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.3
Mērsragā,

2015.gada 17.martā

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1.Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
2.Par amatpersonas iekļaušanu Mērsraga ostas valdē
3.Par izmaiņām komisijā „Komisija lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības
zemi”
4.Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Mērsraga vidusskolai
5.Par grozījumiem noteikumos „Mērsraga novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu
apbalvošana ar naudas balvu”
6.Par projekta „Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Mērsraga novada ūdenstilpnēs”
īstenošanu
7.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
8.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Gintam Galviņam
9.Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu
10.Par zemes ierīcības projektu izstrādi
11.Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā
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
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Izpilddirektors I.Timermanis, galv.grāmatvede V.Puzānova, juriste I.Aleksejenkova
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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 amatpersonas iekļaušanu Mērsraga ostas valdē
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas 2015.gada 18.februāra vēstuli Nr.01-03/70 „par
Satiksmes ministrijas amatpersonas norīkošanu iekļaušanai Mērsraga ostas valdē”,
Saskaņā ar likumu „Likums par ostām” 26.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:
1.Iekļaut Mērsraga ostas valdes sastāvā Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta
direktori Ingunu Strautmani valdes locekļa pienākumu pildīšanai.
2.Atzīt par spēku zaudējušu Satiksmes ministrijas 2013.gada 9.septembra rīkojumu
Nr.01-03/147 „Par Satiksmes ministrijas amatpersonas norīkošanu iekļaušanai Mērsraga ostas
valdē’.
3.
Par izmaiņām komisijā „Komisija lēmumu pieņemšanai darījumiem ar
lauksaimniecības zemi”
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Deputāts Dzintars Ceravs, kurš bija izvirzīts komisijas locekļa amatam, savu
kandidatūru atsauc un darbam komisijā iesaka domes priekšsēdētāju Lauri Karlsonu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (A.Šteinbergs, G.Erķis, G.Ušackis, Ā.Logina,
I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav, L.Karlsons balsošanā
nepiedalās), DOME NOLEMJ:
komisijā „Komisija lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi”
juristes Iritas Aleksejenkovas vietā par komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt domes
priekšsēdētāju Lauri Karlsonu.
4.
Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Mērsraga vidusskolai
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Ņemot vērā Mērsraga vidusskolas priekšlikumus par nometņu izmaksām Mērsraga
vidusskolā un pasākumu telpu nomas maksām Mērsraga vidusskolā,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu a) apakšpunktu,
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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.Noteikt nometnes izmaksas Mērsraga vidusskolā 2015.gadā
Nosaukums
Telpas
Telpas ar gultām
Telpas ar gultām un gultasveļu
Telts vieta

Cena
2,50 euro diennaktī no personas
4,00 euro diennaktī no personas
5,50 euro diennaktī no personas
1,50 euro no personas

2.Noteikt nomas maksu pasākumiem Mērsraga vidusskolā 2015.gadā
Telpu noma pasākumiem bez 0,50 euro no personas
virtuves pakalpojumiem
Telpu
noma
ar
virtuves 1,00 euro no personas
pakalpojumiem
3. Skolas ēdināšanas ārpakalpojumu maksu noteikt saskaņā ar izstrādāto tāmi, par ko
tiek noslēgta vienošanās ar pakalpojuma ņēmēju.
5.
Par grozījumiem noteikumos „Mērsraga novada izglītības iestāžu izglītojamo un
pedagogu apbalvošana ar naudas balvu”
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
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:
veikt grozījumus noteikumu „Mērsraga novada izglītības iestāžu izglītojamo un
pedagogu apbalvošana ar naudas balvu” 8.punktā un izteikt šādā redakcijā:
8. Ja viens skolēns izcīnījis vairākas godalgotas vietas, naudas balvu saņem par katru
sasniegumu. Ja kādu no izcilajiem sasniegumiem iegūst divi vai vairāki skolēni (turpmāk –
komanda), naudas balvas summu saņem katrs sasnieguma dalībnieks.

6.
Par projekta „Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Mērsraga novada
ūdenstilpnēs” īstenošanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
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:
piedalīties un iesniegt projekta pieteikumu “Zivju resursu aizsardzības
nodrošināšana Mērsraga novada ūdenstilpnēs” Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem - Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība.
Projekta iesniedzējs - Mērsraga novada pašvaldība
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Projekta nosaukums - “Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Mērsraga novada
ūdenstilpnēs”
Projekta īstenošanas kopējās izmaksas sastāda EUR 13 037,75 (trīspadsmit tūkstoši trīsdesmit
septiņi eiro un 75 centi), t. sk. PVN EUR 2262,75 (divi tūkstoši divi simti sešdesmit divi eiro
un 75 centi), projekta attiecināmās izmaksas sastāda – EUR 13 037,75 (trīspadsmit tūkstoši
trīsdesmit septiņi eiro un 75 centi), no kurām Zivju fonda finansējums sastāda 100%, t.i. –
EUR 13 037,75 (trīspadsmit tūkstoši trīsdesmit septiņi eiro un 75 centi).

7.
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
2015. gada 30. janvārī saņemts Gunta Nīmaņa, (personas kods), iesniegums Par
nekustamā īpašuma atsavināšanu, kura norādīts, ka iesnieguma iesniedzējs vēlas iegūt savā
īpašumā Mērsraga novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu ar
kadastra Nr. 8878 003 0445 2,48ha, uz kura atrodas minētās personas piederošā dzīvojamā
māja ar kadastra Nr. 8878 003 0445 001, garāža ar kadastra Nr. 8878 003 0445 002, palīgēka
ar kadastra Nr. 8878 003 0445 003 un šķūnis ar kadastra Nr. 8878 003 0445 004.
Saskaņā ar augstāk minēto iesniegumu, 2011. gada 01. februāra Ministru Kabineta
noteikumu Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 7. un 11.4. punktu,
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 10. pantu, Publiskās personas mantas
atsavināšanas likuma 2.1 panta (3) daļu, 4. panta (4) daļas trešo punktu, 6. panta (2) daļu un 8.
panta (3) 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:
pārdot Guntim Nīmanim, (personas kods), Mērsraga novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0445, nosakot tā nosacīto cenu
EUR 2912,00 (divi tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro 0 centi) apmērā.

8.
Par deklarētas dzīvesvietas ziņu anulēšanu Gintam Galviņam
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Izskatot īpašuma Dzintaru iela 1 dz.28, Mērsragā, Mērsraga novadā īpašnieka Jura
Dvinska 22.01.2015.lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
Gintam Galviņam,
(personas kods), sakarā ar to, ka ir zudis tiesiskais pamats deklarēt dzīvesvietu „Dzintaru
ielā 1 dz.28”, Mērsragā, Mērsraga novadā, un viņš tur jau ilgāku laiku nedzīvo. Ņemot vērā
to, ka 22.01.2015.vēstulē G.Galviņš tika uzaicināts ierasties Mērsraga novada pašvaldībā
sniegt paskaidrojumus un tika informēts 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 Gintam Galviņam, (personas kods), Dzintaru
ielā 1 dz.28, 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 lietošanas mērķu precizēšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
9.1. Novada dome izskatījusi Vladimira Burlakova , (dzīvesvietas adrese),
2015.gada 13.februāra iesniegumu par lietošanas mērķu maiņu viņam piederošajam īpašumam
„Ezera iela 17” ,Mērsragā, Mērsraga novadā.
Dome konstatē: nekustamais īpašums „Ezera iela 17” saskaņā ar Mērsraga novada
teritoriālo plānojumu atrodas teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve”, kur
apbūvei minimālā platība ir 0,2 ha, ja nav pieslēguma centrālajam ūdensvadam un
kanalizācijai.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar pašvaldības teritoriālo plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību, 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.Noteikt 2 lietošanas mērķus īpašumam „Ezera iela 17”, Mērsrags, Mērsraga novads,
kad.Nr.8878 003 0573, kopējā platība 0,3187 ha:
1)platībai 0,20 ha – apbūves zeme, kods 0601;
2)platībai 0,1187 ha – l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
9.2.Novada dome izskatījusi Valentīnas Sproģes , (dzīvesvietas adrese), 2015.gada
17.februāra iesniegumu par lietošanas mērķu maiņu viņai piederošajam īpašumam „Ozola iela
6” ,Mērsragā, Mērsraga novadā.
Dome konstatē: nekustamais īpašums „Ozola iela 6” saskaņā ar Mērsraga novada
teritoriālo plānojumu atrodas teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve”, kur
apbūvei minimālā platība ir 0,12 ha, ja ir pieslēgums centrālajam ūdensvadam un
kanalizācijai.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar pašvaldības teritoriālo plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību, 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.Noteikt 2 lietošanas mērķus īpašumam „Ozola iela 6”, Mērsrags, Mērsraga novads,
kad.Nr.8878 003 0507, kopējā platība 0,3678 ha:
1)platībai 0,1200 ha – apbūves zeme, kods 0601;
2)platībai 0,2478 ha – l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
9.3. Novada dome izskatījusi Alda Ermansona , (dzīvesvietas adrese), Mērsraga
novadā 2015.gada 16.februāra iesniegumu par lietošanas mērķu maiņu viņam piederošajam
īpašumam „Stopiņu iela 6” ,Mērsragā, Mērsraga novadā.
Dome konstatē: nekustamais īpašums „Stopiņu iela 6” saskaņā ar Mērsraga novada
teritoriālo plānojumu atrodas teritorijā „Dzīvojamā apbūve meža ainavā”, kur apbūvei
minimālā platība ir 0,5 ha. Teritorijai 2006.gadā apstiprināts detālplānojums „Stopiņi”, kur
precizēta apbūvējamā platība 15% no kopējās zemes vienības platības. Tas nav pretrunā ar
pašreiz spēkā esošajām Mērsraga teritorijas plānojuma normām teritorijā „Dzīvojamā apbūve
meža ainavā”.
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Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar pašvaldības teritoriālo plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību, 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.Noteikt 2 lietošanas mērķus īpašumam „Stopiņu iela 6”, Mērsrags, Mērsraga novads,
kad.Nr.8878 003 0335, kopējā platība 0,7277 ha:
1)platībai 0,1100 ha – apbūves zeme, kods 0601;
2)platībai 0,6177 ha – l/s izmantojamā zeme, kods 0101.

10.
Par zemes ierības projektu izstrādi
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
10.1.Novada dome izskatījusi zemes īpašnieku Birutas Tampes, (dzīvesvietas
adrese), 03.03.2015.iesniegumu par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Laukbolas” Mērsragā, Mērsraga novadā, sadalei.
Dome konstatē: īpašums saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu atrodas
teritorijā „Dzīvojamā apbūve jūras piekrastes ainavā”, kur jaunveidojamās teritorijas
minimālā platība 0,3 ha.
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 „Laukbolas”, Mērsragā, Mērsraga
novadā, kad.Nr.8878 003 0156 , kopējā platība 2,87 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.
10.2.Novada dome izskatījusi zemes īpašnieku Daces Šķibeles, (dzīvesvietas adrese),
03.03.2015.iesniegumu par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Bākas iela 47” Mērsragā, Mērsraga novadā, sadalei.
Dome konstatē: īpašums saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu atrodas
teritorijā „Dzīvojamā apbūve meža ainavā”, kur jaunveidojamās teritorijas minimālā platība
0,5 ha.
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 „Bākas iela 47”, Mērsragā,
Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 003 0363 , kopējā platība 1,03 ha , sadalei.
2.Projektu saskaņot ar:
2.1.Latvenergo;
2.2.Mērsraga novada pašvaldību
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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.

11.
Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
11.1.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” Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003 0261) .
Tādējādi Andrim Bagātajam 2015.gada 17.martā nokavētie nodokļa maksājumi ir
2403,21 euro, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Andra 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 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 Andra Bagātā,( personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 2403,21 (divi tūkstoši četri simti trīs euro 21 cents) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
zeme – 1314 2094,20
309,01
2403,21
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 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);
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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.
11.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Jurija Šabaļina
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Jurijam Šabaļinam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Kajaki” Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003 0708) .
Tādējādi Jurijam Šabaļinam 2015.gada 17.martā nokavētie nodokļa maksājumi ir
121,35 euro, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Jurija Šabaļina 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 Jurija Šabaļina, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 121,35 (viens simts divdesmit viens euro 35 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 – 914
112,00
9,35
121,35
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
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 Jurija Šabaļina darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Jurija Šabaļina ( 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.

11.3.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” Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003 0086) .
Tādējādi Ilonai Tombergai 2015.gada 17.martā nokavētie nodokļa maksājumi ir
223,22 euro, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Ilonas Tombergas nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, G.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), pret nav, atturas- nav), DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ilonas Tombergas,( personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 223,22 (divi simti divdesmit trīs euro 22 centi) , tai skaitā:
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Personīgā
konta nr.

zeme – 109

Pamatparāds

195,71

Nokavējum
a nauda

27,51

Kopējā
parāda
summa

223,22

Saņēmēja
iestāde
Mērsraga
novada
pašvaldība

Konts

Kods

LV85UNLA0 UNLALV2
05001651541 X
4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
4

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

11.4. 11.1.Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu
no SIA „Zvani”
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 „Zvani” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa aprēķinu
un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par nekustamo
īpašumu „Vaisumi 1” , kad.Nr.8878 001 0224 , Upesgrīvā, Mērsraga novadā. .
Tādējādi SIA „Zvani” 2015.gada 17.martā nokavētie nodokļa maksājumi ir EURO
341,16 kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.

10

Uz SIA „Zvani” 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 SIA „Zvani”,reģ.Nr.40003218097, juridiskā adrese: Daugavgrīvas iela
31E, Rīga, LV – 1007, nekustamā īpašuma nodokļa parādu € 341,16( trīs simti četrdesmit
viens euro 16 centi).), tai skaitā
Personīgā
PamatNokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme – 7322 105,17
LV85UNLA00 UNLALV2
13,03
118,20
Mērsraga
Ēkas – 7162
novada
198,38
24,58
222,96
50016515414
X
pašvaldība LV74HABA05
51030287614
HABALV2
KOPĀ:
303,35
37,61
341,16
2
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus,
vēršot piedziņu uz SIA „Zvani” 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.

11.5. Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
SIA„LEGATA”
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 „LEGATA” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Upesgrīvas Pīlādži” , kad.Nr.8878 001 0075, Upesgrīvā, Mērsraga
novadā. .
Tādējādi SIA „LEGATA” 2015.gada 17.martā nokavētie nodokļa maksājumi ir
EURO 838, 09 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 SIA „LEGATA” 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 SIA „LEGATA”,reģ.Nr.40003431928, juridiskā adrese: Ropažu iela 140,
Rīga, LV – 1006, nekustamā īpašuma nodokļa parādu € 838, 09( astoņi simti trīsdesmit astoņi
euro 09 centi).), tai skaitā
Personīgā
PamatNokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
parāda
iestāde
nauda
summa
Zeme- 1416
613,86
224,23
838,09
Mērsraga
LV85UNLA00 UNLALV2
novada
50016515414
X
pašvaldība LV74HABA05
51030287614
HABALV2
2
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus,
vēršot piedziņu uz SIA „LEGATA” 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.

Sēdi beidz plkst.17.00

Sēdes vadītājs

Lauris Karlsons

Protokoliste

Laima Valdemāre
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