ZM Klienta reģistrācijas numurs
(aizpilda esošs klients)

Zemkopības nozares klienta (fiziskas personas)
reģistrācijas veidlapa
(atbilstošo atzīmē ar “x”)

☒
☐

Klienta reģistrācija
Izmaiņas klientu datos

Informācija par klientu
Personas kods 123456 - 12345
Vārds Jānis
Uzvārds Graudiņš

*Aizpilda tikai nerezidenti
*Pases numurs
*Valsts
*Dzimšanas datums
(diena/mēnesis/gads)

*Deklarētā adrese (*aizpilda tikai nerezidenti)
Pilnvarotā paraksttiesīgā persona
Personas kods
Vārds
Uzvārds

*Aizpilda tikai nerezidenti

*Pases numurs
*Valsts
*Dzimšanas datums
(diena/mēnesis/gads)

Faktiskā saimniecības (zemes) vai reģistrācijas objekta adrese
Novads Limbažu
Pilsēta
Pagasts Salacgrīvas
Ciems
Iela
Mājas numurs
Pasta indekss LV- 0001
Saimniecības nosaukums Rudzēni

Dzīvokļa numurs

Pasta adrese (adrese, uz kuru tiks sūtīta korespondence)
Korespondences saņemšanai izmantot manu deklarēto dzīvesvietas adresi:
Sakrīt ar deklarēto adresi JĀ ☒ (tad sadaļu neaizpilda)
NĒ ☐
(tad jāaizpilda šī sadaļa)
Sakrīt ar faktisko adresi
Novads
Pilsēta
Pagasts
Ciems
Iela
Mājas numurs
Pasta indekss LVSaimniecības nosaukums
*Aizpilda tikai nerezidenti

*Adrese mītnes zemē

JĀ ☐ (tad sadaļu neaizpilda)

NĒ ☐

(tad jāaizpilda šī sadaļa)

Dzīvokļa numurs

Kontaktinformācija:
Fiksētā tālruņa numurs
Faksa numurs

Mobilā tālruņa numurs 22345678
E-pasta adrese janis.graudins@gmail.com

Klienta bankas dati:
Bankas nosaukums Banka
Konta numurs

LV00BANK123456789123

Konta numurs (IBAN)
Darījumu konts (atbilstošo atzīmē ar "x")

JĀ ☐

NĒ

☐

mainīt pamatkontu
pievienot papildu kontu (norādot atbalsta veidu)

Ja izmainās, tad:
(atbilstošo atzīmē ar “x”)

☐
☐

Papildu konta atbalsta veids:
*Aizpilda tikai tad, ja klientam ir konts ārvalstu bankā

*Konta numurs
*Subkonta numurs
Pievienoti šādi pavaddokumenti (ja tiek iesniegta kopija, ir jāuzrāda oriģināls):
Pilnvara ☐
Piezīme. Ja šo veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām, arī
pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minētā likuma prasībām. Par izmaiņām klienta datos apņemos
informēt Zemkopības ministriju divu nedēļu laikā.
•
•
•
•

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, iesniegto dokumentu kopijas atbilst
oriģinālam.
Apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās
atbildības.
Piekrītu, ka personas kods tiks izmantots tikai klienta identificēšanai un maksājumu veikšanai.
Piekrītu, ka mani personas dati tiks apstrādāti Vienotā zemkopības nozares informācijas sistēmā
un var tikt nodoti citām valsts informācijas sistēmām.

* Paraksta paraksttiesīgā persona.
Ja veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām, zemāk norādītie lauciņi nav jāaizpilda!

*Vārds, uzvārds
*Datums

*Paraksts

(diena/mēnesis/gads)

Atļauju par mani uzkrātos datus izmantot pētniecībā
(atbilstošo atzīmē ar "x")
JĀ ☒
NĒ ☐
Aizpilda Zemkopības nozares iestādes darbinieks
Veidlapu pieņēma:
Vārds, uzvārds

Paraksts

Datums

Vieta

(diena/mēnesis/gads)

