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Rīgā, 2017.gada 27.februārī 

Uz__________.2017.Nr. _____________________ 

 

 

AS „Pilsētas zemes dienests” 

 Skolas iela 38 - 2, Rīga, LV-1010 

 

Kopija: SIA „Vienotais norēķinu centrs” 

Klijānu iela 2e-103, Rīga, LV-1013 

 

 

______________ 

dzīvokļa īpašnie__ 

___________________________ Rīga, LV-______ 

 

 

2017.gada __________________ saņēmu SIA „Vienotais norēķinu centrs” (turpmāk 

tekstā – VNC) paziņojumu par parāda atgūšanas procesa uzsākšanu (Nr.________________), 

kurā tiek minēts, ka pamatojoties uz 2016.gada ___________ līgumu Nr._________________ 

ir uzsākta parāda piedziņa, norādot, ka man ir neapmaksāts parāds AS “Pilsētas zemes 

dienests” (iepriekš - AS “Juridiskais birojs “Specialis”’) EUR _____ par laika periodu 

______________________________ , un tiek prasīti parāda atgūšanas izdevumi EUR 7.00 

apmērā. 

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.  

Tāpat vēlos informēt, ka iebilstu pret aprēķināto zemes nomas apmēru par laika 

posmu no ____________________ līdz ________________________ – un tas ir pretrunā 

ar spēkā esošajām tiesību normām. 

Ar 2008.gada 1.janvāri stājās spēkā īpašumu kadastrālo vērtību bāzes izmaiņas. 

Savukārt 2008.gada 27.martā spēkā stājās grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju privatizāciju", papildinot likumu ar pārejas noteikumu 40.punktu, un saskaņā 

ar šiem grozījumiem privatizētā dzīvokļa un mākslinieka darbnīcas īpašniekam zemes gabala 

nomas maksa 2008., 2009. un 2010.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam gadam aprēķināto 

zemes gabala nomas maksas apmēru vairāk nekā par 25 procentiem. 

Ir jāņem vērā, ka nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas rezultātā 

nekustamā īpašuma vērtība ir pieaugusi salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu, t.i., 

zemes nomas aprēķins ir jāsalīdzina ar iepriekšējam taksācijas periodam aprēķināto zemes 

nomas aprēķinu. Ja zemes nomas aprēķins 2008.gada periodā ir lielāks nekā iepriekšējā 

taksācijas periodā (2007.gadā), tad zemes nomas aprēķins nedrīkst būt lielāks par 25% nekā 

iepriekšējā periodā. Tātad ir jāsalīdzina 2008.gads ar 2007.gadu. Attiecīgi lūdzu veikt un 

atsūtīt man korektu aprēķinu par zemes nomas maksu, kurā iekļauta informācija par 

2007.gada zemes nomas aprēķinu un 2008.gada zemes nomas aprēķinu par attiecīgo periodu, 

kā arī pievienots izraksts no Valsts zemes dienesta par īpašuma kadastra vērtību 2007. un 

2008.gadā. Vēršu uzmanību, ka saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 8.panta 

4.daļu, kreditoram vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir jāizsniedz parāda esamību 

un tā apmēru pamatojošu dokumentu kopijas. 

Lūdzu pārskatīt arī zemes nomas aprēķinā iekļautā pievienotās vērtības nodokļa 

pamatotību, jo saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2008.gadā spēkā esošajā 

redakcijā (šobrīd nav spēkā) 6.panta 1.daļas 14.punktu iedzīvotāju maksājumus par 

https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:R%C4%ABga%2C+Skolas+iela+38+-+2&srch_exact=1
https://likumi.lv/ta/id/35770-par-valsts-un-pasvaldibu-dzivojamo-maju-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/35770-par-valsts-un-pasvaldibu-dzivojamo-maju-privatizaciju
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dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem neapliek ar pievienotās 

vērtības nodokli. 

Papildus informēju, ka, lūdzot īpašuma apsaimniekotājam, veikt aprēķinu par 

iespējamo zemes nomas maksu par ______.gada periodu no ______________ 

līdz________________, pamatojoties uz spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajiem 

nosacījumiem, zemes nomas maksas aprēķins bija krietni zemāks. Tāpat apsaimniekotāja 

rēķinā par 2008.gada decembri zemes noma noteikta _________ Ls par kvadrātmetru, 

tādejādi maksāju ___ Ls par zemes nomu 2008.gada decembrī. Pievienotās vērtības nodoklis 

šai summai netika piemērots. 

Ar šo vēstuli apliecinu, ka saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 8.pantu 

sadarbojos ar kreditoru un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju un esmu gatava veikt 

pamatotu un samērīgu zemes nomas maksu par periodu no ____________________ 

līdz_______________________.  

 

Papildus vēlos informēt, ka VNC noteiktais maksājumu saistību datums (līdz 

27.02.2017.) nav korekts, jo saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma: 

 7.panta 1.daļas 8.punktu informācija par iespēju izteikt pamatotus rakstveida iebildumus 

pret parāda esamību, tā apmēru un samaksas termiņu, paredzot, ka iebildumu izteikšanai 

tiek atvēlēta ne mazāk kā 21 diena no paziņojuma saņemšanas dienas; 

 2.daļu - ja kreditors vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs rakstveida paziņojumu 

nosūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija saņemta septītajā dienā pēc tās nodošanas 

pastā, arī tad, ja adresāts sūtījumu faktiski saņēmis agrāk; 

 3.daļu - Parādnieka iebildumu izteikšanai noteiktajā termiņā kreditors un parāda 

atgūšanas pakalpojuma sniedzējs nedrīkst veikt parāda atgūšanas darbības (iekļaut 

parādvēstures datubāzē informāciju par parādnieku un tā parādu, veikt darbības, kas 

palielina parāda atgūšanas izdevumus, u.c.), kas parādniekam var radīt nelabvēlīgas sekas. 

Respektīvi, VNC neievēro precīzi likumā noteiktās normas, nosakot 27.02.2017. kā 

parāda samaksas termiņu (termiņam jābūt ne ātrākam kā 2017.gada 6.marts). 

 

Attiecībā uz VNC norādīto brīdinājumu par to, ka parāda nemaksāšanas gadījumā dati 

pa mani var tikt iekļauti parādvēstures datu bāzē, vēlos informēt, ka, tā kā esmu rakstveidā 

izteikusi iebildumus pret parāda esamību un apmēru, VNC nav šobrīd tiesību veikt minētās 

darbības (Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 12.panta 4.daļa). Attiecīgi informēju, ka 

nepiekrītu manu datu apstrādei ar mērķi ievietot ziņas par mani jebkurās datu bāzēs, kā arī 

nepiekrītu, ka VNC sniedz par mani jebkāda veida informāciju trešajām personām. 

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,  

 

_______________ 


