
Rīgas domes 

Pilsētas attīstības departamenta 

Pilsētvides attīstības pārvaldei 

 

Iesniedzējs (zemes gabala īpašnieks vai tā pilnvarotā persona): 

_____________________________________________________ 

(juridiskās personas nosaukums/fiziskās personas vārds, uzvārds) 

_____________________________________________________ 
(juridiskās personas reģistrācijas Nr.) 

_____________________________________________________ 
(adrese, pasta indekss) 

_____________________________________________________ 
 (kontakttālruņa numurs) 

 

IESNIEGUMS 
par apgrūtinājumu plānu saskaņošanu 

(Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments veic fiziskajām un juridiskajām personām 

piederošo zemesgabalu, Latvijas valstij piederošo (zemesgrāmatā reģistrēto) zemesgabalu, kā 

arī Latvijas valstij piederošo un piekrītošo zemesgabalu, kas iekļauti MK 10.11.2010. rīkojumā 

Nr.648 apgrūtinājumu plānu saskaņošanu) 

 

Lūdzu  

 pirmreizēji 

 atkārtoti 

saskaņot apgrūtinājumu plānu vai informāciju par apgrūtinājumiem sekojošiem objektiem: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Pielikumā pievieno: 
1. apgrūtinājumu plānu, kurš ir izstrādāts atbilstoši MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1019 „Zemes 

kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 215.punktam, 1 (viens) eksemplārs papīrformātā un digitālā veidā 

vektordatu formātā (dwg. vai dgn.); 

2. apgrūtinājumu pamatojošus dokumentus atbilstoši MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1019 „Zemes 

kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 215.punktam, kopijas; 

3. pilnvaru (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona); 

4. MK 10.11.2010. rīkojumu Nr.648 ar atbilstošu pielikumu (ja nepieciešams). 

 
 Vēlos saņemt paziņojumu par šī iesnieguma izpildi uz e-pastu______________________ 

 

20___.gada ___.________  ________________________________________ 
 paraksts-fiziskai personai/ paraksts, uzvārds, amats-juridiskai personai  
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Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departaments Pilsētvides attīstības departaments), adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67012947, e-

pasts: pad@riga.lv.  

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju 

drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, e-pasts: dac@riga.lv.  

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, tālrunis, adrese, e-pasts, paraksts) apstrādes mērķis – Latvijas 

valstij piederošo (zemesgrāmatā reģistrēto) zemesgabalu, kā arī Latvijas valstij piederošu un piekrītošu 

zemesgabalu, kas iekļauti Ministru kabineta 10.11.2010. rīkojumā Nr.648 apgrūtinājuma plāna saskaņošana, t.sk. 

saziņa ar Jums. 

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesības aktos noteikto juridisko pienākumu 

izpilde (Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums un Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1019 “Zemes 

kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”). 

Personas datu saņēmēji – Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības – Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departaments (pakalpojuma nodrošināšana), Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs (iesnieguma 

reģistrēšana), Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī 

nepieciešamības gadījumā apstrādātāji, ar kuriem ir Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā 

atbalsta nodrošināšanu.  

Jūsu personas datus glabās ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas. 

Informējam, ka jums kā datu subjektam ir tiesības: 

1. Pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo 

personas datu labošanu un 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.  

 

 

 


