
PIETEIKUMS 
KĻŪDAINI VEIKTA 
MAKSĀJUMA ATMAKSAI 

KLIENTU SERVISS 
info@lg.lv 
www.lg.lv 

AIZPILDA MAKSĀTĀJS VAI TĀ LIKUMISKAIS, VAI PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS 

Vārds, uzvārds / nosaukums_______________________________________Personas kods/reģ.nr. ________________________  

E-pasts  __________________________________________________________ Tālrunis  ____________________________________  

☐  Esmu pilnvarots pārstāvis (kopā ar pieteikumu jāiesniedz pilnvaras vai pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija)  
 
INFORMĀCIJA PAR MAKSĀJUMU  

☐  Maksājums veikts nepareizajā kontā        ☐  Cits iemesls ____________________________________________________ 
Платеж отправлен на неверный счет                        Другая причина 
Kļūdaini veiktā maksājuma summa ____________________EUR         Datums _____________________________________ 
Сумма ошибочного платежа                                                                     Дата 

 
INFORMĀCIJU PAR MAKSĀTĀJU var neaizpildīt, ja pievieno maksājumu apliecinošu dokumentu 

 
Maksātāja vārds, uzvārds /nosaukums_________________________________Personas kods ________________________ Имя, 

фамилия / Название                                                                                Персональный код / Рег. Номер 
 
ATMAKSA 

☐  Maksājumu _____________________________ EUR, pārcelt uz abonenta Nr.: ____________________________________  

☐  Maksājumu  _____________________________ EUR, izmaksāt norēķinu kontā: 

Vārds, uzvārds / nosaukums_______________________________________Personas kods/reģ.nr. ________________________  

Konta numurs 

Pieteikumam pievienoju (oriģinālu vai kopiju) 

☐ Maksājuma dokumentus / Платеж ☐ Pilnvaru / Доверенность  ☐  Citus dokumentus / Другие документы  
 
Informāciju par to, ka maksājums ir atmaksāts / Информацию о возврате платежа 

☐ Vēlos saņemt norādītajā e-pastā            ☐ Nevēlos saņemt 

 
PARAKSTOT ŠO PIETEIKUMU, APLIECINU, KA: 

 Pieteikumā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Apzinos, ka nepatiesa informācija vai atteikšanās iesniegt 
nepieciešamos dokumentus var kalpot par iemeslu atteikumam atmaksāt naudas līdzekļus. 

 Esmu informēts, ka AS "Latvijas Gāze" apstrādā personas datus pieteikuma izskatīšanai, atmaksas administrēšanai un 
saziņai saistībā ar pieteikumu, paredzot, ka personas tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Personas datu apstrādes 
paziņojumu, kas pieejams www.lg.lv 

AS "Latvijas Gāze" veic atmaksu 2 mēnešu laikā no dienas, kad ir saņemts pieteikums vai visi nepieciešamie dokumenti 
pieteikuma apstrādei. 

Datums ______________________  Paraksts un atšifrējums _________________________________________________________ 
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