
AS “Kredītinformācijas birojs”  

GALVENO DATU BĀZĒ IETVERTO§ DATU PLŪSMU PĀRSKATS  

(TABULAS FORMĀTĀ) 

Pārskatīts 01.12.2021. 

 

Nr. MĒRĶIS DATU KATEGORIJAS AVOTI 
DATU SAŅĒMĒJU 

KATEGORIJAS 

APSTRĀDES TIESISKAIS 

PAMATS 
GLABĀŠANAS TERMIŅI 

1.  Kredītinformācijas 

biroja 

parādvēstures datu 

bāzes uzturēšana  

[Datu bāzes izveide 

un uzturēšana 

paredzēta 

Kredītinformācijas 

biroju likuma 4. un 

12.pantā] 

Kredītinformācijas biroju likuma 12.pantā 

noteiktā informācija un cita informācija, kas 

nepieciešama konkrētās datu bāzes 

uzturēšanai, t.sk.: 

• klienta identificējoša informācija; 

• ziņas par parādu; 

• ziņas par parāda 

iekļaušanu/aktualizēšanu datu bāzē 

datumu; 

• ziņas par parāda dzēšanu; 

• ziņas par kredītinformācijas biroja 

lietotāju, kurš iekļāvis/pieprasījis ziņas 

un tā pārstāvēto nozari; 

• pieprasījumu (t.sk. datu subjektam 

pieprasot par sevi) uzskaites auditācijas 

pieraksti; 

• cita informācija (piem.,  informācija par 

izpildītām maksājumu saistībām, ja 

klients ir piekritis) 

 

 

Kredītinformācijas 

biroju likuma 5.pantā 

uzskaitītie 

kredītinformācijas 

lietotāji, kuri noslēguši 

ar AS 

“Kredītinformācijas 

birojs” līgumu par 

informācijas sniegšanu. 

• Kredītinformācijas 

biroju likuma 

5.pantā uzskaitītie 

kredītinformācijas 

lietotāji, kuri 

noslēguši ar AS 

“Kredītinformācijas 

birojs” līgumu par 

informācijas 

saņemšanu. 

• Uzraudzības/ 

tiesībaizsardzības 

iestādes tiesību 

aktos noteiktos 

gadījumos; 

• Piesaistītie 

personas datu 

apstrādātāji; 

• Attiecīgie 

darbinieki vai tieši 

pilnvarotas 

personas, kuriem 

tas nepieciešams 

darba pienākumu 

veikšanai; 

• Pats datu subjekts 

par sevi. 

Attiecībā uz informācijas 

ievākšanu, uzturēšanu un 

izpaušanu kredītinformācijas 

lietotājiem: 

• Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta pirmā punkta 

e. apakšpunkts (uzdevums, 

ko veic sabiedrības 

interesēs) 

• Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta pirmā punkta 

c. apakšpunkts (lai izpildītu 

uz pārzini attiecināmu 

juridisku pienākumu, 

attiecībā uz normatīvajos 

aktos noteiktiem 

kredītinformācijas biroju 

pienākumiem); 

• Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta pirmā punkta 

a. apakšpunkts (datu 

subjekta piekrišana, piem., 

uz pozitīvas 

kredītinformācijas apstrādi)  

• Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta pirmā punkta 

f. apakšpunkts (piem., lai 

• Informācija par parādiem - 5 

gadi no parada samaksas 

dienas vai 10 gadi no 

kavējuma dienas 

(Kredītinformācijas biroju 

likuma 16.panta pirmā daļa)  

• Informācija par izpildītām 

parāda saistībām - līdz 

piekrišanas atsaukšanai 

(Kredītinformācijas biroju 

likuma 16.panta trešā daļa) 

• Informācija par 

kredītinformācijas lietotāju 

pieprasījumiem -  24 mēneši 

(Kredītinformācijas biroju 

likuma 16.panta otrā daļa 

un datu subjekta likumiskās 

intereses kontrolēt piekļuvi 

saviem datiem) 

• Attiecībā uz likumīgas datu 

apstrādes nodrošināšanas 

pierādījumiem – 5 gadi no 

pamatmērķa izbeigšanās 

(Fizisko personu datu 

apstrādes likuma 26.panta 

otrā daļa) 



 pierādītu savu saistību 

izpildi, izsniegtu 

nepieciešamo informāciju 

datu subjektam, t.sk. par 

pieprasītājiem)  

• Kredītinformācijas biroju 

likuma 4., 12., 16.pants 

Attiecībā uz informācijas 

izsniegšanu uzraudzības un 

tiesībaizsardzības iestādēm: 

• Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta pirmā punkta 

c. apakšpunkts (juridiska 

pienākuma izpilde) 

2.  Datu apmaiņas 

nodrošināšana starp 

kredītiestādēm, to 

meitas sabiedrībām, 

krājaizdevu 

sabiedrībām, 

apdrošinātājiem un 

citiem patērētāju 

kreditētājiem. 

[Datu bāzes 

uzturēšana paredzēta 

Kredītinformācijas 

biroju likuma 4. 

pantā un 12.panta 

12.daļā, Patērētāju 

tiesību aizsardzības 

likuma 8.panta 

47.daļā,  

Kredītiestāžu likuma 

106.panta ceturtā un 

piektā daļā] 

Ministru kabineta 26.05.2020. noteikumu 

Nr.327 “Noteikumi par kredītinformācijas 

biroja datu bāzē iekļaujamām ziņām par 

maksājumu saistībām” 2.punktā noteiktā 

informācija: 

• Personas identificējošā informācija; 

•  personas statuss; 

• klienta saistību veids un ziņas par saistību 

nodrošinājumu, ja tāds ir; 

• klienta faktiskais līguma un no tā 

izrietošo saistību statuss; 

• klienta līgumā noteiktais klienta un 

attiecīgi galvinieka saistību apjoms un 

valūta; 

• klienta saistību faktiskais atlikums uz 

noteiktu datumu; 

• klienta saistību sākuma datums; 

• klienta saistību pārņemšanas datums, ja 

tiesības un saistības vai prasījuma 

tiesības pārņemtas no citas personas; 

• Patērētāju 

kreditētāji, kuri 

noslēguši ar AS 

“Kredītinformācijas 

birojs” līgumu par 

informācijas 

apmaiņu 

(Patērētāju tiesību 

aizsardzības likuma 

8.panta 1.daļa);  

• Kredītiestādes, to 

meitas sabiedrības, 

krājaizdevu 

sabiedrības un 

apdrošinātāji, kuras 

noslēguši ar AS 

“Kredītinformācijas 

birojs” līgumu par 

informācijas 

apmaiņu 

(Kredītiestāžu 

likuma 106.panta 

• Patērētāju 

kreditētāji, kuri 

noslēguši ar AS 

“Kredītinformācijas 

birojs” līgumu par 

informācijas 

apmaiņu 

(Patērētāju tiesību 

aizsardzības likuma 

8.panta 1.daļa);  

• Kredītiestādes, to 

meitas sabiedrības, 

krājaizdevu 

sabiedrības un 

apdrošinātāji, kuras 

noslēguši ar AS 

“Kredītinformācijas 

birojs” līgumu par 

informācijas 

apmaiņu 

(Kredītiestāžu 

likuma 106.panta 

 Attiecībā uz informācijas 

uzturēšanu, kas paredzēta 

apmaiņai starp patērētāju 

kreditētājiem:  

• Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta pirmā punkta 

e. apakšpunkts (uzdevums, 

ko veic sabiedrības 

interesēs) 

• Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta pirmā punkta 

c. apakšpunkts (lai izpildītu 

uz pārzini attiecināmu 

juridisku pienākumu, 

attiecībā uz normatīvajos 

aktos noteiktiem 

kredītinformācijas biroju 

pienākumiem); 

• Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta pirmā punkta 

f. apakšpunkts (piem., lai 

pierādītu savu saistību 

• Informācija par parādiem - 5 

gadi no parada samaksas 

dienas vai 10 gadi no 

kavējuma dienas 

(Kredītinformācijas biroju 

likuma 16.panta pirmā daļa)  

• Informācija par izpildītām 

parāda saistībām – 10 gadi 

pēc saistību pilnīgas 

izpildes, izņemot ja datu 

subjekts lūdzis ilgāku 

glabāšanu  (Ministru 

kabineta 26.05.2020. 

noteikumu Nr.327 

“Noteikumi par 

kredītinformācijas biroja 

datu bāzē iekļaujamām 

ziņām par maksājumu 

saistībām” 7.punkts) 

• Informācija par 

kredītinformācijas lietotāju 

pieprasījumiem -  24 mēneši 

(Kredītinformācijas biroju 



 

 

• klienta līgumā noteiktais klienta saistību 

beigu datums, ja atbilstoši līguma 

noteikumiem tāds ir nosakāms; 

• klienta saistību faktiskais beigu datums. 

 

Kredītinformācijas biroju likuma 12.pantā 

noteiktā informācija,   un cita informācija, kas 

nepieciešama konkrētās datu bāzes 

uzturēšanai, t.sk.: 

• klienta identificējoša informācija; 

• ziņas par parādu; 

• ziņas par parāda 

iekļaušanu/aktualizēšanu datu bāzē 

datumu; 

• ziņas par parāda dzēšanu; 

• ziņas par kredītinformācijas biroja 

lietotāju, kurš iekļāvis/pieprasījis ziņas 

un tā pārstāvēto nozari; 

• pieprasījumu (t.sk. datu subjektam 

pieprasot par sevi) uzskaites auditācijas 

pieraksti. 

 

 

ceturtā un piektā 

daļa) 

• Citi 

kredītinformācijas 

biroji (Patērētāju 

tiesību aizsardzības 

likuma 8.panta 

48.daļa, 

Kredītinformācijas 

biroju likuma 

6.panta pirmās 

daļas 11.punkts), 

ceturtā un piektā 

daļa) 

• Citi 

kredītinformācijas 

biroji, lai nodotu 

datus saviem 

kredītinformācijas 

lietotājiem 

(Patērētāju tiesību 

aizsardzības likuma 

8.panta 48.daļa, 

Kredītinformācijas 

biroju likuma 

6.panta pirmās 

daļas 11.punkts), 

• Uzraudzības/ 

tiesībaizsardzības 

iestādes tiesību 

aktos noteiktos 

gadījumos; 

• Piesaistītie 

personas datu 

apstrādātāji; 

• Attiecīgie 

darbinieki vai tieši 

pilnvarotas 

personas, kuriem 

tas nepieciešams 

darba pienākumu 

veikšanai; 

• Pats datu subjekts 

par sevi. 

 

izpildi, izsniegtu 

nepieciešamo informāciju 

datu subjektam, t.sk. par 

pieprasītājiem)  

• Kredītinformācijas biroju 

likuma 4.pants un  12.panta  

12. daļa; 

• Patērētāju tiesību 

aizsardzības likuma 8.panta 

47.daļa; 

• Kredītiestāžu likuma 

106.panta piektā daļa; 

Attiecībā uz informācijas 

izsniegšanu uzraudzības un 

tiesībaizsardzības iestādēm: 

• Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta pirmā 

punkta c. apakšpunkts 

(juridiska pienākuma 

izpilde) 

likuma 16.panta otrā daļa 

un datu subjekta likumiskās 

intereses kontrolēt piekļuvi 

saviem datiem) 

Attiecībā uz likumīgas datu 

apstrādes nodrošināšanas 

pierādījumiem – 5 gadi no 

pamatmērķa izbeigšanās (Fizisko 

personu datu apstrādes likuma 

26.panta otrā daļa) 

3. Ierobežotas 

pieejamības 

informācijas  

apmaiņas 

Informācijas apjoms tiek noteikts speciālos 

normatīvajos aktos.  

• Valsts ieņēmumu 

dienests (Likuma 

‘Par nodokļiem un 

nodevām’ 18.panta 

• Attiecībā uz datiem 

no Valsts 

ieņēmumu dienesta: 

Kredītinformācijas 

• Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta pirmā punkta 

e. apakšpunkts (uzdevums, 

Informācija netiek uzglabāta un 

pēc pārsūtīšanas 

kredītinformācijas lietotājam tiek 

nekavējoties dzēsta 



nodrošināšana starp 

kredītinformācijas 

lietotājiem un valsts 

informācijas 

sistēmām (piem., 

Valsts ieņēmumu 

dienests, 

Uzturlīdzekļu 

garantiju fonds). 

 

[Datu apstrāde 

paredzēta 

Kredītinformācijas 

biroju likuma 

13.panta pirmajā un 

otrajā daļā, likuma 

‘Par nodokļiem un 

nodevām’ 211.pantā,  

Uzturlīdzekļu 

garantijas fonda 

likuma 5.panta 

pirmās daļas 

4.punktā.] 

 

Attiecībā uz no Valsts ieņēmumu dienesta 

pārsūtāmo informāciju, saskaņā ar 

22.12.2015. Ministru kabineta noteikumu 

Nr.760 ‘Kārtība, kādā kredītinformācijas 

birojs vai fiziskā persona pieprasa un Valsts 

ieņēmumu dienests sniedz informāciju par 

fiziskās personas ienākumiem’ 11.un 

12.punktiem kredītinformācijas lietotājiem 

tiek sniegta sekojoša informācija: 

• tās fiziskās personas identificējošos datus 

(Latvijas Republikas rezidenta personas 

kods vai identifikācijas numurs vai 

Latvijas Republikas nerezidenta 

dzimšanas datums, rezidences valsts, 

nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 

rezidences valstī), par kuru sniedz 

informāciju; 

• informāciju par fiziskās personas 

ienākumiem iepriekšējā taksācijas gadā: 

o ienākumi no algota darba; 

o citi apliekamie ienākumi; 

o neapliekamie ienākumi; 

o ienākumi no kapitāla pieauguma; 

o ienākumi no saimnieciskās darbības; 

o ārvalstīs gūtie ienākumi; 

o ar samazinātu likmi apliekamie 

ienākumi; 

o nerezidenta ienākumi, izņemot 

ienākumus no algota darba; 

o likumā noteikto normu ietvaros 

neapliekamie ienākumi; 

• informāciju par fiziskās personas 

ienākumiem kārtējā taksācijas gadā (no 

gada sākuma): 

o ienākumi no algota darba; 

o citi apliekamie ienākumi; 

o neapliekamie ienākumi; 

pirmās daļas 

24.punkts); 

• Uzturlīdzekļu 

garantiju fonds 

(Uzturlīdzekļu 

garantijas fonda 

likuma 5.panta 

pirmās daļas 

4.punkts); 

• Citi speciālos 

normatīvos aktos 

noteiktie avoti. 

biroju likuma 

5.pantā uzskaitītie 

kredītinformācijas 

lietotāji, kuri 

noslēguši ar AS 

“Kredītinformācijas 

birojs” līgumu par 

informācijas 

saņemšanu un kuras 

ir tiesīgas veikt 

personu kreditēšanu 

Latvijas Republikā 

(Likuma ‘Par 

nodokļiem un 

nodevām’ 211.panta 

pirmā daļa). 

• Attiecībā uz datiem 

no Uzturlīdzekļu 

garantijas fonda: 

Kredītinformācijas 

biroju likuma 

5.pantā uzskaitītie 

kredītinformācijas 

lietotāji, kuri 

noslēguši ar AS 

“Kredītinformācijas 

birojs” līgumu par 

informācijas 

saņemšanu un kuri 

ir kredītiestādes, 

kredītiestāžu 

filiāles, 

kapitālsabiedrības, 

kas sniedz 

kreditēšanas un 

finanšu līzinga 

pakalpojumus, 

apdrošināšanas 

sabiedrības, 

ko veic sabiedrības 

interesēs); 

• Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta pirmā punkta 

c. apakšpunkts (lai izpildītu 

uz pārzini attiecināmu 

juridisku pienākumu, 

attiecībā uz normatīvajos 

aktos noteiktiem 

kredītinformācijas biroju 

pienākumiem); 

• Kredītinformācijas biroju 

likuma 13.pants. 

 

(Kredītinformācijas biroju 

likuma 13.panta pirmā daļa) 



o likumā noteikto normu ietvaros 

neapliekamie ienākumi; 

o ienākumi no kapitāla pieauguma. 

Attiecībā uz no Uzturlīdzekļu garantijas fonda 

pārsūtāmo informāciju, saskaņā ar 

24.01.2017. Ministru kabineta noteikumu 

Nr.48 ‘Noteikumi par Uzturlīdzekļu garantiju 

fonda iesniedzēju un parādnieku reģistru’ 

13.4.punktu kredītinformācijas lietotājiem tiek 

sniegta sekojoša informācija: 

• Parādnieka identificējošā informācija; 

• Pamata parāds; 

• Parāda procenti; 

• Atgūtā summa; 

• Valūta. 

elektronisko sakaru 

pakalpojumu 

sniedzēji 

(24.01.2017. 

Ministru kabineta 

noteikumu Nr.48 

‘Noteikumi par 

Uzturlīdzekļu 

garantiju fonda 

iesniedzēju un 

parādnieku 

reģistru’ 

13.4.punkts). 

• Piesaistītie 

personas datu 

apstrādātāji; 

• Attiecīgie 

darbinieki vai tieši 

pilnvarotas 

personas, kuriem 

tas nepieciešams 

darba pienākumu 

veikšanai; 

 

4. Vispārpieejamas 

informācijas  

apmaiņas 

nodrošināšana starp 

kredītinformācijas 

lietotājiem un valsts 

informācijas 

sistēmām (piem., 

Uzņēmumu Reģistra 

atkalizmantošanā 

nodotā informācija, 

Valsts ieņēmumu 

dienesta 

Uzņēmumu Reģistra atkalizmantošanā nodotā 

publiskā informācija atbilstoši likuma ‘Par 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru’ 4.15 

pantu: 

• Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

vesto reģistru ierakstus atbilstoši 

Komerclikuma 8.pantam (t.sk. dati par 

komersantiem, to pārstāvjiem un 

pārstāvju pārstāvībām,  dalībniekiem, to 

īpašuma tiesībām u.c.), Maksātnespējas 

likuma 58. un 132. pantiem (t.sk. dati par 

administratoru, parādnieku – fizisku 

• Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrs 

(Likuma ‘Par 

Latvijas Republikas 

Uzņēmumu 

reģistru’ 4.11pants); 

• Valsts ieņēmumu 

dienests (likuma 

‘Par nodokļiem un 

nodevām’ 22.panta 

pirmās daļas 

1.punkts). 

• Kredītinformācijas 

biroju likuma 

5.pantā uzskaitītie 

kredītinformācijas 

lietotāji, kuri 

noslēguši ar AS 

“Kredītinformācijas 

birojs” līgumu par 

informācijas 

saņemšanu; 

• Uzraudzības/ 

tiesībaizsardzības 

iestādes tiesību 

• Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta pirmā punkta 

f. apakšpunkts (apstrāde ir 

vajadzīga pārziņa vai trešo 

personu leģitīmo interešu 

ievērošanai, t.i. 

Kredītinformācijas biroju 

likuma 4.pantā noteikto 

mērķu sasniegšanai, kā arī 

konkrēto reģistru 

publicitātes mērķu 

sasniegšanai, piem., 

kredītinformācijas 

• 10 gadi, kas atbilst 

kredītspējas vērtēšanai 

nepieciešamai informācijai, 

bet ne ilgāk, kamēr ziņas ir 

pieejamas attiecīgā reģistrā; 

(Kredītinformācijas biroju 

likuma 16.panta ceturtā 

daļa)  

• Informācija par 

kredītinformācijas lietotāju 

pieprasījumiem -  24 mēneši 

(Kredītinformācijas biroju 

likuma 18.panta otrā daļa un 



vispārpieejamā 

informācija) 

 

[Datu apstrāde 

paredzēta 

Kredītinformācijas 

biroju likuma 

13.panta trešajā daļā, 

Informācijas 

atklātības likuma.] 

 

personu, ar maksātnespējas procesu 

saistītā informācija un rezultāti), 

Komercķīlas likuma 10.pantam (t.sk. 

informācija par komercķīlu devēju, 

parādnieku un komercķīlas ņēmēju, 

ieķīlāto mantu), Biedrību un 

nodibinājumu likuma 15.pantam (t.sk. 

informāciju par to pārstāvjiem, valdes 

locekļiem u.c.) un citiem normatīviem 

aktiem, kas regulē Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā vesto reģistru saturu; 

• ziņas no reģistrācijas lietā esošajiem 

dokumentiem par kompetentu iestāžu vai 

amatpersonu lēmumos un rīkojumos 

noteiktajiem nodrošinājuma līdzekļiem, 

ja tādi ir noteikti, 

• ziņas no sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību dalībnieku reģistra nodalījuma 

par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

dalībniekiem un mantojuma aizgādņiem, 

• ziņas par juridisko personu patiesajiem 

labuma guvējiem, 

• ziņas no reģistrācijas lietās esošiem 

dokumentiem, piemēram: 

o komercreģistrā — statūtiem, gada 

pārskatiem un citiem publiskošanai 

Uzņēmumu reģistrā saņemtiem 

pārskatu dokumentiem, dalībnieku 

reģistra nodalījumiem, līgumiem 

(lēmumiem) par dibināšanu, 

pamatkapitāla samazināšanas 

noteikumiem, pamatkapitāla 

palielināšanas noteikumiem un 

reorganizācijas līgumiem, ārvalsts 

komersanta apliecinājumiem par 

sabiedrības reģistrāciju attiecīgajā 

valstī, ārvalsts komersanta 

dibināšanas līgumiem vai līdzvērtīgu 

dokumentiem, dokumentiem, ar 

aktos noteiktos 

gadījumos; 

• Piesaistītie 

personas datu 

apstrādātāji; 

• Attiecīgie 

darbinieki vai tieši 

pilnvarotas 

personas, kuriem 

tas nepieciešams 

darba pienākumu 

veikšanai; 

• Pats datu subjekts 

par sevi. 

 

lietotājiem pārbaudīt 

pārstāvēt tiesīgās personas 

un citu saistošo informāciju) 

• Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta pirmā punkta 

c. apakšpunkts (lai izpildītu 

uz pārzini attiecināmu 

juridisku pienākumu, 

attiecībā uz normatīvajos 

aktos noteiktiem 

kredītinformācijas biroju 

pienākumiem); 

• Kredītinformācijas biroju 

likuma 13.panta trešā daļa. 

 

datu subjekta likumiskās 

intereses kontrolēt piekļuvi 

saviem datiem) 

• Attiecībā uz likumīgas datu 

apstrādes nodrošināšanas 

pierādījumiem – 5 gadi no 

pamatmērķa izbeigšanās 

(Fizisko personu datu 

apstrādes likuma 26.panta 

otrā daļa) 



kuriem izdarīti grozījumi iepriekš 

norādītajos dokumentos, un tiesas 

nolēmumiem par sabiedrības darbības 

izbeigšanu, 

o Uzņēmumu reģistra žurnālā — 

statūtiem, reorganizācijas līgumiem, 

gada pārskatiem, dokumentiem, ar 

kuriem izdarīti grozījumi iepriekš 

norādītajos dokumentos, un tiesas 

nolēmumiem par sabiedrības darbības 

izbeigšanu, 

o šķīrējtiesu reģistrā — šķīrējtiesas 

reglamentiem un dokumentiem, ar 

kuriem izdarīti grozījumi šķīrējtiesas 

reglamentā, 

o politisko partiju reģistrā — statūtiem, 

reorganizācijas līgumiem, 

programmām, gada pārskatiem, 

dokumentiem, ar kuriem izdarīti 

grozījumi iepriekš norādītajos 

dokumentos, un tiesas nolēmumiem 

par politiskās partijas darbības 

izbeigšanu, 

o biedrību un nodibinājumu reģistrā — 

statūtiem, reorganizācijas līgumiem, 

gada pārskatiem, dokumentiem, ar 

kuriem izdarīti grozījumi iepriekš 

norādītajos dokumentos, un tiesas 

nolēmumiem par biedrības, 

nodibinājuma, arodbiedrības, 

arodbiedrību apvienības vai 

arodbiedrības patstāvīgās vienības 

darbības izbeigšanu, 

o reliģisko organizāciju un to iestāžu 

reģistrā — statūtiem (satversmes, 

nolikumiem), dokumentiem, ar 

kuriem izdarīti grozījumi iepriekš 

norādītajos dokumentos, un tiesas 

nolēmumiem par reliģiskās 



organizācijas vai tās iestādes darbības 

izbeigšanu, 

o publiskās un privātās partnerības 

līgumu reģistrā — publiskās un 

privātās partnerības līgumiem un 

dokumentiem, ar kuriem izdarīti 

grozījumi iepriekš norādītajos 

līgumos, 

o maksātnespējas reģistrā — kreditoru 

sapulces darba kārtības un 

administratora paziņojumiem par 

kreditoru sapulci, 

o pārstāvniecību reģistrā — ārvalsts 

komersanta vai organizācijas 

statūtiem (nolikumiem) vai citiem 

tiem pielīdzināmiem dokumentiem, 

dokumentiem, ar kuriem izdarīti 

grozījumi iepriekš norādītajos 

dokumentos, un tiesas nolēmumiem 

par pārstāvniecības darbības 

izbeigšanu, 

o masu informācijas līdzekļu reģistrā — 

tiesas nolēmumiem par masu 

informācijas līdzekļa darbības 

izbeigšanu; 

• vēsturiskie dati; 

• citas ziņas, ja Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrs tās padarījis 

publiskas un nodevis atkalizmantošanā 

Valsts ieņēmumu dienesta publicētā 

informācija atbilstoši likuma ‘Par nodokļiem 

un nodevām’ 22.panta pirmās daļas pirmajam 

punktam: informāciju par nodokļu maksātāja 

nodokļu parādiem, kas izveidojušies nodokļu 

revīzijas (audita) vai datu atbilstības 

pārbaudes rezultātā vai nodokļu maksājumu 

kavējuma dēļ, norādot nodokļa parāda 



lielumu, nodokļu maksātāja nosaukumu vai 

vārdu, uzvārdu un reģistrācijas kodu. 

5. Ārvalstu 

kredītinformācijas 

apmaiņas 

nodrošināšana starp 

kredītinformācijas 

lietotājiem un 

ārvalsts 

kredītinformācijas 

avotiem. 

[Datu apstrāde 

paredzēta 

Kredītinformācijas 

biroju likuma 

14.pantā.] 

 

Atbilstoši pieprasījumam un ārvalsts 

kredītinformācijas avotu nosacījumiem. 

• Ārvalsts 

kredītinformācijas 

avoti  

• Kredītinformācijas 

biroju likuma 

5.pantā uzskaitītie 

kredītinformācijas 

lietotāji, kuri 

noslēguši ar AS 

“Kredītinformācijas 

birojs” līgumu par 

informācijas 

saņemšanu. 

• Piesaistītie 

personas datu 

apstrādātāji; 

• Attiecīgie 

darbinieki vai tieši 

pilnvarotas 

personas, kuriem 

tas nepieciešams 

darba pienākumu 

veikšanai; 

• Pats datu subjekts 

par sevi. 

• Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta pirmā punkta 

e. apakšpunkts (uzdevums, 

ko veic sabiedrības 

interesēs); 

• Kredītinformācijas biroju 

likuma 14.pants. 

 

Informācija netiek uzglabāta un 

pēc pārsūtīšanas 

kredītinformācijas lietotājam tiek 

nekavējoties dzēsta 

(Kredītinformācijas biroju 

likuma 14.panta otrā daļa) 

6. Kredītspējas 

novērtējuma 

(kredītreitinga) 

aprēķināšana un 

uzturēšana 

[Datu apstrāde 

paredzēta 

Kredītinformācijas 

biroju likuma 4.pantā 

un 12.panta otrā 

daļā.] 

• Kredītspējas novērtējums skaitliskā 

izteiksmē (kredītreitings), kas 

atspoguļots riska kategorijās:  

o Ļoti zems risks (A1, A2, A3) 

o Zems risks (B1, B2, B3); 

o Vidējs risks (C1, C2, C3); 

o Augsts risks (D1, D2, D3); 

o Ļoti augsts risks (E1, E2, E3);    

 

• Kredītspējas novērtējuma (kredītreitinga 

veidojošā informācija): 

o KIB parādvēstures datu bāzē esošā 

informācija un no valsts informācijas 

Daļa no KIB reģistros 

esošā informācijas 

(parādvēstures datu 

bāze, vispārpieejamā 

informācija, 

pieprasījumu 

informācija) 

• Kredītinformācijas 

biroju likuma 

5.pantā uzskaitītie 

kredītinformācijas 

lietotāji, kuri 

noslēguši ar AS 

“Kredītinformācijas 

birojs” līgumu par 

informācijas 

saņemšanu. 

• Piesaistītie 

personas datu 

apstrādātāji; 

• Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta pirmā punkta 

e. apakšpunkts (uzdevums, 

ko veic sabiedrības 

interesēs) 

• Kredītinformācijas biroju 

likuma 4.pants. 

 

Kredītspējas novērtējuma 

(kredītreitinga) pamatojošā 

informācija glabājās atbilstoši, 

katras informācijas glabāšanas 

termiņam (skat. iepriekš).  

Kredītspējas novērtējums 

(kredītreitings) glabāts ilgstoši 

netiek un, lai nodrošinātu 

informācijas precizitāti, tiek 

rēķināts uz informācijas 

pieprasījuma brīdi un pēc tam tiek 

nekavējoties dzēsts. 



 

 

sistēmām publiski pieejamie dati 

(nodokļu parādi) par personas parādu; 

o Parāda rašanās laiks; 

o Maksājumu kavējumu biežums; 

o Maksājumu kavējumu ilgums; 

o Vecums; 

o Saistīto uzņēmumu parādi un 

maksātspēja; 

o Uzsāktie/izbeigtie maksātnespējas 

procesi; 

o Kredītinformācijas lietotāju 

pieprasījumi; 

o Agregētie dati (statistikas dati).  

• Attiecīgie 

darbinieki vai tieši 

pilnvarotas 

personas, kuriem 

tas nepieciešams 

darba pienākumu 

veikšanai; 

• Pats datu subjekts 

par sevi. 

 


