Rīgas pilsētas būvvaldes
Pilsētvides dizaina pārvaldes
Valsts valodas un pilsētvides nodaļai
fiziskas personas vārds un uzvārds/ juridiskas personas nosaukums un reģ. Nr.
pilnvarotas personas vārds un uzvārds

adrese, pasta indekss
tālrunis

IESNIEGUMS
Lūdzu saskaņot reklāmas/reklāmas objekta ___________________________________, Rīgā
norādīt izvietošanas adresi (izņemot mobilo reklāmu)

(kadastra Nr. ________________________________), projektu un izsniegt izvietošanas atļauju:
tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei

☐ Pirmreizējai reklāmai/reklāmas objektam;
☐ Reklāmas/reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņai ___.___.______. izvietošanas atļaujā Nr. BV-___-______-ari;
☐ Tīkla reklāma.
1. Reklāmas devējs ____________________________________________________________________
fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods/juridiskas personas nosaukums un reģ. Nr.
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese

2. Reklāmas izplatītājs _________________________________________________________________
fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods/juridiskas personas nosaukums un reģ. Nr.
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese

3. Reklāmas objekts ___________________________________________________________________
stends, pilons, transparents u. tml.

4. Reklāmas teksts (vai teksta daļa) ______________________________________________________
5. Reklāmas izmērs ______ m x ______ m, ___________________, skaits _____________
vienpusēja, divpusēja u. tml.

______ m x ______ m, ___________________, skaits _____________
vienpusēja, divpusēja u. tml.

6. Izvietošanas periods ___.___._______. līdz ___.___._______.
izņemot izkārtnes

7. Nodevas maksātājs par reklāmas eksponēšanu ____________________________________________________
izņemot izkārtnes

fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods/juridiskas personas nosaukums un reģ. Nr.

______________________________________________________________________________________________
nodevas maksātāja juridiskā un faktiskā adrese, pasta indekss

______________________________________________________________________________________________
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese

______________________________________________________________________________________________
nodevas maksātāja norēķinu banka

Konta
numurs

 dokumentu rekvizītu „paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu
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Pielikumā:
☐ krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta skices vai fotomontāžas projekts, norādot izmērus un mērogu (publiska
pasākuma gadījumā divos eksemplāros);
☐ papildefektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti) ja tādi plānoti;
☐ transportlīdzekļa, piekabes, puspiekabes valsts reģistrācijas numurs (tikai mobilajai reklāmai);
☐ reklāmas devēja rakstveida apliecinājums, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas
rakstveida piekrišana reklāmas izvietošanai, ja paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma
(tikai reklāmas objektiem bez piesaistes zemei).
Tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei:
☐ zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstveida piekrišana reklāmas objekta izvietošanai, ja to
paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma;
☐ noteiktā kārtībā sagatavots zemes vienības situācijas plāns, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta;
☐ apdares materiālu un krāsu risinājumu apraksts;
☐ pieslēguma projekts un saskaņojums ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt
elektropiegādes tīkliem vai citām inženierkomunikācijām, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem un
trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas;
☐ saskaņojums ar VAS „Latvijas valsts ceļi” (ja objekts izvietots gar ceļu);
☐ objekta novietnes piesaiste uz zemes vienības situācijas plāna (ja objekts izvietots ielu sarkanajās līnijās);
☐ citi materiāli____________________________________________________________________.
Pielikumi iesniegti uz __________________ lapām.
Būvvaldes pieprasījumu par papildu informācijas (dokumentu) iesniegšanu un/vai lēmumu par atbildes sniegšanas
termiņa pagarināšanu sūtīt elektroniski uz e-pastu _________________________________.

Lūdzu atbildi nosūtīt elektroniski uz e-pastu _________________________________.
Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas pilsētas būvvalde, adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67105800,
elektroniskā pasta adrese: buvvalde@riga.lv).
Personas datu aizsardzības speciālists ir 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 – reklāmas/reklāmas objektu saskaņošana, atbildes sagatavošanas, kā arī uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai.
Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim reklāmas normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Reklāmas likums, likums “Par
kultūras pieminekļu aizsardzību”, Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums, Valsts valodas likums, Iesnieguma likums, Alkoholisko
dzērienu aprites likums, Azartspēļu un izložu likums, Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr. 127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un
aizsardzības noteikumi”, Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumi Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai
vietās, kas vērstas pret publisku vietu", Rīgas domes 01.08.2006. saistošie noteikumi Nr. 51 “Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un
citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā”, Rīgas domes 16.06.2009. saistošie noteikumi Nr. 178 “Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes
izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu”, Rīgas domes 26.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 77 “Par reklāmu, izkārtņu un citu
informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā”.
Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī nepieciešamības gadījumā apstrādātāji, ar
kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs (iesnieguma
reģistrēšanai), Rīgas pilsētas būvvalde, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgas domes Īpašuma departaments.
Personas dati tiek glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā.
Informējam, ka 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).

Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesumu, pievienoto dokumentu likumīgu izcelsmi un kopiju
atbilstību oriģināliem.

20___. gada _____. _____________

paraksts*

paraksta atšifrējums
juridiskai personai uzvārds, amats

Kontaktpersonas tālrunis ______________
 dokumentu rekvizītu „paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu
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