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.19
Mērsragā,

2013.gada 21.novembrī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1.Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
2.Par izmaiņām štatu sarakstā
3.Par Mērsraga novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas izveidi
4.Par SIA „Mērsraga ūdens” pamatkapitāla palielināšanu un grozījumiem 2013.gada 19.marta
Mērsraga novada Domes lēmumā Nr. 6
5.Par nodokļa atbalsta pasākumu(NAP)
6.Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
7.Par lietošanas mērķu precizēšanu
8.Par lēmuma precizēšanu
9.Par zemes ierīcības projekta „Čiekuru iela 4”apstiprināšanu
10.Dažādi jautājumi (par projektu realizāciju)
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Aigars ŠTEINBERGS
Dzintars CERAVS
Ārija LOGINA
Aivars UŠACKIS
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Roberts ŠILIŅŠ
Gvido ERĶIS
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
jurists A.Ūsiņš, galv.grāmatvede V.Puzānova, izpilddirektors K.Šneiders, Mērsraga
iedzīvotāji J.Ņikitovs, A.Gulbis
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Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina, G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
1.
Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons iepazīstina klātesošos ar iepriekšējās sēdes lēmumu
izpildes pārskatu..
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
pārskatu pieņemt zināšanai( pievienots protokolam).

2.
Par izmaiņām štatu sarakstā
Ziņo sociālās, kultūras, izglītības un sporta komitejas priekšsēdētājs R.Šiliņš
Pamatojoties uz Mērsraga vidusskolas direktores I.Indruškevičas iesniegumu,
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – 1 (I.Indruškeviča),
DOME NOLEMJ:
izmainīt štatu saraksta 77.punktu – ar šā gada 1.novembri noteikt darba algu Mērsraga
vidusskolas Sociālajam pedagogam Ls 270,0 (bij.220,0). Algas palielinājums no Mērsraga
vidusskolas budžeta.
3.
Par Mērsraga novada pašvaldības Mantas atsavināšanas komisijas izveidi
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9. panta otro un trešo
daļu, 10.panta otro daļu un Mērsraga novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.11.2013.
sēdes lēmumu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1. Izveidot Mērsraga novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisiju 5 locekļu sastāvā:

1)Krišjānis Šneiders – izpilddirektors
2)Roberts Šiliņš – domes priekšsēdētāja vietnieks
3)Aigars Šteinbergs – deputāts
4)Velga Puzānova – galvenā grāmatvede
5)Gvido Erķis - deputāts
4.
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mērsraga ūdens” pamatkapitāla palielināšanu
un grozījumiem 2013.gada 19.marta Mērsraga novada Domes lēmumā Nr. 6
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Mērsraga novada pašvaldība kā SIA „Mērsraga ūdens” kapitāla daļu turētāja 100 %
apmērā 2011.gada 20.aprīlī ir lēmusi par pamatkapitāla palielināšanu ar naudas ieguldījumu
3538 LVL apmērā un 2013.gada 19.martā par pamatkapitāla palielināšanu ar naudas
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ieguldījumu 4490 LVL apmērā. Faktiskais Mērsraga novada pašvaldības 2013.gadā veiktais
naudas ieguldījums SIA „Mērsraga Ūdens” pamatkapitālā līdz 2013.gada 28.novembrim būs
3484,84 LVL, savukārt 2013.decembrī plānotais maksājums ir 333,16, līdz ar to kopējais
ieguldījums ir 3818,00 LVL.
Lai izdarītu ierakstu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā Komercreģistrā,
par pamatkapitāla palielināšanu un apstiprinātu statūtu grozījumus un jauno statūtu redakciju,
nepieciešams izdarīt izmaiņas Mērsraga novada domes pieņemtajā 2013.gada 19.marta
lēmumā Nr.6.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu, Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, 196.198.pantiem, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42 un
43.pantu,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – 1 (I.Indruškeviča),
DOME NOLEMJ:
1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mērsraga ūdens” (turpmāk tekstā –
Sabiedrības) pamatkapitālu pretī saņemot attiecīgu jauno daļu skaitu, Mērsraga novada
domei ieguldot naudas ieguldījumu par kopējo summu 7356,00 LVL.
2. Apstiprināt šādus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus:
2.1.
Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts ar naudas ieguldījumu, Mērsraga
novada domei veicot naudas iemaksas Sabiedrības pamatkapitālā;
2.2.
Noteikt kopējo iegūto daļu skaitu 7356 daļas,
2.3.
Daļu nominālvērtība ir Ls 1,00.
2.4.
Pamatkapitāla lielums pēc palielināšanas ir LVL 740 506;
2.5.
7356 daļu apmaksa tiek veikta ar 2.1.punktā noteikto naudas ieguldījumu
Sabiedrības pamatkapitālā viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas - līdz
2013.gada 28.decembrim;
2.6.
Jaunās daļas dod tiesības uz dividendēm ar to apmaksas brīdi.
3. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus (pielikums Nr.1 pievienots) un statūtu
jauno redakciju (pielikums Nr.2 pievienots).
4. Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 19.marta lēmumu Nr.6 „Par SIA „Mērsraga
ūdens” pamatkapitāla palielināšanu”.
5. Uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim piedalīties Sabiedrības dalībnieku
sapulcē un balsot „par” šim lēmumam atbilstošu pamatkapitāla palielināšanu, statūtu
grozījumiem un statūtu jauno redakciju.
5.
Par nodokļa atbalsta pasākumu( NAP)
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Atbilstoši Nodokļu atbalsta pasākuma likumam, kā arī Mērsraga novada pašvaldības
Saistošajiem noteikumiem Nr.13/2012, izvērtējot pašvaldībā iesniegtos iesniegumus par
piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1. Dzēst nokavējuma naudu, kas saistīta NAP pamatparādu, atbilstoši „Nodokļa atbalsta
pasākuma likuma” 10.pantam, tā kā ir pilnībā nomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds:
Jūlijai Bulatovai ar NAP saistīto nokavējuma naudu(NN) 8.29 Ls apmērā.
2. Atcelt lēmumu par NAP piemērošanu, kā arī atjaunot nokavējuma naudas aprēķinu
pilnā apmērā no nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāda rašanās dienas, tā kā nav veikti trīs
3

NAP maksājumi noteiktajos termiņos( „Nodokļa atbalsta pasākuma likums” 9.pants (2) daļa),
šādām personām:
1) Madaram Fiļipovam,
2) Andrim Meram;
3) Ievai Saukānei;
4) Anitai Šternai.
5)Ernestam Ruskulim
6.
Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
6.1.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 ielā 15, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0510) .
Tādējādi SIA „IVOLGA” 2013.gada 21.novembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
1076,40, 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 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „IVOLGA”,reģ.Nr.49003000875, juridiskā adrese: Ceļinieku iela 4A ,
Rīga, LV – 1005, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1076,40 ( viens tūkstotis
septiņdesmit seši lati un 40 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme- 717
364,07
86,22
450,29
Mērsraga
LV85UNLA00 UNLALV2
Ēkas-1755
512,64
113,47
626,11
50016515414
novada
X
KOPĀ:
876,71
199,69
1076,40
pašvaldība LV74HABA05
51030287614
HABALV2
2
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus,
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.
6.2.Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA
„LHA”
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 „LHA” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Alkas” Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 004 0048) .
Tādējādi SIA „LHA” 2013.gada 21.novembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
268,90, 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 „LHA” nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no likuma
‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas nepieļautu
to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „LHA”,reģ.Nr.46103002682, juridiskā adrese: Detlava Brantkalna iela
13-78 , Rīga, LV – 1082, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 268,90 ( divi simti sešdesmit
astoņi lati un 90 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme139,34
129,56
268,90
Mērsraga
LV85UNLA00 UNLALV2
2623
novada
50016515414
X
pašvaldība LV74HABA05
51030287614
HABALV2
2
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus,
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vēršot piedziņu uz SIA „LHA” 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.
6.3.Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA
„Alkas”
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 „Alkas” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Purvziedi” Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 002 0123) .
Tādējādi SIA „Alkas” 2013.gada 21.novembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
49,04, 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 „Alkas” nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no likuma
‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas nepieļautu
to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „Alkas”,reģ.Nr.40003266754, juridiskā adrese: Detlava Brantkalna iela
13-78 , Rīga, LV – 1082, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 268,90 ( divi simti sešdesmit
astoņi lati un 90 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
LV85UNLA00 UNLALV2
Zeme- 583
26,55
22,49
49,04
Mērsraga
50016515414
X
novada
pašvaldība LV74HABA05
51030287614
HABALV2
2
6

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus,
vēršot piedziņu uz SIA „Alkas” 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.
6.4.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”, „Ceriņu iela 24”, „Ceriņu iela 27”,”Kanāla
iela 22”, „Zvejnieku iela 29A”,Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra Nr.8878 003 0679;
8878 003 0580; 8878 003 0679;8878 003 0592;8878 003 0005).
Tādējādi Natālijai Vorobjovai 2013.gada 21.novembrī nokavētie nodokļa maksājumi
ir Ls 2085,27, 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.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Natālijas Vorobjovas, ( personas kods),(deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 2085,27( divi tūkstoši astoņdesmit pieci lati 27 santīmi), tai
skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
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zeme – 967
zeme-796
zeme-886
zeme-811
zeme-1311

136,95
139,68
271,20
375,12
593,68

48,84
52,17
96,83
130,57
240,23

185,79
191,85
368,03
505,69
833,91

KOPĀ;

1516,63

568,64

2085,27

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 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.
7.
Par lietošanas mērķu precizēšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
7.1.Novada dome izskatījusi Tatjanas Karlsones ,( dzīvesvietas adrese), 2013.gada
22.oktobra iesniegumu par lietošanas mērķu maiņu viņai piederošajam īpašumam „Bākas iela
4” ,Mērsragā, Mērsraga novadā Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija.
Dome konstatē: minētais īpašums saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu
atrodas teritorijā ar nosaukumu „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve”. Zemes
vienības nav apbūvētas.
Pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība 23.1.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai, kas atrodas teritorijā, kurai
atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas
plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši detālplānojumā norādītajai
plānotajai(atļautajai) izmantošanai un ievērojot šo noteikumu 141. 2. punktā minēto
neapbūvētās zemes iedalījumu, un 35.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
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mainīt zemes lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, kods
0601, uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, kods 0600,
nekustamajam īpašumam:
1)„Bākas iela 4” Mērsragā, Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 003 0412, platība 0,2078
ha,
7.2. Novada dome izskatījusi Ivara Siliņa , (personas kods), 2013.gada 10.oktobra
iesniegumu par lietošanas mērķu maiņu viņam piederošajam īpašumam „Ceriņu iela 43”
(Zālītes),Mērsragā, Mērsraga novadā, nosakot 0,5 ha apbūves zemi un pārējo
lauksaimniecības un mežsaimniecības zemi, kā tas norādīts eksplikācijā.
Dome konstatē: nekustamais īpašums „Ceriņu iela 43” (Zālītes) saskaņā ar Mērsraga
novada teritoriālo plānojumu atrodas teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve”
, kur jaunveidojamās apbūves minimālā platība ir 0,2 ha, ja netiek nodrošināta ūdensapgāde
un kanalizācija.
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,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
noteikt 3 lietošanas mērķus īpašumam „Ceriņu iela 43”(Zālītes), kad.Nr.8878 003
0127, kopējā platība 1,7 ha:
1)platībai 0,5 ha – apbūves zeme, kods 0601( t.sk. 0,1- zem ēkām, 0,4 –
pārējās zemes);
2)platībai 0,9ha – l/s izmantojamā zeme, kods 0101;
3)platībai 0,4 ha – mežsaimniecības zeme, kods 0201.
7.3. Novada dome izskatījusi Dzintras Štreimanes, dzīvesvietas adrese), 2013.gada
15.oktobra iesniegumu par lietošanas mērķu maiņu viņai piederošajam īpašumam
„Zvirgzdiņi”, Upesgrīvā, Mērsraga novadā.
Dome konstatē: nekustamais īpašums „Zvirgzdiņi” saskaņā ar Mērsraga novada
teritoriālo plānojumu atrodas teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve”. , kur
jaunveidojamās apbūves minimālā platība ir 0,2 ha, ja netiek nodrošināta ūdensapgāde un
kanalizācija.
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,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
noteikt 3 lietošanas mērķus īpašumam „Zvirgzdiņi” Upesgrīvā, Mērsraga novadā,
kad.Nr.8878 001 0063, kopējā platība 0,4261 ha:
1)platībai 0,2446 ha – apbūves zeme, kods 0601( t.sk. 0,1137- zem ēkām,
0,0172 – zem ceļiem);
2)platībai 0,2715ha – l/s izmantojamā zeme, kods 0101;
3)platībai 0,0237 ha – mežsaimniecības zeme, kods 0201.
8.
Par lēmuma precizēšanu
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 4.11.2013.vēstuli
„Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu”, kurā lūgts precizēt 2013.gada 17.oktobra lēmumu
9.2.par zemes lietošanas mērķu precizēšanu īpašumam „Silmačas” Mērsragā.
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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,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
noteikt 2 lietošanas mērķus īpašumam „Silmačas, kad.Nr.8878 003 0342, kopējā
platība 0,9757:
1)platībai 0,3 ha – apbūves zeme, kods 0601(t.sk.0,1566 – zem ēkām, 0,0130zem ceļiem, 0,1304 – l/s zeme)
2)platībai 0,6757 – l/s izmantojamā zeme, kods 0101.

9.
Par zemes ierīcības projekta „Čiekuru iela 4”apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Novada dome izskatījusi VSIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto Zemes ierīcības
projektu īpašumam „Čiekuru iela 4” , kad.Nr.8878 003 0673.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību, un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Čiekuru iela 4” Mērsragā,
Mērsraga novadā, kad.Nr. 8878 003 0673.
2.Atdalītajai zemes vienībai , platība 2,3316 ha, piešķirt adresi: Čiekuru iela 5,
Mērsrags, Mērsraga novads.
Zemes lietošanas mērķis- pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kods 0908.

10.
Dažādi jautājumi (par projektu realizāciju)
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons informē klātesošos par projektu realizācijas gaitu
pašvaldībā.
DOME NOLEMJ:
informāciju pieņemt zināšanai.
Sēdi beidz plkst.18.00

Sēdes vadītājs

Protokoliste

L.Karlsons

L.Valdemāre
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