
                      

                            Kreditors _________________                                           Parādnieks__________________ 

             

 

 

 

VIENOŠANĀS  NR. ________________ 

par parāda saistības samaksu 

 

 

_____________________,                                                                            20___.gada ___.______________ 

 

SIA “        ”, reģistrācijas numurs: __________________, juridiskā adrese: _______________________, 

LV-     , kuras vārdā saskaņā ar Komerclikumu un sabiedrības statūtiem rīkojas valdes loceklis 

________________________________, turpmāk – Kreditors, no vienas puses, un 

____________________, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarēta dzīvesvieta: 

___________________________________, LV-       , turpmāk – Parādnieks, no otras puses,  

kopā saukti par Pusēm vai katrs atsevišķi par Pusi, bez viltus, maldības un spaidiem, uz abpusējas 

vienošanās pamata, noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk – Vienošanās: 

 

 

1. Vienošanās brīdī Pušu starpā pastāvošās saistības 

1.1. Kreditors par attiecīgu samaksu sniedzis ______________________________ pakalpojumus (turpmāk 

– Pakalpojumi) _________________________________________, savukārt Parādnieks šos sniegtos 

pakalpojumus saņēma pilnā apjomā un izlietoja savām vajadzībām. Parādniekam ir sniegti 

Pakalpojumi par kopējo vērtību EUR _____________ (                        euro un 00 centi), bet Parādnieks 

nav norēķinājies ar Kreditoru par šiem sniegtajiem un saņemtajiem Pakalpojumiem. 

1.2. Parādnieks atzīst Vienošanās 1.1.punktā norādītās parādsaistības pret Kreditoru un piekrīt, ka 

Parādnieka parādsaistības pret Kreditoru, kurām ir iestājies samaksas izpildes termiņš, sastāda EUR 

_________ (                        euro un 00 centi), turpmāk – Parāda summa.  

 

2. Vienošanās priekšmets 

2.1. Parādnieks ir izteicis Kreditoram priekšlikumu labprātīgi izpildīt Vienošanās 1.punktā norādīto 

samaksas saistību pret Kreditoru un šajā sakarā Parādnieks apņemas Parāda summu EUR 

____________ (                        euro un 00 centi), samaksāt sadalītos maksājumos, saskaņā ar sekojošu 

grafiku, veicot maksājumus norādītajā apmērā un termiņos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Maksājumus Parādnieks veic ar pārskaitījumu uz Kreditora norēķinu kontu AS „                  ”, konta 

numuru: ________________________________. Par maksājuma saņemšanas brīdi tiek uzskatīta 

naudas ienākšana Kreditora kontā. 

2.3. Parādnieks apņemas, pēc iespējās ātrākajā laika posmā, samaksāt Kreditoram Parāda summas daļu, 

nekā tas ir norādīts Vienošanās 2.1.punktā, pie nosacījuma, ja šāda iespēja izriet no Parādnieka 

finansiālām, materiālām un citām iespējām. 

2.4. Ja Parādnieks pilnībā izpilda Vienošanās 2.1.punktā noteiktās maksājuma saistības, veicot 

maksājumus noteiktajos termiņos un apmēros, tad Kreditors pilnībā atsakās no visiem blakus 

prasījumiem, tai skaitā atsakās no nokavējuma līgumsoda, likumiskajiem nokavējuma procentiem, 

zaudējumiem un jebkādiem citiem blakus prasījumiem pret Parādnieku par Vienošanās 1.1. un 1.2. 

punktā noteiktās atlīdzības samaksas nokavējumu, kas pieļauts, izpildot Līgumā noteiktās saistības 

 

3. Līgumiskā atbildība 

3.1. Ja Parādnieks neievēro kaut vienu no Vienošanās 2.1.punktā (grafikā) noteiktajiem atsevišķiem 

maksājumu termiņiem, un/vai nav veicis grafikā norādītās summas samaksu pilnā apmērā, tad 

Kreditors ir tiesīgs pieprasīt Parādniekam tūlītēji samaksāt visu nesamaksāto parāda summas daļu, un 
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saskaņā ar Civillikuma 1753.pantu Parādnieks maksā Kreditoram procentus 0,2% (nulle komats divu 

procentu) apmērā no termiņā nesamaksātās kopējās atlīdzības summas par katru nokavēto dienu. 

 

4. Noslēguma noteikumi 

4.1. Vienošanās stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses 

ir izpildījušas visas no šīs vienošanās izrietošās saistības.  

4.2. Parakstot Vienošanos, abas Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Vienošanos, tās saturs tām ir pilnībā 

saprotams, un apņemas to pildīt un ievērot, kā arī parakstot apliecina, ka Vienošanās ir Pušu brīvas 

gribas izpausme. Tā nav slēgta viltus, maldības vai spaidu ietekmē.  

4.3. Vienošanās ir galēja un neviens paziņojums vai solījums, kas izdarīts starp abām Pusēm, nav spēkā.  

4.4. Vienošanās var tikt papildināta ar abu Pušu papildu noteikumiem tikai rakstiskā veidā, un tie stājas 

spēkā brīdī, kad abas Puses to ir parakstījušas.  

4.5. Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, regulē atbilstošas Latvijas Republikas 

likumos un normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību normas. 

4.6. Puses centīsies atrisināt visas nesaskaņas, kas rodas vai radīsies nākotnē saistībā ar šo Vienošanos, 

pārrunu ceļā. Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar šo Vienošanos, kuri nav 

noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiks izšķirti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem vispārējās 

jurisdikcijas tiesā vai Eiropas Komercdarījumu šķīrējtiesā saskaņā ar tās reglamentu, strīdu izskatot 

rakstveida procesā vienam šķīrējtiesnesim latviešu valodā.  

4.7. Jebkuri Vienošanās pielikumi, ja tādi tiek noslēgti starp Pusēm, ir šīs Vienošanās neatņemama 

sastāvdaļa.  

4.8. Visi paziņojumi starp Pusēm tiek noformēti rakstveidā un nosūtīti pēc Vienošanās norādītajām Pušu 

adresēm, vai adreses, kuru vēlāk rakstveidā paziņoja viena Puse otrai. Paziņojumi var tikt veikti tikai 

ar ierakstītas vēstules palīdzību.  

4.9. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs 

tiek izsniegts Kreditoram, bet otrs Parādniekam. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

Pušu paraksti ir uz katras Vienošanās lapas.  

 

 

Kreditors: 

SIA „         ”, 

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

 

Valdes loceklis 

 

 

__________________________________ 

Parādnieks: 

_____________________, 

personas kods  xxxxxx-xxxxx, 

Deklarēta dzīvesvieta:  

 

 

 

 

__________________________________ 

 

 

 


