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Individuālais pieteikums personalizētās viedkartes un/vai braukšanas maksas atvieglojuma 

saņemšanai ar pilnvarojumu 
 
20___.gada _____. _______________  

 
Es, _______________________________ , personas kods _____________________, dzimšanas dati _____________ 
 

Pases dati. 
 

1. Parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka: 
1.1. pieteikumā ierakstītās ziņas ir patiesas; 

1.2. esmu iepazinies ar normatīvajiem dokumentiem un apņemos tos ievērot, kā arī apzinos, ka personalizētā viedkarte 

(turpmāk arī - e talons) ir RP SIA „Rīgas satiksme” īpašums (izņemot gadījumus, ja uz e talona norādīts cits īpašnieks), 

kas nodots klienta turējumā, un var tikt aizturēts (arī elektroniski) atbilstoši normatīvajiem dokumentiem; 

1.3. esmu iepazinies ar sabiedriskā transporta izmantošanas kārtību un e talonā ielādējamo abonementa biļešu 

nosacījumiem; 

1.4. apņemos e talonu nenodot trešo personu lietošanā; 

1.5. RP SIA "Rīgas satiksme" interneta veikala izmantošanas gadījumā piekrītu lietot to saskaņā ar tā lietošanas 

noteikumiem; 

1.6. esmu informēts, ka saņemot e talonu, tajā automātiski tiks aktivizēts elektroniskais maks (turpmāk - E maciņš) un tā 

lietošanas gadījumā piekrītu to lietot saskaņā ar RP SIA "Rīgas satiksme" Elektroniskā maka aktivizēšanas un 

izmantošanas noteikumiem u.c. normatīvajiem aktiem; 

1.7. piekrītu fiziskās personas datu (tai skaitā dzimšanas datu) izmantošanai un apstrādei personas datu apstrādes sistēmā 

vienotās elektroniskās sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības un uzskaites sistēmas vajadzībām un datu saņemšanai 

no valsts, pašvaldības un citu institūciju reģistriem šī mērķa realizācijai, tai skaitā individuālu paziņojumu saņemšanai 

uz norādīto kontaktinformāciju par e talona un biļešu derīguma, izmantošanas un saņemšanas nosacījumiem, 

atvieglojuma izmantošanas nosacījumiem un līgumsoda piemērošanu; 

1.8. esmu informēts un piekrītu, ka līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā RP SIA "Rīgas satiksme" ir tiesības nodot fiziskas 

personas datus piedziņas darbību veikšanai trešajām personām; 

1.9. apņemos nekavējoties rakstveidā vai elektroniski, nosūtot vēstuli no šajā pieteikumā minētās e-pasta adreses, informēt 

RP SIA "Rīgas satiksme", 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; 

1.10. piekrītu, ka RP SIA "Rīgas satiksme" ir tiesības bloķēt manu e talonu, ja man ir zudis tiesiskais pamats izmantot 

piešķirto atvieglojumu vai atlaidi; 

1.11. esmu informēts, ka e talona bloķēšanas gadījumā man ir jāierodas RP SIA "Rīgas satiksme" klientu apkalpošanas 

centrā. 

 

2. Ar šo pilnvaroju: 

Latvijas Jūras akadēmiju, reģ. Nr 90000040638, Flote iela 12 k-1 LV - 1016, iesniegt RP SIA “Rīgas satiksme” 

individuālo pieteikumu personalizētās viedkartes un/vai braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai ar 

pilnvarojumu un parakstīt kolektīvo pieteikumu personalizētās viedkartes un/vai braukšanas maksas atvieglojuma 

saņemšanai, saņemt RP SIA “Rīgas satiksme” izsniegto personalizēto viedkarti un izsniegt to man.  

 

Pilnvara izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām un derīga pieteikumā 2.punktā norādītā uzdevuma izpildei.  

 
 Piekrītu, ka iestāde nodod manus un mana bērna datus RP SIA “Rīgas satiksme” individuālu paziņojumu 

nosūtīšanai. 
 

Pielikumā:  

 Fotogrāfija, uz kuras otrās puses norādīts personalizētās viedkartes saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods.  

 

__________________________________  
(Pieteicēja paraksts) (Pieteicēja paraksta atšifrējums) 

 

 


