
Iesniegums 
par bojātas numismātikas monētas vai komplekta 

iesniegšanu apmaiņai 

Iesaiņojuma Nr.: 

Datums: .

1. Persona, kas iesniedz numismātikas monētas vai komplektu (iesniedzējs)

Vārds, uzvārds/Juridiskās personas nosaukums: 

Personas kods/ 

Juridiskās personas reģ. Nr.:

Personu  
apliecinoša  
dokumenta Nr.: 

Deklarētā dzīvesvietas /juridiskā adrese:  

Pasta indekss: Tālr.: 

e-pasts: 

Juridiskās personas pārstāvja vārds, uzvārds un pārstāvības pamats: 

Juridiskas personas patiesais labuma guvējs: 

 Atbilstoši Latvijas Republikas Uzņēmuma Reģistra datiem (apliecinājums par politiski nozīmīgas personas statusu nav 
nepieciešams) 

 Cita persona (lūgums norādīt zemāk un apliecināt politiski nozīmīgas personas statusu): 

Apliecinu, ka  

 es esmu/patiesais labuma guvējs ir  es neesmu/patiesais labuma guvējs nav 

politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta 
persona 

2. Iesniegtā numismātikas monēta vai komplekts:

 EUR  LVL 

Numismātikas monēta vai komplekts nosaukums: Skaits: 

3. Numismātikas monētas vai komplekta bojājuma iemesls (nepieciešamības gadījumā var pievienot uz atsevišķas lapas).
Iesniedzams dokuments, kas apliecina numismātikas monētas vai komplekta iegādi Latvijas Bankā (ja tāds ir) 



 
 
 
 
Iesniegumu pieņēma Latvijas Bankas darbinieks: _____________________________________________ 

 
 

4. Fiziskas personas ienākumu avots (piemēram, darba vieta un atalgojums, pašnodarbināta persona vai cits ienākumu avots); 
Juridiskās personas saimnieciskā darbības raksturojums  
 

Latvijas Bankas lēmumu un informāciju vēlos saņemt: 

 pa pastu uz 1. punktā norādīto 
adresi 

 ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu uz 1. punktā 
norādīto e-pasta adresi 

 

Apliecinu, ka numismātikas monēta vai komplekts manā klātbūtnē ievietots slēgtā iesaiņojumā ar plombas numuru 
atbilstoši reģistrācijas numuram.  
Esmu informēts, ka, ja numismātikas monētai vai komplektam tiks konstatēts ražošanas defekts, tas tiks apmainīts pret 
tādu pašu numismātikas monētu vai komplektu bez defekta vai, ja attiecīgā numismātikas monētas vai komplekta 
tirdzniecība Latvijas Bankas kasēs ir izbeigta, tiks atlīdzināta tā pirkuma summa euro saskaņā ar Latvijas Bankas 
izsniegto pirkumu apliecinošo dokumentu, bet, ja tādu neesmu iesniedzis, – atbilstoši pēdējai Latvijas Bankas noteiktajai 
pārdošanas cenai bez apjoma atlaides. Ja numismātikas monētai vai komplektam tiks konstatēti citi defekti (nevis 
ražošanas defekti), to atdos man atpakaļ. Pēc mana pieprasījuma šādu numismātikas monētu vai komplektu var apmainīt 
pret euro, atlīdzinot tā nominālvērtību.   

Iesniedzēja paraksts:  Datums:  
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