LATVIJAS REPUBLIKA
Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 78
ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS
Raimonds Mežiņš
Baznīcas iela 37-11, Rīga, LV-1010, tālr. 67354161, fakss 67279988, e-pasts raimonds.mezins@lzti.lv

Rīgā
04.01.2017. Nr.00080/078/2017-NOS
Izpildu lietā Nr.00014/078/2017
Ditai Rietumai
Izumi, Villasmuiža, Ropažu novads, LV-2135
Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu
Izpildu lietā 00014/078/2017
Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.78 zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa lietvedībā
atrodas Rīgas rajona tiesas 2016. gada 8. decembrī izsniegtais izpildu raksts lietā Nr.C33587715 par
solidāru parāda un likumisko 6% piedziņu 35'449,13 EUR apmērā no Ditas Rietumas, personas kods
090466-11562, par labu Nordea Bank AB Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40103749473.
Sakarā ar to, ka minētais izpildu dokuments ir iesniegts izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam
Raimondam Mežiņam un tā izpilde ir saistīta ar sekojošu izdevumu kopumu, kuri saskaņā ar
Civilprocesa likuma 567.pantu, Tiesu izpildītāju likuma 80.pantu, Ministru Kabineta 2012. gada 26.
jūnija noteikumiem Nr. 451 ir:
Nr.p.k.
Sprieduma izpildes izdevumi (ar PVN)
Summa
1.
Amata atlīdzība
227,66
2.
Dokumentu nosūtīšanas izmaksas
1,44
3.
Amata atlīdzības takse procentos
2697,36
Kopā bez PVN
2926,46
PVN (21%)
614,56
Kopā
3541,02
Nr.p.k.
Sprieduma izpildes izdevumi (bez PVN)
Summa
1.
Valsts nodeva
2,85
Kopā
2,85
Sprieduma izpildes izdevumi un piedziņas summa kopā
38993,00
Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pēc sekojošiem rekvizītiem:
Saņēmējs: zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš, reģ. nr. LV15057013120,
Konta nr.: LV85TREL9199061001000
Saņēmējbanka: Valsts kase.
Maksājuma uzdevumā obligāti norādīt izpildu lietas Nr., kā arī piedzinēja uzvārdu vai
nosaukumu. Tikai pēc visu maksājumu veikšanas izpildu lietvedība pret Jums tiks izbeigta.
Ja Jūs esat izpildījis nolēmumu pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu
saņemšanas, Jūsu pienākums ir iesniegt zvērinātam tiesu izpildītājam šo darbību apstiprinošus
dokumentus.
Ja līdz 2017.gada 13.janvārim paziņojums netiks izpildīts, tas tiks izpildīts piespiedu kārtā, un

pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566.pantu un 567.pantu, Jums papildus būs jāsedz visi ar
nolēmuma izpildi saistītie papildus izdevumi.
Zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš, paskaidrojumu sniegšanai par savu mantisko
stāvokli un darbavietu, kā arī parāda nokārtošanai, uzaicina jūs ierasties 2017.gada 17.janvārī
zvērināta tiesu izpildītāja birojā Rīgā, Baznīcas ielā 37-11, LV-1010, līdzi ņemot personu apliecinošu
dokumentu, šo paziņojumu un kvīti par parāda nomaksu, sakarā ar parāda un sprieduma izpildes
izdevumu piedziņu.
Ierašanās ir obligāta. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 552.panta trešo daļu neierašanās
gadījumā, paskaidrojumu un likumā noteikto ziņu nesniegšana dod tiesu izpildītājam tiesības
griezties tiesā, lai izlemtu jautājumu par šīs personas atbildību. Tiesa var pieņemt lēmumu par
parādnieka atvešanu piespiedu kārtā, kā arī uzlikt viņam naudas sodu līdz EUR 80,00.
Zvērināts tiesu izpildītājs
E.Velpe, 26626612

Raimonds Mežiņš

