
 
 
 

Rīgā 

 

13.04.2021.        

 

                     

 

 

Par iepirkuma procedūras “Par parādu piedziņas pakalpojumu sniegšanu” (ID Nr.RS/2021/19) 

nolikuma prasībām 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija 

(turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par 

nolikumā ietvertajām prasībām.  

 

1. Jautājums:  
Kādas summas ir parādiem, kas tiek nodoti parādu piedziņā, jeb soda apmērs no līdz, EUR. Kā arī kāda 

varētu būt vidējā soda apjoms. 

 

Atbilde: 

Parādu piedziņai nododamās pēcapmaksas paziņojumu summas ir sākot no 10,00 EUR līdz 53,00 EUR 

par vienu pēcapmaksas paziņojumu. Vidējais pēcapmaksas paziņojuma apmērs ir 17,00 EUR par vienu 

pēcapmaksas paziņojumu. 

 

2. Jautājums: 

Kādas summas, jeb cik lieli parādi tiek doti tiesā, sākot no kādas summas? 

 

Atbilde: 

Parāda apmērs (piemērotajiem līgumsoda rēķiniem vai pēcapmaksas paziņojumiem) vienai tiesvedības 

lietai ir sākot no 150,00 EUR. 

 

3. Jautājums: 

Vai ir tikai parastā tiesa, brīdinājuma kārtībā nav iespējama? 

 

Atbilde: 

Pakalpojuma sniedzējs (Izpildītājs) izvēlas patstāvīgi parāda tiesvedības procesu pēc saviem ieskatiem. 

 

4. Jautājums: 

Cik lietu mēnesī aptuveni tiek prognozētas dot tiesā? (Ņemot vēra iepriekšējo pieredzi). 

 

Atbilde: 

Pēcapmaksas paziņojumu un līgumsodu rēķinu prognozētais tiesvedības vidējais skaits mēnesī varētu 

sasniegt līdz 400 nodotām lietām. 

 

 



5. Jautājums: 

Kas tiek cedēts, kādi sodi tiek cedēti, kādas summas no līdz, un vidējā summa. 

 

Atbilde: 

Pakalpojuma sniedzējam cedēšanai tiek nodoti autostāvvietu pēcapmaksas paziņojumi, kas nav apmaksāti 

un ir vecāki par 730 dienām no pēcapmaksas paziņojuma izrakstīšanas dienas. Cedētās pēcapmaksas 

paziņojumu summas ir sākot no 8,00 EUR līdz 53,00 EUR, vidējais summas apmērs ir 17,00 EUR par 

vienu pēcapmaksas paziņojumu. 

 

6. Jautājums: 

Kāda atšķirība, jeb kas tiek nodots parādu piedziņā, kas cesijā? 

 

Atbilde: 

Parādu piedziņai tiek nodoti apmēram mēnesi veci pēcapmaksas paziņojumi, kas nav apmaksāti noteiktajā 

termiņā, bet cesijā tiek nodoti pēcapmaksas paziņojumi, kas ir vecāki par 730 dienām no pēcapmaksas 

paziņojuma izrakstīšanas dienas, un nav apmaksāti. Cesijā tiks nodotas tās lietas, kuras ekonomisku vai 

citu iemeslu dēļ nav nodotas pirmstiesas piedziņā vai piedziņai tiesas ceļā, bet Pasūtītājs šo lietu tomēr 

vēlas nodot cesijā pirms iestājas parādu piedziņas noilgums (t.i., cesijā tiktu nodotas lietas, kuras nav 

bijušas piedziņā, bet kuras ir vecākas par 730 dienām). Vēršam uzmanību, ka Pasūtītājs nenosaka 

veicamās darbības un to izpildes termiņus, kas Izpildītājam būtu jāievēro parādu atgūšanai cesijas ceļā. 

Cesijas ceļā nodoto prasījumu parādu piedziņas procesā atgūtās naudas procentuālais sadalījums starp 

Pasūtītāju un Izpildītāju tiek norādīts Finanšu piedāvājumā. Pasūtītājs ar Izpildītāju noslēdz vienošanos 

par cedēto prasījumu ietvaros saņemto maksājumu pārskaitīšanu. 

 

7. Jautājums: 

Cik bieži notiek cesijas darījumi? 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs plāno cesijas darījumus veikt vienu reizi mēnesī. 

 

8. Jautājums: 

Vai cesijas darījumos atlīdzība noteikta, veicot darījumu, vai tikai, ja ir atgūta nauda? 

 

Atbilde: 

Atlīdzība par cesijas ceļā nodoto prasījumu parādu tiek pārskaitīta saskaņā ar Izpildītāja norādīto 

procentuālo sadalījumu pēc parāda atgūšanas. 

 

 

9. Jautājums: 

Vai Jūs pārbaudāt deklarācijas iedzīvotāju reģistrā? 

 

Atbilde: 

Pasūtītājs parādu piedziņai un tiesvedībai nodod nepersonalizētus datus (pēcapmaksas paziņojumu un 

līgumsodu rēķinu numurus). 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                           S.Gusevs 
 

R.Šmite  

ruta.smite@rigassatiksme.lv 
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