Latvijas Republika
MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA
Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284
Tālrunis: +371 63235602; fakss: +371 63237701; e - pasts: mersrags@mersrags.lv
MĒRSRAGA NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.2
Mērsragā,

2015.gada 17.februārī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1.Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
2.Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
3.Par Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada budžeta izpildes apstiprināšanu
4.Par Mērsraga novada pašvaldības 2015.gada budžeta apstiprināšanu
5.Par grozījumiem 2011. gada 15. februāra nolikumā „Mērsraga ostas pārvaldes nolikums”
6.Par labojumiem un papildinājumiem Mērsraga novada domes 2015.gada 20.janvāra lēmumā
Nr.3 (protokols Nr.1).
7.Par noteikumu „Mērsraga novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošana ar
naudas balvu” apstiprināšanu
8.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ingum Rudņikam
9.Par zemes ierības projekta izstrādi īpašumam „Mežāres”
10.Par īpašumu sadalīšanu
11.Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā
12.Par adreses piešķiršanu dzīvojamo telpu grupai
13. Par nekustamā īpašuma Ozolu ielā 1-14 , Mērsragā, Mērsraga novadā atsavināšanu un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Ivars INDRUŠKEVIČS
Aigars ŠTEINBERGS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Aivars UŠACKIS
Ārija LOGINA
Roberts ŠILIŅŠ
Dzintars CERAVS
Gvido ERĶIS
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Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Izpilddirektors I.Timermanis, galv.grāmatvede V.Puzānova, juriste I.Aleksejenkova
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), 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.
Vienojoties, DOME NOLEMJ:
pārskatu pieņemt zināšanai.
2.
Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Padome izskatījusi deputāta Roberta Šiliņa 2015.gada 10.februāra iesniegumu, kurā
viņš lūdz atbrīvot viņu no darba Mērsraga novada pašvaldības Iepirkumu komisijā sakarā ar
lielo noslodzi pamatdarbā. Savā vieta R.Šiliņš lūdz iecelt deputātu Dz.Ceravu.
Ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 2015.gada 10.februāra priekšlikumu, saskaņā
ar likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
Iepirkumu komisijā deputāta R.Šiliņā vietā ievēlēt izpilddirektoru I.Timermani.

3.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem”,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada budžeta izpildi, t.sk.:
1. Apstiprināt
apmērā.
2. Apstiprināt
apmērā.
3. Apstiprināt
apmērā.
4. Apstiprināt
apmērā.
5. Apstiprināt
apmērā

2014. gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu izpildi 1 601 928 eiro
2014. gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumu izpildi 1 642 868 eiro
2014 .gada saņemto aizņēmumu no Valsts kases izpildi 221 486 eiro
2014. gada aizņēmumu no Valsts kases atmaksas izpildi 166 360 eiro
2014. gada konsolidētā ziedojumu budžeta ieņēmumu izpildi 337 eiro
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6. Apstiprināt 2014. gada konsolidētā ziedojumu budžeta izdevumu izpildi 211 eiro.
apmērā.
7. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu kasē un norēķinu kontos 17 281 eiro apmērā;
Pamatbudžetā
16 418 eiro;
Ziedojumu budžetā
863 eiro.

4.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2015.gada budžeta apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46.pantu, un likumu “Par
pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus
2015.gada budžetu”, tai skaitā:

Nr.1/2015 „Par Mērsraga novada pašvaldības

1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu
1 516 231 eiro apmērā.
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta izdevumu plānu
1 551 149 eiro apmērā.
3. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada plānotos Aizņēmumus Valsts
kasē projekta “Skolas ielas seguma maiņa” realizācijai 18 500 eiro apmērā.

5.
Par grozījumiem 2011. gada 15. februāra nolikumā „Mērsraga ostas pārvaldes
nolikums”
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
Saskaņā ar Likuma par ostām 7. panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.
pantu, 2014. gada 30. decembra Mērsraga ostas valdes sēdes lēmumu Nr. 7/2014-8.3 un
atbilstoši Mērsraga novada domes Tautsaimniecības komisijas 2014. gada 10. februāra
atzinumam (protokols Nr.2) ,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
veikt grozījumus 2011. gada 15. februāra nolikumā „Mērsraga ostas pārvaldes nolikums”.

6.
Par labojumiem un papildinājumiem Mērsraga novada domes 2015.gada 20.janvāra
lēmumā Nr.3 (protokols Nr.1)
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Saskaņā ar MK 03.11.2009.noteikumiem Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
3

veikt labojumus un papildinājumus Mērsraga novada domes 2015.gada 20.janvāra sēdes
lēmumā Nr.3( protokols Nr.1 l) “Par adresācijas objektu aktualizāciju Mērsraga ostas
teritorijā” , tai skaitā:
1) labojumus:
- punktā 7) - kadastra apzīmējumā no
- punktā 22) - kadastra apzīmējumā no
- punktā 25) - kadastra apzīmējumā no
- punktā 25) - kadastra apzīmējumā no

8878 003 1046 028 uz
8878 003 0146 028
8878 003 0146 028 uz
8878 003 0145 028
8878 003 0146 042 uz
8878 003 0145 042
8878 003 0146 043 uz
8878 003 0145 043

2) papildinājumus:
- punktā 7) - ar ierakstiem “ēkai ar kadastra apzīmējumu 8878
0030146 082 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 9979 003 0146 083”
- punktā 12) - ar ierakstu “ēkai ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146 072”.

7.
Par noteikumu „Mērsraga novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu
apbalvošanu ar naudas balvu” apstiprināšanu
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
apstiprināt noteikumus Nr.INA –Nt/1 „Mērsraga novada izglītības iestāžu izglītojamo
un pedagogu apbalvošana ar naudas balvu”.

8.
Par deklarētas dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ingum Rudņikam
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Izskatot īpašuma Lielā iela 22 dz.3, Mērsragā, Mērsraga novadā īpašnieces Inas
Zavackas lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ingum Rudņikam, (personas kods),
sakarā ar to, ka ir zudis tiesiskais pamats deklarēt dzīvesvietu „Lielā ielā 22 dz.3”, Mērsragā,
Mērsraga novadā, un viņš tur jau ilgāku laiku nedzīvo. Ņemot vērā to, ka 06.10.2014.vēstulē
I.Rudņiks tika uzaicināts ierasties Mērsraga novada pašvaldībā sniegt paskaidrojumus un tika
informēta par neierašanās sekām,
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, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ingum Rudņikam (personas kods), Lielā ielā
22 dz.3, Mērsragā, Mērsraga novadā..
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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.

9.
Par zemes ierības projekta izstrādi īpašumam „Mežāres”
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Novada dome izskatījusi zemes īpašnieku Liānas Lukses, (dzīvesvietas adrese),
05.02.2015.iesniegumu par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Mežāres” Upesgrīvā, Mērsraga novadā, sadalei.
Dome konstatē:
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, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Mežāres”, Upesgrīvā, Mērsraga
novadā, kad.Nr.8878 001 0007 , kopējā platība 11 ha , sadalei.
2.Projektu saskaņot ar:
2.1.Latvenergo;
2.2.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.

10.
Par īpašumu sadalīšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
10.1.Novada dome izskatījusi Larisas Maļinovskas pilnvarotas personas Ainara
Bādera 23.01.2015. iesniegumu par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma „Žagatiņas” 2
zemes gabalus , piešķirot tiem jaunus nosaukumus.
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 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Žagatiņas” , kadastra Nr.8878 003 0785,
zemes vienības:
1) ar kadastra apzīmējumu 8878 004 0165, ar aptuveno platību 3,2 ha, piešķirot
nosaukumu JAUNŽAGATIŅAS.
2) ar kadastra apzīmējumu 8878 004 0148, ar aptuveno platību 3,7 ha, piešķirot
nosaukumu VECŽAGATIŅAS.
10.2.Novada dome izskatījusi Jāņa Šteinberga, (dzīvesvietas adrese), 04.02.2015.
iesniegumu par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma „Lindes” zemes gabalu , piešķirot tam
jaunu nosaukumu.
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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 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Lindes”, kad.Nr.8878 003 0139, kopējā platība
7,6 ha, zemes vienību ar kad.apzīmējumu 8878 001 0018, ar aptuveno platību 1,40 ha.
Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Liepas”.
10.3.Novada dome izskatījusi Maigas Šteinbergas,(dzīvesvietas adrese), 04.02.2015.
iesniegumu par atļauju atdalīt no nekustamā īpašuma „Saliņas” zemes gabalu , piešķirot tam
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,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Saliņas”, kad.Nr.8878 001 0019, kopējā platība
7,7 ha, zemes vienību ar kad.apzīmējumu 8878 002 0010, ar aptuveno platību 3,8 ha.
Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Jaunsaliņas”.

11.
Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
11.1.Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
AS„Mērsrags”
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.
AS „Mērsrags” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Ostas komplekss” , kad.Nr.8878 503 0006, „Ceriņu iela 7”,
kad.Nr.8878 0030593, „”Dārzniecība”, kad.Nr.8878 503 0058, „Dzintaru iela 9”,
kad.Nr.8878 900 0138, „Lielā iela 7”, kad.Nr.8878 503 0064, „Palejas”, kad.Nr.8878 003
0226, „Zvejnieku iela 3A”, kad.Nr.8878 503 0051, „Sermuļi”, kad.Nr.8878 003
0085,Mērsragā, Mērsraga novadā. .
Tādējādi AS „Mērsrags” 2015.gada 17.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
EURO 2407,11 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 AS „Mērsrags” 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, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
1. Piedzīt no AS „Mērsrags”,reģ.Nr.40003081944, juridiskā adrese: Čaka iela 33-9,
Rīga, LV – 1011, nekustamā īpašuma nodokļa parādu € 2407,11( divi tūkstoši četri simti
septiņi euro 11 centi).), tai skaitā
Personīgā
PamatNokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Ēkas- 1651
1938,10
136,20
2074,30
Mērsraga
LV85UNLA00 UNLALV2
Zeme – 813
84,10
5,91
90,01
novada
50016515414
X
Ēkas - 1679
8,04
0,56
8,60
pašvaldība LV74HABA05
Ēkas - 1691
38,44
2,70
41,14
51030287614
HABALV2
Zeme 500702
17,90
1,26
19,16
2
Ēkas 500154
116,74
8,21
124,95
Ēkas – 4563
9,35
0,68
10,03
Zeme – 2045
4,20
0,29
4,49
Ēkas – 1683
30,56
2,12
32,68
Ēkas – 2802
1,63
0,12
1,75
KOPĀ:
2249,06
158,05
2407,11
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus,
vēršot piedziņu uz AS „Mērsrags” 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.
11.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Kārļa Ašitoka
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.
Kārlim Ašitokam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
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nekustamo īpašumu „Brūkleņu iela 8”(Dravas) Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra
numurs 8878 003 0686) .
Tādējādi Kārlim Ašitokam 2015.gada 17.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
148,53 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 Kārļa Ašitoka 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, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Kārļa Ašitoka, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 148,53 (viens simts četrdesmit astoņi euro 53 centi) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
zeme – 895
133,83
14,70
148,53
pašvaldība 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 Kārļa Ašitoka 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 Kārļa Ašitoka ( 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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11.3.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 2015.gada 17.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
275,01 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, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Kaspara Bērziņa, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 275,01 (divi simti septiņdesmit pieci euro 01 centi) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
zeme – 5588
240,78
26,43
267,21
novada
05001651541 X
ēkas – 5587
7,03
0,77
7,80
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
KOPĀ:
247,81
27,20
275,01
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 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
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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.
11.4.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Jāņa Eidiņa
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.
Jānim Eidiņam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Mežalīči” Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0865) .
Tādējādi Jānim Eidiņam 2015.gada 17.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
207,58 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 Jāņa Eidiņa 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, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Jāņa Eidiņa,( personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 207,58 (divi simti septiņi euro 58 centi) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
zeme – 1202
174,31
33,27
207,58
pašvaldība 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;
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1.2. vēršot piedziņu uz Jāņa Eidiņa darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Jāņa Eidiņa ( 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.
11.5.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Guntara Fogeļa
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.
Guntaram Fogelam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Pūcītes” Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0866) .
Tādējādi Guntaram Fogelam 2015.gada 17.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
245,10 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 Guntara Fogeļa 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, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Guntara Fogeļa, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 245,10 (divi simti četrdesmit pieci euro 10 centi) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa

11

zeme – 1208

219,41

25,69

245,10

Mērsraga
novada
pašvaldība

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 Guntara Fogeļa 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 Guntara Fogeļa ( 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.
11.6.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”, kad.Nr.8878 003 0383, un „Bākas iela 24B”,
kad.Nr.8878 003 0901, Mērsragā, Mērsraga novadā.
Tādējādi Ilmāram Grašam 2015.gada 17.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
245,10 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 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.
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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, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ilmāra Graša, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 462,99 (četri simti sešdesmit divi euro 99 centi) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
zeme – 1297
213,43
24,77
238,20
novada
05001651541 X
zeme – 6602
202,53
22,26
224,79
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
KOPĀ:
415,96
47,03
462,99
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 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.
11.7.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Mareka Mieža
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.
Marekam Miezim ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Mieži” Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003 0685) .
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Tādējādi Marekam Miezim 2015.gada 17.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
140,68 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 Mareka Mieža 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, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Mareka Mieža, 9personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 140,68 (viens simts četrdesmit euro 68 centi) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
zeme – 894
126,75
13,93
140,68
pašvaldība 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 Mareka Mieža 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 Mareka Mieža ( 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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11.8.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Mārtiņa Moročko
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.
Mārtiņam Moročko ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Ķīsteri” Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra Nr. 8878 003 0103) .
Tādējādi Mārtiņam Moročko 2015.gada 17.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
143,17 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 Mārtiņa Moročko 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, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Mārtiņa Moročko,( personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 143,17 (viens simts četrdesmit trīs euro 17 centi) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
zeme – 370
126,52
13,91
140,43
novada
05001651541 X
ēkas – 1978
2,46
0,28
2,74
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
KOPĀ:
128,98
14,19
143,17
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 Mārtiņa Moročko 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 Mārtiņa Moročko ( 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
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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.
11.9.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Mārča Krikauska
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.
Mārcim Krikauskim ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Ceriņu iela 33”, kad.Nr.8878 0030620, „Lielā iela 78”, kad.Nr.8878
003 0619, Mērsragā, Mērsraga novadā un zeme „Liepiņi”, kad.Nr.8878 002 0215 Mērsraga
novadā.
Tādējādi Mārcim Krikauskim 2015.gada 17.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
89,72 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 Mārča Krikauska 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, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Mārča Krikauska, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 89,72 (astoņdesmit deviņi euro 72 centi) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
a nauda
parāda
iestāde
parāds
summa
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
zeme – 10443
34,64
4,83
39,47
novada
05001651541 X
zeme – 10444
5,15
0,69
5,84
pašvaldība 4
zeme - 10442
40,98
3,43
44,41
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
80,77
8,95
89,72
4
KOPĀ:
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 Mārča Krikauska 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 Mārča Krikauska ( 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.
12.
Par adreses piešķiršanu dzīvojamo telpu grupai
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Izskatīts
zvejnieku
saimniecības
„Vaisumi”
īpašnieka
Ivara
Smilgas
14.02.2015.iesniegums par adreses piešķiršanu dzīvoklim virs veikala „Nāriņa” Upesgrīvā,
Mērsraga novadā.
Ņemot vērā, ka ēkas „Nāriņa” telpām ir dalītais pielietojums – ēkas pirmajā stāvā
atrodas tirdzniecības telpas (veikals), bet ēkas otrajā stāvā atrodas dzīvojamās telpas
(dzīvoklis),
saskaņā ar MK 03.11.2009.noteikumiem Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
1.Tirdzniecības telpām , kas atrodas ēkas „Nāriņa” pirmajā stāvā piešķirt adresi:
„Veikals Nāriņa”, Upesgrīva, Mērsraga novads.
2.Dzīvojamo telpu grupai(dzīvoklim), kas atrodas ēkas „Nāriņa” otrajā stāvā, piešķirt
atsevišķu adresi: „Nāriņa 1”, Upesgrīva, Mērsraga novads.
13.
Par nekustamā īpašuma Ozolu ielā 1-14 , Mērsragā, Mērsraga novadā atsavināšanu un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
.Mērsraga novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums - divu istabu dzīvoklis
Ozolu ielā 1-14, Mērsragā, Mērsraga novadā. Saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu 4.panta pirmai daļai pašvaldība ir tiesīga ierosināt tai piederošā īpašuma
atsavināšanu.
Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas un zemes gabala kopīpašuma
518/12456 domājamām daļām – dzīvokļa īpašuma Nr. 14, Ozolu ielā 1 Mērsragā,Mērsraga
novadā 55,2 m2 platībā. Minētajam īpašumam 13.08.2013. Zemesgrāmatā nostiprinātas
īpašuma tiesības uz Mērsraga novada pašvaldības vārda (Mērsraga novada zemesgrāmatas
nodalījums Nr. 299 14). Tas nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju
nodrošināšanai.
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Ņemot vērā iepriekšminēto, Mērsraga novada dome var nodot atsavināšanai Mērsraga novada
pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Ozolu ielā 1-14, Mērsragā, Mērsraga novadā
(kadastra Nr. 8878 900 0320).
2013. gada __. oktobrī Mērsraga novada dome pieņēma lēmumu Nr. __, nodot
atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē,
nosakot nekustamās mantas nosacīto centu LVL 3500,00 (EUR 4980,00).
Ņemot vērā, ka visās trīs izsolēs neviens pretendents nebija pieteicies, saskaņā ar
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta trešās daļas 1 punktu, var ierosināt
atkārtotu novērtēšanu.
Mērsraga novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 8.pantu ir veikusi atsavināmās mantas atkārtotu novērtēšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu,
8.panta septīto daļu, likuma Par pašvaldībām 14. panta pirmās daļas 2. punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav, DOME
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Mērsraga novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ozolu
ielā 1-14, Mērsragā, Mērsraga novadā (kadastra Nr. 8878 900 0320) - dzīvojamās mājas
un zemes gabala kopīpašuma 518/12456 domājamās daļas – dzīvokļa īpašumu Nr. 4,
Ozolu ielā 1, Mērsragā, Mērsraga novadā.
2. Noteikt atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē.
3. Noteikt nekustamās mantas - nekustamā Ozolu ielā 1-14 ,Mērsragā,Mērsraga novadā ,
nosacīto cenu – EUR .
4. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamam īpašumam Ozolu ielā 1-14,
Mērsragā, Mērsraga novadā (kadastra Nr. 8878 900 0320)- dzīvojamās mājas un zemes
gabala kopīpašuma 518/12456 domājamām daļām, saskaņā ar pielikumu.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401).
Sēdi beidz plkst.18.00

Sēdes vadītājs

Protokoliste

Lauris Karlsons

Laima Valdemāre
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