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MĒRSRAGA NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.20
Mērsragā,

2013.gada 19.decembrī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1.Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
2.Par Mērsraga ostas valdes locekļa iecelšanu
3.Par Mērsraga vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu
4.Par adreses piešķiršanu ēkām Čiekuru ielā 5
5.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
6.Par zemes ierības projektu izstrādi
7.Par nekustamā īpašuma nodokļa debitoru neatmaksas riska novērtēšanu
8.Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
9.Par valstij piekrītošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem pārņemšanu pašvaldības valdījumā
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Aigars ŠTEINBERGS
Dzintars CERAVS
Ārija LOGINA
Aivars UŠACKIS
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Roberts ŠILIŅŠ
Gvido ERĶIS

Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
jurists A.Ūsiņš, galv.grāmatvede V.Puzānova, izpilddirektors K.Šneiders, NIN administratore
I.Rēvalde, Mērsraga iedzīvotāji: V.Erķe, R.Šamajeva, I.Apse
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Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
1.
Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons iepazīstina klātesošos ar iepriekšējās sēdes lēmumu
izpildes pārskatu .
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
pārskatu pieņemt zināšanai( pievienots protokolam).
2.
Par Mērsraga ostas valdes locekļa iecelšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Tautsaimniecības komiteja Mērsraga ostas valdes locekļa amatam izvirzījusi
deputātu Gvido Erķi. G.Erķa kandidatūra izvērtēta , vai ievērotas likuma „Par interešu
konflikta novēršanu Valsts amatpersonu darbībā” 81 panta piektās daļas normas.
Domes priekšsēdētāja vietnieks R.Šiliņš Mērsraga ostas valdes locekļa amatam izvirza
deputātu Ivaru Indruškeviču.
Domes priekšsēdētājs ierosina vispirms balsot par 1.ierosināto kandidatūru G.Erķi un,
ja balsojums negatīvs, tad balsot par 2.kandidatūru I.Indruškeviču. Deputāti ierosinājumam
piekrīt.
Pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
saskaņā ar Likuma par ostām 26.pantu, kas nosaka, ka ostu valdi izveido attiecīgās
pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju –
pašvaldības amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,
Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru
norīkojis attiecīgais ministrs, kā arī vienādās proporcijās pašvaldības deputātus un ostā
funkcionējošo komercsabiedrību pārstāvjus,
atklāti balsojot., ar 5 balsīm par( L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, A.Ušackis,
Ā.Logina), pret nav, atturas 4( I.Indruškevičs, R.Šiliņš, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), DOME
NOLEMJ:
par Mērsraga ostas valdes locekli iecelt deputātu Gvido Erķi.

3.
Par Mērsraga vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas lēmumu,
Saskaņā ar likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un
vēlēšanu iecirkņu komisijām” 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka novada vēlēšanu komisiju
ievēlē attiecīgā novada dome,
atklāti balsojot., ar 5 balsīm par( L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, A.Ušackis,
Ā.Logina), pret nav, atturas 4( I.Indruškevičs, R.Šiliņš, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), DOME
NOLEMJ:
Mērsraga vēlēšanu komisijā ievēlēt Anitu Buli.
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4.
Par adreses piešķiršanu ēkām Čiekuru ielā 5,Mērsragā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Ņemot vērā, ka izstrādāts zemes ierīcības projekts īpašumam „Čiekuru iela 4”
Mērsragā, ar kuru tas sadalīts 2 īpašumos. Atdalītajai zemes vienībai piešķirta adrese: Čiekuru
iela 5, Mērsrags, Mērsraga novads. Uz atdalītā zemes gabala atrodas ēkas.
Saskaņā ar MK 03.11.2009.noteikumiem Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
ēkām un zemei īpašumā Čiekuru iela 5, Mērsrags, Mērsraga novads, piešķirt vienotu
adresi: Čiekuru iela 5, Mērsrags, Mērsraga novads.
5.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Izskatot dzīvokļa Nr.32 Dzintaru ielā 1, Mērsragā īpašnieka Sanda Enzeļa lūgumu
anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Aleksandram Sidorenko,( personas kods ), sakarā ar
to, ka ir zudis tiesiskais pamats deklarēt dzīvesvietu dzīvoklī Nr.32 Dzintaru ielā 1,
Mērsragā, jo viņš tur jau ilgāku laiku nedzīvo, kā arī ņemot vērā to, ka 15.10.2013. tika
uzaicināts ierasties Mērsraga novada pašvaldībā sniegt paskaidrojumus un tika informēts par
neierašanās sekām, un, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 15. pantu un 4.
panta pirmo daļu, kas nosaka, ka personas pienākums ir viena mēneša laikā deklarēt
dzīvesvietu jaunajā dzīvesvietā, 11. pantu un 12. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka
kārtību deklarēto ziņu pārbaudei un anulēšanai, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72
“Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, likuma ”Par pašvaldībām” 47.
panta ceturto daļu ,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Aleksandram Sidorenko,( personas kods) ,
dzīvoklī Nr.32 Dzintaru ielā 1, Mērsragā, Mērsraga novadā..
2. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža LR Iekšlietu
ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (pasta adrese – Raiņa bulvāris 5,
Rīgā, LV 1050), iesniedzot iesniegumu Mērsraga novada pašvaldībā.

6.
Par zemes ierības projektu izstrādi
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
6.1. Novada dome izskatījusi Dzinta Cerava, (dzīvesvietas adrese), 3.12.2013.
iesniegumu par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Rožu iela 14”
sadalei.
Dome konstatē:
Saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu augstāk minētais īpašums atrodas
teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve”, kur jaunveidojamās zemes vienības
minimālā platība noteikta 0,2 ha, ja netiek nodrošināta centralizētā ūdensapgāde un
kanalizācija, un 0,12 ha, ja tiek nodrošināta centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumu 10.3.punktu un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
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atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Rožu iela 14”, Mērsragā ,
Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 003 0402, kopējā platība 0,4128 ha, sadalei.
2.Projektu saskaņot ar:
2.1.Latvenergo;
2.2.Lattelecom;
2.3.Mērsraga novada pašvaldību
3.Projektā parādīt:
3.1.lietu tiesības, kas apgrūtina atdalāmos īpašumus,
3.2. piebraucamo ceļu iespēju.
4.Zemes ierīcības projekta izstrādei izmantot zemes robežu plānu.
6.2. Novada dome izskatījusi Ineses Lasenbergas, (dzīvesvietas adrese), 28.11.2013.
iesniegumu par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Prātnieki”
(Lielā iela 65) sadalei.
Dome konstatē:
Saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu augstāk minētais īpašums atrodas
teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve”, kur jaunveidojamās zemes vienības
minimālā platība noteikta 0,2 ha, ja netiek nodrošināta centralizētā ūdensapgāde un
kanalizācija, un 0,12 ha, ja tiek nodrošināta centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumu 10.3.punktu un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Prātnieki”(Lielā iela 65),
Mērsragā , Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 003 0454, kopējā platība 0,2673 ha, sadalei.
2.Projektu saskaņot ar:
2.1.Latvenergo;
2.2.Lattelecom;
2.3.Mērsraga novada pašvaldību
3.Projektā parādīt:
3.1.lietu tiesības, kas apgrūtina atdalāmos īpašumus,
3.2. piebraucamo ceļu iespēju.
4.Zemes ierīcības projekta izstrādei izmantot zemes robežu plānu.

7.
Par nekustamā īpašuma nodokļa debitoru neatmaksas riska novērtēšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 97.3, 97.4 un 111.pantu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
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1.Ieskaitīt kategorijā „šaubīgie debitori”
Nr.p. Īpašums
Konta
(nosaukums)
numurs
k.
(zeme/ēkas)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
KOP
Ā:

Upesgrīvas
Pīlādži
Rūķi
Zvejnieku 17
Estrādes 18
Estrādes 7
Lielā 11/11A
Cerību Liedags
Lielā 82
Dziedoņi
Liepiņi
Ceriņu 33
Lielā 49
Estrādes 6
Mežgravas
Purviņi
Kanāla 15
Kanāla 15
Alkas
Zvejnieku 29A
Ceriņu 22
Ceriņu 24
Ceriņu 27
Kanāla 22
Lielā 112
Lielā 44

1416.
76.;1806
482.;2063
1360.
1359.
433.;2026.
1313.
395.;1193.
830.
1426.
1425.
332.;1952.
1372.
589.;2130.
101.;1822.
717.
1755.
2623.
1311.
967.
796.
886.
811.
646.
807.,2295.

šādus parādus:
NĪ
Nokavēj
nodokļa
uma
pamatparā nauda
ds (PP)
(NN)
LVL
LVL
286.16
75.35
303.39
114.82
205.33
216.42
99.48
225.36
78.18
46.50
64.80
62.39
172.01
202.63
322.81
192.24
364.07
512.64
129.56
593.68
136.95
139.68
271.20
375.12
60.75
147.57
5323.74

2.Ieskaitīt kategorijā „bezcerīgie debitori”:
Nr.p. Īpašums
Konta Nr.
NĪN PP
k.
(nosaukums)
LVL
1.
Vimbas
876.
357.15
2.
Vēju 9
770.
200.44
3.
Vēju 9
2265.
49.27
4.
Dzintaru 1-55
500521.
168.06
5.
Zvejas rīku
1668.
266.38
rem.c.
6.
Lielā 19
2205.
60.73
7.
Lielā 19
701.
284.17
8.
Vecpavāri
109.
232.04
9.
Jomas
2602.
128.86
10.
Lielā 56A
1388.
76.71
11.
Vecgusti
1037.
30.82
12.
Meža Ķirši
1314.
3446.11

219.63
45.80
96.15
101.31
37.33
110.23
40.72
44.28
17.36
20.22
73.70
94.92
177.93
23.34
91.43
120.80
141.15
248.62
50.78
54.15
100.69
135.92
9.85
25.85
2157.51

Kopā

Kopā

LVL

EUR

361.51

514.38

523.02
160.62
301.48
317.73
136.81
335.59
118.90
90.78
82.16
82.61
245.71
297.55
500.74
215.58
455.50
633.44
270.71
842.30
187.73
193.83
371.89
511.04
70.60
173.42
7481.2
5

744.19
228.55
428.97
452.09
194.66
477.50
169.18
129.17
116.90
117.54
349.61
423.38
712.49
306.74
648.12
901.30
385.19
1198.48
267.12
275.80
529.15
727.14
100.45
246.76
10644.86

NĪN NN
LVL
167.33
116.32
18.65
133.64
203.91

Kopā
LVL
524.48
316.76
67.92
301.70
470.29

Kopā
EUR
746.27
450.71
96.64
429.28
669.16

15.73
84.01
53.88
100.95
44.28
25.65
962.84

76.46
368.18
285.92
229.81
120.99
56.47
4408.9

108.79
523.87
406.83
326.99
172.15
80.35
6273.37
5

13.
14.
KOP
Ā:

Vilnīši
Bākas 24B

783.
1294.

171.28
155.85
5627.87

65.87
85.49
2078.55

5
237.15
241.34
7706.4
2

337.43
343.40
10965.24

8.
Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
8.1.Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA
„Sparta K”
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 „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 „Aizsilnieki” Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 002 0271) .
Tādējādi SIA „Sparta K” 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
178,53(254,03 euro), 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „Sparta K”,reģ.Nr.41203012554, juridiskā adrese: „Aizsilnieki” ,
Mērsraga novads, LV – 3284, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 178,53 ( viens simts
septiņdesmit astoņi lati un 53 sant.)(254,03 euro), tai skaitā
Personīgā
PamatNokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
ZemeLV85UNLA00 UNLALV2
58,76 Ls,
4,70 Ls
63,46 Ls
50016515414
1269
novada
X
83,61 euro
pašvaldība LV74HABA05
105,56 Ls,
6,69 euro
90,3 euro
51030287614
HABALV2
151,62
2
Ēkas-1769 euro
8,51 Ls,
115,07 Ls,
12,11 euro

163,73
6

euro
165,32
13,21 Ls
178.53 Ls,
Ls,
254,03
235,23
18,80 euro
euro
euro
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus,
vēršot piedziņu uz SIA „Sparta K” naudas līdzekļiem un 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.
KOPĀ:

8.2.Lēmums-izpildrīkojums 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 „Rožu iela 32” Mērsragā Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0853) un „Sigitas” Mērsraga novadā, (kad.Nr.8878 001 0111).
Tādējādi SIA „Premium SK” 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 204,38(290,81 euro), 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 „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 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „Premium SK”,reģ.Nr.41203033541, juridiskā adrese: Saules iela 4,
Talsi, LV – 3201, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 204,38( divi simti četri lati un 38
sant.)(290,81 euro), tai skaitā
Personīgā
PamatNokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
7

konta nr.
Zeme1203

Zeme
1172

parāds

nauda

parāda
summa

131,90 Ls,
187,68
euro

21,32 Ls,
30,34 euro

153,22 Ls,
218,01
euro

- 49,18 Ls,
69,98 euro

1,98 Ls,
2,82 euro

iestāde
Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA00
50016515414
LV74HABA05
51030287614

UNLALV2
X
HABALV2
2

51,16Ls
72,79 euro

204,38 Ls
290,81
euro
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus,
vēršot piedziņu uz SIA „Premium SK” naudas līdzekļiem un 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.
KOPĀ:

181,08 Ls
257,65

23,30 Ls,
33,15 euro

8.3.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Sergeja
Afanasjeva
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.
Sergejam Afanasjevam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Rožu iela 13”(Ainas), Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs
8878 003 0110) un „Rožu iela 13A” Mērsragā, Mērsraga novadā (kadastra Nr.8878 003
1038).
Tādējādi Sergejam Afanasjevam 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa
maksājumi ir Ls 151,26 (215,22 euro) 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 Sergeja Afanasjeva 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Sergeja Afanasjeva, ( personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 151,26 (viens simts piecdesmit viens lats 26 santīmi) (215,22 euro),
tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
zeme – 1981
53,60
3,45 Ls,
57,05 Ls,
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
Ls,
05001651541 X
76,27
4,91 euro
81,17 euro pašvaldība 4
euro
LV74HABA0 HABALV2
ēkas – 378
3,25 Ls,
0,26 Ls,
3,51 Ls,
55103028761
4,62
0,37 euro
4,99 euro
4
euro
zeme-1585
83,94
6,76 Ls,
90,70 Ls,
Ls,
129,05
119,44
9,62 euro
euro
euro
151,26 Ls,
140,79
11,30 Ls,
KOPĀ:
Ls,
200,33
16,08 euro 215,22
euro
euro

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 Sergeja Afanasjeva 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 Sergeja Afanasjeva ( 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).
9

5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
8.4.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Kaspara
Bērziņa
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.
Kasparam Bērziņam 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 29(Sauleskrasti), Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra
numurs 8878 003 0264) .
Tādējādi Kasparam Bērziņam 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 151,93 (216,18 euro) 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 Kaspara Bērziņa 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Kaspara Bērziņa, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 151,93 (viens simts piecdesmit viens lats 93 santīmi) (216,18 euro), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
zeme – 5588
135,67
10,85 Ls,
146,52 Ls,
LV85UNLA0 UNLALV2
Mērsraga
Ls,
novada
05001651541 X
193,04
15,44 euro 208,48
pašvaldība 4
euro
euro,
LV74HABA0 HABALV2
5,01 Ls,
0,40 Ls,
5,41 Ls,
ēkas – 5587
55103028761
7,13
0,57 euro
7,7 euro,
4
euro
KOPĀ:
140,68
11,25 Ls,
151,93 Ls,
Ls,
200,17
16,01 euro 216,18
euro
euro
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 Kaspara Bērziņa 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 Kaspara Bērziņa ( 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.
8.5.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Daiņa
Bērziņa
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.
Dainim Bērziņam 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 154(Jūras Vaski)), Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra
numurs 8878 003 0749) .
Tādējādi Dainim Bērziņam 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 282,67 (402,20 euro) 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 Daiņa Bērziņa 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Daiņa Bērziņa,( personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 282,67 (divi simti astoņdesmit divi lati 67 santīmi) (402,20 euro), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
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zeme – 957

ēkas – 2376

KOPĀ:

43,62
Ls,
62,07
euro
225,22
Ls,
320,46
euro
268,84
Ls,
382,52
euro

4,51 Ls,

48,13 Ls,

6,42 euro

68,48 euro
234,54 Ls

9,32 Ls,
13,26 euro

333,72
euro

13,83 Ls,

282,67 Ls

19,68 euro

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0 UNLALV2
05001651541 X
4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
4

402,20
euro

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 Daiņa Bērziņa 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 Daiņa Bērziņa ( 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.
8.6.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Ineses
Būcēnas
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 Būcenai 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 44(Mežrozītes)), Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra
numurs 8878 003 0589) .
Tādējādi Inesei Būcenai 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
173,42 (246,75 euro) 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 Ineses Būcēnas 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ineses Būcēnas, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 173,42 (viens simts septiņdesmit trīs lati 42 santīmi) (246,75 euro), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
zeme – 807
123,06
21,71 Ls,
144,77 Ls,
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
Ls,
novada
05001651541 X
175,10
30.89 euro 205,99
pašvaldība 4
euro
euro
LV74HABA0 HABALV2
24,51
4,14 Ls,
28,65 Ls,
ēkas – 2295
55103028761
Ls,
4
34,87
5,89 euro
40,77 euro
euro
147,57
25,85 Ls
173,42 Ls,
KOPĀ:
Ls,
209,97
36,78 euro 246,75
euro
euro
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 Būcēnas 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 Būcēnas ( 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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8.7.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Gundara
Bogdanova
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.
Gundaram Bogdanovam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Dzidrumi”, Upesgrīvā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 001
0042) .
Tādējādi Gundaram Bogdanovam 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa
maksājumi ir Ls 193,47 (275,28 euro) 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 Gundara Bogdanova 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Gundara Bogdanova, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 193,47 (viens simts deviņdesmit trīs lati 47 santīmi) (275,28 euro),
tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
zeme – 97
157,10
25,36 Ls,
182,46 Ls,
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
Ls,
novada
05001651541 X
223,53
36,08 euro 259,62
pašvaldība 4
euro
euro
LV74HABA0 HABALV2
ēkas – 1809
9,40 Ls,
1,61 Ls,
11,01 Ls,
55103028761
13,37
2,29 euro
15,67 euro
4
euro
KOPĀ:
166,59
26,97 Ls,
193,47 Ls,
Ls,
236,91
38,37 euro 275,28
euro
euro
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 Gundara Bogdanova darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
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1.3. vēršot piedziņu uz Gundara Bogdanova ( 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.

8.8.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Alīnas
Demjanovas
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.
Alīnai Demjanovai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamajiem īpašumiem: „Dzidrumi”, Upesgrīva, Mērsraga novads ( kadastra numurs
8878 001 0042) un „Jaunzvīņas”, Upesgrīva, Mērsraga novads (kad.Nr.8878 001 0197).
Tādējādi Alīnai Demjanovai 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 228,84 (325,61 euro) 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 Alīnas Demjanovas 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Alīnas Demjanovas, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 228,84 (divi simti divdesmit astoņi lati 84 santīmi) (325,61 euro), tai
skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa

15

zeme – 80

ēkas – 1810

zeme - 1321

KOPĀ:

113,90
Ls,
162,07
euro
6,63 Ls,
9,43
euro
79,44
Ls,
113,03
euro
199,97
Ls,
284,53
euro

12,72 Ls,

126,62 Ls,

18,10 euro
0,78 Ls,
1,11 euro

180,16
euro
7,41 Ls,
10,54 euro

15,37 Ls,

94,81 Ls,

21,87 euro

134,90
euro
228,84 Ls,

28,87 Ls,
41,08 euro

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0 UNLALV2
05001651541 X
4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
4

325,61
euro

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 Alīnas Demjanovas 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 Alīnas Demjanovas ( 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.

8.9.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Didža
Dombrovska
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.
Didzim Dombrovskim 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 150,(Vecā bode) Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra
numurs 8878 003 0004) .
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Tādējādi Didzim Dombrovskim 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi
ir Ls 195,46 (278, 11 euro) 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 Didža Dombrovska 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Didža Dombrovska,( personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 195,46 (viens simts deviņdesmit pieci lati 46 santīmi) (278 euro), tai
skaitā:
Personīgā
Saņēmēja
Konts
Kods
Pamat- Nokavējum
Kopējā
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
113,77
157,81 Ls,
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
zeme – 269
44,04 Ls,
Ls,
05001651541 X
novada
161,88
62,66 euro 224,54
pašvaldība 4
euro
euro
LV74HABA0 HABALV2
28,68
ēkas – 1897
8,97 Ls,
37,65 Ls,
55103028761
Ls,
4
40,81
12,76 euro 53,57
euro
euro
142,45
195,46 Ls,
KOPĀ:
53,01 Ls,
Ls,
202,69
75,43 euro 278,11
euro
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 Didža Dombrovska 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 Didža Dombrovska ( 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.
8.10.Lēmums - izpildrīkojums 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
nekustamiem īpašumiem: Estrādes iela 7 Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878
003 0934) un Estrādes iela 18, Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878 003
0935)
Tādējādi Jurijam Fjodorovam 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 619,21 (881,06 euro) 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 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Jurija Fjodorova, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 619,21 (seši simti deviņpadsmit lati 21 santīms) (881,06 euro), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
216,42
zeme – 1359
101,31 Ls, 317,73 Ls,
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
Ls,
novada
05001651541 X
307,94 144,15 euro 452,09
pašvaldība 4
euro
euro
LV74HABA0 HABALV2
zeme – 1360
205,33
96,15 Ls,
301,48 Ls,
55103028761
Ls,
4
292,16 136,81 euro 428,97
euro
euro
KOPĀ:
421,75
197,46 Ls, 619,21 Ls,
Ls,
600,10 280,96 euro 881,06
euro
euro
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 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 ( 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.

8.11.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Oļega
Jermolajeva
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.
Oļegam Jermolajevam 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 110 Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878 003
0419).
Tādējādi Oļegam Jermolajevam 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi
ir Ls 96,57 (137,41 euro) 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 Oļega Jermolajeva 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Oļega Jermolajeva, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta ), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 96,57 (deviņdesmit seši lati 57 santīmi) (137,41 euro), tai skaitā:
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Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokavējum
a nauda

zeme – 650

60,66
Ls,
86,31
euro
16,33
Ls,
23,24
76,99
Ls,
109,55
euro

14,90 Ls,

Kopējā
parāda
summa
75,56 Ls,

21,20 euro

107, 51 euro

ēkas – 2172

KOPĀ:

4,68 Ls,

21,01 Ls,

6,66 euro
19,58 Ls,

29,89 euro
96,57 Ls,

27,86 euro

Saņēmēja
iestāde
Mērsraga
novada
pašvaldība

Konts

Kods

LV85UNLA0 UNLALV2
05001651541 X
4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
4

137,41 euro

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 Oļega Jermolajeva 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 Oļega Jermolajeva ( 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.

8.12.Lēmums - izpildrīkojums 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.
Albertam Karnišauskam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamiem īpašumiem: „Smiltāji” Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878 003
0970) un „Smiltenāji” Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878 003 0977).
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Tādējādi Albertam Karnišauskam 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa
maksājumi ir Ls 123,70 (176,00 euro) 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 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Alberta Karnišauska, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 123,70 (viens simts divdesmit trīs lati 70 santīmi) (176,00 euro), tai
skaitā:
Personīgā
Saņēmēja
Konts
Kods
Pamat- Nokavējum
Kopējā
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
57,28
LV85UNLA0 UNLALV2
zeme – 1448
4,57 Ls,
61,85 Ls,
Mērsraga
Ls,
05001651541 X
novada
81,50
6,50 euro
88,00 euro
pašvaldība 4
euro
LV74HABA0 HABALV2
57,28
ēkas – 1449
4,57 Ls,
61,85 Ls,
55103028761
Ls,
4
81,50
6,50 euro
88,00 euro
euro
114,56
KOPĀ:
9,14 Ls,
123,70 Ls,
Ls,
163,00
13,01 euro 176,00 euro
euro
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 Karnišauska ( 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.
8.13.Lēmums - izpildrīkojums 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
nekustamiem īpašumiem: Kanāla iela 11, Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs
8878 003 0266) un Lielā iela 74(Rikas) Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878
003 0435).
Tādējādi Inesei Lagzdiņai 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
278,39 (396,11 euro) 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, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ineses Lagzdiņas,( personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 278,39 (divi simti septiņdesmit astoņi lati 39 santīmi) (396,11 euro), tai
skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
95,52
15,84 Ls,
108,36 Ls,
Mērsraga
zeme – 525
LV85UNLA0 UNLALV2
Ls,
05001651541 X
novada
131,64
22,54 euro 154,18 euro
pašvaldība 4
euro
LV74HABA0 HABALV2
46,84
8,02 Ls,
54,86 Ls,
55103028761
zeme-656
Ls,
4
66,65
11,41 euro 78,06 euro
euro
98,34
16,83 Ls,
115,17 Ls
ēkas – 1449
Ls,
139,93
23,95 euro 163,87 euro
euro
237,70
40,69 Ls,
278,39Ls,
KOPĀ:
22

Ls,
338,22
euro

57,90 euro

396,11 euro

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 ( 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.
8.14.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Kristapa
Laškova
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.
Kristapam Laškovam 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 75(Neļķes), Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs
8878 003 0095) .
Tādējādi Kristapam Laškovam 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi
ir Ls 106,80 (151,96 euro) 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 Kristapa Laškova 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Kristapa Laškova, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 106,80 (viens simts seši lati 80 santīmi) (151,96 euro), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
LV85UNLA0 UNLALV2
zeme – 5323
96,13
7,68 Ls,
Mērsraga
103,81 Ls,
Ls,
novada
05001651541 X
136,78
10,93 euro 147,71 euro
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
euro
2,77 Ls,
55103028761
zeme-5322
0,22 Ls,
2,99 Ls,
4
3,94
0,31 euro
4,25 euro
euro
98,90
KOPĀ:
7,90 Ls,
106,80 Ls,
Ls,
140,72
11,24 euro 151,96 euro
euro
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 Kristapa Laškova 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 Kristapa Laškova ( 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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8.15.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Lindas
Liepiņas
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.
Lindai Liepiņai 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 49(Priekuļi), Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs
8878 003 0069)
Tādējādi Lindai Liepiņai 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
74,79 (106,42 euro) 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 Lindas Liepiņas 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Lindas Liepiņas, ( personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 74,79 (septiņdesmit četri lati 79 santīmi) (106,42 euro), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
zeme – 333
64,54
10,25 Ls,
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
74,79 Ls,
Ls,
14,58 euro 106,42 euro
novada
05001651541 X
91,83
pašvaldība 4
euro
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
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 Lindas Liepiņas 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 Lindas Liepiņas ( 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.

8.16.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Andra
Liepiņa
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 Liepiņam 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 49(Priekuļi), Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs
8878 003 0069)
Tādējādi Andrim Liepiņam 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 245,71 (349,61 euro) 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 Liepiņa 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Andra Liepiņa,( personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 245,71 (divi simti četrdesmit pieci lati 71 santīms) (349,61 euro), tai
skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
165,16
71,47 Ls,
236,63 Ls,
Mērsraga
zeme – 332
LV85UNLA0 UNLALV2
Ls,
novada
05001651541 X
235,101,69 euro 336,69 euro
pašvaldība 4
euro
LV74HABA0 HABALV2
2,23 Ls,
9,08 Ls,
6,85 Ls,
ēkas-1952
55103028761
9,75
3,17 euro
12,92 euro
4
euro
172,01
73,70 Ls,
245,71 Ls,
KOPĀ:
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Ls,
244,75
euro

104,87 euro 349,61 euro

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 Liepiņa 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 Liepiņa ( 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.

8.17.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Martena
Štefana
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.
Martenam Štefanam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu Estrādes iela 6, Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878 003
0945)
Tādējādi Martenam Štefanam 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 297,55 (423,38 euro) 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 Martena Štefana 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Martena Štefana, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 297, 55 (divi simti deviņdesmit septiņi lati 55 santīms) (423,38 euro), tai
skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
zeme – 332
202,63
94,92 Ls,
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
297,55 Ls,
Ls,
novada
05001651541 X
288,32 135,06 euro 423,38 euro
pašvaldība 4
euro
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
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 Martena Štefana 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 Martena Štefana ( 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.

8.18.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Sergeja
Mitrofanova
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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Sergejam Mitrofanovam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu Veikals-tirgotava, Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878
003 0146 047)
Tādējādi Sergejam Mitrofanovam 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa
maksājumi ir Ls 139,40 (198,35 euro) 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 Sergeja Mitrofanova 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Sergeja Mitrofanova, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 139,40 (viens simts trīsdesmit deviņi lati 40 santīmi) (198,35
euro), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
LV85UNLA0 UNLALV2
ēkas – 1669
119,81
19,59 Ls,
Mērsraga
139,40 Ls,
05001651541 X
Ls,
novada
170,47
27,87 euro 198,35 euro
pašvaldība 4
euro
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
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 Sergeja Mitrofanova 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 Sergeja Mitrofanova ( 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.

8.19.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Ērika
Riekstiņa
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.
Ērikam Riekstiņam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamajiem īpašumiem: Vēju iela 9, Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878
003 0555), Vēju iela 18, Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878 003 0755),
„Atvari” Mērsraga novads,(kad.Nr.8878 001 0074), Dzintaru iela 1-55, Mērsrags, Mērsraga
novads (kad.Nr.8878 900 0106).
Tādējādi Ērikam Riekstiņam 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 716,79 (1019,90 euro) 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 Ērika Riekstiņa 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ērika Riekstiņa, (personas kods), (pēdējā deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 716,79 (septiņi simti sešpadsmit lati 79 santīmi) (1019,90 euro),
tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
zeme – 770
200,44
116,32 Ls, 316,76 Ls,
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
Ls,
novada
05001651541 X
285,20 165,51 euro 450,71 euro
pašvaldība 4
euro
LV74HABA0 HABALV2
ēkas- 2265
49,27
18,65 Ls,
67,92 Ls,
55103028761
Ls,
4
70,10
26,54 euro 96,64 euro
euro
zeme-2642
2,52 Ls,
2,43 Ls,
4,95 Ls,
3,59
3,46 euro
7,04 euro
euro
zeme-104
17,70
7,76 Ls,
25,46 Ls,
Ls,
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ēkas-500521

KOPĀ:

25,18
euro
168,09
Ls,
239,17
euro
437,90
Ls,
623,08
euro

11,04 euro

36,23 euro

133,64 Ls,

301,70 Ls,

190,15 euro

429,28 euro

278,89 Ls,

716,79 Ls,

396,82 euro 1019,90

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 Ērika Riekstiņa 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 Ērika Riekstiņa ( 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.
8.20.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Guntras
Riņķes
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.
Guntrai Riņķei ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Riņķi”, Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878 003 0036)
Tādējādi Guntrai Riņķei 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
91,09 (129,61 euro) 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 Guntras Riņķes 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Guntras Riņķes, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 91,09 (deviņdesmit viens lats 09 santīmi) (129,61 euro), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
LV85UNLA0 UNLALV2
zeme – 1133
69,33
21,76 Ls,
Mērsraga
91,09 Ls,
Ls,
novada
05001651541 X
98,65
30,96 euro 129,61 euro
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
euro
55103028761
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 Guntras Riņķes 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 Guntras Riņķes ( 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.
8.21.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Mairas
Silas
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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Mairai Silai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamajiem īpašumiem: „Brikmaņi”, Upesgrīva, Mērsraga novads ( kadastra numurs
8878 001 0113) un „Jaunbrikmaņi”, Upesgrīva, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878
001 0114).
Tādējādi Mairai Silai 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
141,33 (201,09 euro) 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 Mairas Silas 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Mairas Silas, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 141,33(viens simts četrdesmit viens lats 33 santīmi) (201,09 euro), tai
skaitā:
Personīgā
Saņēmēja
Konts
Kods
Pamat- Nokavējum
Kopējā
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
26,30 Ls,
Mērsraga
22,38
3,92 Ls,
LV85UNLA0 UNLALV2
zeme – 136
Ls,
05001651541 X
novada
5,58 euro
37,42 euro
31,84
pašvaldība 4
euro
LV74HABA0 HABALV2
3,25 Ls,
2,75 Ls,
0,50 Ls,
ēkas-1851
55103028761
4,62 euro
3,91
0,71 euro
4
euro
111,78 Ls,
16,67 Ls,
zeme-1212
95,11
Ls,
135,33
23,72 euro 159,05 euro
euro
21,09 Ls,
141,33 Ls,
KOPĀ:
120,24
Ls,
171,09
30,01 euro 201,09 euro
euro
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 Mairas Silas 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 Mairas Silas ( 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.

8.22.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Ilonas
Tombergas
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.
Ilonai Tombergai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Vecpavāri”, Upesgrīva, Mērsraga novads (kadastra numurs 8878 001
0086).
Tādējādi Ilonai Tombergai 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
285,92 (406,83 euro) 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 Ilonas Tombergas 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ilonas Tombergas, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 285,92(divi simti astoņdesmit pieci lati 92 santīmi) (406,83 euro), tai
skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
LV85UNLA0 UNLALV2
zeme – 109
232,04
53,88 Ls,
Mērsraga
285,92 Ls,
05001651541 X
novada
Ls,
330,16
76,66 euro 406,83 euro
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
euro
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55103028761
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 Ilonas Tombergas 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 Ilonas Tombergas ( 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.
8.23.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Zanes
Šultes
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.
Zanei Šultei ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Groti”, Upesgrīva, Mērsraga novads (kadastra numurs 8878 001 0194).
Tādējādi Zanei Šultei 2013.gada 19.decembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
128,45 (182,77 euro) 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 Zanes Šultes 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, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
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1.Piedzīt no Zanes Šultes, (personas kods),( deklarētā
nodokļa parādu Ls 128,45(viens simts divdesmit astoņi
skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
summa
zeme – 1279
119,30
9,15 Ls,
128,45 Ls,
Ls,
169,75
13,02 euro 182,77 euro
euro

dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
lati 45 santīmi) (182,77 euro), tai
Saņēmēja
iestāde
Mērsraga
novada
pašvaldība

Konts

Kods

LV85UNLA0 UNLALV2
05001651541 X
4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
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 Zanes Šultes 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 Zanes Šultes ( 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.
9.
Par valstij piekrītošo publisko ūdeņu un zemes
zem tiem pārņemšanu pašvaldības valdījumā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 18.panta otrajā
daļā minēto, Ministru kabinetam līdz 2008.gada 30.septembrim bija jāizdod rīkojums par
zemes piekritību valstij, norādot, kuras valsts institūcijas personā zeme ierakstāma
zemesgrāmatā, bet zeme zem publiskajiem ūdeņiem Mērsraga novadā vēl aizvien nav
ierakstīta zemesgrāmatā un nav zināma valsts institūcija, ar kuru pašvaldībai risināt
jautājumus par teritorijas apsaimniekošanu un attīstību.
Lai nodrošinātu publisko ūdeņu, kas atrodas Mērsraga novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā (Mērsraga novadam piekrītošo Engures ezera teritoriju 2550 ha
platībā), ilgtspējīgu, racionālu un vides kvalitāti uzlabojošu apsaimniekošanu , kuras
pamatjautājumi ir:
1. vides aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana;
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2. zivju resursu racionāla izmantošana un sugu sastāva uzlabošana;
3. kultūrvēsturisko un dabas vērtību apzināšana un apsaimniekošana;
4. tūrisma un uzņēmējdarbības attīstība ezeram pieguļošajās teritorijās;
5. infrastruktūras attīstība ezerā un tam pieguļošajās teritorijās;
6. būvniecības procesa tiesiskuma, vides arhitektoniskās kvalitātes, vides pieejamības
un dabas resursu racionālas izmantošanas nodrošināšana novada administratīvajā teritorijā, tas
robežojas ar valstij piekrītošiem publiskiem ūdeņiem,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 15.panta
pirmās daļas 2., 3. un 14.punktu, Civillikuma 876., 879., 882. pantiem, un Ministru kabineta
14.06.2012. ierosinājumu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1. Piekrist pārņemt valstij piekrītošos publiskos ūdeņus, kas atrodas Mērsraga novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā (Mērsraga novadam piekrītošo Engures ezera teritoriju
2550 ha platībā) un zemi zem tiem Mērsraga novada pašvaldības valdījumā.
2. Lūgt deleģēt Mērsraga novada pašvaldībai tiesības noteikt kārtību, kādā
izmantojami šo publisko ūdeņu dabas resursi un veicama tiem pieguļošo teritoriju
infrastruktūras un rekreācijas attīstība, krastu saglabāšana, apsaimniekošana un
labiekārtojums.
3. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un
Zemkopības
ministrijai.

Sēdi beidz plkst.17.00

Sēdes vadītājs

Protokoliste

L.Karlsons

L.Valdemāre
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