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9.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 

2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr.6 

(protokols Nr.23, 34.punkts) 
 

Vienošanās Nr. ________________ 

/Jūrmalas pilsētas domei radīto zaudējumu samaksas kārtība/  

Jūrmalā, ___.gada____________  

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357 (turpmāk – Dome), tās 

______________________________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar 

______________________________, no vienas puses, un  

Vārds, Uzvārds, personas kods _______________ (turpmāk – Debitors), no otras puses 

(turpmāk abi kopā saukti – Puses),  

pamatojoties uz ___________________________, ievērojot Debitora __. gada __._______ 

iesniegumu (reģistrēts ar Nr. ____) par Domei radīto zaudējumu samaksu, 

Puses noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):  

1. Puses, parakstot Vienošanos, apliecina, ka uz Vienošanās parakstīšanas brīdi Debitoram ir 

parāda saistības Domei ____ euro apmērā, kas sastāv no dzīvojamās telpas Adrese īres un 

maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda un ir izveidojies 

laika periodā no ____ gada __._________ līdz __. gada ___. ____________. 

2. Debitors apņemas samaksāt Vienošanās 1. punktā minēto parādu saskaņā ar Vienošanās 

pielikumā ,,Domei radīto zaudējumu samaksas kārtība” pievienoto samaksas kārtību, ieskaitot 

attiecīgās summas Domes norēķinu kontā __________________________. 

3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par savlaicīgu un precīzu Vienošanās noteikumu izpildi. 

4. Vienošanās tiek uzskatīta par neizpildītu vai arī nepienācīgi pildītu, ja Debitors nav veicis 

maksājumus vairāk kā 2 (divus) mēnešus saskaņā ar Vienošanās pielikumā noteikto kārtību. 

Nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas gadījumā Vienošanās zaudē savu spēku. 

5. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. 

6. Jebkādi Vienošanās grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm 

savstarpēji vienojoties, un tie kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. 

7. Vienošanās sagatavota uz __ (___) lapas ar pielikumu uz ____ (___) lapas 2 (divos) 

eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

8. Pušu rekvizīti un paraksti: 

Dome 

Jūrmalas pilsētas dome  

Reģistrācijas Nr. 90000056357 

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 

____________________ 

____________________ 

 

Debitors 

____________________________ 

Personas kods ________________ 

Adrese: _____________________ 

Tālrunis _____________________ 

 

__________________________ 

(paraksts) 

 

_______________________ 

(paraksts) 
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Pielikums 

pie ___. gada ___. ________ 

Vienošanās Nr. _______________ 

 

Domei radīto zaudējumu samaksas kārtība 

 

Nr.p.k. Samaksas apmērs (euro) Samaksas termiņš 

1.   

   

Kopā:   

 

 

 

 


