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MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA
Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284
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MĒRSRAGA NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.16
Mērsragā,

2011.gada 18.oktobrī

Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst.15.00
Darba kārtība:
1.Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
2.Par dalību projektos
3.Par zemes lietošanas mērķu maiņu
4.Par adreses piešķiršanu
5.Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Mareks JĒKABSONS
Ārija LOGINA
Elviss MISIĶIS
Ivars SMILGA
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Roberts ŠILIŅŠ
Gvido ERĶIS
Aigars ŠTEINBERGS
Gunta FĪBIGA
Nepiedalās:
Jānis BUDREIKA- personisku iemeslu dēļ
Vija KLĒVERE – darba dēļ
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Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
izpilddirektors V.Veržbilovskis, avīzes redaktors A.Klēveris, galvenā grāmatvede
V.Puzānova, juriste Z.Deisone
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
1.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Ziņo juriste Z.Deisone
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas
4.punktu, Vispārējās izglītības likuma 201.pantu un 26.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24/2011 Pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Mērsraga novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē (pievienoti – pielikums Nr.1)
2.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmo daļu.
3.Saistošie noteikumi trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.
2.
Par dalību projektos
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Lai nodrošinātu likumā “Par pašvaldībām” paredzēto autonomo funkciju izpildi
teritorijas sakārtošanā un labiekārtošanā,
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
iesniegt projekta pieteikumus Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda
(EZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošana” aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un
attīstība”:
2.1. Apakšaktivitātē – Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija
2.1.1. „Atpūtas ielas rekonstrukcija”, kopējās izmaksas 14 000 LVL –
līdzfinansējums 10% - 1 400 LVL + PVN
2.1.2. „Trotuāra izbūve Skolas ielā”, kopējās izmaksas 14 000 LVL –
līdzfinansējums 10% - 1 400 LVL + PVN
2.2.Apakšaktivitātē - Vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšana - sporta un kultūras objektu
būvniecība vai rekonstrukcija
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2.2.1.”Skatu torņa būvniecība”, kopējās izmaksas 14 000 LVL – līdzfinansējums
10% - 1 400 LVL + PVN
2.3. Apakšaktivitātē – Teritorijas labiekārtošana un / vai pielāgošana personām ar
funkcionāliem traucējumiem
2.3.1. „PII „Dārta” nojumu rekonstrukcija”, kopējās izmaksas 14 000 LVL līdzfinansējums 10% - 1 400 LVL + PVN.
2.3.2. „Zivju tirgus laukuma rekonstrukcija”, kopējās izmaksas 14 000 VL –
līdzfinansējums 10% - 1 400 LVL + PVN.

3.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
3.1.Novada dome izskatījusi Vitālija Kokaļa, (dzīves vietas adrese), 2011.gada
2.augusta iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi viņam piederošajiem
īpašumiem Mērsraga novada Upesgrīvā: „Sēkļi”, kad.Nr.8878 001 0191; „Sēres”,
kad.Nr.8878 001 0071; „Straumes”, kad.Nr.8878 001 0192; „Vētrasputni”, kad.Nr.8878 001
0068.
Dome konstatē:
Saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu augstāk minētās teritorijas atrodas
teritorijā „Savrupmāju retinātā apbūve”. Detālplānojumā (apstiprināts 10.05.2007.g.,lēmums
Nr.8.1) minētajiem īpašumiem reģistrēts zemes lietošanas mērķis „individuālo dzīvojamo
māju apbūve”. Pārbaudes komisija veikusi zemes gabalu pārbaudi un konstatējusi, ka
minētajos īpašumos apbūve nav veikta un tie uzskatāmi par „neapbūvētu apbūves
zemi”(pārbaudes akts pievienots).
Pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība 23.1.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai, kas atrodas teritorijā, kurai
atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas
plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši detālplānojumā norādītajai
plānotajai(atļautajai) izmantošanai un ievērojot šo noteikumu 14.12. punktā minēto
neapbūvētās zemes iedalījumu, un 35.punktu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
mainīt zemes lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601 uz
„neapgūto individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0600, šādiem nekustamajiem
īpašumiem:
- „Sēkļi” Upesgrīvā, Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 001 0191, platība 0,5147 ha;
- „Sēres” Upesgrīvā, Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 001 0071, platība 1,3410 ha;
- „Vētrasputni” Upesgrīvā, Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 001 0068, platība 1,4984
ha;
- „Straumes” Upesgrīvā, Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 001 0192, platība 0,5170 ha.
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3.2.Novada dome izskatījusi Līgas Karlsones, (dzīves vietas adrese), 2011.gada
16.septembra iesniegumu ar lūgumu noteikt 2 lietošanas mērķus viņai piederošajam
īpašumam „Airītes”(Bākas iela 2).
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, MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība 31. un 35.punktu,

atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
īpašumam „Airītes” (Bākas iela 2) Mērsragā, kad.Nr.8878 003 0274, ar kopējo platību
0,67 ha, noteikt 2 lietošanas mērķus( saskaņā ar eksplikāciju):
1) 0,16 ha - apbūves zeme, kods 0601;
2) 0,51 ha – l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
4.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo domes priekšssēdētāsjs L.Karlsons
Novada dome izskatījusi SIA „Brāļi Plus”, reģ.Nr. 41203012997, valdes locekļa Inga
Matisona 2011.gada 4.oktobra iesniegumu par juridiskās adreses piešķiršanu īpašumam
„Galdnieki”.
Saskaņā ar MK 03.11.2009.noteikumiem Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
īpašumam „Galdnieki”, kad.Nr. 8878 002 0271, piešķirt adresi:
„Galdnieki” , Mērsrags, Mērsraga novads.
5.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārībā
Ziņo juriste Z.Deisone
5.1. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA ”Premium SK”
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 „Premium SK” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Sigitas” Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 001 0111)
.
Tādējādi SIA „Premium SK” 2011.gada 18.oktobrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 1200,49, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
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Uz SIA „Premium SK” 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 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.

Piedzīt no SIA „Premium SK”, NMR Nr.41203033541, juridiskā adrese Saules iela 4,
Talsi, LV – 3201, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1200,49( viens tūkstotis divi
simti lati 49 sant.), tai skaitā:

Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Zeme
1172

939,57

KOPĀ

939,57

Nokavējum
a
nauda
260, 92

260, 92

Kopējā parāda
summa

Saņēmēja
iestāde

Konts

1200,49

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA00
50016515414
LV74HABA05
51030287614

1200,49

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA00
50016515414
LV74HABA05
51030287614

Kods
UNLALV2
X
HABALV2
2
UNLALV2
X
HABALV2
2

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 „Premium SK.” 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.
5.2. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Andra Bagātā
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
5

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 Bagātajam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Meža Ķirši”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0261).
Tādējādi Andrim Bagātajam 2011.gada 18.oktobrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
1194,53, 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 Bagātā 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 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Andra Bagātā, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 1194,53 ( viens tūkstotis viens simts deviņdesmit četri lati 53 sant.), tai
skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
1073,42
121,11
1194, 53
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
1314
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
4
Kopā
1073,42
121,11
1194, 53
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
4
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 Bagātā 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 Bagātā 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
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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.
5.3. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Aigara Barčevska
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.
Aigaram Barčevskim ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Stopiņu iela 8”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878
003 1019).
Tādējādi Aigaram Barčevskim 2011.gada 18.oktobrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 175,77, 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 Aigara Barčevska 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 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Aigara Barčevska, (personas kods),( deklarētā dzīves vieta ), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 175,77 ( viens simts septiņdesmit pieci lati 77 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
148,75
27,02
175,77
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
1514
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
4
Kopā
148,75
27,02
175,77
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
7

LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
4
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 Aigara Barčevska 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 Aigara Barčevska 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.
5.4. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Jurija Fjodorova
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.
Jurijam Fjodorovam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamajiem īpašumiem: „Estrādes iela 7” ( kadastra numurs 8878 003 0934) un
„Estrādes iela 18”( kadastra numurs 8878 003 0935), Mērsragā, Mērsraga novadā .
Tādējādi Jurijam Fjodorovam 2011.gada 18.oktobrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 282,69, 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 Jurija Fjodorova 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 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
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1.Piedzīt no Jurija Fjodorova, (personas kods),( deklarētā dzīves vieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 282,69 ( divi simti astoņdesmit divi lati 69 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
106,17
38,90
145,07
Mērsraga
LV85UNLA0
1359
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4
zeme
100,72
36,90
137,62
1360
Kopā
206,89
75,80
282,69
Mērsraga
LV85UNLA0
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4

īpašuma
Kods
UNLALV2
X
HABALV2
2

UNLALV2
X
HABALV2
2

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 Jurija Fjodorova 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 Jurija Fjodorova 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.
5.5. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Alberta 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.
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Albertam Karnišauskam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā
ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā
par nekustamo īpašumu „Smiltāji” kadastra numurs 8878 003 0970) un
„Smiltenāji”(kadastra numurs 8878 003 0977), Mērsragā, Mērsraga novadā
Tādējādi Albertam Karnišauskam 2011.gada 18.oktobrī nokavētie nodokļa maksājumi
ir Ls 72,88, 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 Alberta 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 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Alberta Karnišauska,( personas kods),( deklarētā dzīves vieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 72,88 ( septiņdesmit divi lati 88 sant.), tai skaitā
Personīgā
konta nr.
zeme
1448

Zeme
1449
Kopā

Pamatparāds
30, 07

Nokavējuma
nauda
6,37

Kopējā
parāda
summa
36, 44

30,07

6,37

36,44

60,14

12,74

72,88

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0
05001651541
4
LV74HABA0
55103028761
4

UNLALV2
X

LV85UNLA0
05001651541
4
LV74HABA0
55103028761
4

UNLALV2
X

Mērsraga
novada
pašvaldība

Kods

HABALV2
2

HABALV2
2

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 Alberta 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 Alberta Karnišauka 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.
5.6. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Valda Strauta
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.
Valdim Strautam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Sprīži, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 002 0216).
Tādējādi Valdim Strautam 2011.gada 18.oktobrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
149,68, 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 Valda Strauta 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 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Valda Strauta, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 149,68 ( viens simts četrdesmit deviņi lati 68 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
zeme
136,97
12,71
149,68
Mērsraga
LV85UNLA0
1530
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4
Kopā
136,97
12,71
149,68
Mērsraga
LV85UNLA0
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4

īpašuma
Kods
UNLALV2
X
HABALV2
2
UNLALV2
X
HABALV2
2
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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 Valda Strauta 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 Valda Strauta 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.
Sēdi beidz plkst.16.00

Sēdes vadītājs

L.Karlsons

Protokoliste

L.Valdemāre
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