
PIETEIKUMS 
PĀRMAKSAS 
PĀRCELŠANAI VAI IZMAKSAI 

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

 
Vārds, uzvārds / nosaukums_______________________________________Personas kods/reģ.nr. ________________________ 
Имя, фамилия / Название                                                                          Персональный код / Рег. Номер 
E-pasts __________________________________________________________ Tālrunis  _____________________________________ 
Эл. почта                                                                                              Телефон 
☐  Esmu pilnvarots pārstāvis (kopā ar pieteikumu jāiesniedz pilnvaras vai pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija) 

INFORMĀCIJA PAR MAKSĀJUMU 
 
Ja pārmaksātā summa pārsniedz 300 EUR un maksājumus veikusi cita persona (nevis Jūs), tad, saņemot kontā pārmaksu, VID 
izpratnē būsiet labuma guvējs un, iesniedzot gada deklarāciju, VID par šo summu Jums būs jāmaksā ienākumu nodoklis. 

Abonenta numurs, kuram izveidojusies pārmaksa ____________________________________ 

☐  Pārmaksāto summu ______________________ EUR, pārcelt uz abonenta Nr. __________________________________ 

☐  Pārmaksāto summu ______________________ EUR, izmaksāt norēķinu kontā 

Konta īpašnieka vārds, uzvārds _____________________________________ Konta īpašnieka pers. kods _________________ 
Имя, фамилия / Название                                                                             Персональный код 
Bankas nosaukums _____________________________________________________________________________________________ 
Персональный код / Рег. Номер 
Konta numurs 

Pieteikumam pievienoju (oriģinālu vai kopiju) К заявлению прилагаю (оригинал или копию) 

☐ Maksājuma dokumentus
☐ Pilnvaru 
☐  Citus dokumentus 

Informāciju par to, ka maksājums ir atmaksāts 
☐ Vēlos saņemt norādītajā e-pastā /Хочу получить на указанный электронный адрес 

☐ Nevēlos saņemt /Не хочу получать 

 
 
PARAKSTOT ŠO PIETEIKUMU, APLIECINU, KA: 

— Piekrītu, ka gadījumā, ja citā gazificētā objektā man ir izveidojies parāds, pārmaksāto summu pārcelt uz gazificētā 
objekta adresi, kurā izveidojies parāds, proporcionāli parāda apmēram; 

— Apliecinu, ka gadījumā, ja kā pārmaksas saņēmējs norādīta trešā persona, tai ir piešķirtas tiesības saņemt no Latvijas 
Gāzes naudas līdzekļus personas, kurai ir noslēgts līgums ar Latvijas Gāzi, vai maksātāja vārdā; 

— Gadījumā, ja samaksu par dabasgāzi, sistēmas un citiem pakalpojumiem gazificētā objektā ir veikusi trešā persona, 
informēt maksātāju, ka pārmaksas gadījumā to būs tiesīga saņemt persona, kurai ir noslēgts līgums ar Latvijas Gāzi; 

— Piekrītu, ka gadījumā, ja iesniegtā informācija vai dokumenti saistībā ar pārmaksas pārcelšanu vai izmaksu nav 
pietiekami, man 15 dienu laikā ir jāiesniedz pieprasītā papildu informācija, bet, ja 1 mēneša laikā nepieciešamā 

mailto:info@lg.lv
http://www.lg.lv/


informācija netiek iesniegta, pārmaksas pārcelšana vai izmaksa netiek veikta; 
— Esmu informēts, ka AS "Latvijas Gāze" apstrādā personas datus pieteikuma izskatīšanai, pārcelšanas vai izmaksas 

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 _________________________________________________________ 

http://www.lg.lv/
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