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__________iela ______ dz. ____,  

Rīga LV-_______ 

Rīgā, 2017.gada ____ martā 

 

Atbildot uz AS „Pilsētas zemes dienests” 2017.gada ____.februāra 

vienošanās piedāvājumu un SIA „Vienotais norēķinu centrs” 2017.gada ____ 

februāra paziņojumu, vispirms, vēlos izteikt neizpratni par Jūsu rīcības 

nekonsekvenci un neatbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Informēju, ka līdz parādu piedziņas vēstules saņemšanai man nav sniegta 

nekāda informācija, paziņojums, rēķins, atgādinājums par maksājumu saistībām 

un/vai to neizpildi, kas attiektos uz vēstulē norādīto parādu AS “Pilsētas zemes 

dienests” (iepriekš - AS “Juridiskais birojs “Specialis”’) EUR _____, un man nav 

bijusi informācija par šādām maksājumu saistībām pret minēto komersantu. 

Vēršu Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma 

4.pantu SIA „Vienotais norēķinu centrs” paziņojumam nav juridiskā spēka, jo tas 

nav parakstīts. Līdz ar to juridiskā spēka nav arī paziņojumā izteiktajiem 

aicinājumiem un brīdinājumiem. Nevaru piekrist arī ne parāda tiesiskajam 

pamatam, ne tā aprēķinam. Paziņojumā pieminētais likuma „Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta pirmās daļas 3.punkts paredz 

dzīvokļa īpašnieka pienākumu slēgt zemes nomas līgumu, nevis zemes īpašnieka 

tiesības prasīt vienpusēji noteiktu nomas maksu. Jūsu aprēķinā nav ievēroti 2008., 

2009. un 2010. gados  likumdevēja noteikti nomas maksas ierobežojumi, nav arī 

sniegti pamatojoši dokumenti attiecīgā gada kadastrālajai vērtībai. Arī piedāvāti 

termiņi maksājuma veikšanai un iebildumu sniegšanai pārkāpj Parādu ārpustiesas 

atgūšanas likuma 7.pantā noteikumus. Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA „Vienotais 

norēķinu centrs” nav tiesību iekļaut datus pa mani parādvēstures datu bāzē. 

Attiecīgi informēju, ka nepiekrītu manu datu apstrādei ar mērķi ievietot ziņas par 

mani jebkurās datu bāzēs, kā arī nepiekrītu, ka SIA „Vienotais norēķinu centrs”  

sniedz par mani jebkāda veida informāciju trešajām personām. 



 

Attiecība uz AS „Pilsētas zemes dienests” piedāvāto vienošanos vēršu Jūsu 

uzmanību uz nepieciešamību slēgt zemes nomas līgumu, nevis vienošanās par 

vienpusēji noteiktā parāda samaksu. Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” 50.panta pirmās daļas 3.punktā, kā arī Augstākās tiesas 

judikatūrā ir atzīts, ka zemes un ēkas īpašniekam dots uzdevums savstarpēji 

saistīties, noslēdzot līgumu atbilstoši brīvprātības principam (2016.gada 

26.oktobra LR Augstākās tiesas spriedums SKC-336/2016). Tāpēc pirms 

vienpusēji aprēķinātas nomas maksas pieprasīšanai aicinu Jūs uz pārrunām par 

zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Informēju Jūs, ka arī man ir iecelts pilnvarnieks, tas ir SIA „Rīgas namu 

pārvaldnieks” (Reģ.Nr. 40103362321, jur.adrese A.Čaka iela 42, Rīga, 

www.rnparvaldnieks.lv), kam citā starpā ir uzticēta finanšu uzskaites 

organizēšana. Tāpēc pirms līguma sarunu uzsākšanas lūdzu Jūs saņemt mana 

pilnvarnieka atzinumu par norēķinu stāvokli par zemes nomu un nekustāmā 

īpašuma nodokļa kompensāciju Jūs interesējošajā laika periodā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, piedāvāju līguma noslēgšanas sarunas vest 

civilizēti, cienot abu pušu likumīgas intereses. Informēju Jūs, ka atbildes 

sniegšanas laiks no manas puses sastāda 1 mēnesi, lūdzu ievērot to mūsu 

turpmākajā sarakstē. 

 

Ar cieņu, 

____________________________ _____________________ 
(Vārds, Uzvārds)    (Paraksts) 

http://www.rnparvaldnieks.lv/

