
 
IZRAKSTS 

 no SIA “RĪGAS ŪDENS” PROCEDŪRAS  
 

Ierobežotas pieejamības informācijas klasifikācijai, izmantošanai un aizsardzībai  
(apstiprināta ar  SIA “Rīgas ūdens” valdes 25.03.2021.lēmumu Nr. 2.4.1/2021/26) 

 

Informācijas grupas  

SIA “Rīgas ūdens” radīto un uzglabāto informāciju veido šādas informācijas grupas: 

1.1. vispārpieejamā informācija; 

1.2. ierobežotas pieejamības informācija: 

1.2.1. kurai statuss noteikts ārējos normatīvajos aktos; 

1.2.2. kura paredzēta Sabiedrības iekšējai lietošanai; 

1.2.3. fizisko personu dati; 

1.2.4. komercnoslēpums. 

Ierobežotas pieejamības informācija, kurai statuss noteikts ārējos normatīvajos 

aktos 

Ierobežotas pieejamības informācijas statusu, pamatojoties uz Informācijas atklātības 

likuma 5.panta otro daļu, 11.panta sesto daļu, Iesniegumu likuma 9.pantu, Nacionālā 

drošības likuma 22.2 panta piekto daļu, Trauksmes celšanas likumu, SIA “Rīgas ūdens” 

nosaka sekojošiem informācijas veidiem: 

1.3. informācijai, kura ietver vai attiecas uz Sabiedrības kritiskās infrastruktūras 

drošības pasākumiem, tās funkcionēšanai nozīmīgām tehnoloģiskajām 

iekārtām, investīciju projektiem, tehnoloģisko risku vadību; 

1.4. Sabiedrībā saņemtajiem un nosūtāmajiem dokumentiem ar speciālā 

apzīmējuma norādi “Ierobežota pieejamība”; 

1.5. Sabiedrībā saņemtajiem trauksmes cēlēju ziņojumiem; 

1.6. Sabiedrības sarakstei ar ierobežotas pieejamības informācijas pieprasītāju 

un ziņām par šo personu; 

1.7. Fizisko personu datiem.    

 

Ierobežotas pieejamības informācija, kas paredzēta iekšējai lietošanai 

Informācija, kas paredzēta SIA “Rīgas ūdens” iekšējai lietošanai, ir: 

1.8. Sabiedrības valdes, padomes un dalībnieku sapulču protokoli; 

1.9. Sabiedrības stratēģiskās plānošanas dokumenti, izņemot kopsavilkumus; 

1.10. Sabiedrības budžets un pavadošie dokumenti; 

1.11. Sabiedrības iekšējā un ārējā audita ziņojumi un rīcības plāni, risku reģistrs un 

rīcības plāni risku novēršanai; 

1.12. Iepirkumu līgumi preču piegādei, pakalpojumiem, nomai, būvdarbiem un 

minēto līgumu izpildes laikā iegūtā informācija, ja līgumos ir noteikts, ka 



 
informācija, kuru satur līgums vai kura kļūst zināma saistībā ar līgumu, satur 

komersantu komercnoslēpumu vai ir konfidenciāla, kuru Sabiedrība nav 

tiesīga atklāt, ja nav saņēmusi piekrišanu izpaust trešajām personām šo 

līgumu saturu un līguma darbības laikā iegūtās ziņas; 

1.13. Līgumi par Sabiedrības pakalpojumiem, kuri nav attiecināmi uz 

ūdenssaimniecības sabiedriskajiem pakalpojumiem, un minēto līgumu 

izpildes laikā iegūtā informācija, ja līgumos ir noteikts, ka informācija, kuru 

satur līgums vai kura kļūst zināma saistībā ar līgumu, satur komersanta 

komercnoslēpumu vai ir konfidenciāla un kuru Sabiedrība nav tiesīga atklāt, 

ja nav saņēmusi piekrišanu izpaust trešajām personām šo līgumu saturu un 

līguma darbības laikā iegūtās ziņas; 

1.14. Dokumenti, kas sagatavoti tiesvedībai, kā arī cita ar tiesvedības procesiem 

saistīta informācija, dokumenti un lietu materiāli; 

1.15. Informācija vai dokumenti, kas saistīti ar Sabiedrības infrastruktūras objektu 

izvietojumu, plānojumu, komunikāciju izvietojumi, to tehniskie risinājumi 

(izņemot informācija, kas nepieciešama klientiem to iekšējo ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu izbūves un ekspluatācijas nodrošināšanai). 

Ierobežotas pieejamības informācija par fizisko personu datiem   

SIA “Rīgas ūdens” nosaka ierobežotas pieejamības statusu fizisko personu t.sk. 

Sabiedrības darbinieku datiem, kas attiecas uz fiziskas personas privāto dzīvi: 

1.16. amatu vietu un darba algas saraksti, ja satur informāciju par personas 

datiem, kas attiecināma uz identificējamu fizisko personu; 

1.17. darba līgumi, pilnvarojuma līgumi un uzņēmuma līgumi; 

1.18. rīkojumi personāla jautājumos (par darba tiesiskajām attiecībām, 

prēmēšanu, piemaksām, pabalstiem, disciplinārsodu u.c.); 

1.19. personāla lietu dokumenti, darbā pieņemšanas atlases, konkursa materiāli, 

darbinieku ikgadējā novērtējuma protokoli; 

1.20. ziņas par darbinieku veselības stāvokli; 

1.21. personāla datu uzskaites sistēmas dati; 

1.22. līgumi par pilsētas ūdensvada un kanalizācijas lietošanu, kas noslēgti ar 

fiziskām personām; 

1.23. citi dokumenti, kas satur informāciju par fiziskās personas privāto dzīvi. 

Komercnoslēpums   

SIA “Rīgas ūdens” komercnoslēpuma statuss tiek noteikts šādai Sabiedrības radītai un 

uzglabātai informācijai: 

1.24. Sabiedrības finanšu informācijai, izņemot to, kas saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem iekļaujama pārskatos; 

1.25. Iepirkumu, kuru līgumcena ir zemāka par Ministru kabineta noteiktajām 

līgumcenu robežvērtībām un, kuri veikti nepiemērojot Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, dokumentiem, kas atbilst visām 



 
Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajā daļā noteiktajām 

pazīmēm, tai skaitā informācija, kuru kā komercnoslēpumu vai 

konfidenciālo informāciju Sabiedrībai nodevuši komersanti; 

1.26. Informācijai, kurai komercnoslēpuma statusu ir noteikusi trešā persona un, 

kura nodota Sabiedrībai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā vai darījumu 

rezultātā;  

1.27. Dokumenti, kuri satur ziņas par Sabiedrības darbinieku atalgojumu, izņemot 

daļā, kas publiskojami saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

1.28. Sabiedrībā radītajam intelektuālajam īpašumam.  


