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Nepiedalās:
Roberts ŠILIŅŠ- komandējumā
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Jurista p.i.K.Zubkāne, izpilddirektora p.i.I.Tikums, galv.grāmatvede V.Puzānova,
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.

1.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem
Ziņo novada domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46.pantu, un
likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2012 Grozījumi Mērsraga novada
saistošajos noteikumos Nr.4/2012 „Par Mērsraga novada pašvaldības 2012.gada budžetu”
(pievienoti protokolam – pielikums Nr.1)
2.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmo daļu.
3.Saistošie noteikumi trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
2.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Ziņo juristes p.i. K.Zubkāne
2.1.Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
3.punktu,46.pantu, likuma Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 91.punktu,
3.panta 14 daļu un 9.panta otro daļu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu 2013.gadā” (pievienoti – pielikums Nr.2).
2.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmo daļu.
3.Saistošie noteikumi trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.
2.2.Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu, likuma Nodokļu
atbalsta pasākuma likums 4. panta otro daļu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
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1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2012 „Par nodokļa atbalsta pasākuma
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” (pievienoti – pielikums Nr.3).
2.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmo daļu.
3.Saistošie noteikumi trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.

3.
Par noteikumu apstiprināšanu
Ziņo izpilddirektora p.i. Ivo Tikums
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt noteikumus Nr.INA-Nt/2 „Mērsraga novada apbalvojumu noteikumi”.
(pievienoti protokolam (pielikums Nr. 4).
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs, I.Indruškeviča), pret
nav, atturas-nav, A.Šteinbergs balsojumā nepiedalās , DOME NOLEMJ:
2.Izveidot Mērsraga novada apbalvojumu konsultatīvo padomi:
1)Vija Klēvere – deputāte
2)Ārija Logina – deputāte
3)Jānis Budreika - deputāts
4)Kristīne Zubkāne – juristes p.i.
5)Ivo Tikums – izpilddirektora p.i.

4.
Par piekrišanu Mērsraga ostas robežu maiņai
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Ņemot vērā Mērsraga ostas pārvaldes 2012.gada 4.septembra vēstuli Nr.3-1/65 „Par
piekrišanu ostas robežu maiņai”,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 4.punktu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
piekrist Mērsraga ostas robežu maiņai – ostas teritorijas paplašināšanai par 521,65 ha,
nosakot ostas teritorijas kopējo platību 600,0 ha.

5.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Lazdāji”
Novada dome izskatījusi Alda Zeldera, (dzīvesvietas adrese), un Aijas
Zelderes(dzīvesvietas adrese) , 2012.gada 20.augusta iesniegumu par atļauju izstrādāt zemes
ierīcības projektu īpašuma „Lazdāji”(Ozolu iela 42) sadalei. Iesniegumam pievienota
zemesgrāmatas kopija, zemes robežu plāna kopija. Iesniegumam pievienota zemesgrāmatas
kopija, zemes robežu plāna kopija.
Dome konstatē:

3

Saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu augstāk minētais īpašuma atrodas
Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, kur jaunveidojamo zemes vienību
minimālā platība noteikta 0,12 ha, ja tiek nodrošināta centralizētā ūdensapgāde u 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 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Lazdāji”(Ozolu iela 42),
Mērsragā , Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 003 0621, kopējā platība 0,3002 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.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu VAS „Latvijas Pasts” īpašumam
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Novada dome izskatījusi VAS „Latvijas Pasts” 2012.gada 14.augusta vēstuli „Par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu”, kurā lūdz mainīt lietošanas mērķi viņiem
piederošajam īpašumam „Dzintarzemes dz.54” no „dzīvojamo telpu grupa –dzīvoklis” uz
„biroja telpu grupa-ēkas, kas tiek izmantotas darījumiem un dažādiem administratīviem
mērķiem, tai skaitā bankas, pasta nodaļas, pašvaldību iestādes, valsts pārvaldes iestādes,
uzņēmumu, organizāciju un iestāžu ēkas, kā arī konferenču un kongresu centri, tiesu un
parlamenta ēkas”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK
22.12.2009.noteikumiem Nr.1620 Noteikumi par būvju klasifikāciju,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
īpašumam „Dzintarzemes dz.54” Mērsragā Mērsraga novadā, kad.apzīmējums 8878 003 0721
054, mainīt lietošanas mērķi no „dzīvojamo telpu grupa –dzīvoklis” uz „biroja telpu grupaēkas, kas tiek izmantotas darījumiem un dažādiem administratīviem mērķiem, tai skaitā
bankas, pasta nodaļas, pašvaldību iestādes, valsts pārvaldes iestādes, uzņēmumu,
organizāciju un iestāžu ēkas, kā arī konferenču un kongresu centri, tiesu un parlamenta
ēkas”, kods 1220.

7.
Par vienotas adreses apstiprināšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Novada dome izskatījusi Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra
2012.gada 21.augusta vēstuli Nr. 1-4203 „Par adreses apstiprināšanu” , kurā lūdz apstiprināt
Aizsardzības ministrijai valdījumā esošajai zemei un būvei vienotu kopēju adresi.
Saskaņā ar MK 03.11.2009.noteikumiem Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
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atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
zemes vienībai, kad.apzīmējums 8878 003 1074, un būvei, kad.apzīmējums 8878 003
1074 001, piešķirt vienotu kopēju adresi:
Bākas iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads.

8.
Par adrešu datu sakārtošanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas
09.07.2012.vēstuli „Par adrešu sakārtošanu atbilstoši Mērsraga novada teritorijas
plānojumam”.
Lai sakārtotu Mērsraga novadā esošo īpašumu adreses atbilstoši apstiprinātajam
teritorijas plānojumam,
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta ceturto daļu un
MK 03.11.2009.noteikumu Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Atstāt Mērsraga ciema teritorijā šādus īpašumus:
N.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.

Zemes
vien.kadastra
apzīmējums

8878 003 0293
8878 003 0544
8878 003 0409
8878 003 0421
8878 003 0879

Adreses kods

102764658
102768480
103748872
103815464
105028198

Adrese

Ezera iela 36, Mērsrags, Mērsraga novads
Ezera iela 38, Mērsrags, Mērsraga novads
Ezera iela 45, Mērsrags, Mērsraga novads
Ezera iela 49, Mērsrags, Mērsraga novads
Ezera iela 40, Mērsrags, Mērsraga novads

Izdarot grozījumu Mērsraga novada teritorijas plānojumā pārskatīt Mērsraga ciema
administratīvās robežas un iekļaut Mērsraga ciema teritorijā augstāk minētos Ezera ielā esošos
īpašumus.
2.Sakarā ar to, ka zemāk minētie īpašumi faktiski atrodas Mērsraga novada Upesgrīvas
ciema teritorijā, mainīt to adreses uz:
N.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.

Zemes vien.kad.
apzīmējums

8878 001 0212
8878 001 0211
8878 001 0210
8878 001 0209
8878 001 0001

Adreses kods

105543382
105543390
105543405
105543413
102766942

Piešķirtā adrese

„Kroņi”, Upesgrīva, Mērsraga novads
„Rātiņi”, Upesgrīva, Mērsraga novads
„Leimaņi”, Upesgrīva, Mērsraga novads
„Vidiņi”, Upesgrīva, Mērsraga novads
„Margrietas”, Upesgrīva, Mērsraga novads

3.Sakarā ar to, ka zemāk minētie īpašumi saskaņā ar teritorijas plānojumu neatrodas
ciemu teritorijā, bet novada lauku teritorijā, mainīt to adreses uz:
N.p.k.

1.
2.
3.

Zemes
vien.kad.apzīmējums

8878 004 0065
8878 004 0179
8878 002 0111

Adreses kods

105543438
105543462
105552455

Piešķirtā adrese

„Dzilnas”, Mērsraga novads
„Murziķi”, Mērsraga novads
„Sprīdīši”, Mērsraga novads
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

8878 004 0127
8878 002 0222
8878 002 0277
8878 002 0255
8878 002 0058
8878 001 0106
8878 001 0012
8878 004 0220
8878 004 0044
8878 002 0230
8878 004 0087
8878 002 0029
8878 004 0071
8878 002 0106
8878 0040202
8878 004 0028
8878 002 0035
8878 004 0227
8878 004 0124
8878 004 0072
8878 004 0072
8878 002 0118
8878 004 0137
8878 002 0134
8878 004 0024
8878 004 0035
8878 002 0223
8878 002 0170
8878 004 0160
8878 004 0014
8878 002 0032
8878 001 0077
8878 002 0150
8878 002 0216

105563523
105970252
106265437
104876726
105355060
105355116
105355124
102764988
102766372
102766741
102767300
102768392
105101025
105101033
105101105
105101113
105101170
105101371
105101443
105101451
105101451
105101468
105186361
105186378
105350525
105350605
105350613
105350621
105351020
105351246
105542821
105543165
105543181
105543237

„Tulpītes”, Mērsraga novads
„Ladoss”, Mērsraga novads
„Galdnieki”, Mērsraga novads
„Liepiņas”, Mērsraga novads
„Krauzes”, Mērsraga novads
„Mazknaģi”, Mērsraga novads
„Lielknaģi”, Mērsraga novads
„Ezerplieņi”, Mērsraga novads
„Krūkļi”, Mērsraga novads
„Līgotņi”, Mērsraga novads
„Paltiņi”, Mērsraga novads
„Rubeņi”, Mērsraga novads
„Asarīši”, Mērsraga novads
‘Kanāli”, Mērsraga novads
„Dambji”, Mērsraga novads
„Dambīši”, Mērsraga novads
„Mežpurvi”, Mērsraga novads
„Bērzaines”, Mērsraga novads
„Jaunirbes”, Mērsraga novads
„Vecvīganti”, Mērsraga novads
„Jaunvīganti”, Mērsraga novads
„Vīganti”, Mērsraga novads
„Mežtirveņi”, Mērsraga novads
„Āreņi”, Mērsraga novads
„Vecgaiļi”, Mērsraga novads
„Biezokņi”, Mērsraga novads
„Mežsilnieki”, Mērsraga novads
„Žviksti”, Mērsraga novads
„Ķepaiņi”, Mērsraga novads
„Žubītes”, Mērsraga novads
„Mazdzeņi”, Mērsraga novads
„Lūki”, Mērsraga novads
„Mazlaivnieki”, Mērsraga novads
„Sprīži”, Mērsraga novads

9.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
9.1.Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 2012.gada
27.jūnija vēstuli Nr.2-04.1-K/2824 „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.”,
Mērsraga novada pašvaldība ir izvērtējusi Mērsraga novada lietotāju zemes lietošanas tiesību
pamatotību. Iepazinusies ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem,
Mērsraga novada Dome k o n s t a t ē :
Par apbūvētu zemes vienību (kad.apz. 88780030112) ar adresi Paparžu iela 16,
Mērsragā, kura bija piešķirta lietošanā Ligitai Bonderei.
Uz zemes vienības atrodas Ligitai Bonderei piederošas ēkas.
Līgums ar pašvaldību par minētās zemes nomu nav noslēgts.
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Minētās zemes vienības piekrīt Mērsraga novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
13.panta 1.daļas 8.punktu un 3.panta 5.daļu.
Ņemot vērā augstāk minēto,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1. Izbeigt Ligitai Bonderei(personas kods) , zemes lietošanas tiesības uz zemi
Paparžu ielā 16 (Smaidas), Mērsraga novadā ar kadastra apzīmējumu 88780030112, zemes
gabala platība 0,2 ha.
2.Iznomāt Ligitai Bonderei(personas kods), uz desmit gadiem uz zemes esošo būvju
uzturēšanas vajadzībām zemes gabalu Paparžu iela 16 (Smaidas), Mērsraga novadā ar
kadastra apzīmējumu 88780030112, platību 0,2 ha.
3.Reģistrēt zemesgrāmatā kā Mērsraga novada pašvaldībai piekrītošu zemi Paparžu
iela 16, Mērsrags, Mērsraga novads, kad.Nr.88780030112, platība 0,2 ha un noteikt tai
apgrūtinājumus.
4.Pilnvarot Ligitu Bonderi(personas kods), veikt darbības, kas saistītas ar zemes
gabala Paparžu iela 16 (Smaidas), kad.nr.88780030112, platība 0,2 ha , zemes reģistrēšanu
Mērsraga novada zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, visus izdevumus, kas saistīti ar
minētajām darbībām, sedzot ar saviem līdzekļiem.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese
Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža.
.........................................................................................................................
9.2.Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 2012.gada
27.jūnija vēstuli Nr.2-04.1-K/2824 „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.”,
Mērsraga novada pašvaldība ir izvērtējusi Mērsraga novada lietotāju zemes lietošanas tiesību
pamatotību. Iepazinusies ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem,
Mērsraga novada Dome k o n s t a t ē :
Par apbūvētu zemes vienību (kad.apz. 88780030198) ar adresi Lielā iela 166,
Mērsragā, kura bija piešķirta lietošanā Elzai Nierliņai.
Uz zemes vienības atrodas Elzai Nierliņai piederošas ēkas.
Līgums ar pašvaldību par minētās zemes nomu nav noslēgts.
Minētās zemes vienības piekrīt Mērsraga novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
13.panta 1.daļas 8.punktu un 3.panta 5.daļu.
Ņemot vērā augstāk minēto,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1. Izbeigt Elzai Nierliņai(personas kods), zemes lietošanas tiesības uz zemi Lielajā
166 (Dzirnieki), Mērsraga novadā ar kadastra apzīmējumu 88780030198, zemes gabala
platība 0,2 576ha.
2.Iznomāt Elzai Nierliņai(personas kods), uz desmit gadiem uz zemes esošo būvju
uzturēšanas vajadzībām zemes gabalu Lielā iela 166 (Dzirnieki), Mērsraga novadā ar kadastra
apzīmējumu 88780030198, platību 0,2576 ha.
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3.Reģistrēt zemesgrāmatā kā Mērsraga novada pašvaldībai piekrītošu zemi Lielā iela
166, Mērsrags, Mērsraga novads, kad.Nr.88780030198, platība 0,2576 ha un noteikt tai
apgrūtinājumus.
4.Pilnvarot Elzu Nierliņu(personas kods), veikt darbības, kas saistītas ar zemes gabala
Lielā iela 166 (Dzirnieki), kad.nr.88780030198, platība 0,2576 ha , zemes reģistrēšanu
Mērsraga novada zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, visus izdevumus, kas saistīti ar
minētajām darbībām, sedzot ar saviem līdzekļiem.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese
Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža.
..........................................................................................................................
9.3.Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 2012.gada
27.jūnija vēstuli Nr.2-04.1-K/2824 „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.”,
Mērsraga novada pašvaldība ir izvērtējusi Mērsraga novada lietotāju zemes lietošanas tiesību
pamatotību. Iepazinusies ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem,
Mērsraga novada Dome k o n s t a t ē :
Ir jāpieņem lēmums par lietošanas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta 1.daļas 3.punktu un 23.panta 11.daļas 1.punktu, kas paredz izbeigt zemes
lietošanas tiesības, ja zemes gabals reģistrēts lauku zemes izpirkšanas reģistrā un ir uzmērīts,
par neapbūvētu zemes vienību (kad.apz. 88780030587) ar nosaukumu ATVASARAS,
Mērsragā, kura bija piešķirta lietošanā Mārītei Gailītei.
Līgums ar pašvaldību par minētās zemes nomu nav noslēgts.
Nomas pirmtiesības beigušās ar 2009.gada 1.septembri.
Ņemot vērā augstāk minēto,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Izbeigt Mārītei Gailītei(personas kods), zemes lietošanas tiesības uz neapbūvētu
zemes vienību 1,47 ha platībā (kad.apz.88780030587.
2.Zemes vienību „Atvasaras”, Mērsragā, Mērsraga novadā ar kadastra apzīmējumu
88780030587, zemes gabala platība 1,47 ha, atzīt kā starpgabalu piekrītošu pašvaldībai un to
reģistrēt zemesgrāmatā.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese
Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža.

10.
Par parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
10.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Borisa
Demidenko
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
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maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Borisam Demidenko ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Bruņenieki”, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 004 0079).
Tādējādi Borisam Demidenko 2012.gada 18.septembrī nokavētie nodokļa maksājumi
ir Ls 154,94 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 Borisa Demidenko 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 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1. Piedzīt no Borisa Demidenko, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 154,94 (viens simts piecdesmit četri lati un 94 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
LV85UNLA0 UNLALV2
Zeme
128,36
26,58
154,94
Mērsraga
05001651541 X
1003
novada
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
4
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Borisa Demidenko 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 Borisa Demidenko( 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.

10.2.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”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0004).
Tādējādi Didzim Dombrovskim 2012.gada 18.septembrī nokavētie nodokļa
maksājumi ir Ls 124,06 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 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Didža Dombrovska, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 124,06 (viens simts divdesmit četri lati un 06 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
Pamat- Nokavējuma
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme 269
78,97
22,38
101,35
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
Ēkas 1897
19,10
3,61
22,71
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
4
Kopā:
98,07
25,99
124.06
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 ) .
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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.
10.3.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Andra
Bagātā
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Andrim Bagātajam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Meža Ķirši”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0261).
Tādējādi Andrim Bagātajam 2012.gada 18.septembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 2348,77 kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Andra Bagātā nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no likuma
‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas nepieļautu
to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Andra Bagātā,( personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 2348,77 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit astoņi lati un 77 sant.), tai
skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
1991,73
357,04
2348,77
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
1314
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
4
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un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Andra Bagātā darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Andra Bagātā( 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.

10.4.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 2012.gada 18.septembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 392,37 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 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
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1.Piedzīt no Daiņa Bērziņa,( personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 392,37 (trīs simti deviņdesmit divi lati un 37 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme 957
36,62
4,19
40,81
Mērsraga
LV85UNLA0
Ēkas 2376
333,03
18,53
351,56
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4
Kopā:
369,65
22,72
392,37

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2
2

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz 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.

10.5.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 Būcēnai 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 Būcēnai 2012.gada 18.septembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
169,15 kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
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piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
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 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ineses Būcēnas, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 169,15 (viens simts sešdesmit deviņi lati un 15 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme 807
127,28
24,03
151,31
Mērsraga
LV85UNLA0
Ēkas 2295
16,10
1,74
17,84
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4
Kopā:
143,38
25,77
169,15

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2
2

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz 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.

10.6.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Andra
Cimzieša
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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 Cimzietim ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Vilnīši”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003 0569).
Tādējādi Andrim Cimzietim 2012.gada 18.septembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 141,58 kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Andra Cimzieša 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 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Andra Cimzieša, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 141, 58(viens simts četrdesmit viens lats un 58 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
LV85UNLA0
Zeme
106,25
35,33
141,58
Mērsraga
05001651541
783
novada
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2
2

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Andra Cimzieša 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 Cimzieša( 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.

10.7.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Alīnas
Girses
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 Girsei 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 Alīnai Girsei 2012.gada 18.septembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
133,98 kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Alīnas Girses 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 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Alīnas Girses, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta) nekustamā
nodokļa parādu Ls 133,98 (viens simts trīsdesmit trīs lati un 98 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme 80
109,23
14,45
123,68
Mērsraga
LV85UNLA0
Ēkas 1810
9,01
1,29
10,30
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4
Kopā:
118,24
15,74
133,98

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2
2

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
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1.2. vēršot piedziņu uz Alīnas Girses 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 Girses( 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.

10.8.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Ilmāra
Graša
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.
Ilmāram Grašam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Bākas iela 24A”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878
003 0383).
Tādējādi Ilmāra Graša 2012.gada 18.septembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
145,38 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 Ilmāra Graša 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 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ilmāra Graša, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 145,38 (viens simts četrdesmit pieci lati un 38 sant.), tai skaitā:
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
Personīgā
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
17

Zeme
1297

127, 76

17,62

145,38

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0
05001651541
4
LV74HABA0
55103028761
4

UNLALV2
X
HABALV2
2

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Ilmāra Graša 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 Ilmāra Graša( 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.
10.9.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Līgas
Kreišmanes
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Līgai Kreišmanei ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Lielā iela 92”(Laimziedi), Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra
numurs 8878 003 0222).
Tādējādi Līgai Kreišmanei 2012.gada 18.septembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 591,95 kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Līgas Kreišmanes nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
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atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Līgas Kreišmanes, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta) , nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 591,95 (pieci simti deviņdesmit viens lats un 95 sant.), tai skaitā:
Pamat- Nokavējuma
Personīgā
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
parāda
iestāde
nauda
summa
Zeme 480
LV85UNLA0 UNLALV2
70,15
14,83
84,98
Mērsraga
novada
Ēkas 1751
388, 59
118,38
506,97
05001651541 X
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
4
Kopā:
458,74
233,21
591, 95
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Līgas Kreišmanes darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Līgas Kreišmanes( 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.

10.10.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Jutas
Romānovas
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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Jutai Romānovai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Bites”, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003 0581).
Tādējādi Jutai Romānovai 2012.gada 18.septembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
112,44 kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Jutas Romānovas 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 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Jutas Romānovas, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta)nekustamā
nodokļa parādu Ls 112,44 (viens simts divpadsmit lati un 44 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
59,32
53,12
112, 44
Mērsraga
LV85UNLA0
797
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2
2

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Jutas Romānovas 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 Jutas Romānovas( 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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10.11.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Imanta
Sukuta
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.
Imantam Sukutam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamajiem īpašumiem: „Kāpu iela 13”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs
8878 003 0242), „Kāpu iela 17” Mērsragā, Mērsraga novadā (kadastra Nr.8878 003 1004),
„Smilšu iela 16” Mērsragā, Mērsraga novadā (kadastra Nr.8878 003 1006), „Smilšu iela 18”
Mērsragā, Mērsraga novadā (kadastra Nr.8878 003 1003).
Tādējādi Imantam Sukutam 2012.gada 18.septembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 462, 66 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 Imanta Sukuta 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 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Imanta Sukuta, (personas kods) ,( deklarētā dzīvesvieta) , nekustamā
nodokļa parādu Ls 462,66 (četri simti sešdesmit divi lati un 66 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Pamat- Nokavējuma
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme 1501
98,97
13,00
111,97
Mērsraga
LV85UNLA0
Ēkas 2478
13,84
1,96
15,80
novada
05001651541
Zeme 1495
98,35
12,76
111,11
pašvaldība 4
Zeme 1491
99,05
12,84
111,89
LV74HABA0
Zeme 1492
99,05
12,84
111,89
55103028761
4

Kopā

409,26

53,40

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2
2

462,66

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 Imanta Sukuta 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 Imanta Sukuta( 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.

10.12.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” Upesgrīvā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 001
0086).
Tādējādi Ilonai Tombergai 2012.gada 18.septembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 133,83 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 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ilonas Tombergas, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 133,83 (viens simts trīsdesmit trīs lati un 83 sant.), tai skaitā:
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
nauda
konta nr.
parāds
parāda
iestāde
summa
Zeme
118,33
15,50
133,83
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
22

109

novada
pašvaldība

05001651541 X
4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
4

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz 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.

10.13.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Natālijas
Vorobjovas
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Natālijai Vorobjovai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamajiem īpašumiem: „Ceriņu iela 22”(Vijas) Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra
numurs 8878 003 0766), „Ceriņu iela 24”(Aigas) Mērsragā, Mērsraga novadā (kadastra
Nr.8878 003 0580), „Ceriņu iela 27”(Ciedras) Mērsragā, Mērsraga novadā (kadastra Nr.8878
003 0679), „Kanāla iela 22” (Sili) Mērsragā, Mērsraga novadā (kadastra Nr.8878 003 0592),
„Zvejnieku iela 29A” Mērsragā, Mērsraga novadā (kadastra Nr.8878 003 0005).
Tādējādi Natālijai Vorobjovai 2012.gada 18.septembrī nokavētie nodokļa maksājumi
ir Ls 1370,33 kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Natālijas Vorobjovas nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
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Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Natālijas Vorobjovas,( personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 1370,33 (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit lati un 33 sant.),
tai skaitā:
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
Personīgā
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme 967
88,07
25,78
113,85
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
Zeme 796
91,41
28,47
119,88
novada
05001651541 X
Zeme 886
177,62
50,66
228,28
pašvaldība 4
Zeme 811
241,23
67,44
308,67
LV74HABA0 HABALV2
Zeme 1311
470,88
128,77
599,65
55103028761 2
4

Kopā:

1069,21

301,12

1370,33

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Natālijas Vorobjovas darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Natālijas Vorobjovas( 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.
10.14.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Mudītes
Zahares
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
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termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Mudītei Zaharei ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Vecčunčas”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0635).
Tādējādi Mudītei Zaharei 2012.gada 18.septembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
64,36 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 Mudītes Zahares 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 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Mudītes Zahares, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 64,36 ( sešdesmit četri lati un 36 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Pamat- Nokavējuma
nauda
konta nr.
parāds
parāda
iestāde
summa
Zeme
54,84
9,52
64,36
Mērsraga
LV85UNLA0
853
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2
2

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Mudītes Zahares 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 Mudītes Zahares( 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.
10.15.Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA
„IVOLGA”
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
SIA „IVOLGA” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Kanāla iela 15”, Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878
503 0510) .
Tādējādi SIA „IVOLGA” 2012.gada 18.septembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
501,52 kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz SIA „IVOLGA” nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „IVOLGA”, reģ. Nr.49003000875, juridiskā adrese: Celtnieku iela 4A,
Rīga, LV – 1005, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 501,52 ( pieci simti viens lats un 52
sant.), tai skaitā
Personīgā
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
Pamat- Nokavējuma
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme 717
185,96
30,59
216,55
Mērsraga
LV85UNLA00 UNLALV2
Ēkas 1755
249,14
35,83
284,97
novada
50016515414
X
pašvaldība LV74HABA05
51030287614
HABALV2
2
435,10
66,42
501,52
Mērsraga
LV85UNLA00 UNLALV2
KOPĀ
50016515414
novada
X
pašvaldība LV74HABA05
51030287614
HABALV2
2
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz SIA „IVOLGA” mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
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2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
10.16.Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA
„Silmas Grupa”
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 „Silmas Grupa” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Zvejas rīku remonta cehs”, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878
503 0031) .
Tādējādi SIA „Silmas Grupa” 2012.gada 18.septembrī nokavētie nodokļa maksājumi
ir Ls 409,43, 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 „Silmas Grupa” 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 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „Silmas Grupa”,reģ.Nr.41203016575, juridiskā adrese: K.Barona iela
33A-4, Rīga, LV – 1011, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 409,43 ( četri simti deviņi
lati un 43 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
ēkas
266,38
143,05
409,43
Mērsraga
LV85UNLA00 UNLALV2
1668
novada
50016515414
X
pašvaldība LV74HABA05
51030287614
HABALV2
2
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 SIA „Silmas Grupa” 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.

11.
Par īpašumu sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
11.1.Novada dome izskatījusi Elgas Mazures pilnvarotās personas – SIA „Krauzers”
valdes locekļa Anda Araka personā 2012.gada 12.jūlija iesniegumu par E.Mazurei piederošā
īpašuma „Celmenes” sadalīšanu, kā patstāvīgu īpašumu atdalot zemes vienību , kad.
apzīmējums 8878 002 0101, 3,01 ha platībā, atdalāmajai zemes vienībai piešķirot nosaukumu
„Jauncelmenes”.
Saskaņā ar likuma „Par Pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju - saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas
un apbūves kārtību, Mērsraga novada teritorijas plānojumu, MK 03.11.2009. noteikumu
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Atļaut atdalīt no īpašuma „Celmenes” patstāvīgu zemes vienību, kad.apzīmējums
8878 002 0101, 3,01 ha platībā.
2.Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Jauncelmenes”.
Zemes lietošanas mērķis – 1,89 – mežsaimniecība, kods 0201;
1,08 – l/s izmantojamā zeme, kods 0101;
3.Atlikušajai īpašuma „Celmenes” zemes vienībai, kad.apzīmējums 8878 002 0154,
platība 3,98 ha, zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecība, kods 0201.
4.Atcelt Mērsraga novada Domes 2012.gada 18.augusta lēmumu Nr.8.2.
11.2.Novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas
29.08.2012.vēstuli Nr.10-03/165993-2/1 „Par adreses piešķiršanu”, kurā norādīta 2012.gada
21.augusta sēdes lēmuma Nr.7„Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” neatbilstība MK
03.11.2009.noteikumiem Nr.1269 Adresācijas sistēmas noteikumi, jo zemes vienības ar
lietošanas mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā zeme nav adresācijas objekti.
Pamatojoties uz augstāk minēto , saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumu „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 8.punktu,
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atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Atcelt Mērsraga novada Domes 2012.gada 21.augusta lēmuma Nr.7 „Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Vecjūrnieki” 2.,3.,4.,5.punktu, kuros zemes
vienībām piešķirtas adreses.
2.Zemes vienībai Nr.1, platība 0,32 ha, piešķirt nosaukumu: „Vecbebri.
3.Zemes vienībai Nr.2, platība 0,32 ha, piešķirt nosaukumu: „Dižbebri.
4.Zemes vienībai Nr.3, platība 0,32 ha, piešķirt nosaukumu: „Dižpriedes.
5.Zemes vienībai Nr.4, platība 0,31 ha, atstāt nosaukumu: „Vecjūrnieki.
Zemes vienību lietošanas mērķis-l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
11.3.Novada dome izskatījusi Agitas Vīgantes-Arstanovas, (dzīvesvieta), kura uz
pilnvaras Nr.3583 pamata pārstāv īpašnieci Diānu Rubeni, 2012.gada 31.augusta iesniegumu
ar lūgumu atļaut sadalīt D.Rubenei piederošo īpašumu „Kļavsalas” , atdalāmajai zemes
vienībai piešķirot jaunu nosaukumu. Iesniegumam pievienota pilnvaras kopija.
Saskaņā ar likuma „Par Pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju - saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas
un apbūves kārtību, Mērsraga novada teritorijas plānojumu, MK 03.11.2009. noteikumu
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Kļavsalas” Mērsraga novadā, 2.zemes
vienību, kadastra Nr.8878 004 0090, platība 6 ha.
2.Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Meža Kļavas”.
11.4.Novada dome izskatījusi Kaspara Ventnieka, (dzīvesvieta),
kurš uz
ģenerālpilnvaras Nr.4984(kopija pievienota) pamata pārstāv īpašnieku Edgaru Zigmundu
Abratu, 2012.gada 19.augusta iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt E.Z.Abratam piederošo
īpašumu „Akmeņlauki”, atdalāmajai zemes vienībai piešķirot jaunu nosaukumu. Iesniegumam
pievienota ģenerālpilnvaras kopija.
Saskaņā ar likuma „Par Pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju - saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas
un apbūves kārtību, Mērsraga novada teritorijas plānojumu, MK 03.11.2009. noteikumu
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Atlaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Akmeņlauki” Mērsraga novadā, 2.zemes
gabalu, kad.Nr. 8878 004 0058, platība 3,3 ha.
2.Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Akmeņlejas”.
Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecība, kods 0201.
11.5.Novada dome izskatījusi Danutes Lejas, (dzīvesvieta), 2012.gada 4.septembra
iesniegumu ar lūgumu sadalīt viņai piederošo īpašumu „Auni”, piešķirot atdalāmajai zemes
vienībai jaunu nosaukumu.
Saskaņā ar likuma „Par Pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju - saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas
un apbūves kārtību, Mērsraga novada teritorijas plānojumu, MK 03.11.2009. noteikumu
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
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atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Auni” Mērsraga novada Upesgrīvā, 2.zemes
gabalu, kad.Nr.8878 001 0051, platība 4,1 ha.
2.Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Mežauni”.

12.
Par dāvinājumu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs,
I.Indruškeviča, pret nav, atturas-nav , DOME NOLEMJ:
pieņemt dāvinājumu – īpašumu Ozolu iela 5, Mērsragā, Mērsraga novadā – no
Mērsraga iedzīvotāja Imanta Zapacka.

13.
Par pašvaldības pārstāvi Mērsraga mācību iestāžu padomēs
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Sakarā ar izpilddirektora Vernera Veržbilovska ilgstošo darba nespēju slimības dēļ,
saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka skolas
padomes sastāvā var būt pašvaldības pārstāvji,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruskevičs, I.Indruškeviča), pret
nav, atturas-nav, A.Šteinbergs balsojumā nepiedalās , DOME NOLEMJ:
Vernera Veržbilovska vietā darbam Mērsraga vidusskolas padomē un pirmsskolas
izglītības iestādes „Dārta” padomē deleģēt izpilddirektora p.i. Ivo Tikumu.

Sēdi beidz 16.00

Sēdes vadītājs

L.Karlsons

Protokoliste

L.Valdemāre
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