PRASĪBAS PIETEIKUMS VIENKĀRŠOTAJĀ PROCEDŪRĀ
PAR NAUDAS PIEDZIŅU

(rajona (pilsētas) tiesa, kurai iesniedzams prasības pieteikums)

Prasītājs
(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

Personas
kods

Reģistrācijas
numurs

-

(deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, – dzīvesvieta (prasītājs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu) vai
juridiskā adrese)

Tālruņa
numurs
Elektroniskā pasta
adrese
(norādīt, ja prasītājs saziņai ar tiesu piekrīt izmantot elektronisko pastu vai tas
ir Civilprocesa likuma 56. panta 2.3 daļā minētais subjekts)

Norāde par reģistrēšanos tiešsaistes sistēmā
(norādīt, ja persona reģistrējusies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu)

Kredītiestādes nosaukums un konta numurs

AS “

”, konta Nr.

(norādīt kredītiestādes nosaukumu un konta numuru, kurā veicama
piedzenamās summas samaksa vai atlīdzināmi tiesāšanās izdevumi)

Prasītāja pārstāvis (aizpildīt, ja tāds ir)

(vārds, uzvārds)

Personas
kods

(adrese saziņai ar tiesu)

(pārstāvības pamats*)
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Tālruņa
numurs
Elektroniskā pasta
adrese
(norādīt, ja prasītāja pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese saziņai ar
tiesu ir Latvijā, piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu un ja prasītāja pārstāvja deklarētā
dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, kā arī, ja prasītāja pārstāvis ir zvērināts
advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi)

Norāde par reģistrēšanos tiešsaistes sistēmā
(norādīt, ja persona reģistrējusies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu)

Prasījumā pret atbildētāju

(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

Personas
kods

Reģistrācijas
numurs

(deklarētā dzīvesvieta un deklarācijā norādītā papildu adrese, bet, ja tādas nav, – dzīvesvieta vai juridiskā adrese)

Tālruņa
numurs
(aizpildīt, ja ir zināms)

Prasības priekšmets
SIA “ ”, reģistrācijas Nr. _______________, prasība pret SIA “
”, reģistrācijas Nr. _____________,
par nodarītā zaudējuma EUR __________ (
euro un 00 centi) piedziņu.

Prasības summas aprēķins
a) galvenais parāds

EUR
Galvenā parāda aprēķins:
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b) nolīgtie vai likumiskie
procenti
c) līgumsods
Nolīgto vai likumisko procentu un līgumsoda aprēķins (norādīt arī
periodu):

Kopējā prasības summa

EUR

euro un
(a + b + c)

centi

(summa vārdiem)

Tiesas izdevumi
Valsts nodeva

EUR

Kancelejas nodeva

Ar lietas izskatīšanu saistītie
izdevumi

EUR

Prasītājs atbrīvots no tiesas
izdevumu samaksas –
pamatojums
(Civilprocesa likuma 43. panta daļa vai daļa un punkts)

Apstākļi, kas pamato prasību, un pierādījumi:
Faktisko apstākļu izklāsts………………….

Saskaņā ar Civillikuma 1779.pantā noteikto, katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš
ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis.
Prasītājs uzskata, ka ir tiesīgs vērsties ar prasību pret Atbildētāju par nodarītā zaudējuma piedziņu,
pamatojoties uz Civillikuma 2363.pantu, kas nosaka, ka par mājas kustoņa vai meža dzīvnieka nodarītiem
zaudējumiem atbild kustoņa vai dzīvnieka turētājs, ja viņš nepierāda, ka viņš spēris visus pēc apstākļiem
nepieciešamos drošības soļus, vai ka zaudējums būtu noticis, neraugoties uz visiem drošības soļiem.
Savukārt Civillikumā 2364.pantā ir noteikts, ka ir vienalga, vai zaudējums nodarīts aiz kustoņa vai
dzīvnieka straujuma, sabīšanās vai trakulības lēkmes un vai kustonis vai dzīvnieks to nodarījis tieši vai
netieši.
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Prasītājs vērš Atbildētāja uzmanību, ka Civillikuma 1.pants paredz, ka tiesības izlietojamas un
pienākumi pildāmi pēc labas ticības. Labas ticības princips nozīmē to, ka katram savas subjektīvās tiesības
jāīsteno un subjektīvie pienākumi jāizpilda, ievērojot citu personu pamatotās intereses.
20___.gada ___.________________ Prasītājs nosūtīja Atbildētājam xx.xx.20__. Pirmstiesas
brīdinājumu Nr. ____________ par nodarītā zaudējuma labprātīgu atlīdzināšanu, tas ir, zaudējumā summas
EUR ____________ (
euro un 00 centi) samaksas veikšanu līdz 20___.gada ____._____________.
No iepriekš norādītā skaidri un nepārprotami ir konstatējams fakts, ka Prasītājs aicinājis Atbildētāju
atlīdzināt nodarītā zaudējuma ārpus tiesas procesa kārtībā, taču Atbildētājs pilnībā ignorē visas Prasītāja
likumīgās un tiesiskās prasības.
Ņemot vērā augstāk minētos faktu, ir secināms, ka Atbildētājs ļaunprātīgi izvairās no pienākuma
atlīdzināt nodarīto zaudējumu, kā arī nemaz negrasās to atlīdzināt Prasītajam.
Tādejādi uz šīs Prasības sastādīšanas brīdi SIA “
zaudējumu par kopējo naudas summu EUR ____________ (

” nav atlīdzinājusi SIA “
euro un 00 centi).

” nodarīto

Ziņas par mediācijas izmantošanu strīda risināšanai pirms vēršanās tiesā (norādīt, vai pirms prasības
celšanas tiesā strīda risināšanai ir izmantota mediācija)
Nav izmantota mediācija. Prasītājs nevēlās izmantot mediāciju.

Normatīvais akts, ar kuru prasība pamatota (norādīt arī pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu):
1) Civilprocesa likuma 1.pants, 34.panta pirmās daļas 1a.punkts, 39.pants, 41.panta pirmo daļu, 250. 18
panta pirmā daļa, 250.19 ., 250.20., 250.25 pantiem.
2) Civillikuma 1., 1779., 2363., 2364.pantiem.

Prasītāja prasījumi:
1.
2.
3.

4.

Pieņemt prasības pieteikumu un ierosināt civillietu.
Piedzīt no SIA „
”, reģistrācijas Nr. _____________, par labu SIA “
”, reģistrācijas
Nr.___________________, nodarīto zaudējumu summu EUR ___________ (
euro un 00 centi).
Piedzīt no SIA „
”, reģistrācijas Nr. _____________, par labu SIA “
”, reģistrācijas
Nr.___________________, visus tiesāšanas izdevumus: samaksāto valsts nodevu EUR _______ (
euro un 00 centi) un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus EUR 3,30 (trīs euro un 30 centi), par
kopējo summu EUR _________ (
euro un 00 centi).
Ieskaitīt piedzīto nodarīto zaudējumu summu un tiesāšanas izdevumus SIA “
”, reģistrācijas
Nr. ________________, kredītiestādes AS „
” kontā Nr. _____________________________.

Lūgumi par pierādījumu izprasīšanu
nav
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Vai Jūs vēlaties, lai notiktu uzklausīšana tiesas sēdē (norādīt vienu)
jā
X

nē

Ja atbilde ir "jā", norādīt pamatojumu

Citi apstākļi (norādīt, ja ir)
nav

Tiesai sazināties ar (norādīt vienu)
prasītāju
X

prasītāja pārstāvi

Pielikumā (Civilprocesa likuma 128. panta trešā daļa; 129. panta otrās daļas 2. un 3. punkts):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pielikums Nr.1 – xx.xx.20____. Pirmstiesas brīdinājums Nr. ____________ par nodarītā zaudējuma
labprātīgu atlīdzināšanu, ar pielikumiem, uz 10 (desmit) lapām.
Pielikums Nr.2 – ……………………….., uz 4 (četrām) lapām.
Pielikums Nr.3 – Administratīvās lietas materiālu kopijas, uz _____ ( trīs) lapām.
Pielikums Nr.4 – Lursoft izdruka par SIA „ ”, uz 2 (divām) lapām.
Pielikums Nr.5 – Lursoft izdruka par SIA “ ”, uz 2 (divām) lapām.
Pielikums Nr.6 – xx.xx.20___. …….apgabaltiesas Zvērināta notāra ______________ izdota
Ģenerālpilnvara Nr. ______, uz 3 (trīs) lapām.
Dokumenti, kas apliecina valsts nodevas samaksu, pa vienam eksemplāram, uz 1 (vienas) lapas.
Dokuments, kas apliecina tiesas izdevumu samaksu, viens eksemplārs, uz 1 (vienas) lapas.
Prasības pieteikuma eksemplārs Atbildētajam, uz 5 (picām) lapām.

________________,
20___. gada _____. _________________
SIA “

” pilnvarotais pārstāvis A.U.
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