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.1
Mērsragā,

2014.gada 16.janvārī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1.Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
2.Par Mērsraga novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem
3.Par saistošo noteikumu Mērsraga ostas noteikumi apstiprināšanu
4.Par nolikuma „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2014.- 2016.gadā”
apstiprināšanu
5.Par dalību projektā „Bērnu prieks”
6.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
7.Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
8.Par atļauju Mērsraga kanāla krastu labiekārtošanai
9. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 6/2011
“Kārtība kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu
Mērsraga novadā”
10.Par iespējamo rīcību tiesvedībā ar Kristīni Zubkāni
11.Par zemes īpašumu sadali un nosaukumu piešķiršanu
12.Par vēlēšanu iecirkņa vietas noteikšanu

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
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Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
galv.grāmatvede V.Puzānova, Informācijas centra darbiniece A.Kreicberga
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 .
Vienojoties, DOME NOLEMJ:
pārskatu pieņemt zināšanai.
2.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu,
un likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
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 saistošos noteikumus Nr.1/2014 Grozījumi Mērsraga novada saistošajos
noteikumos Nr.3/2013 „Par Mērsraga novada pašvaldības 2013.gada budžetu”.
2.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmo daļu.
3.Saistošie noteikumi trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3.
Par saistošo noteikumu Mērsraga ostas noteikumi apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Ņemot vērā, ka Mērsraga ostas noteikumu projekts apstiprināts Mērsraga ostas valdes
2013.gada 30.septembra sēdē un saskaņots ar LR Satiksmes ministriju (27.12.2013.vēstule
Nr.11-1/5170),
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 13.punktu, Likuma par ostām 6.panta
pirmo 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.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2014 Mērsraga ostas noteikumi.
2.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3.Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
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4.
Par nolikuma „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2014.2016.gadā” apstiprināšanu
Ziņo domes pr-tāja vietnieks R.Šiliņš
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”41.panta 2.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:
apstiprināt nolikumu Nr.INA – N/1„Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā
2014. – 2016.gadā.
5.
Par dalību projektā „Bērnu prieks”
Ziņo domes pr-tājs L.Karlsons
Mērsraga novada pašvaldība gatavojas iesniegt Eiropas Savienības Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Teritoriju
attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātes ietvaros projekta iesniegumu „Bērnu prieks!”.
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.Atbalstīt dalību Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atklāta
projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”
aktivitātes ietvaros projektā „Bērnu prieks!”.
2.Līdzfinansējumam piesaistīt ziedojumus.
6.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas pr-tājs G.Erķis
Izskatot īpašuma Lielā iela 49, Mērsragā īpašnieces Lindas Liepiņas lūgumu anulēt
ziņas par deklarēto dzīvesvietu
Allenam Bordjugam,( personas kods), Dacei Nierliņai,
(personas kods), Robertam Maiklam Nierliņam, (personas kods), Montai Nierliņai, (personas
kods), sakarā ar to, ka ir zudis tiesiskais pamats deklarēt dzīvesvietu īpašumā Lielā iela 49,
Mērsragā, jo viņi tur jau ilgāku laiku nedzīvo, kā arī ņemot vērā to, ka 28.11.2013. tika
uzaicināti ierasties Mērsraga novada pašvaldībā sniegt paskaidrojumus un tika informēts par
neierašanās sekām, un, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 15. pantu un 4.
panta pirmo daļu, kas nosaka, ka personas pienākums ir viena mēneša laikā deklarēt
dzīvesvietu jaunajā dzīvesvietā, 11. pantu un 12. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka
kārtību deklarēto ziņu pārbaudei un anulēšanai, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72
“Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, likuma ”Par pašvaldībām” 47.
panta ceturto daļu ,
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Allenam Bordjugam, (personas kods),
īpašumā Lielā iela 49, Mērsrags, Mērsraga novads.
2. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Dacei Nierliņai, (personas kods ), īpašumā
Lielā iela 49, Mērsrags, Mērsraga novads.
3. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Robertam Maiklam Nierliņam, (personas
kods), īpašumā Lielā iela 49, Mērsrags, Mērsraga novads.
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4. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Montai Nierliņai, (personas kods), īpašumā
Lielā iela 49, Mērsrags, Mērsraga novads.
5. 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.
7.
Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
7.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Riharda Andruško
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.
Rihardam Andruško ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Skolas iela 3”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0075) .
Tādējādi Rihardam Andruško 2014.gada 16.janvārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
147,06 euro, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Riharda Andruško 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 Riharda Andruško, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 147,06 (viens simts četrdesmit septiņi euro 26 centi) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
zeme – 339
105,76
11,27
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
117,03
novada
05001651541 X
ēkas – 1957
26,18
3,85
pašvaldība 4
30,03
LV74HABA0 HABALV2
131,94
15,12
55103028761
KOPĀ:
147,06
4
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:

4

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 Riharda Andruško 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 Riharda Andruško ( 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.
7.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Jāņa
Āboliņa
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 Āboliņam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Ezerplieņi”, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 004 0220) .
Tādējādi Jānim Āboliņam 2014.gada 16.janvārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
139,41 euro, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Jāņa Āboliņa 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 Jāņa Āboliņa, (personas kods),(deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 139,41 (viens simts trīsdesmit deviņi euro 41 cents) , tai skaitā:
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
Personīgā
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
5

summa
zeme – 2563

85,77

27,54

113,31

ēkas – 2564

20,01

6,09

139,41

KOPĀ:

113,31

33,63

139,41

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 Jāņa Āboliņa 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 Āboliņa ( 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.
7.3.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Vēsmas Kļaviņas
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.
Vēsmai Kļaviņai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Priežu iela 23”(Apses), Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs
8878 003 0024) .
Tādējādi Vēsmai Kļaviņai 2014.gada 16.janvārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
196,59 euro, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
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Uz Vēsmas Kļaviņas 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 Vēsmas Kļaviņas, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu 193,00 (viens simts deviņdesmit trīs euro ) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
zeme – 291
157,50
14,56
Mērsraga
LV85UNLA0
172,06
novada
05001651541
ēkas – 1916
19,14
1,80
pašvaldība 4
20,94
LV74HABA0
176,64
16,36
55103028761
KOPĀ:
193,00
4

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2

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 Vēsmas Kļaviņas 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 Vēsmas Kļaviņas ( 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.

7.4.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Matildes Freimanes mantiniekiem
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
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termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Matildes Freimanes mantiniekiem ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies
saskaņā ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu „Lielā iela 11/11A”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra
numurs 8878 003 0173) .
Tādējādi Matildes Freimanes mantiniekiem 2014.gada 16.janvārī nokavētie nodokļa
maksājumi ir 196,59 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 Matildes Freimanes mantiniekiem 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 Matildes Freimanes, (personas kods),mantiniekiem (deklarētā dzīvesvieta),
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 196,59 (viens simts deviņdesmit seši euro 59 centi) , tai
skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
zeme – 433
122,78
49,25
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
172,03
novada
05001651541 X
ēkas – 2026
18,75
5,81
pašvaldība 4
24,56
LV74HABA0 HABALV2
172,03
24,56
55103028761
KOPĀ:
196,59
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 Matildes Freimanes mantiniekiem 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 Matildes Freimanes mantiniekiem ( kustamo un nekustamo
īpašumu, arī uz mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
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4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
7.5.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Edgara Zariņa
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.
Edgaram Zariņam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Santehnika ostā”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878
503 0078) .
Tādējādi Edgaram Zariņam 2014.gada 16.janvārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
196,59 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 Edgara Zariņa 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 Edgara Zariņa, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu 108,34 (viens simts astoņi euro 34 centi) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
LV85UNLA0
ēkas – 1729
79,02
29,32
05001651541
novada
108,34
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2

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 Edgara Zariņa 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 Edgara Zariņa ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu,
kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
8.
Par atļauju Mērsraga kanāla krastu labiekārtošanai
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Novada dome izskatījusi Ēvalda Birznieka, (dzīvesvietas adrese), 2013.gada
11.novembra iesniegumu ar lūgumu iznomāt Mērsraga kanāla tauvas joslu teritorijā no
peldvietas Nr.3 piecdesmit metrus ostas virzienā. Minētajā teritorijā plānots ierīkot laivu
piestātni, izbūvēt pārvietojamās kāpnes un terasi. Iesniegumam pievienota iecerēto
labiekārtojuma skice.
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,
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:
atļaut labiekārtot Mērsraga kanāla krastu (tauvas joslu), kas pieguļ Krasta ielai,
teritorijā no peldvietas Nr.3 piecdesmit metrus ostas virzienā saskaņā ar pievienoto skici.

9.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 6/2011
“Kārtība kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu Mērsraga novadā”
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43. panta
trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu, 35.panta
trešo, ceturto daļu un Euro ieviešanas likuma 6.pantu, 31.pantu un 32.panta pirmo daļu un
otrās daļas 1.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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apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2014 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.
6/2011 “ Kārtība kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu
Mērsraga novadā” (saistošie noteikumi pielikumā uz vienas lapas).

10.
Par iespējamo rīcību tiesvedībā ar Kristīni Zubkāni
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
2013.gada 29.aprīlī Mērsraga novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts
Rīgas pilsētas centra rajona tiesas paziņojums un ar prasības pieteikumu lietā C 27154613,
Kristīnes Zubkānes (turpmāk – Prasītāja) prasībā pret Mērsraga novada pašvaldību par darba
līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un atlīdzības par darba piespiedu kavējuma
laiku piedziņu.
Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa 2013.gada 25.jūnijā Kristīnes Zubkānes prasību ar
spriedumu noraidīja pilnā tās apmērā.
Par 2013.gada 25.jūnija Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas spriedumu Kristīne
Zubkāne iesniedza apelācijas sūdzību Rīgas apgabaltiesā.
2013.gada 21.oktobrī Rīgas apgabaltiesa ieteica rast risinājumu izlīgumam.
Pašvaldības pārstāvis piekrita atlikt lietas izskatīšanu un apsvērt iespējamo izlīgumu. Rīgas
apgabaltiesa lūgumu apmierināja, atliekot lietas izskatīšanu 2014.gada 12.februārī.
2013.gada novembrī Pašvaldībā ir saņemts Kristīnes Zubkānes iesniegums ir izlīguma
projektu, kurā viņa piedāvā atlīdzības apmēru par darba piespiedu kavējuma LVL 1600,00
(viens tūkstotis seši simti lati, 00 santīmi), vai t.i. EUR 2276,59 (divi tūkstoši divi simti
septiņdesmit seši euro, 59 eurocenti).
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro
daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu,
3.panta pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot, ar 5 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, G.Erķis,
Ā.Logina), pret nav, atturas 4 (R.Šiliņš, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), DOME
NOLEMJ:
neslēgt izlīgumu tiesvedībā ar Kristīni Zubkāni par darba līguma uzteikuma atzīšanu
par spēkā neesošu un atlīdzības par darba piespiedu kavējuma laiku piedziņu.

11.
Par zemes īpašumu sadali un nosaukumu piešķiršanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
11.1.Novada dome izskatījusi Rasmas Mākules pilnvarotās personas Agitas
Vīgantes-Arstanovas (pilnvara Nr.173 no 14.01.2014.) 15.01.2014.iesniegumu par atļauju
sadalīt L.Reinfeldei piederošo īpašumu „Krūmiņi” Mērsraga novadā.
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:
atļaut atdalīt no īpašuma „Krūmiņi” Mērsraga novadā, kad Nr.8878 002 0189, zemes
vienību ar kad.apzīmējumu 8878 002 0228, aptuvenā platība 1,1 ha.
Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Meža Iesalnieki”.
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11.2.Novada dome izskatījusi Lilijas Reinfeldes pilnvarotās personas Agitas
Vīgantes-Arstanovas (pilnvara Nr.107 no 10.01.2014.) 13.01.2014.iesniegumu par atļauju
sadalīt L.Reinfeldei piederošo īpašumu „Iesalnieki” Mērsraga novadā.
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:
atļaut atdalīt no īpašuma „Iesalnieki” Mērsraga novadā, kad Nr.8878 003 0758, zemes
vienību ar kad.apzīmējumu 8878 002 0186, aptuvenā platība 4,9 ha.
Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Jaunkrūmiņi”.

12.
Par vēlēšanu iecirkņa vietas noteikšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas 2013.gada 10.janvāra rīkojumu Nr.2,
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 vēlēšanu iecirkņa vietu 2014.gada 24.maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām un
2014.gada 4.oktobra vēlēšanām - Mērsraga Tautas namā, Lielajā ielā 25, Mērsragā, Mērsraga
novadā.
Sēdi beidz plkst.18.00.

Sēdes vadītājs

Lauris Karlsons

Protokoliste

Laima Valdemāre
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