
PIETEIKUMS NR.
/aizpilda pieteikuma pieņēmējs/

1. Informācija par Rēzeknieša kartes lietotāju:

Lietotāja personas kods:

Lietotājs: V Ā R D S
U Z V Ā R D S

Informācija: Rēzeknes pilsētas dome noskaidro klienta identitāti atbilstoši pasei, dzimšanas apliecībai, personas apliecībai vai Rēzeknes pilsētas domes izdotam dokumentam. 

  

       

Dzīvesvieta:

Tālruņa numurs: 

PILSĒTA, NOVADS, PAGASTS, IELA, MĀJAS/DZ. NR. VAI NOSAUKUMS  LV-    

E-pasta adrese: 

2. Informācija par pieteikuma iesniedzēju, ja pieteikumu neiesniedz Rēzeknieša kartes lietotājs:

Informācija:               Rēzeknes pilsētas dome noskaidro pieteikuma iesniedzēja identitāti atbilstoši pasei, personas apliecībai vai Rēzeknes pilsētas domes izdotam dokumentam un pilnvarojumu atbilstoši 
pilnvaras oriģinālam vai citam dokumentam, kas apliecina tiesības būt par klienta pārstāvi. Klientam ir personīgi jāierodas Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, ja klienta izskatu 
nevar apliecināt atbilstoši personu apliecinošos dokumentos esošai fotogrāfijai. 

Pieteikuma iesniedzējs: VĀRDS, UZVĀRDS

Pieteikuma iesniedzēja personas kods:

3. Rēzeknieša kartes saņemšanas iemesls:
pirmreizēja saņemšana;

iepriekš izsniegtā Rēzeknieša karte nav tehniskā vai lietošanas kārtībā Rēzeknes pilsētas domes vainas dēļ;

iepriekš izsniegtās Rēzeknieša kartes nomaiņa sakarā ar klienta datu izmaiņām;

iepriekš izsniegtās Rēzeknieša kartes atjaunošana tās derīguma termiņa pēdējā mēnesī, vai pēc derīguma termiņa beigām;

iepriekš izsniegtā Rēzeknieša karte ir nozaudēta, nozagta vai citu iemeslu dēļ netiek nodota Rēzeknes pilsētas domē;

iepriekš izsniegtā Rēzeknieša karte ir anulēta vai bloķēta tās derīguma termiņa laikā;

iepriekš izsniegtā Rēzeknieša karte nav tehniskā vai lietošanas kārtībā klienta vainas dēļ.

Informācija:                      Ja Rēzeknieša karte nozaudēta, nolaupīta vai citu iemeslu dēļ netiek nodots Rēzeknes pilsētas domei, Rēzeknes karte bloķēta vai anulēta tās derīguma termiņa
laikā vai nav tehniskā vai lietošanas kārtībā pasažiera vainas dēļ, ir maksājama maksa par jaunas Rēzeknieša kartes izgatavošanu 4.00 EUR apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības 
nodokli. Ja maksa par Rēzeknieša kartes izgatavošanu netiek samaksāta, Rēzeknes pilsētas dome neizsniedz jaunu Rēzeknieša karti.

                   
       

6.  Uzrādīti un iesniegti šādi dokumenti:
uzrādīts/a iesniegts/a DOKUMENTA NOSAUKUMS, NUMURS, IZSNIEGŠANAS DATUMS UN IZSNIEDZĒJS
uzrādīts/a iesniegts/a DOKUMENTA NOSAUKUMS, NUMURS, IZSNIEGŠANAS DATUMS UN IZSNIEDZĒJS

4. Informācija par atvieglojumu, atbilstoši kategorijai.
Pirmsskolas vec. bērns (deklarēts)
Pirmsskolas vec. bērns (nedeklarēts, apmeklē PII)
Bārenis, bez vecāku gādības palicis bērns (deklarēts) 
Skolēns (deklarēts) 
Skolēns (nedeklarēts)

Persona vecāka par 60 gadiem (deklarēta)
Daudzbērnu ģimene, persona (deklarēta)
I, II, III grupas invalīds (deklarēts)
Trūcīga ģimene, persona (deklarēta)
Maznodrošināta ģimene, persona (deklarēta)

5. Izglītības iestāde /jāaizpilda, ja izvēlēts - Pirmsskolas vecuma bērns vai skolēns/

 
Persona ar apgādībā esošiem bērniem (deklarēta) Persona, kam pieder nekustamais īpašums Rēzeknē 
Students (deklarēts) 
Persona strādājoša Rēzeknē vai Rēzeknes novadā (deklarēta)

Persona, kas iegādājas Rēzēknieša karti
Cits



 
 

Pieteikuma pieņēmējs:Pieteikuma iesniedzējs:

IESNIEDZĒJA PARAKSTS

PARAKSTA ATŠIFRĒJUMS

 PIEŅĒMĒJA PARAKSTS

DARBA NR.

DD. MM. GGGG

V. UZVĀRDS

DD.MM.GGGG

*Piekrītu, ka uz šīs Rēzeknieša kartes tiek norādīts personas kods.

Pieteikuma iesniedzējam ir atteikts izsniegt Rēzeknieša karti,  jo

un derīguma termiņu līdz  Pieteikuma iesniedzējam izsniegta Rēzeknieša karte ar Nr. DD.MM.GGGG 
8. Informācija par Rēzeknieša kartes izsniegšanu:

Rēzeknieša karte pieteikuma iesniedzējam tiks izsniegta pēc pieteikuma izskatīšanas, par izsniegšanas laiku un vietu paziņojot uz
norādīto kontaktinformāciju.

7. Apliecinājums:
Parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka:
pieteikumā ierakstītās ziņas ir patiesas;
esmu iepazinies ar normatīvajiem dokumentiem un apņemos tos ievērot, kā arī apzinos, ka Rēzeknieša karte ir Rēzeknes 
pilsētas domes īpašums;
esmu iepazinies ar Rēzeknieša kartes izmantošanas kārtību;
apņemos Rēzeknieša karti nenodot trešo personu lietošanā;

 

apņemos nekavējoties rakstveidā vai elektroniski, nosūtot vēstuli no šajā pieteikumā minētās e-pasta adreses, informēt Rēzeknes
pilsētas domi, ja man ir zudis tiesiskais pamats piešķirtā atvieglojuma izmantošanai, un apzinos, ka esmu atbildīgs par 
zaudējumiem, ko esmu radījis laikā, kad izmantoju atvieglojumu bez tiesiskā pamata; 
 

           

          

piekrītu, ka Rēzeknes pilsētas domei ir tiesības bloķēt manu Rēzeknieša karti, ja man ir zudis tiesiskais pamats izmantot piešķirto
atvieglojumu vai atlaidi;
esmu informēts, ka Rēzeknieša kartes bloķēšanas gadījumā man ir jāierodas Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas
centrā; 

         

esmu informēts, ka visas sūdzības, pretenzijas un iesniegumi saistībā ar šo pakalpojumu ir iesniedzami institūcijai vai sadarbības
partnerim, kas sniedz šos pakalpojumus; 
piekrītu fiziskās personas datu apstrādei šo pakalpojumu nodrošināšanas vajadzībām un atļauju Rēzeknes pilsētas domei
nodot fiziskās personas datus institūcijai vai sadarbības partnerim, kas sniedz šos pakalpojumus, tādā apjomā, kāds
nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai;  
apzinos, ka Rēzeknieša karte var tikt bloķēta normatīvajos dokumentos noteiktos gadījumos, kas var liegt iespēju izmantot
tās pakalpojumus;
piekrītu individuālu paziņojumu saņemšanai uz norādīto kontaktinformāciju par pakalpojuma derīguma, saņemšanas un 
izmantošanas nosacījumiem.

piekrītu fiziskās personas datu izmantošanai un apstrādei Rēzeknieša kartes sistēmas vajadzībām un datu saņemšanai no valsts,
pašvaldības un citu institūciju reģistriem šī mērķa realizācijai, tajā skaitā individuālu paziņojumu saņemšanai uz norādīto
kontaktinformāciju par kartes un biļešu derīguma, izmantošanas un saņemšanas nosacījumiem, atvieglojuma izmantošanas 
nosacījumiem;

esmu informēts, ka Rēzeknieša kartei automātiski tiks piesaistīti citi pakalpojumi jomās, kurās tiek nodrošināta identifikācija
ar Rēzeknieša karti, apņemos iepazīties ar šo pakalpojumu lietošanas kārtību;
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Rēzeknieša karti saņēmu:

 PARAKSTS PARAKSTA ATŠIFRĒJUMS DD.MM.GGGG
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