
 

KLIENTA ANKETA  

KRUĪZA CEĻOJUMIEM 
 

 

Pieteikuma anketa paredzēta vienai personai vienam ceļojumam un izmantojama arī vīzas pieteikuma iesniegšanai. 

Aizpildītā anketa iesniedzama IMPRO birojā Rīgā, Merķeļa ielā 13 -122 vai pie IMPRO sadarbības partneriem Latvijā.  

 

CEĻOJUMA NOSAUKUMS:  

Ceļojums sākas    |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
                         (diena_mēnesis_gads) 

Ceļojums beidzas   |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
                                       (diena_mēnesis_gads) 

 

1. Uzvārds  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

2. Dzimtais uzvārds   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

3. Vārds (vārdi)   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

4. Dzimšanas datums 

|__|__||__|__||__|__|__|__| 
                                              (diena-mēnesis-gads) 

5. Personas kods |__|__|__|__|__|__|-|__|__|__|__|__| 
 

6. Dzimšanas vieta un valsts __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

7. Pašreizējā pilsonība(-as) (pavalstniecība)  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

8. Dzimums: 

    □ vīrietis                     □ sieviete 

 

9. Ģimenes stāvoklis: 

     

□ precējies (-usies)     □ neprecējies (-usies)     
 

□ atraitnis (-e )           □ šķīries (-usies)             

10. Laulātā(-ās) uzvārds, vārds 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

11. Laulātā(-ās) dzimšanas datums 

 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

 

12. Tēva vārds (vārdi), uzvārds 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

13. Mātes vārds (vārdi), uzvārds     

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

14. Ceļošanas dokumenta veids: 
             □ nacionālā pase                         □ nepilsoņa pase                       □  diplomātiskā pase         

 

 

15. Pases sērija un numurs: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 16. Izdevējiestāde: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

17. Pases izsniegšanas datums: 

 |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

18. Pases derīguma termiņš: 

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

 

19. Ja ceļojat uz vai caur ASV: Vai Jūs esat ceļojis vai uzturējies IRĀNĀ, IRĀKĀ, SUDĀNĀ vai SĪRIJĀ 
2011. gada 1. martā vai pēc šī datuma?     
                                       □ JĀ                                                        □ NĒ 

 



20. Informācija par dzīvesvietu (norādāma DEKLARĒTĀ adrese) 
 
 

apdzīvotā vieta: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   novads:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         
                                   (pilsēta, pagasts, ciems)                     

ielas/mājas nosaukums un mājas/dzīvokļa numurs 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     pasta indekss:  |__|__|__|__|__|__|          

 

mobilā tālruņa nr.:  |__|__|__|__|__|__|__|__|   tālruņa nr. mājās:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

 

e-pasta adrese: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

21.Pašreizējā nodarbošanās (PROFESIJA/ AMATS): 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

22. Darba devējs (studentiem, skolēniem – mācību iestādes nosaukums un adrese)  
 

Darba vietas nosaukums: 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Darba devēja adrese:                                                                                                    Tālruņa numurs: 

               
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|            |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

KRUĪZA KOMPĀNIJAI IESNIEDZAMĀ PAPILDINFORMĀCIJA: 
 
23. Kontaktpersona saziņai ārkārtas gadījumos:  
 

Uzvārds, vārds |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Radniecība / attiecību statuss  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Dzīvesvietas adrese:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

Tālruņa numurs:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-pasta adrese:   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

24. Informācija par norēķinu veidu uz kuģa: 

 

□    skaidra nauda  

□    kredītkarte : MASTERCARD, VISAcard, AMERICAN EXPRESS (pasvītrot kredītkartes veidu) 

 

Kredītkartes numurs: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Kredītkartes derīguma termiņš: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  

Kredītkartes īpašnieks:      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Esmu informēts(-a) un piekrītu, ka dati, kas iekļauti šajā anketā, tiks ievadīti attiecīgās valsts vīzu vai kruīzu kompānijas 

informācijas sistēmā un būs pieejami kompetentām iestādēm, kuras tos apstrādās, lai pieņemtu lēmumu par vīzas 

piešķiršanu.  

Apliecinu, ka esmu sapratis(-usi) šīs anketas jautājumus un manis sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.  

Apzinos, ka par nepilnīgas un nepatiesas informācijas sniegšanu man var liegt iespēju saņemt konkrētās valsts vīzu, kā 

arī attiecīgās valsts konsulāts var atteikt ieceļošanu, kā arī anulēt vai atcelt jau izsniegtu vīzu. 

 

Anketas aizpildītāja paraksts 

 
Anketas aizpildītāja uzvārds, vārds 

 

 

Anketas aizpildīšanas datums: |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 

 


