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AS „Pilsētas zemes dienests” 

Reģ.Nr. 40003541185 

Skolas iela 38 - 2, Rīga, Latvija, LV-1010  

 

 

Dzīvokļu īpašnieki 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

Uz Paziņojumu Nr. ____________________ datētu ar 2017.g._________  

un Nr. ___________________ datētu ar 2017.g._____________ 

2017. gada 20.februārī 

Nr.________ 

 

Rīgā 

 

Saskaņā ar to, ka 2017.g.____________ un 2017.g._______________ mājas 

________________ ielā _______ dzīvokļu īpašnieki saņēma no AS „Pilsētas zemes dienests” 

paziņojumus par zemes nomas maksas parādu, gribam Jūs informēt, ka pretenzijas ir 

nepamatotas, sekojošo apsvērumu dēļ. 

LR Paziņošanas likuma 3. pants nosaka dokumenta paziņošanas vispārīgos noteikumus, 

kur teikts, ka „Dokumenta paziņošanu iestāde veic: 1) uz vietas iestādē vai piegādājot ar tās 

norīkota darbinieka vai ziņneša starpniecību; 2) izmantojot pasta pakalpojumus; 3) izmantojot 

elektroniskos sakarus; 4) publiski.”.  Paziņojumam Nr. __________________________ 

datētam ar 2017.g.______________ un Nr. ________________________ datētam ar 2017.g. 

__________________ nav iespējams identificēt paziņošanas vispārīgās noteikumu pazīmes.  

Saskaņā ar LR Dokumentu juridiskā spēka likuma 4. pantu, kā arī saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ("Latvijas 

Vēstnesis", 163 (4355), 14.10.2010., stājas spēkā 15.10.2010.), lai dokumentam būtu juridisks 

spēks, tajā iekļauj šādus rekvizītus: dokumenta autora nosaukums, dokumenta datums, paraksts, 

adresāts. Minētajiem paziņojumiem pietrūkts tādas pazīmes, kā PARAKSTS un ADRESĀTS. 

Jūsu paziņojumā, kā adresāti minēti tikai „dzīvokļa Nr.__ īpašnieks”, MK noteikumu Nr. 

Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ("Latvijas Vēstnesis", 163 (4355), 

14.10.2010., stājas spēkā 15.10.2010.) 3.4.pants nosaka „Ja dokumenta saņēmējs ir fiziska 

persona, rekvizītā "adresāts" norāda šīs personas vārdu un uzvārdu vai vārda iniciāli un 

uzvārdu, kā arī ziņas, kas ļauj adresātu nepārprotami identificēt. Rekvizītā "adresāts" papildus 

var lietot uzrunu.”  Minētājos paziņojumos nav MK noteikumu Nr. Nr.916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ("Latvijas Vēstnesis", 163 (4355), 14.10.2010., stājas 

spēkā 15.10.2010.) 3.3.panta paraksta pazīmes, bet rakstīts, ka „PAZIŅOJUMS IR 
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SAGATAVOTS ELEKTRONISKI UN IR DERĪGS BEZ PARAKSTA”. Saskaņā ar LR 

Elektronisko dokumentu likuma 3.pantu „Elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi 

parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts. Elektronisko dokumentu uzskata par 

pašrocīgi parakstītu arī tajos gadījumos, kad tam ir elektroniskais paraksts un puses par 

elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu ir vienojušās rakstveidā. Šādā 

gadījumā rakstveida vienošanās noformējama un parakstāma uz papīra vai elektroniski ar drošu 

elektronisko parakstu.”. Elektronisko dokumentu likumā teikts, ka drošam elektroniskam 

parakstam ir jāatbilst visām šādām prasībām: a) tas ir piesaistīts vienīgi parakstītājam, b) tas 

nodrošina parakstītāja personas identifikāciju, c) tas ir radīts ar drošiem elektroniskā paraksta 

radīšanas līdzekļiem, kurus var kontrolēt tikai parakstītājs, d) tas ir saistīts ar parakstīto 

elektronisko dokumentu tā, lai vēlākas izmaiņas šajā dokumentā būtu pamanāmas, e) tas ir 

apliecināts ar kvalificētu sertifikātu;. Tad ir secināms, ka Jūsu elektroniski sagatavotu 

dokumentu nevar interpretēt, ka par pašrocīgi parakstītu, ja tam pietrūkst drošs elektroniskais 

paraksts.  

Saskaņā ar  LR likuma „Par grāmatvedību” 7. pantu, lai tiesiski izpildītu saimniecisko 

darījumu (parādu atmaksa) piestādītam dokumentam ir jābūt attaisnojumam, kurš apliecina 

uzņēmuma saimnieciskā darījuma esamību un kurā ietverti dokumenta rekvizīti un informācija 

par saimniecisko darījumu. Jūsu paziņojumā tiek piestādīts aprēķins un minēts parāds, bet nav 

noformēti saimnieciskā darījuma dokumenti (rēķins). Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

izpratnē: paziņojums - nav PVN rēķins un paziņošana par parādu neskaitās, kā darījums. 

Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 131.panta pirmajai daļai reģistrēts pievienotās 

vērtības nodokļa (PVN) maksātājs izraksta PVN rēķinu par veikto darījumu ne vēlāk kā 

piecpadsmitajā dienā no darījuma brīža. Ja nekustamā īpašuma nomas pakalpojumus sniedz 

pastāvīgi ilgstošā periodā un par šo pakalpojumu sniegšanu periodiski izraksta PVN rēķinus, 

uzskata, ka darījums ir noticis tad, kad beidzas periods, uz kuru attiecas šie rēķini vai 

maksājumi, bet ne retāk kā reizi sešos mēnešos (saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

32.panta trešo daļu).  

2007.gada 12. decembrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumu "Grozījums 

likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"", ar kuru likuma "Par zemes reformu 

Latvijas Republikas pilsētās" pārejas noteikumi tika papildināti ar 7. punktu šādā redakcijā: 

"Zemes nomas maksa, kas noteikta atbilstoši šā likuma 12. panta pirmajā un otrajā daļā 

noteiktajai kārtībai, 2008., 2009. un 2010. gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam gadam 

aprēķināto zemes nomas maksas apmēru vairāk nekā par 25 procentiem.". Savukārt, 2009.gada 

01. novembrī stājas spēkā likuma redakcijā, saskaņā ar Satversmes tiesas 27.01.2011. 
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spriedumu, kas stājas spēkā 01.02.2011., un tagad tiek piemēroti tādas normās: „Zemes nomas 

maksa, kas noteikta atbilstoši šā likuma 12.panta pirmajā, otrajā un 2.1 daļā paredzētajai 

kārtībai, 2009. un 2010.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam gadam aprēķināto zemes nomas 

maksas apmēru vairāk kā par 25 procentiem.” Tātad, nav skaidrs, kāds ir pamatojums veiktajam 

aprēķinam, jo nav piestādīta vēsturiskā kadastrālā vērtība par 2007.gadu un 2008.gadu.  

Likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" pārejas noteikumu 10. punktā 

ir teikts, ka grozījumi šā likuma 12.panta otrajā daļā attiecībā uz nomas maksas noteikšanu 

stājas spēkā 2011.gada 01.janvārī. Secināms, ja puses nevar vienoties, zemes nomas maksa 

nosakāma 6 procenti gadā no zemes kadastrālās vērtības no 2011.gada 01. janvārī, nevis no 

2009.g.01.11.  

Saskaņā ar LR likumu „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” 4.pantu, 6.panta otru 

daļu, 172. pantu, 173. pantu, 177. pantu un Pārejas noteikumu 15.- 17. punktu, kā arī spēkā esošo 

līgumu starp dzīvokļu īpašniekiem un SIA „Rīgas Namu Pārvaldnieks” visus jautājumus, kuri 

saistīti ar rēķinu piestādīšanu zemes nomas apmaksai, vajag risināt ar namu pārvaldnieka 

starpniecību un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāizlemj jautājums par veidu, kādā tiks 

veikti turpmākie maksājumi ar zemes īpašniekiem. Pieņemot lēmumu, dzīvojamās mājas 

īpašnieki izvērtē attiecīgā zemes īpašnieka sagatavoto informāciju par rēķinu apkalpošanas 

izmaksām. Jūsu aprēķinā par zemes nomas parādu jau ir iekļauti „aprēķina apkalpošanas 

izmaksas” – 3,00 Eur, tā kā nav pieņemts lēmums par rēķina sagatavošanu ar namu 

pārvaldnieka starpniecību un nav noslēgts līgums par tiešu maksājumu ar dzīvokļu īpašniekiem, 

tad Jums nav juridisku tiesību savas saimnieciskās izmaksas iekļaut rēķinā. 

Gribam pievērst Jūsu uzmanību, ka savā aprēķina Jūs nepareizi aprēķinājāt 

daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu kopīpašuma domājamo daļu. Piemēram, vienam īpašniekam 

domājamā daļa tika norādīta 6060 vienības, bet precīzi ir 5843 vienības. Tātad, nav skaidrs, 

kāds ir Jūsu pamatojums aprēķinā izmantot lielāku dzīvokļa kopīpašuma domājamo daļu, ja 

zemes nomas aprēķinam ir jāattiecas tikai uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo 

zemesgabala platību un atsevišķi īpašuma lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību.  

Minētajos paziņojumos Jūs norādījāt, ka nesaņemot ne samaksu, ne arī ņemamus 

iebildumus, Jūs varat nodot piedziņu parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam un draudat 

radīt nelabvēlīgas sekas. Saskaņā ar LR likumu „Parādu ārpustiesas atgūšanas likums” Jums 

nav tiesības vērsties pie parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam, jo saistība ar zemes 

īpašnieku AS „Pilsētas zemes dienests” un dzīvokļu īpašniekiem ir iestājusies nevis tiesiska 

darījuma rezultātā, bet pēc likuma. 
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Jūsu vēlme piespiest dzīvokļu īpašniekiem bez namu pārvaldnieka risināt parādu 

problēmu un ar maldināšanu saņemt informāciju par dzīvokļu īpašniekiem var interpretēt, ka 

draudus. Saskaņā ar Civillikuma 1463. pantu „Spaidus var izdarīt vai nu ar fizisku varu, vai ar 

draudiem, kas kādā personā rada bailes. Lietojot fizisku varu nav brīva gribas izteikuma, un 

nav nekādas piespiestā darbības.”  No tā iziet , ka, ja rezultātā būs noslēgts ar Jums līgums, tam 

nebūs juridiska spēka, saskaņā ar Civillikuma 1467. pantu un Jūsu paziņojumi būs kā rakstiski 

izteiktu draudu pierādījums Tiesā.  

Tātad, saskaņā ar LR Paziņošanas likuma 3. pantu, LR Dokumentu juridiskā spēka 

likuma 4. pantu,  MK noteikumiem Nr. Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība” ("Latvijas Vēstnesis", 163 (4355), 14.10.2010., stājas spēkā 15.10.2010.) 3.pantu, LR 

Elektronisko dokumentu likuma 3.pantu, LR likuma „Par grāmatvedību” 7. pantu 

Paziņojumam Nr. ____________________ datētam ar 2017.g._________________ un Nr. 

_________________________ datētam ar 2017.g.______________ nav juridiska spēka, kā 

arī nav tiesiska pamata prasīt piedzīt parāda summu. 

Ņemot vērā visu augstāk minēto,  

uzaicinām Jūs: 

- Piestadīt norakstu no Valsts Zemes dienesta par īpašuma tiesību esamību zemes vienībai 

(kadastra Nr.________________________); 

- Piestadīt vēsturisko kadastrālo vērtību par laika posmu no 2007.g. līdz 2010.g.; 

- Ievērot LR likumu „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” 4.pantu, 6.panta otru daļu, 

177. pantu, kā arī spēkā esošo līgumu starp dzīvokļu īpašniekiem un SIA „Rīgas Namu 

Pārvaldnieks” un visus jautājumus, kuri saistīti ar rēķinu piestādīšanu zemes nomas 

apmaksai, risināt ar namu pārvaldnieka starpniecību; 

- Ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, piestadīt pareizu dokumentu sējums par 

parādu esamību. 

 

 

2017.g.20.02.  

Mājas ___________________ iela _________ dzīvokļu īpašnieki 


