Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "
",
Reģistrācijas Nr.__________________,
Juridiskā adrese: _________________, ________________, LV-XXXX,
mob. tālr.: _________________,
Norēķinu konts: AS “
”, konta Nr. __________________________

PIETEIKUMS
PAR SAISTĪBAS PIESPIEDU IZPILDĪŠANU
BRĪDINĀJUMA KĀRTĪBĀ

rajona (pilsētas)
PIETEICĒJS
SIA “
”
(vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums)
Personas
kods

-

Reģistrācijas
numurs

(deklarētā dzīvesvieta, bet ja tādas nav,- dzīvesvieta/juridiskā adrese)

PIETEICĒJA PĀRSTĀVIS (aizpilda, ja tāds ir)
B.M.
(vārds, uzvārds)
Personas
kods

-

(adrese saziņai ar tiesu)
Pilnvara Nr.
(pārstāvības pamats)*

PRASĪJUMĀ PRET PARĀDNIEKU
Z. N.
(vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums)
Personas
kods

-

Reģistrācijas
numurs

(deklarētā dzīvesvieta, bet ja tādas nav,- dzīvesvieta /juridiskā adrese)

Tālrunis (aizpilda, ja tāds ir)

1

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 406.6 un 406.9 pantu, lūdzu:
1. Izsniegt parādniekam brīdinājumu par maksājuma saistības piespiedu izpildi atbilstoši
norādītajam pamatojumam un aprēķinam
1) saistību pamatojošā dokumenta identificējošā informācija : 1) xx.xx.20__. Pirkuma līgums Nr.
__________; 2) xx.xx.20___. Pavadzīme Nr. ________.
2) saistības izpildes termiņš

2 3
0 8
(dd/mm/gggg)

2

0

1

7

3) parāda aprēķins
a) galvenais parāds

EUR

b) nolīgtie vai likumiskie procenti
c) līgumsods
4) tiesas izdevumi
d) valsts nodeva

EUR

e) ar brīdinājuma izsniegšanu
saistītie izdevumi

EUR

Pieteicējs atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas

Pamatojums
(Civilprocesa likuma 43.
panta daļa vai daļa un
punkts)

5) kopējā summa

EUR
(a + b + c + d + e)

euro un
(summa vārdiem)

centi

2. Aicināt parādnieku samaksāt norādīto summu pieteicējam
1) kredītiestāde

AS “

”

2) kredītiestādes kods
3) maksājuma saņēmējs

SIA „

”

4) konta numurs
(IBAN)

3. Lemt par maksājuma saistības piespiedu izpildi un tiesas izdevumu piedziņu, ja parādnieks
labprātīgi neapmierina prasījumu.
Apliecinu, ka prasījums nav atkarīgs no pretizpildījuma vai pretizpildījums ir izdarīts.
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4. Tiesas paziņojumus un lēmumus nosūtīt (atzīmēt vienu):
pieteicējam;
X

pieteicējā pārstāvim.

Korespondences
Adrese:
Tālrunis:
Elektroniskā
pasta adrese :
(norāda, ja pieteicējs saziņai ar tiesu piekrīt izmantot elektronisko pastu)
Pielikumā (kopijas):
1) dokuments, kas apstiprina valsts nodevas samaksu:
maksājuma numurs

-

-

maksājuma datums
(dd/mm/gggg)
kredītiestādes kods
2) dokuments, kas apstiprina ar brīdinājuma izsniegšanu saistīto izdevumu samaksu:
maksājuma numurs

-

-

maksājuma datums
(dd/mm/gggg)
kredītiestādes kods

_______________________,
20____.gada ____._________
SIA „
”
pilnvarotais pārstāvis B.M.
"Es,

, apliecinu, ka
(pieteicēja vārds, uzvārds)

sniegtās ziņas ir patiesas un sniegtas pēc labākās sirdsapziņas. Man ir zināms, ka Krimināllikums
paredz atbildību par nepatiesa pieteikuma sniegšanu.
Es,

B.M.

, apliecinu, ka
(pārstāvja vārds, uzvārds)

pārstāvamā vārdā sniegtās ziņas ir patiesas un sniegtas pēc labākās sirdsapziņas. Man ir zināms, ka
Krimināllikums paredz atbildību par nepatiesa pieteikuma sniegšanu.
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