
Iecirknis: Centrs
Avotu iela 35a, LV-1011
rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv
informatīvais tālr. nr. 8900

MARIKA TARASOVA
Krišjāņa Valdemāra iela 143/3-142, Rīga

Zemes nomas rēķins.
2015. gada 4. ceturksnis
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Maksātājs:

MARIKA TARASOVA
Adrese:

Krišjāņa Valdemāra iela 143/3-
142, Rīga

Rēķins sagatavots

17.12.2015.
Rēķina Nr.

20345062/15125
Veicot rēķinu apmaksu, obligāti jānorāda rēķina numurs.

Saņēmējs:
SIA «Rīgas namu pārvaldnieks»
Juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011
Reģ. Nr. 40103362321, PVN Reģ. Nr. LV40103362321
AS DNB banka, kods RIKOLV2X
Konta Nr.: LV63RIKO0002013197596

Pakalpojumi Cena par
vienību

Vienību
skaits Aprēķināts Iepriekš. per.

korekcijas PVN 21% Summa
kopā

Pārvaldīšanas maksa, t.sk.
Zemes nomas maksa par iznomāto zemesgabalu 2015.gada 4.cet. 2,45596 55,400 m2 136,06 70,38 206,44

Aprēķināts kopā: 136,06 70,38 206,44

01.12.2015. Jums ir parāds 50,02 EUR. 14.12.2015. samaksāts: 53,36 EUR.
17.12.2015. līgumsods: 33,43 EUR.
Pirms rēķina apmaksas aicinām precizēt summu apmaksai pa tālr. nr. 8900
Summa vārdiem: divi simti trīsdesmit seši eiro un 53 centi

Summa apmaksai kopā ar parādu: 236,53 EUR

Apmaksas termiņš: 20.01.2016.
Zemes nomas maksas aprēķins tika veikts atbilstoši līgumu nosacījumiem, ievērojot LR normatīvos aktus, piemērojot aktuālo kadastrālo vērtību.
Rēķini par zemes nomu tiks izrakstīti reizi ceturksnī: martā, jūnijā, septembrī un decembrī. Ar zemes nomas līgumu saturu iespējams iepazīties Klientu apkalpošanas centros.
Neskaidrību gadījumā konsultācija par zemes nomas jautājumiem pieejama pie jurista pēc iepriekšēja pieraksta.

Jūsu dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā ietilpst/daļēji ietilpst citai personai piederošs/-i zemesgabals/-i ar kadastra Nr.

Informācija par zemes nomas maksas maksājuma aprēķinu:
Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu kopējā platība: 2375.98 m2;
Zemes īpašnieka(-u) īpašumā esošā(-šo) zemesgabala(-u) platība: 2886 m2, kadastrālā vērtība: 402436 €
Dzīvojamajai mājai nomājamā/-o zemesgabala/-u platība: 2886.00 m2, kadastrālā vērtība: 402436.00 €
Zemes nomas gada maksa: 23341.29 €; par 1 kvadrātmetru ceturksnī: 2.45596 €/m2

Uzmanību!   Lūdzam samaksāt parādu norādītajā termiņā. Parāda nesamaksāšanas
gadījumā SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» patur tiesības sniegt prasību tiesā.

Gadījumā, ja parāds ir samaksāts līdz rēķina saņemšanas dienai, lūdzam šo informāciju neņemt vērā. Lai pārliecinātos, ka maksājums ir saņemts,
Jūs arī varat vērsties kādā no Klientu apkalpošanas centriem vai sazināties ar mums pa e-pastu: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv
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