
 
RĪGAS DOMES 

SATIKSMES DEPARTAMENTAM 
 
 

PIETEIKUMS 
 

LICENCES PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM 
AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM (VIEGLO TAKSOMETRU) 

RĪGAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ SAŅEMŠANAI 
 
 
1. Pārvadātājs __________________________________________________________________ 

(Komersanta nosaukums) 

2. Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā) 

�__�__�__�__�__�__�__�__�__�__�__�� tālrunis________________ 

 
 
3. Tālruņa numurs _____________, e-pasts __________________________________________ 
 
4. Par pārvadājumiem atbildīgā persona _____________________________________________ 
         (Vārds, uzvārds, ieņemamais amats) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Lūdzu: 
 
5. Piešķirt licenci pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru) Rīgas 
pilsētas administratīvajā teritorijā uz 4 gadiem 
no 20___.gada _______________ līdz 20___.gada _______________ 
 
6. Pārvadājumos tiks pielietoti šādi vieglo taksometru pārvadājumu tarifi: 
 

Nr.p.k. Taksometra nolīgšanas 
tarifs  

(iekļaujot pievienotās 
vērtības nodokli), EUR 

Attāluma tarifs par 
kilometru dienā 

(iekļaujot pievienotās 
vērtības nodokli), EUR 

Attāluma tarifs par 
kilometru naktī 

(iekļaujot pievienotās 
vērtības nodokli), EUR 

Laika tarifs par 
minūti 

(iekļaujot 
pievienotās vērtības 

nodokli), EUR  

1.     
2.     
     

 

 
Informācija par personas datu apstrādi 

 
 
 

Pārzinis personas datu apstrādei - Rīgas pilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes 
departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta 
adrese: sd@riga.lv. 
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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. 
Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija) apstrādes mērķis – 
pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas procesa nodrošināšanai.  
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko 
pienākumu izpilde (Autopārvadājumu likums, MK noteikumi Nr.148). 
Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departaments, Rīgas pilsētas pašvaldības 
struktūrvienības, kuru iesaistīšana ir nepieciešama pieteikumā norādītā jautājuma risināšanai. 
 
Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu. 
 
Informējam, ka Jums kā 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. 
 
 
 
Ar informāciju par personas datu apstrādi iepazinos: 
 
 
 
 
paraksttiesīgā persona (pilnvarotā persona):    ______________ /_____________/ 

                                        
(Paraksts un tā atšifrējums) 

Datums |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|. 

                      (diena)        (mēnesis)                   (gads) 
 
 

 


