
Iesniegums 
par bojātu naudas zīmju iesniegšanu apmaiņai 

par naudas zīmju ar viltojuma pazīmēm iesniegšanu 
identifikācijai 

Iesaiņojuma Nr.: 

Datums: .

1. Persona, kas iesniedz naudas zīmes (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 pārstāvniecības 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. Iesniegtās naudas zīmes:

 EUR    LVL  cita 

Nominālvērtība: Skaits: Kopā (kopējā 
nominālvērtība): 

Iesniegto naudas zīmju kopējā nominālvērtība (summa): 



 

 
 
Iesniegumu pieņēma Latvijas Bankas darbinieks: _____________________________________________ 
 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra Regulu (ES) Nr. 1210/2010 ar euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai 
nederīgām euro monētām un Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 19. aprīļa lēmumu 2013/211/ES par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, 
apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (ECB/2013/10) Latvijas Banka neatlīdzina euro banknošu un monētu nominālvērtību, ja tās ir bojātas tīši vai tāda procesa 
rezultātā, kuram, saprātīgi pieņemot, ir sagaidāma šāda ietekme, un iesniegtās naudas zīmes atpakaļ neizsniedz. Viltotas naudas zīmes atpakaļ netiek izsniegtas, un 
netiek atlīdzināta to nominālvērtība.  

3. Naudas zīmes ar viltojuma pazīmēm iegūšanas apstākļi; naudas zīmes bojājuma iemesls (nepieciešamības gadījumā 
var pievienot uz atsevišķas lapas) un pierādījumi (ja tādi ir)  

 
Datums:           . Plkst.:                      Vieta: 
 
Lūgums sniegt detalizētu aprakstu par naudas zīmju izcelsmi un bojājumu rašanās apstākļiem. 
Ja tiek iesniegta: 
1) banknote, kura atbilst 50% vai ir mazāka par 50% no veselas banknotes, iesniedzami pierādījumi, kas apliecina 
banknotes daļas iznīcināšanu, ja tādi ir;   
2) naudas zīme, kura ir bojāta ar tinti, krāsu, aizsargierīci vai citu ķīmisku vielu, iesniedzami rakstiski paskaidrojumi un 
pierādījumi par neitralizācijas iemeslu un raksturu vai krāsojuma, traipa un piesūcinājuma veidu un iemeslu, ja tādi ir. 

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

Apmainītās naudas zīmes nominālvērtības atlīdzību vēlos saņemt:  

 Latvijas Bankas kasē  
 ar pārskaitījumu uz 
iesniedzēja kontu 

Kredītiestādes 
nosaukums:  

  Konta nr.:    

Apliecinu, ka iesniegtās naudas zīmes manā klātbūtnē ievietotas slēgtā iesaiņojumā ar plombas numuru atbilstoši 
reģistrācijas numuram. Esmu informēts, ka naudas zīmju identifikācijas rezultātā konstatēto naudas zīmju kopējā 
summa var atšķirties no šajā iesniegumā norādītās summas un, ja euro naudas zīmes tiks atzītas par apmaiņai nederīgām, 
tās atpakaļ netiks izsniegtas. Apliecinu, ka ar naudas zīmēm kopā iesniegtais iesaiņojums (maks, maisiņš, kastīte u.tml.) 
identifikācijas procesā var tikt neatgriezeniski sabojāts. 

Iesniedzēja paraksts:  Datums: 
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