2.pielikums
Burtnieku novada pašvaldības 04.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2019
“Par Burtnieka ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu”
_____________________________________________
(juridiskas personas nosaukums)
__________________________________________________
(reģistrācijas numurs)

_____________________________________________
(juridiskā adrese)

_____________________________________________
(telefona numurs, e-pasts)

Burtnieku novada pašvaldībai
Vanagu ielā 4, Valmiermuiža
Valmieras pagasts, Burtnieku novads
LV-4219
IESNIEGUMS
KOMERCDARBĪBAS SASKAŅOŠANAI BURTNIEKA EZERĀ

Lūdzu izsniegt atļauju veikt Burtnieka ezerā komercdarbību: _________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(komercdarbības apraksts)

Plānotās komercdarbības veikšanas vieta: ________________________________________
__________________________________________________________________________
(pagasts, adrese)

Plānotās komercdarbības veikšanas laiks: ________________________________________
__________________________________________________________________________
(visu gadu / sezonāli / laiks no/līdz)

Lūdzu piešķirt stāvvietu komercdarbības veikšanai nepieciešamajiem kuģošanas un/vai
peldlīdzeklim/-iem: 1
Nr.p.k.

Peldlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa veids /
nosaukums

Peldlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa
CSDD reģistrācijas Nr.

Burtnieka ezera publiskajā atpūtas zonā:
 Burtnieku centra kanāls
 Matīšu kanāls
uz laika periodu no _________________līdz _______________________
(datums)

(datums)

Pielikumā:
 komersanta reģistrācijas apliecības Nr. ___________________ kopija;
(apliecības numurs)

 peldlīdzekļa/-u vai kuģošanas līdzekļa/-u reģistrācijas apliecības/-u kopija/-s;
Atļauju vēlos saņemt:

 Personīgi Burtnieku novada pašvaldībā
 Pa pastu ___________________________________________________________
(norādiet adresi)

 Elektroniski ___________________________________________________________
Ar savu parakstu apliecinu, ka:
1. Apņemos nodrošināt peldlīdzekļa/kuģošanas līdzekļa drošu nostiprināšanu pie zemē iedzīta
mietiņa un novērst tā nejaušu nokļūšanu ūdenstilpē.
2. Apņemos 14 dienu laikā pēc Burtnieku novada pašvaldības uzaicinājuma atbrīvot peldlīdzekļa vai
kuģošanas līdzekļa stāvvietu publisku pasākumu, avārijas situācijas novēršanas un citām
neatliekamām vajadzībām.
3. Piekrītu, ka, ja 14 dienu laikā pēc uzaicinājuma stāvvieta nav atbrīvota, Burtnieku novada
pašvaldība ir tiesīga to veikt bez turpmāka saskaņojuma ar kuģošanas vai peldlīdzekļa īpašnieku
un par to iekasēt soda naudu piecdesmit euro apmērā par katru kuģošanas vai peldlīdzekli.

201__. gada ___.___________

________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

IESNIEGUMS SAŅEMTS BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBĀ

201__. gada ___.___________

________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Aizpilda, ja komercdarbības veikšanai paredzēts izmantot Burtnieku novada pašvaldības
kuģošanas līdzekļu stāvvietu.
1

*Burtnieku novada pašvaldība nav atbildīga par kuģošanas līdzekļu stāvvietā novietotajiem kuģošanas un
peldlīdzekļiem, kā arī jebkurām tajos atstātajām personiskajām mantām.
*Datu pārzinis ir Burtnieku novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114148, juridiskā adrese: Jāņa Vintēna iela 7,
Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV-4206, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu,
pamatojoties uz Iesniegumu likuma 3.panta otro daļu.
*Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Burtnieku novada pašvaldības tīmekļa vietnes
www.burtniekunovads.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Noteikumi/ iepazīstoties ar Burtnieku novada pašvaldības
iekšējiem noteikumiem “Burtnieku novada pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumi” vai klātienē Burtnieku
novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

