Pielikums
Jaunjelgavas novada domes 2020.gada 30. aprīļa
sēdes lēmumam Nr.11§ (protokols Nr.41)

Jaunjelgavas novada pašvaldībai
Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava,
Jaunjelgavas nov.,LV-5134
...........................................................................................................................................................
(iesniedzēja vārds, uzvārds/nosaukums juridiskai personai)
..........................................................................................................................................................
(personas kods/reģistrācijas numurs juridiskai personai)
..........................................................................................................................................................
.
(deklarētā adrese/juridiskā adrese juridiskai personai)
...........................................................................................................................................................
(kontaktinformācija saziņai (vēlams norādīt))
IESNIEGUMS
Lūdzu izskatīt jautājumu par Jaunjelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nomas
maksas atbrīvojumu vai samazinājumu
_____________________________________________________________________________
komersanta (nomnieka) nosaukums un reģistrācijas numurs
_____________________________________________________________________________
nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas līguma datums un numuru un nomas objekts
(Atzīmēt atbilstošo)
□ - Apliecinu, ka komersants (nomnieks) atbilst Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumu
Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības
mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību
“ 3. punktā un 4.1. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.
Ja informācija par komersantu ir publicēta Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē to krīzes
skarto darba devēju sarakstā, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu un kuriem ir atbalstīta
nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadale termiņos vai atlikšana uz laiku līdz trim gadiem,
atbilstība šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktam atkārtoti nav jānorāda.
□ - Apliecinu, ka komersants (nomnieks) atbilst Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa
noteikumu Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar
Covid-19 izplatību “ 3. punktā un 4.2. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.
Ja informācija par komersantu ir publicēta Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē to krīzes
skarto darba devēju sarakstā, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu un kuriem ir atbalstīta

nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadale termiņos vai atlikšana uz laiku līdz trim gadiem,
atbilstība šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktam atkārtoti nav jānorāda.
Pielikumā:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Informācija atbilstoši Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumu Nr.180 3.1. apakšpunktam)

□

- Es piekrītu, ka mani personas dati tiks izmantoti mana iesnieguma izskatīšana
(apstrādāšanai) un sniegto ziņu patiesuma pārbaudei.
Datu pārzinis ir Jaunjelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000020824, juridiskā adrese:
Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu.
Jaunjelgavā, 20____.gada ____._______________
________________________ _____________________________
(paraksta atšifrējums un juridiskai personai – amats) (paraksts)
* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu,
kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā
www.latvija.lv

