DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA
PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

APTAUJAS ANKETA
Detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 123, Rīgā publiskā apspriešana
Norises laiks: no 15.06.2020. līdz 14.07.2020. (ieskaitot)
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 07.07.2020. plkst. 17:30 Detālplānojuma teritorijā,
Dzirciema ielā 123, sekojot izvietotajām norādēm un ievērojot distancēšanās drošības
pasākumus.
Detālplānojuma izstrādes mērķis - izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot
zemesgabala racionālu parcelāciju un paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu
infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī piekļūšanas iespējas, vienlaikus nosakot zemes vienību
robežas, platības un apbūves rādītājus.
Ar detālplānojuma projektu līdz 14.07.2020. (ieskaitot) var iepazīties:
1. Interneta mājaslapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
2. Portālā www.geolatvija.lv;
3. Detālplānojuma teritorijā (izvietots informatīvais stends);
4. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās
9.00-13.00 (vizīti iepriekš piesakot pa tālr.nr. 67105800).
Atsauksmes līdz 14.07.2020. (ieskaitot) iesniedzamas:
1. Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas portālā www.geolatvija.lv;
2. Sūtot pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei Amatu ielā 5, Rīgā, LV-1050, vai atstājot dokumentu
skapī pie Būvvaldes ieejas;
3. Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros.
LŪDZAM IZTEIKT VIEDOKLI:

ZIŅAS PAR RESPONDENTU:
Vārds, Uzvārds: ………………………………………………………………………………………
Personas kods*: ………………………………………………………………………………………
Tālrunis: ……………………………………………………………………………………………...
Juridiskas personas nosaukums, reģ.nr.: ………………………………………………………….….
Faktiskā dzīves vietas adrese: ………………………………………...………………………………
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 drošības
centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.
Personas datu apstrādes mērķis: sabiedrības viedokļa apkopošana un izvērtēšana detālplānojuma publiskās
apspriešanas ietvaros, kā arī atbildes sniegšana iesniedzējam.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde
(Administratīvā procesa likums, Teritorijas attīstības plānošanas likums, Ministru kabineta noteikumi Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”).
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, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija, VAS “Latvijas Pasts” (korespondences sūtījumiem), Rīgas domes Pilsētas attīstības
departaments (administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas gadījumā) un citi personas datu
saņēmēji, kas saistīti ar Rīgas pilsētas būvvaldes tiesisko pienākumu izpildi.
Personas datu avoti: Rīgas pilsētas informācijas sistēmas, Iedzīvotāju reģistrs.
Personas dati tiek glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā.
Personai ka 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).
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par savu personas datu apstrādi, kā arī es atbildu par sniegto
personas datu patiesumu un pareizību.

Datums: …………………………………

Paraksts: …………………………………

* Šai informācijai ir ierobežotas pieejamības statuss, saskaņā ar Informācijas atklātības likumu.

