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MĒRSRAGA NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.13
Mērsragā,

2011. gada 16.augustā

Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst. 15.00

Darba kārtība:
1. Par maksu par bērnu ēdināšanu PII „Dārta”
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārībā
3. Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu
4. Par adreses piešķiršanu
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāres p. i. Elīna Rožkalne
Piedalās deputāti:
Jānis BUDREIKA
Ārija LOGINA
Gunta FĪBIGA
Elviss MISIĶIS
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Roberts ŠILIŅŠ
Vija KLĒVERE
Nepiedalās:
Aigars ŠTEINBERGS – darba dēļ
Gvido ERĶIS – darba dēļ
Ivars SMILGA – neattaisnotu iemeslu dēļ
Mareks JĒKABSONS – neattaisnotu iemeslu dēļ
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Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji, novada iedzīvotāji:
Izpilddirektors Verners Veržbilovskis, juriste Zigrīda Deisone, grāmatvede Velga Puzānova,
avīzes redaktors Andris Klēveris, NĪN administratore Inta Rēvalde, Izglītības darba
koordinatore Egita Kvite, PII „Dārta” vadītāja Laila Štāle, PII „Dārta” metodiķe Terēzija
Zondaka, PII „Dārta” medmāsa Kristīne Anstrauta, Mērsraga novada iedzīvotājs Aigars
Gūtšmits.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību

1.
Par maksu par bērnu ēdināšanu PII „Dārta”
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Sakarā ar pārtikas produktu cenu pieaugumu ,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
atklāti balsojot, ar 5 ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, V.Klēvere ), pret
nav, atturas 4 ( E.Misiķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), DOME NOLEMJ:
ar šā gada 1.septembri paaugstināt maksu par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības
iestādē „Dārta” un noteikt Ls 1,20 dienā vienam bērnam.
2.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārībā
Ziņo juriste Z.Deisone
2.1. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA ”L.A.B”
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu, nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
SIA „L.A.B.” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Ezera iela 13”, Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878 003
0495) .
Tādējādi SIA „L.A.B.” 2011.gada 16.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
267.21, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz SIA „L.A.B.” nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no likuma
‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas nepieļautu
to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
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atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, E.Misiķis,
V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „L.A.B.”, NMR Nr.40003554194, juridiskā adrese Krasta iela 17,
Mērsrags, Mērsraga novads nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 267.21( divi simti
sešdesmit
septiņi
lati
un
21
sant.),
tai
skaitā

Personīgā
konta nr.
1451zeme
KOPĀ

Pamatparāds
227,55

227,55

Nokavējuma
nauda
39,66

39,69

Kopējā parāda
summa
267.21

267,21

Saņēmēja
iestāde
Mērsraga
novada
pašvaldība
Mērsraga
novada
pašvaldība

Konts
LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614
LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614

Kods
UNLALV2X
HABALV22
UNLALV2X
HABALV22

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz SIA „L.A.B.” mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
2.2. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA ”Ivolga”
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
SIA „Ivolga” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Kanāla iela 15”, Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878
003 0510) .
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Tādējādi SIA „Ivolga.” 2011.gada 16.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
970.96, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz SIA „Ivolga.” nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no likuma
‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas nepieļautu
to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, E.Misiķis,
V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „Ivolga.”, NMR Nr.49003000875, juridiskā adrese Kanāla iela 15,
Mērsrags, Mērsraga novads nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 970.96 ( deviņi simti
septiņdesmit lati un 96 sant.), tai skaitā
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokavējuma
nauda

1755-ēkas
717- zeme

493,92
341,11

94,04
41.89

KOPĀ

835,03

135,93

Kopējā
parāda
summa
587.96
383,00
970.96

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614
LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614

Mērsraga
novada
pašvaldība

Kods
UNLALV2X
HABALV22
UNLALV2X
HABALV22

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz SIA „Ivolga” mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
2.3. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA „Sparta K” („Brāļi Plus”)
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
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termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu, nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
SIA „Sparta K” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Galdnieki”, Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878 002
0271) .
Tādējādi SIA „Sparta K” 2011.gada 16.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
472,58, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz SIA „Sparta K.” nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, E.Misiķis,
V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav DOME
NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „Sparta K.”, NMR Nr.41203012554, juridiskā adrese „Aizsilnieki”,
Mērsrags, Mērsraga novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 472,58 ( četri simti
septiņdesmit divi lati un 58 sant.), tai skaitā
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

1269-zeme
1769-ēkas

163,04
226,44

KOPĀ

389,48

Nokavē
juma
nauda
14,07
69,03
83,10

Kopējā
parāda
summa
177,11
295,47
472,58

Saņēmēja iestāde

Konts

Mērsraga novada
pašvaldība

LV85UNLA00
50016515414
LV74HABA05
51030287614
LV85UNLA00
50016515414
LV74HABA05
51030287614

Mērsraga novada
pašvaldība

Kods
UNLALV2X
HABALV22
UNLALV2X
HABALV22

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz SIA „Sparta K” mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
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5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
2.4. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Ivetas Altrokas
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Ivetai Altrokai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Rūķi”, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 001 0037).
Tādējādi Ivetai Altrokai 2011.gada 16.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
363,95, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Ivetas Altrokas nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no likuma
‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas nepieļautu
to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, E.Misiķis,
V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
1. Piedzīt no Ivetas Altrokas, personas kods 280264-13116, deklarētā dzīvesvieta Raiņa iela
11-21, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 363,95
( trīs simti sešdesmit trīs lati un 95 sant.), tai skaitā
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokavējuma
nauda

76-zeme
1806-ēkas

269,51
3,29

90,83
0,32

Kopā

272,80

91.15

Kopējā
parāda
summa
360,34
3,61
363,95

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA00
50016515414
LV74HABA05
51030287614
LV85UNLA00
50016515414
LV74HABA05
51030287614

Mērsraga
novada
pašvaldība

Kods
UNLALV2X
HABALV22
UNLALV2X
HABALV22

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Ivetas Altrokas darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Ivetas Altrokas mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
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2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
2.5. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Sandras Gribanovas
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Sandrai Gribanovai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Cerību Liedags”, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003 0918).
Tādējādi Sandrai Gribanovai 2011.gada 16.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 369,60., kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Sandras Gribanovas nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, E.Misiķis,
V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
1. Piedzīt no Sandras Gribanovas, personas kods 060368-10038, deklarētā dzīvesvieta Jāņa
Asara iela 14-1, Jelgava, LV-3001, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 369,60 ( trīs simti
sešdesmit deviņi lati 60 sant.), tai skaitā
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

1313-zeme

273,46

KOPĀ:

273,46

Nokavē
juma
nauda
96,14

96,14

Kopējā
parāda
summa
369,60

369,60

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614
LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055

Mērsraga
novada
pašvaldība

Kods
UNLALV2X
HABALV22
UNLALV2X
HABALV22
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1030287614

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Sandras Gribanovas darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Sandras Gribanovas mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī
uz mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
2.6. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Arta Karnišauska
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Artim Karnišauskam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumam „Zvejnieku iela 29A”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs
8878 003 0722).
Tādējādi Artim Karnišauskam 2011.gada 16.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 184,84, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Arta Karnišauska nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, E.Misiķis,
V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
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1.

Piedzīt no Arta Karnišauska, personas kods 170374-10021, deklarētā dzīvesvieta
Spain, Barselona, Bac De Roda Numero 118, Piso 1 Pta 108019, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 184,84.- ( viens simts astoņdesmit četri lati 84 sant. ), tai skaitā

Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

1423-zeme

145,50

KOPĀ:

145.50

Nokavē
juma
nauda
39,34

39.34

Kopējā
parāda
summa
184,84

184.84

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614
LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614

Mērsraga
novada
pašvaldība

Kods
UNLALV2X
HABALV22
UNLALV2X
HABALV22

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Arta Karnišauska darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Arta Karnišauska mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.

2.7. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Līgas Kreišmanes
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Līgai Kreišmanei ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Lielā iela 92”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0222).
9

Tādējādi Līgai Kreišmanei 2011.gada 16.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
1283,44, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Līgas Kreišmanes nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, E.Misiķis,
V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
1. Piedzīt no Līgas Kreišmanes, personas kods 140282-12003, deklarētā dzīvesvieta Pāle,
Pāles pag., Limbažu novads, LV-4052, „Bērzi-10”, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
1283,44 ( viens tūkstotis divi simti astoņdesmit trīs lati 44 sant.), tai skaitā
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

480 – zeme
1751-ēkas

117,18
814,17

KOPĀ:

931,35

Nokavē
juma
nauda
38,10
313.99
352,09

Kopējā
parāda
summa
155,28
1128,16
1283,44

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614
LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614

Mērsraga
novada
pašvaldība

Kods
UNLALV2X
HABALV22
UNLALV2X
HABALV22

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Līgas Kreišmanes darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Līgas Kreišmanes mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī
uz mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
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2.8. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Ineses Lagzdiņas
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Inesei Lagzdiņai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumiem „Kanāla iela 11” (kad.Nr.8878 003 0266) un „Lielā iela 74”(Rikas),
( kad. Nr. 8878 003 0435). Mērsragā, Mērsraga novadā .
Tādējādi Inesei Lagzdiņai 2011.gada 16.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
517.98., kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Ineses Lagzdiņas nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, E.Misiķis, V. Klēvere,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME NOLEMJ:
1. Piedzīt no Ineses Lagzdiņas, personas kods 190571-12506, deklarētā dzīvesvieta
Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, Kanāla iela 1, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
517.98 ( pieci simti septiņpadsmit lati 98 sant.), tai skaitā
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds
158,80
51,08
189,77

Nokavē
juma
nauda
42,92
13,61
61,80

Kopējā
parāda
summa
201,72
64,69
251,57

525-zeme
656-zeme
1754-ēkas
KOPĀ:

399,65

118,33

517.98

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614
LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614

Mērsraga
novada
pašvaldība

Kods
UNLALV2X
HABALV22
UNLALV2X
HABALV22

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1. inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Ineses Lagzdiņas darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Ineses Lagzdiņas mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
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3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
2.9. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Ritas Lejnieces
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Ritai Lejniecei ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Vimbas”, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003 0663).
Tādējādi Ritai Lejniecei 2011.gada 16.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
234,01, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Ritu Lejnieci nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no likuma
‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas nepieļautu
to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, E.Misiķis,
V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
1. Piedzīt no Ritas Lejnieces, personas kods 300371-12776, deklarētā dzīvesvieta Rīga, LV1004, Neretas iela 2-11, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 234,01 ( divi simti trīsdesmit
četri lati 01 sant.), tai skaitā
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

876-zeme

175,25

KOPĀ:

175.25

Nokavē
juma
nauda
58,76

58.76

Kopējā
parāda
summa
234,01

234.01

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614
LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614

Mērsraga
novada
pašvaldība

Kods
UNLALV2X
HABALV22
UNLALV2X
HABALV22

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
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1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Ritas Lejnieces darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Ritas Lejnieces mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
2.10. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Andra Meras
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Andrim Meram ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Mežgravas”, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003 0341).
Tādējādi Andrim Meram 2011.gada 16.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
257,90., kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Andra Meras nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no likuma
‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas nepieļautu
to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, E.Misiķis,
V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
1.
Piedzīt no Andra Meras, personas kods 090271-12506, deklarētā dzīvesvieta
Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, „Mežgravas”, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
257,90 ( divi simti piecdesmit septiņi lati 90 sant.), tai skaitā
Personīgā

Pamat-

Nokavē

Kopējā

Saņēmēja

Konts

Kods
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konta nr.

parāds

589-zeme

177,00

KOPĀ:

177.00

juma
nauda
80.90

80,90

parāda
summa
257,90

257,90

iestāde
Mērsraga
novada
pašvaldība
Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA008
50016515414
LV74HABA055
1030287614
LV85UNLA008
50016515414
LV74HABA055
1030287614

UNLALV2X
HABALV22
UNLALV2X
HABALV22

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Andra Meras darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Andra Meras mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
2.11. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Svetlanas Metlovas
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Svetlanai Metlovai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Cerību Krasts”, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003 0917).
Tādējādi Svetlanai Metlovai 2011.gada 16.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
278,27, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Svetlanas Metlovas nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
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Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, E.Misiķis,
V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
1. Piedzīt no Svetlanas Metlovas, personas kods 070866-10952, deklarētā dzīvesvieta
Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137, Sporta iela 28, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
278,27 ( divi simti septiņdesmit astoņi lati 27 sant.), tai skaitā
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

1312-zeme

202,18

KOPĀ:

202.18

Nokavē
juma
nauda
76,09

76.09

Kopējā
parāda
summa
278,27

278.27

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614
LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614

Mērsraga
novada
pašvaldība

Kods
UNLALV2X
HABALV22
UNLALV2X
HABALV22

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Svetlanas Metlovas darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Svetlanas Metlovas mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī
uz mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
2.12. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Jāņa Rumkovska
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
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Jānim Rumkovskim ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Tāši”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003 0337).
Tādējādi Jānim Rumkovskim 2011.gada 16.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 156,61, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Jāņa Rumkovska nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, E.Misiķis,
V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
1. Piedzīt no Jāņa Rumkovska, personas kods 270375-13118, deklarētā dzīvesvieta Rīga,
LV-1012, Cēsu iela 11-12, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 156,61 ( viens simts
piecdesmit seši lati 61 sant.), tai skaitā

Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

584-zeme

121,84

KOPĀ:

121,84

Nokavē
juma
nauda
34,77

34,77

Kopējā
parāda
summa
156,61

156,61

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614
LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614

Mērsraga
novada
pašvaldība

Kods
UNLALV2X
HABALV22
UNLALV2X
HABALV22

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Jāņa Rumkovska darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Jāņa Rumkovska mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
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4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
2.13. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Aivara Viļumsona
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Aivaram Viļumsonam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Lielā iela 39”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0614).
Tādējādi Aivara Viļumsona 2011.gada 16.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
278,20., kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Aivara Viļumsona nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, E.Misiķis,
V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
1. Piedzīt no Aivara Viļumsona, personas kods 030555-12526, deklarētā dzīvesvieta
Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, Lielā iela 39, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
278,20 ( divi simti septiņdesmit astoņi lati 20 santīmi), tai skaitā
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds
184,54
19,18

Nokav
ējuma
nauda
73.10
1.38

Kopējā
parāda
summa
257.64
20.56

831-zeme
2305-ēkas
KOPĀ:

203,72

74,48

278,20

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614
LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614

Mērsraga
novada
pašvaldība

Kods
UNLALV2X
HABALV22
UNLALV2X
HABALV22

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
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1.2. vēršot piedziņu uz Aivara Viļumsona darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Aivara Viļumsona mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī
uz mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
2.14. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Marijas Vorobjovas
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Marijai Vorobjovai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamajiem īpašumiem: „Ceriņu iela 26”, „Ceriņu iela 33A”, „Ceriņu iela 22”, „Kanāla
iela 22’, „Zvejnieku iela 29”, „Estrādes iela 3”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kad. numuri
8878 003 0667;8878 003 0638;8878 003 0766; 8878 003 0592;8878 003 0005;8878 003
0941).
Tādējādi Marijas Vorobjovas 2011.gada 16.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 1046,23, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Marijas Vorobjovas nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, E.Misiķis,
V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
1. Piedzīt no Marijas Vorobjovas, personas kods 151079-12766, deklarētā dzīvesvieta Jūrmala,
LV-2008, Ģirta iela 5, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1046,23 ( viens tūkstotis četrdesmit
seši lati 23 sant.), tai skaitā
Personīgā konta

Pamat-

Nokavē

Kopējā

Saņēmēja

Konts

Kods
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nr.

parāds

Zemes konti:
966;1420;1459;
795;1368;812;
1310
KOPĀ:

918,23

918.23

juma
nauda
128,00

128.00

parāda
summa
1046,23

1046.23

iestāde
Mērsraga
novada
pašvaldība
Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614
LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614

UNLALV2X
HABALV22
UNLALV2X
HABALV22

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Marijas Vorobjovas darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Marijas Vorobjovas mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī
uz mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
2.15. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Natālijas Vorobjovas
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Natālijai Vorobjovai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamajiem īpašumiem: „Ceriņu iela 27”, „Ceriņu iela 22”, „Ceriņu iela 24”, „Kanāla iela
22’, „Zvejnieku iela 29A”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kad. numuri 8878 003 0679; 8878
003 0766; 8878 003 0580;8878 003 0592; 8878 003 0005).
Tādējādi Natālijas Vorobjovas 2011.gada 16.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 886,65, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Natālijas Vorobjovas nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
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Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, E.Misiķis,
V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
1. Piedzīt no Natālijas Vorobjovas, personas kods 180253-12760, deklarētā dzīvesvieta
Rīga, LV-1058, Ozolciema iela 12, k - 2, dz.97, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls
886.65 ( astoņi simti astoņdesmit seši lati 65 sant.), tai skaitā
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Zemes konti:
967;796;886;8
11;1311

762,53

KOPĀ:

762.53

Nokavē
juma
nauda
124,12

124.12

Kopējā
parāda
summa
886,65

886.65

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614
LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614

Mērsraga
novada
pašvaldība

Kods
UNLALV2X
HABALV22
UNLALV2X
HABALV22

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Natālijas Vorobjovas darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Natālijas Vorobjovas mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu,
arī uz mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
2.16. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Riharda Andruško
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
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Rihardam Andruško ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Skolas iela 3”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0075).
Tādējādi Riharda Andruško 2011.gada 16.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
241,08, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Riharda Andruško nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, E.Misiķis,
V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
1. Piedzīt no Riharda Andruško, personas kods 020991-10612, deklarētā dzīvesvieta Rīga,
LV-1002, Kolkasraga iela 2-9, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 241,08 ( divi simti
četrdesmit viens lats 08 sant.), tai skaitā
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds
154,60
20,54

Nokav
ējuma
nauda
64,47
1,47

Kopējā
parāda
summa
219,07
22,01

339-zeme
1957-ēkas
KOPĀ:

175,14

65.98

241,08

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614
LV85UNLA005
0016515414
LV74HABA055
1030287614

Mērsraga
novada
pašvaldība

Kods
UNLALV2X
HABALV22
UNLALV2X
HABALV22

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Riharda Andruško darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Riharda Andruško mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī
uz mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
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5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
3.
Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
3.1. Novada dome izskatījusi Sarmas Igaunes, dzīvo Lidoņu ielā 7 – 26, Rīgā,
2011.gada 2.augusta iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi no
„lauksaimniecībā izmantojamā zeme” uz „mežsaimniecības zeme” daļai viņai piederošajam
īpašumam „Mazcaurnāši”, Mērsragā. Daļa zemes, kas eksplikācijā norādīta kā
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, aizaugusi un izveidojusies meža jaunaudze, kas
lauksaimnieciskai darbībai nav izmantojama. Saskaņā ar Mērsraga pagasta teritorijas
plānojumu minētā teritorija atrodas „Dabas pamatnes” teritorijā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo
funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un
apbūves kārtību,

atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
daļai īpašuma „Mazcaurnāši” , kad.Nr.8878 002 0175, 8,3 ha platībā mainīt lietošanas
mērķi no „lauksaimniecībā izmantojamā zeme” uz „mežsaimniecības zeme”, kods 0201.
3.2. Novada dome, izskatījusi Andra Blehmaņa, dzīvo Krasta ielā 17, Mērsragā, 2011.gada
22.jūlija iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi no „individuālās dzīvojamo
māju apbūves zeme” uz „mežsaimniecības zeme” viņam piederošajam īpašumam Ezera iela
13, Mērsragā. Zemes robežu plānā zeme novērtēta kā mežs.
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākošo sēdi.
4.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
4.1.Novada dome izskatījusi Dzintara Cerava, dzīvo Mērsragā „Kalimbās” ,
2011.gada 14.jūlija iesniegumu par adreses piešķiršanu viņam piederošajam īpašumam.
Saskaņā ar MK 03.11.2009.noteikumiem Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
Dz.Ceravam piederošajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8878 003 00444004,
piešķirt nosaukumu „Jaunkalimbas” un piešķirt adresi:
„Jaunkalimbas”, Mērsrags, Mērsraga novads.
5.
Par nosaukuma maiņu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Novada dome izskatījusi Mērsraga ostas pārvaldes iesniegumu par nosaukuma maiņu
būvei, kas atrodas Mērsraga ostas teritorijā.
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Saskaņā ar MK 03.11.2009.noteikumiem Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par ( L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, V. Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš ), pret nav, atturas nav, DOME
NOLEMJ:
būvei ar kadastra numuru 8878 503 0056 un līdzšinējo nosaukumu "Saldētava", kas
atrodas Lielā ielā 62, Mērsragā, Mērsraga novadā, mainīt nosaukumu uz:
"Biroju un laboratoriju ēka".

Sēdi beidz plkst. 16.00

Sēdes vadītājs

L. Karlsons

Protokoliste

E. Rožkalne
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