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Juridisk text 
 

Paziņojums par piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu 

Pamatojoties uz Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2014. gada 16. jūnija lēmuma 
norakstu lietā Nr.9-19/9999 par EUR 4812,68 piedziņu no ANNAS N. NĪMAS, par labu Bigbank 
AS Latvijas filiālei, reģ. Nr. 40103999999, piedziņa tiek vērsta uz Annai N. Nīmai piederošo 1/3 
domājamo daļu no nekustamā īpašuma Strautiņu ielā 99, k-1-99, Rīgā, kadastra numurs 1234 
567 8912. Parāds par labu piedzinējam Bigbank AS Latvijas filiālei, reģ. Nr. 40103999999, nav 
nodrošināts ar hipotēku uz iepriekš minēto nekustamo īpašumu. Ņemot vērā iepriekš minēto un 
saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 75 
zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece paziņo, ka uz Annai N. Nīmai piederošo iepriekš 
minēto nekustamo īpašumu tiek vērsta piedziņa. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 601. panta 
pirmo daļu no šī paziņojuma saņemšanas dienas Annai N. Nīmai ir aizliegts: 

1) atsavināt Annai N. Nīmai piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Strautiņu ielā 
99, k-1-99, Rīgā, kadastra numurs 1234 567 8912, vai to ieķīlāt, 

2) atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus, 

3) nodot šo nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tai skaitā slēgt nomas, īres un citus 
nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus. 

Līgumi, kuri par Annai N. Nīmai piederošo nekustamo īpašumu tiks noslēgti pēc piedziņas 
atzīmes izdarīšanas zemesgrāmatā, nav spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma 
pircēju izsolē. Anna N. Nīma, jūs tiekat uzaicināta nokārtot parādu un ar nolēmuma izpildi 
saistītos izdevumus, un saskaņā ar Civilprocesa likuma 601. panta piekto daļu, lūdzu jūs līdz 
2022. gada 12. augustam sniegt informāciju par to, vai jūs esat ar pievienotās vērtības nodokli 
apliekamā persona un, vai, pārdodot izsolē jums piederošo nekustamo īpašumu, izsoles cena 
apliekama ar pievienotās vērtības nodokli un kāda ir šīs cenas apliekamā vērtība. Anna N. Nīma, 
lūdzu paziņojiet līdz 2022. gada 12. augustam par iepriekšminētā nekustamā īpašuma faktisko 
valdītāju un pārvaldnieku, ja tāds ir, kā arī par visiem attiecībā uz šo nekustamā īpašuma 
noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem, iesniedzot 
minēto līgumu kopijas, vienlaikus uzrādot to oriģinālus. Tālr. 67599999, mob. tālr. 20039999. 

 
 
 


