
Personas datu apstrādes grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas nolūkiem juridiskais pamats: 

- VDA regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts -  lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku 
pienākumu, e) apakšpunkts - lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai 
īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts - 
īpašu kategoriju personas datu apstrāde, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa 
vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās 
aizsardzības tiesību jomā; 

- Darba likums; 
- Darba aizsardzības likums; 
- Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”; 
- Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”; 
- Valsts civildienesta likums; 
- Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums; 
- Likums “Par grāmatvedību”; 
- Likums “Par nodokļiem un nodevām”; 
- Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”; 
- Arhīvu likums; 
- Ministru kabineta 2018.gada 4.decembra noteikumi Nr.757 “Maksātnespējas kontroles 

dienesta nolikums”; 
- Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības 

kārtošanu un organizāciju”; 
- Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.565 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”; 
- Ministru Kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība”; 
- Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumi Nr.662 “Noteikumi par valsts tiešās 

pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības 
un personu uzskaites sistēmu”; 

- Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.66 “Noteikumi par valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”; 

- Ministru kabineta 2010.gada  21.jūnija noteikumi Nr.565 “Noteikumi par valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”; 

- Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 
komandējumiem saistītie izdevumi”; 

- Ministru kabineta 2018. gada 4.decembra noteikumi Nr.761 “Elektroniskās maksātnespējas 
uzskaites sistēmas noteikumi” u.c. normatīvie akti. 

Personas datu ieguves avoti: 

Personas datus šīs datu apstrādes ietvaros Maksātnespējas kontroles dienests iegūst no paša datu 
subjekta, Maksātnespējas kontroles dienesta lietvedībā un grāmatvedībā esošajiem dokumentiem, 
Maksātnespējas kontroles dienesta pārziņā esošās Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas 
(EMUS), kā arī no ārējiem avotiem – Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes. 
 
Personas datu kategorijas: 



Maksātnespējas kontroles dienests iepriekš minētajiem nolūkiem apstrādā šādas personas datu 
kategorijas: 

 Personu identificējošie dati:  
- Personas vārds, uzvārds, personas kods. 

 
 Personas norēķinu konta informācija. 

 
 Informācija par personai izmaksājamām naudas summām un to pamatojumu, piemēram: 

- Informācija par personai (MKD nodarbinātajam/administratoram/uzraugošajai 
personai/sadarbības partnerim (fiziskai personai) u.c.) izmaksāto atlīdzību, tās apmēru un 
pamatojumu; 

- Informācija par maksātnespējīgā uzņēmuma darbiniekiem izmaksājamās naudas summas 
apmēru un tā pamatojumu u.c. 
 

 Cita informācija, kas nepieciešama grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai, piemēram: 
- Informācija par MKD nodarbinātā ģimenes stāvokli un bērniem, nodarbinātā novērtēšanas 

rezultātiem, apdrošināšanas polisi u.c. 
 

 Īpašu kategoriju (veselības) dati, kuru apstrāde nepieciešama grāmatvedības uzskaites 
nodrošināšanai: 

- Informācija par darbnespēju (darbnespējas lapas), invaliditāti, obligāto veselības pārbaudi. 

 
Esošās un paredzamās personas datu saņēmēju kategorijas:  

- Maksātnespējas kontroles dienesta atbildīgie darbinieki;  
- Tieslietu ministrijas (kā Resursu vadības sistēmas Horizon pamatdatu pārvaldītāja) atbildīgās 

struktūrvienības atbildīgie darbinieki; 
- Personas datu apstrādātāju (VDA regulas izpratnē) atbildīgie darbinieki; 
- Apdrošināšanas sabiedrības. 

 
Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā: 

- Datu subjekts par sevi VDA regulā noteiktajā kārtībā un apjomā; 
- Attiecīgās valsts pārvaldes iestādes un Valsts kontrole; 
- Tiesībaizsardzības iestādes un tiesas. 

  
Personas datu glabāšanas ilgums:  

Personas dati tiek apstrādāti un glabāti tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam personas datu 
apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar grāmatvedības jomu un dokumentu 
arhivēšanu reglamentējošo ārējo normatīvo aktu prasībām. Personas datus saturošu dokumentu 
glabāšanas termiņi noteikti Maksātnespējas kontroles dienesta Lietu nomenklatūrā. 

 


