Rīgas pilsētas būvvaldes
Vadītāja biroja Arhīvam
fiziskas personas vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums

fiziskas personas personas kods vai juridiskas personas reģ.Nr.
pilnvarotās personas vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums
(lūgums pievienot pilnvaru)

adrese, pasta indekss

e-pasta adrese, tālrunis

IESNIEGUMS
Lūdzu atlasīt un nodrošināt iespēju iepazīties ar šādiem arhīva rīcībā esošiem
būvniecības dokumentiem:
☐ vispārpieejamā informācija
(ģenplāns, fasādes,
vizualizācijas tiek
sagatavota kopiju veidā)

☐ būvprojekti

☐ akti par būvju
pieņemšanu ekspluatācijā

☐ cits (lūdzu norādīt zemāk)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Objekta nosaukums: ___________________________________________________________
Objekta adrese: _____________________________________________________________________
Zemes gabala kadastra apzīmējums: 0100 ___________
grupa

_____________
grunts

Pieprasāmo dokumentu datējums:
☐ no 1944. līdz 2010.gadam

☐ pēc 2010.gada

☐ cits (piem., pēdējais) _____________

Informācijas pieprasītāja saistība ar objektu:
☐ īpašnieks

☐ administratīvās lietas
dalībnieks

☐ zinātnieki, studenti (zinātniskam
vai pētnieciskam darbam)

☐ cits (lūdzu norādīt
zemāk)

_____________________________________________________________________________
Pamatojums informācijas pieprasījumam*: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Mērķis, kādam tiks izmantota iegūtā informācija*: ______________________________________

Esmu informēts, ka apskatei pieprasītie un atlasītie dokumenti pieejami 1 (vienu) mēnesi no
paziņošanas brīža.

Internets: www.rpbv.lv, e-pasts: buvvalde@riga.lv
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Informācija par personas datu apstrādi
Personas datu apstrādes pārzinis: Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Pārzinis). Adrese:
Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67105800; elektroniskā pasta adrese: buvvalde@riga.lv.
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.
Personas datu apstrādes mērķis: atbildes sniegšana uz informācijas pieprasījumu.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Arhīvu likums,
Informācijas atklātības likums, Iesniegumu likums, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK).
Personas datu saņēmēji: Rīgas pilsētas būvvalde, Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšanai),
datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Rīgas domes
Apmeklētāju pieņemšanas centrs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (administratīvo aktu un faktiskās rīcības
apstrīdēšanas gadījumā).
Personas datu avoti: Rīgas pilsētas informācijas sistēmas, Nekustamo īpašumu kontroles un pārraudzības informācijas sistēma,
Uzņēmuma reģistrs, Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāze, Valsts ieņēmumu datu bāze, Iedzīvotāju reģistrs, Valsts zemes
dienesta datu bāzes (adrešu, kadastrs, inventarizācijas lietas), Ģeodēzisko darbu, Zemes ierīcības un zemes kadastrālās
uzmērīšanas sertificēto personu reģistrs.
Personas dati tiek glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā.
Personai kā datu subjektam ir tiesības:
1. pieprasīt Pārzinim piekļūt datu subjekta apstrādātajiem personas datiem;
2. iesniedzot pamatojumu, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu;
3. likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
4. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).
Iesnieguma iesniedzējs ar parakstu apliecina, ka iepazinies ar datu apstrādes pamatojumu (t.sk. pārzini, mērķi, tiesisko regulējumu,
saņēmējiem u.c.) un apņemas informēt citas personas, kas minētas iesniegumā, par to personu datu apstrādi, kas saistītas ar šī
iesnieguma izskatīšanu.
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par savu personas datu apstrādi, kā arī es atbildu par sniegto personas datu patiesumu
un pareizību.

Pielikumā:
☐ pilnvara (ja iesniedzējs ir pilnvarotā persona) uz ____ lp.;
☐ mācību iestādes izziņa uz ____ lp.;
☐ cits (lūdzu norādīt) ____________________________________________________________ uz ____ lp.
Atbildi uz iesniegumu vēlos saņemt**: (lūdzu, norādiet vienu saņemšanas veidu)
☐ pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi;
☐ elektroniski uz e-pastu (lūdzu, norādiet precīzu e-pasta adresi) _____________________________
ar nosacījumu, ka visi dokumenti iesniegti elektroniski ar e-parakstu un drošu laika zīmogu

Ar savu parakstu apliecinu, ka arhīva dokumentos iegūto informāciju izmantošu tikai tiem mērķiem, kuriem
tā pieprasīta atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

20___.gada _____. _______________

______________________
paraksts

_______________________
paraksta atšifrējums
(vārds un uzvārds)

* Informācija norādāma obligāti, pamatojoties uz Informācijas atklātības likuma 11.panta ceturto daļu, ņemot vērā to, ka
pieprasītie dokumenti var saturēt ierobežotas pieejamības informāciju.
** Visos gadījumos, kad dokumenti tiks atlasīti un būs nodrošināta iespēja ar tiem iepazīties, ar Jums sazināsies Arhīva
darbinieks pa iesniegumā norādīto tālruni, lai vienotos par apskates laiku. Atbilde tiek sagatavota nepieciešamības vai
atteikuma gadījumā.
_____________________________________________________________________________________________

Pirms dokumentu izsniegšanas personas identitāte pārbaudīta, arhīva dokumenti apskatei izsniegti.
(aizpilda Būvvaldes darbinieks)

Personas identitāti apliecinošs dokumenta
nosaukums (pase, personas apliecība vai
autovadītāja apliecība) un Nr.:

Būvvaldes darbinieka vārds, uzvārds, paraksts, datums:

Apskatei izsniegti šādi arhīva dokumenti:

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar arhīva dokumentiem un iepazinies ar arhīva dokumentu
izmantošanas kārtību.

_______________________

______________________

paraksts

paraksta atšifrējums
(vārds un uzvārds)
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