RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTAM
Pieteikums pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļaujas saņemšanai

1. Pieteikuma iesniedzējs ________________________________________________________
(komersanta nosaukums vai personas vārds, uzvārds)

2. Reģistrācijas numurs komercreģistrā vai personas kods

3. Komersanta juridiskā adrese vai personas deklarētās dzīvesvietas adrese ________________
__________________________________________________________________________
4. Tālrunis _______________, e-pasts ________________________

Lūdzu izsniegt pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļauju:
VAS „Ceļu satiksmes drošības
direkcija” piešķirtais pasažieru
velosipēda reģistrācijas numurs

Pasažieru velosipēda maršruti

Laika periods, uz kādu
pakalpojuma sniedzējs vēlas
saņemt šo atļauju

Visas Rīgas domes 14.08.2012. saistošajos
noteikumos Nr.183 „Speciāli pasažieru
pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas
paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai,
izmantošanas noteikumi Rīgas pilsētā”
pasažieru velosipēdiem atļautajās ielās,
kustībai atļautajos laikos, Vecrīgā un parku
teritorijās (Kronvalda parks, Esplanāde,
Viestura dārzs, Vērmanes dārzs, Kanālmalas
apstādījumi posmā no Krišjāņa Valdemāra
ielas līdz Brīvības ielai, Kanālmalas
apstādījumi posmā no Brīvības ielas līdz
Krišjāņa Barona ielai, Kanālmalas apstādījumi
posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz
13.janvāra ielai).
Nepieciešams papildmaršruts pasažieru
velosipēda nogādāšanai stāvvietā (vajadzīgo
maršrutu pasvītrot):
No Vērmanes dārza līdz Dzirnavu ielai 153.
No Vērmanes dārza līdz Avotu ielai 37.
No Vērmanes dārza līdz B.Upīša ielai 17.
Cits :_____________________________

Apliecinu, ka pieteikuma iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu)
parāda, kura kopsumma pārsniedz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.panta pirmās daļas
8.punktā noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, sākot ar kuru nodokļu administrācija
nodrošina publisku informācijas pieejamību.
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Pielikumā pievienotie dokumenti:
1) dokuments, kas apliecina pakalpojuma sniedzēja turējuma tiesības uz pasažieru velosipēdu, ja
pakalpojuma sniedzējs nav pasažieru velosipēda īpašnieks (līzinga, nomas, patapinājuma vai tamlīdzīga
līguma kopija (uzrādot oriģinālu);
2) ražotāja izsniegto dokumentu, kas identificē pasažieru velosipēda tehniskos datus, kopijas (uzrādot
oriģinālus);

Informācija par personas datu apstrādi
Pārzinis personas datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes
departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese:
sd@riga.lv.
Personas datu aizsardzības speciālists - Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju
un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.
Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija) apstrādes mērķis – pasažieru
velosipēda kustības maršrutu atļaujas izsniegšana.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu
izpilde (Rīgas domes 14.08.2012. saistošie noteikumi Nr.183).
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:

20____.gada ______. ______________________

_____________________
(amats)

________________________
(vārds, uzvārds)

_______________________
(paraksts)

