1.pielikums
Kuldīgas novada Domes
saistošajiem noteikumiem Nr.2014/13
”Par braukšanas maksas atvieglojumiem
Kuldīgas novadā”

.................................................................................................
(izglītības iestādes vai pagasta pārvaldes nosaukums, kam adresēts iesniegums)

...............................................................................................................
(izglītojamā vecāka vārds, uzvārds, personas kods)

...............................................................................................................
(dzīvesvietas adrese, tālrunis)

IESNIEGUMS
sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai
Lūdzu kompensēt transporta izdevumus par mana dēla/meitas
....................................................................................................................................................
(vārds, uzvārds, personas kods)

braucieniem no dzīvesvietas........................................................................................................
(adrese)

uz......................................................................................................... un
(izglītības iestādes nosaukums)

atpakaļ pēc iesniegtajām braukšanas biļetēm.
Sabiedriskā transporta maršruts .................................................................................................
Transporta izdevumu kompensācijas saņēmējs:.........................................................................
(vārds, uzvārds )

Transporta izdevumu kompensāciju lūdzu pārskaitīt uz bankas kontu.
......................................................................................... ..........................................................
(bankas nosaukums un konta Nr.)

Esmu iepazinies/-usies ar Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.2014/13 ”Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā” un informēts/-a, ka
novada pašvaldība atmaksā tikai transporta biļetes, kas atbilst iesnieguma veidlapā
norādītajam maršrutam un ir iesniegtas noteiktajā kārtībā.

______________________________
(paraksts un atšifrējums)

________________________________
(datums)

2.pielikums
Kuldīgas novada Domes
saistošajiem noteikumiem Nr.2014/13
”Par braukšanas maksas atvieglojumiem
Kuldīgas novadā”

.................................................................................................
(izglītības iestādes vai pagasta pārvaldes nosaukums, kam adresēts iesniegums)

………...............................................................................................
(izglītojamā vecāka vārds, uzvārds, personas kods)

………..............................................................................................
(dzīvesvietas adrese, tālrunis)

IESNIEGUMS
personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai
Lūdzu kompensēt transporta izdevumus par mana dēla/meitas
....................................................................................................................................................
(vārds, uzvārds, personas kods)

braucieniem no dzīvesvietas........................................................................................................
(adrese)

uz......................................................................................................... un
(izglītības iestādes nosaukums)

atpakaļ pēc noteiktā aprēķina.
Izglītojamā deklarētā vai faktiskā dzīves vieta atrodas..................km līdz izglītības iestādei
.........................................................................................................................
(izglītības iestādes nosaukums)
un.................km līdz tuvākai satiksmes autobusa pieturai, kā arī minētā maršrutā nekursē
sabiedriskais transports vai nekursē atbilstošajos laikos, kā arī netiek nodrošināts pašvaldības
transports izglītojamo pārvadājumiem.
Transporta kompensācijas saņēmējs:.....................................................................................
(vārds, uzvārds )
Transporta izdevumu kompensāciju, lūdzu pārskaitīt uz bankas kontu
.......................................................................................... ....................................................
(bankas nosaukums un konta Nr.)

Esmu iepazinies/-usies ar Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.2014/13 ”Par braukšanas atvieglojumiem Kuldīgas novadā” un informēts/-a, ka novada
pašvaldība sedz transporta izdevumus tikai noteikumos norādītajos gadījumos un noteiktajā
kārtībā.

______________________________
(paraksts un atšifrējums)

_______________________________
(datums)

3.pielikums
Kuldīgas novada Domes
saistošajiem noteikumiem Nr.2014/13
„Par braukšanas maksas atvieglojumiem
Kuldīgas novadā”
Datu pārzinis personas datu apstrādei mērķim „pakalpojumu sniegšana trešajām personām, izmantojot
personalizētās viedkartes”: SIA „Rīgas karte”, reģistrācijas Nr.40003979933, juridiskā adrese: Vīlandes iela 63, Rīga, LV-1010
Pieteikuma iesniegšanas pamatojums: personalizētas viedkartes (e-talona) saņemšana, lai izmantotu transporta
pakalpojumus - saskaņā ar līgumu Elektronisko viedkaršu elektroniskās reģistrēšanas sistēmas nodrošināšana
Kuldīgas novada pašvaldībā”

Pieteikuma iesniegšanas datums___ ___ .___ ___.___ ___ ___ ___
/aizpilda pakalpojumu sniedzējs/

INDIVIDUĀLS PIETEIKUMS PERSONALIZĒTĀS VIEDKARTES (e-talona)
SAŅEMŠANAI
Nr.____________________________
/aizpilda pakalpojumu sniedzējs/

1. Informācija par Izglītojamo, kam nepieciešama viedkarte
Izglītojamais/persona, kas vecāka par 75 gadiem
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, adrese,izglītītojamiem - izglītības iestāde)

Personas kods: __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
Izglītojamā/personas rīcībā:
□ nav derīga personalizētā viedkarte
□ ir derīga personalizētā viedkarte ar Nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Viedkartes saņemšanas iemesls:
□ pirmreizēja saņemšana (bez maksas);
□ iepriekš izsniegtās viedkartes atjaunošana tās derīguma termiņa pēdējā mēnesī vai mēnesi
pēc tās derīguma termiņa (bez maksas);
□ iepriekš izsniegtā viedkarte nav tehniskā vai lietošanas kārtībā;
□ iepriekš izsniegtā viedkarte nozaudēta, nolaupīta vai citu iemeslu dēļ tā nav personas
rīcībā;
□ iepriekš izsniegtā viedkarte ir bloķēta tās derīguma termiņa laikā.
Informācija: Ja personalizētā viedkarte nozaudēta, nolaupīta vai citu iemeslu dēļ nav personas rīcībā,
personalizētā viedkarte bloķēta tās derīguma termiņa laikā vai nav tehniskā vai lietošanas kārtībā personas
vainas dēļ, ir maksājama maksa par jaunas viedkartes izgatavošanu 3,45 euro, tai skaitā pievienotās vērtības
nodokli. Ja maksa par viedkartes izgatavošanu netiek samaksāta, personai neizsniedz jaunu personalizēto
viedkarti.
3. Informācija par pieteikuma iesniedzēju, ja viņš iesniedz pieteikumu /aizpilda pieteikuma
iesniedzējs/:

Pieteikuma iesniedzēja (likumiskais pārstāvis)
_________________________________________________________________________
(pieteikuma iesniedzēja vārds uzvārds)

Pieteikuma iesniedzēja personas kods: __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
Uzrādīts pamatojošs dokuments
__________________________________________________________________________
(dokumenta, kas apliecina, ka Pieteikuma iesniedzējs ir izglītojamā likumiskais pārstāvis), nosaukums, numurs,

__________________________________________________________________________
izsniegšanas datums un izsniedzējs)
Informācija: Pieteikuma iesniedzējs pierāda identitāti atbilstoši pasei vai identifikācijas kartei un pilnvarojumu
atbilstoši uzrādītam pilnvaras oriģinālam vai citam dokumentam, kas apliecina tiesības būt par pārstāvi.

4. Apliecinājums:
Parakstot šo pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka:
4.1. pieteikumā ierakstītās ziņas ir patiesas;
4.2. ir iepazinies ar pakalpojumu piešķiršanas un e-talona lietošanas kārtību ;
4.3. ir iepazinies ar normatīvajiem dokumentiem un apņemas tos ievērot;
4.4. ir informēts, ka e-talonu var izmantot satiksmes autobusos Kuldīgas novadā.
4.5. ir informēts, ka gadījumos, ja e-talons tiek izmantots neatbilstoši normatīvajiem aktiem,
tā var tikt aizturēta sabiedriskā transporta nozari reglamentējošos normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos, kas aizturēšanas laikā var liegt iespēju izmantot pakalpojumus;
4.6. ir informēts, ka visi iesniegumi, prasījuma pieteikumi, pretenzijas un sūdzības par
pakalpojumu lietošanu ar personalizētajām viedkartēm ir iesniedzami pārvadātājam;
4.7. ir informēts, ka e-talonu var telefoniski bloķēt, zvanot pa telefonu 67326300;
4.8. apņemas e-talonu nenodot trešo personu lietošanā;
4.9. piekrīt fizisko personu datu izmantošanai un apstrādei datu pārziņa personas datu
apstrādes sistēmā pakalpojumu uzskaites vajadzībām, kā arī, lai nodrošinātu šī pieteikuma
5.4.punkta izpildi un e-talonu uzskaiti, vienotās elektroniskās sabiedriskā transporta biļešu
tirdzniecības un uzskaites sistēmas vajadzībām.
Informācija: Lai nodrošinātu personu prasību izpildi, e-talonā tiek glabāta informācija par
pēdējos sešos mēnešos veiktajām autorizācijām, kuru var pārbaudīt, vēršoties ar iesniegumu
pie Pakalpojuma sniedzēja .
5. Uzrādīti vai iesniegti šādi dokumenti /aizpilda Pakalpojuma sniedzējs/:
□ iesniegta personas 3x4cm formāta fotogrāfija uz balta fona, uz kuras otrā pusē uzrakstīts
vārds, uzvārds un personas kods
□ uzrādīta pilnvara /ja pieteikumu paraksta personas pilnvarotais pārstāvis/
□ iesniegts iepriekš izsniegtais e-talons ar Nr._______________________ / ja tas nodots
pakalpojumu sniedzējam/

□ iesniegts maksājumu apliecinošs dokuments par e-talona izgatavošanu /ja nepieciešams/
□ uzrādīts/a □ iesniegts/a
_________________________________________________________________________
(dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums un izsniedzējs)

□ uzrādīts/a □ iesniegts/a
_________________________________________________________________________
(dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums un izsniedzējs)

□ uzrādīts/a □ iesniegts/a
_________________________________________________________________________
(dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums un izsniedzējs)

Pieteikuma iesniedzējs:______________________________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Pieteikuma pieņēmējs :
_____________________________________________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------/aizpilda pakalpojumu sniedzējs pēc pieteikuma pieņemšanas/

Pieteikuma iesniedzējam izsniegts e-talons ar Nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ un derīguma
termiņu līdz __ __ .__ __.__ __ __ __. .
Pieteikuma pieņēmējs :
_____________________________________________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)
Pieteikuma iesniedzēja apliecinājums par pakalpojuma saņemšanu personalizētajā viedkartē:
______________ _______________ ____________________
(datums)

(paraksts )

(paraksta atšifrējums)

