikumu vērtēšanas 

procesu publiskā 

iepirkuma procedūrā  

Informācijas atklātības likuma 5.panta 

otrās daļas 1.punkts, Publisko iepirkumu 

likuma 38.panta piektā daļa, 40.panta 

ceturtā daļa 

Līdz lēmuma pieņemšanai 

un rezultātu paziņošanai 

 

 

 

 



7. Cita šajā sarakstā 

neminēta informācija, 

kurai ierobežotas 

pieejamības statuss 

noteikts ar likumu 

Informācijas atklātības likuma 5.panta 

otrās daļas 1.punkts 

 

Visu laiku  

 

II Ierobežotas pieejamības informācija, kas paredzēta un noteikta  

Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” iekšējai lietošanai, tai skaitā komercnoslēpums 
 

Nr. 

p.k. 

Dokumenta veids, 

informācija 

Pamatojums, saskaņā ar kuru 

informācija uzskatāma par ierobežotas 

pieejamības informāciju 

Līdz kuram brīdim 

informācijai ir ierobežotas  

pieejamības statuss? 

Piezīmes 

1. Struktūrvienību 

nolikumi, 

struktūrshēmas 

 

 

 

Informācijas atklātības 

likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts 

Visu laiku Ja dokumenta autors 

piešķīris ierobežotas 

pieejamības informācijas 

statusu vai dokuments 

satur ierobežotas 

pieejamības informāciju 

2. Noteikumi 

3. Instrukcijas 

4. Norādījumi  

5. Metodiskie ieteikumi 

6. Amata apraksti 

7. Politikas dokumenti 

8. Reglamenti  

9. Ziņojumi valdei Informācijas atklātības 

likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts 

Visu laiku Ja dokumenta autors 

piešķīris ierobežotas 

pieejamības informācijas 

statusu vai dokuments 

satur ierobežotas 

pieejamības informāciju 

10. Rīkojumi finanšu 

jautājumos 

Informācijas atklātības 

likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts 

Visu laiku  

11. Rīkojumi 

pamatdarbības  

jautājumos 

Informācijas atklātības 

likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts 

Visu laiku Ja dokumenta autors 

piešķīris ierobežotas 

pieejamības informācijas 

statusu vai dokuments 



satur ierobežotas 

pieejamības informāciju 

12. Sagatavoto dokumentu 

(vēstuļu, protokolu, 

lēmumu, normatīvo aktu 

u.c.) projekti  

Informācijas atklātības likuma 5.panta 

otrās daļas 2.punkts un 6.panta pirmā 

daļa 

 

Visu laiku Līdz dokumenta 

parakstīšanai, lēmuma 

pieņemšanai vai 

dokumenta 

publiskošanai, vai, ja 

informācijas autors 

piešķīris ierobežotas 

pieejamības informācijas 

statusu vai dokuments 

satur ierobežotas 

pieejamības informāciju 

 

13. Iekšējie pārbaudes 

(dienesta) ziņojumi 

Informācijas atklātības likuma 5.panta 

otrās daļas 2. un 6.punkts 

Visu laiku Ja dokumenta autors 

piešķīris ierobežotas 

pieejamības informācijas 

statusu vai dokuments 

satur ierobežotas 

pieejamības informāciju 

14. Informācija par 

atalgojumu un ar 

atlīdzību saistītie dati, 

izņemot, kas 

publiskojama tīmekļa 

vietnē saskaņā ar 

likumu 

Informācijas atklātības likuma 5.panta 

otrās daļas 2., 4.punkts, 6.pants 

Visu laiku  

15. Cita šajā sarakstā 

neminēta informācija, 

kas paredzēta un 

noteikta RP SIA “Rīgas 

satiksme” iekšējai 

lietošanai 

Informācijas atklātības likuma 5.panta 

otrās daļas 2.punkts un 6.pants 

 Ja informācijas autors 

piešķīris ierobežotas 

pieejamības informācijas 

statusu vai dokuments 

satur ierobežotas 

pieejamības informāciju 

16. RP SIA “Rīgas 

satiksme”  

Vispārīgā datu aizsardzības Visu laiku  



transportlīdzekļu, telpu 

un piegulošās teritorijas 

videonovērošanas dati 

regulas 1.panta 2.punkts, 4.panta 1.punkts 

un 5.pants, Informācijas atklātības likuma 

5.panta otrās daļas 2. un 4.punkts, 6., 

8.pants, Fizisko personu datu apstrādes 

likuma 36. pants 

17. Grāmatvedībā esošā 

informācija un dati, kas 

saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem 

nav iekļauti RP SIA 

“Rīgas satiksme” 

pārskatos 

Informācijas atklātības likuma  5.panta 

otrās daļas 1.punkts, likuma “Par 

grāmatvedību” 4.pants 

Visu laiku Komercnoslēpums 

18. Informācija, kuru RP 

SIA “Rīgas satiksme” kā 

pasūtītājam nodevuši 

citi piegādātāji kā 

komercnoslēpumu  

Publisko iepirkumu likuma 14.pants, 

Informācijas atklātības likuma 5.panta 

otrās daļas 1. un 3.punkts, Komerclikuma 

19.pants 

Līdz informācijas 

piegādātāja paziņojumam 

par komercnoslēpuma 

statusa izbeigšanu,  

vai, kad informācija kļuvusi 

vispārpieejama  

Komercnoslēpums 

19. RP SIA “Rīgas 

satiksme” radīta vai 

piederoša informācija 

(saimnieciska rakstura 

informācija, izņemot, 

kas izriet no deleģētās 

funkcijas veikšanas, 

tehnoloģiskās zināšanas 

un zinātniska 

informācija vai cita 

rakstura informācija, 

kas atbilst 

Komercnoslēpuma 

aizsardzības likumā 

noteiktajām pazīmēm)  

Informācijas atklātības likuma  5.panta 

otrā daļa, 7.panta pirmā daļa, 

Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 

2.panta pirmā daļa 

Līdz brīdim, kad 

informācija kļuvusi 

vispārpieejama 

Komercnoslēpums 



20. Informācija, kas ir atzīta 

par komercnoslēpumu 

Informācijas atklātības likuma 5.panta 

otrās daļas 3.punkts, Komercnoslēpuma 

aizsardzības likuma 2.panta pirmā daļa 

Līdz brīdim, kad 

informācija kļuvusi 

vispārpieejama 

Komercnoslēpums 

 
 

 


