
7.pielikums 
Daugavpils novada domes 
2017. gada 11.maija  noteikumiem 
Nr. 4 (protokols Nr. 9., 3.&) 
 

Nr. ____./____ 

Vienošanās par parāda segšanu 

Daugavpils novada ________ pagastā                      20__.gada __.__________ 
 
 ______ pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. ________, tās vadītājas/-a _________ personā, kas 
darbojas, pamatojoties uz pārvaldes nolikuma pamata, (turpmāk – KREDITORS) no vienas puses,  
             un Vārds Uzvārds, personas kods___________, adrese, (turpmāk – PARĀDNIEKS), no otras 
puses, (abi kopā – PUSES), bez viltus, maldības un bez spaidiem vienojas par sekojošo: 

            1. KREDITORS piekrīt, ka PARĀDNIEKS segs parādu par īres nomas/ īres/apsaimniekošanas/ 
komunālo pakalpojumu maksu. Parāds uz š.g. __.______ sastāda  euro  _______(_____ euro ____ santīmi). 

 2. PARĀDNIEKS apņemas segt parādu pēc šāda grafika: 
Nr.p.k. 

Termiņš Summa,  euro  

1. līdz 20_. gada 25.___________ _ 

2. līdz 20__. gada 25.__________ _ 

3. līdz 20__. gada 25.__________ _ 

4. līdz 20__. gada 25__________ ____ 

 turpmāk līdz katra nākošā mēneša 25.datumam _________  euro līdz 
pilnīgai parāda summas dzēšanai 

 

neieskaitot tekošos maksājumus, kuru samaksa noteikta pēc līguma nosacījumiem. 

 3. PARĀDNIEKS apņemas šīs Vienošanās 2.punktā noteiktos maksājumus apmaksāt, pārskaitot tos 
uz KREDITORA norēķinu kontu vai KREDITORA kasē. 

 4. Parāda nesamaksāšanas vai parāda segšanas grafika neievērošanas gadījumā KREDITORAM ir 
tiesības griezties tiesā ar prasības pieteikumu par parāda piedziņu un/vai izlikšanu no dzīvojamās telpas. 

5.Ja PARĀNIEKS nav veicis maksājumus atbilstoši Vienošanās par parāda segšanu grafikam un/ vai 
kārtējos maksājumus vai veicis to samaksu daļēji, Vienošanās beidzas ar nākamo dienu pēc samaksas 
termiņa iestāšanās. 

 6. Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas 
pie KREDITORA, bet otrs- pie PARĀDNIEKA. 

 7. Šī vienošanās stājas spēkā ar vienošanās parakstīšanas brīdi un darbojas līdz PUŠU saistību 
pilnīgai izpildei. 

 8. Visas domstarpības, kas saistītas ar šo Vienošanos, tiek risinātas pārrunu ceļā, ja Vienošanās 
netiek panākta, tad domstarpības tiek izšķirtas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 
KREDITORS 

 
PARĀDNIEKS 

________________________________  
Reģistrācijas  Nr. ______________ ___  
_____________________  pagasts, 
Daugavpils novads, LV- ___________ 
_______________________________ 

 
Vārds Uzvārds ____________________________ 
personas kods _____________________________ 
Adrese ___________________________________ 

______________ __________iestādes  
Vadītāja/-s 
_____________________/V.Uzvārds/ 

 
 
          _____________________/ _____________/ 

 

Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja           J.Jalinska 


