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Rīgas domes Satiksmes departamentam 
Iesniedzējs: 
Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums: 
 

Fiziskās personas kods:  

Juridiskās personas reģistrācijas numurs:  
Adrese:  

Tālrunis:  
e-pasts:  

 
 

IESNIEGUMS  
PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS  

TEHNISKOS LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANU VAI NOŅEMŠANU 
 

20__.gada __.________ 
 
Lūdzu saskaņot satiksmes organizācijas tehniskā līdzekļa (turpmāk – SOTL)  

☐ uzstādīšanu / ☐ noņemšanu (vajadzīgo atzīmēt). 

 
SOTL numurs un nosaukums1: 
 

 
 

 
 

 
Paredzētā SOTL atrašanās vieta (adrese): 
 

 
 

 
Situācijas vai problēmas apraksts, ja SOTL uzstādīšana/noņemšana paredzēta ielu sarkano 
līniju robežās uz pašvaldības ceļa (ielas) vai uz ceļa (ielas), kas ir piederošs citam 
īpašniekam: 
   

   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   

   
   

 
1 Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumu Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 4. pielikumam. 
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Pielikumā: 
 

 
2 Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par SOTL uzstādīšanu vai noņemšanu, kas pieņemts 
Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā. 

SOTL uzstādīšanai vai noņemšanai  ielu sarkano līniju robežās uz pašvaldības ceļa 
(ielas) vai uz ceļa (ielas), kas ir piederošs citam īpašniekam: 
☐ SOTL izvietojuma shēma 
 vai 

☐ SOTL uzstādīšanas projekts. 
     

SOTL uzstādīšanai daudzdzīvokļu māju 
iekšpagalmā vai uz māju ceļa: 
☐     Esošā satiksmes organizācija (saskaņota 

SOTL shēma). 

☐  Fotogrāfijas (aktuālie fotoattēli), kur 

plānots uzstādīt SOTL. 

 SOTL uzstādīšanai uz komersanta ceļa: 
 

☐    Esošā satiksmes organizācija (saskaņota 

SOTL shēma). 

☐  Fotogrāfijas (aktuālie fotoattēli), kur 

plānots uzstādīt SOTL. 

☐ SOTL izvietojuma shēma  ☐ SOTL izvietojuma shēma 

 vai   vai 

☐ SOTL uzstādīšanas projekts.  ☐ SOTL uzstādīšanas projekts. 

☐ Valsts vienotās datorizētās 
zemesgrāmatas izdruka (vai ieskenēta 
kopija). 

 ☐ Valsts vienotās datorizētās 
zemesgrāmatas izdruka (vai ieskenēta 
kopija). 

☐ Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmuma2  izraksts. 

 ☐ Zemes gabala robežu plāna kopija. 

☐ Zemes gabala robežu plāna kopija.    

SOTL Noņemšanai: 
☐     Esošā satiksmes organizācija (saskaņota 

SOTL shēma). 

☐  Fotogrāfijas (aktuālie fotoattēli), kur 

plānots noņemt SOTL 

 SOTL Noņemšanai: 
☐    Esošā satiksmes organizācija (saskaņota 

SOTL shēma). 

☐  Fotogrāfijas (aktuālie fotoattēli), kur 

plānots noņemt SOTL 

☐ SOTL izvietojuma shēma vai projekts.  ☐ SOTL izvietojuma shēma vai projekts. 

☐ Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmuma izraksts. 

   

     
  

☐ Citi dokumenti (uzskaitīt, kādi):  

 
 



Iesniegums par SOTL uzstādīšanu un noņemšanu 

3 no 3 

 
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 valstspilsētas pašvaldības Centrālās 
administrācijas 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 – 
satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas vai noņemšanas Rīgas pilsētā 
saskaņošana. 
 
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei - Ceļu satiksmes likums, Dzīvokļa īpašuma 
likums, Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” ). 
 
Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departaments, Rīgas pašvaldības policija, 
Valsts policija, tiesas, LR Satiksmes ministrija, Ceļu satiksmes drošības direkcija, VSIA “Latvijas 
valsts ceļi”. 
 
Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar lietu nomenklatūru, bet ne ilgāk kā 5 gadus 
 
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 uzraudzības iestādē Datu valsts 
inspekcijā, Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv  
 
 
Iesniedzēja vārds, uzvārds _______________________ 
 
Juridiskai personai – amats ______________________ 
 
Paraksts ________________________ Datums_______ 

 

 
 

 

 

 
 

 
 


