
Rīgas domes 

Pilsētas attīstības departamenta 

Ģeomātikas pārvaldei 

 

PIEPRASĪJUMS 

ģeotelpiskās informācijas izmantošanai diplomdarba vai studiju darba izstrādei 

 

I. Informācija par pieprasītāju 

 

Vārds, uzvārds:        

Personas kods:        

Deklarētā adrese:        

Tālrunis vai mobilais tālrunis:        

 

Kontaktinformācija pieprasījuma apstrādei, precizēšanai, Ģeotelpiskās informācijas 

izmantošanas atļaujas sagatavošanai: 

 

Vārds, uzvārds:        

Tālrunis vai mobilais tālrunis:        

E-pasta adrese:        

II. Informācija par pieprasītājam nepieciešamo ģeotelpisko informāciju 

 

Ģeotelpiskās informācijas nosaukums:        

Ģeotelpiskās informācijas teritorija:        

Ģeotelpiskās informācijas datu formāts:        

III. Informācija par ģeotelpiskās informācijas izmantošanas mērķi un veidu 

 

Ģeotelpiskās informācijas  

izmantošanas mērķis:        

Ģeotelpiskās informācijas  

izmantošanas veids:        

Vēlamais atļaujas darbības termiņš:        

 

Pielikumā: 

1. Izziņa no augstākās izglītības iestādes, kura apliecina, ka ģeotelpiskās informācijas 

pieprasītājs ir attiecīgās iestādes students un izstrādā diplomdarbu vai studiju 

darbu, norādot tā nosaukumu; 

2. Kartogrāfisks attēls ar iezīmētu teritoriju, kurai nepieciešama ģeotelpiskā 

informācija. 
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 paraksts / vārds, uzvārds 



 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

Ģeomātikas pārvaldes Ģeotelpiskās informācijas aprites nodaļa), adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis: 

67015817, e-pasts: geo@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.  

Iesniegumā norādīto personas datu (vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, e-pasts) apstrādes mērķis – pakalpojuma 

sniegšana, t.sk. saziņa ar Jums pakalpojuma ietvaros.  

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

(Ģeotelpiskās informācijas likums, Ministru kabineta 30.08.2011. noteikumi Nr.673 “Ģeotelpisko datu kopas 

izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”). 

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

departaments (pakalpojumu nodrošināšana) un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta 

nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti 

līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu. 

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un pakalpojuma 

sniegšanas.  

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;  

2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi  Datu valsts inspekcijā. 

Iesnieguma iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kas minētas iesniegumā un iesnieguma pielikumos, par to 

personu datu apstrādi, kas saistīta ar šī iesnieguma izskatīšanu. 
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