
 
 

RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTAM 
 

Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanai  
 
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 _______________, fakss ________________, e-pasts ________________________ 
 
 
      Lūdzu apstiprināt specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu: 
 

Maršruta apraksts  Plānotais maksimālais 
braukšanas ātrums 

maršrutā 

Periods, kādā plānots 
braukt noteiktajā 

maršrutā  
 
 
 
 
 

  

 
Pielikumā pievienotie dokumenti: 

1) sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa 
tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, ja pēdējā specializētā tūristu 
transportlīdzekļa apskate ir veikta un sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums ir 
sniegts vairāk kā 12 mēnešus pirms pieteikuma specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta 
apstiprināšanai iesniegšanas Rīgas domes Satiksmes departamentā; 

2) dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina pakalpojuma sniedzēja turējuma tiesības uz 
specializēto tūristu transportlīdzekli, ja specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas 
pieteikumā ietvertā informācija par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju (līzinga līguma 
gadījumā) atšķiras no pakalpojuma sniedzēja datiem; 

3) specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta shēma. 
 

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 – specializētā 
tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšana.  
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 domes Mājokļu un vides 
departaments, Rīgas pašvaldības policija, Valsts policija, tiesas, Ceļu satiksmes drošības direkcija. 
 
Jūsu personas dati tiks glabāti 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  
 
 
Ar informāciju par personas datu apstrādi iepazinos: 
 
 
 
 
paraksttiesīgā persona (pilnvarotā persona):    ______________ /_____________/ 

                                        
(Paraksts un tā atšifrējums) 

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

                      (diena)        (mēnesis)                   (gads) 
 

 

 
 


