BALTKRIEVIJAS
VĪZAS PIETEIKUMA
ANKETA
Pieteikuma anketa paredzēta vienai personai vienam ceļojumam.
Aizpildītā anketa iesniedzama IMPRO birojos Rīgā vai pie IMPRO sadarbības partneriem Latvijā.
Lūdzam aizpildīt anketu DRUKĀTIEM BURTIEM!
Ieceļošanas datums (diena_mēnesis_gads)

Izceļošanas datums (diena_mēnesis_gads)

Ceļojuma nosaukums:

1. Uzvārds :
2. Vārds (vārdi):
3. Dzimtais uzvārds:

4. Dzimšanas datums (diena-mēnesis-gads)

5. Dzimšanas vieta un valsts

6. Pašreizējā pilsonība(-as) (pavalstniecība)

7. Dzimums:
□ vīrietis

□ sieviete

8. Ģimenes stāvoklis:
□ neprecējies (-usies)

□ precējies (-usies)

□ atraitnis (e)

□ šķīries (-usies)

□ cits

9. Laulātā(-ās) uzvārds, vārds:

10. Laulātā(-ās) dzimšanas datums:

11. Laulātā(-ās) dzimtais uzvārds:

12. Laulātā(-ās) pilsonība:

13. Laulātā(-ās) dzimšanas vieta un valsts:

14. Ja braucat kopā ar bērniem, kas atzīmēti jūsu pasē, norādiet ziņas par viņiem:
vārds
uzvārds
dzimšanas datums un vieta

15. Ceļošanas dokumenta veids:
□ nacionālā pase
□ diplomātiskā pase

□ nepilsoņa pase

16. Pases sērija un numurs:

17. Izdevējiestāde:

18. Pases izsniegšanas datums:

19. Pases derīguma termiņš:

20. Baltkrievijā apmeklējamās pilsētas, apzdzīvotas vietas:

21. Informācija par uzaicinātājorganizāciju vai personu (aizpildāms, ja neceļojat IMPRO grupas sastāvā):
a) vārds, uzvārds (organizācijas nosaukums)
b) adrese:
Pilsēta (apdzīvotās vietas nosaukums)

Iela: (mājas nosaukums)

Nr. (mājas - dzīvokļa)

Tālruņa nr.:

mobilais:

e-pasts:
22. Informācija par dzīvesvietu (norādāma deklarētā adrese):
Pilsēta (apdzīvotās vietas nosaukums - pagasts, ciems, novads)

Pasta indekss:

Ielas (vai mājas) nosaukums

Nr. (mājas - dzīvokļa)

Mājas telefons:

Mob.tel.:

23. Darba devējs (studentiem, skolēniem – mācību iestādes nosaukums un adrese)
Darba vietas nosaukums:
Darba devēja adrese:
Nodarbošanās:

Tālruņa nr.:
24. Vīzas veids:
a) □ grupas vīza
□ mācības/ studijas

□ individuālā vīza
□ cits (lūdzu norādīt):

□ radu vai draugu apciemojums

□ dienesta / oficiāls brauciens

b) □ vienreizējā

□ divreizējā

□ daudzkērtējā

□ tranzīts

25. Transporta veids:
□ autobuss
□ automašīna

□ vilciens
□ lidmašīna

26. Iztikas līdzekļi uzturēšanās laikā Baltkrievijas
Republikā:
□ cits

27. Vai jūs esat bijis(-usi ) Baltkrievijas Republikā?

□ skaidra nauda □ kredītkartes □ ceļojuma čeki
□ jā

□ nē

Ar šo apliecinu, ka anketā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Apzinos, ka nepatiesa informācija vai atteikšanās
iesniegt nepieciešamos dokumentus var kalpot par iemeslu aizliegumam iebraukt Baltkrievijas Republikā.
Esmu arī brīdināts, ka gadījumā, ja iesniegtā informācija tiks atzīta kā nepatiesa, vīza var tikt anulēta jebkurā brīdī.

Esmu informēts(-a), ka vīzas atteikuma gadījumā veiktā samaksa par konkrētās valsts konsulārajiem
pakalpojumiem netiek atmaksāta un ka vēstniecība nesniedz informāciju par vīzas atteikuma iemesliem.

Anketas aizpildītāja paraksts:

Anketas aizpildīšanas datums:

Anketas aizpildītāja uzvārds, vārds:

