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.5
Mērsragā,

2015.gada 21.aprīlī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1.Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
2.Par saistošo noteikumu Nr.2/2015 Psihologa pakalpojumu saņemšanas kārtība Mērsraga
novada pašvaldībā apstiprināšanu
3. Par Mērsraga novada Domes 16.12.2014.lēmuma Nr.2 „Par saistošo noteikumu
Nr.16/2014 Mērsraga novada teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju
uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu
4.Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Kadiķu ielā 6-9, Mērsragā, pārņemšanu Mērsraga
novada pašvaldības vajadzībām
5.Par Mērsraga novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
6.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bākas iela 47” Mērsragā
7.Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu
8.Par Inventarizācijas komisijas ziņojuma apstiprināšanu
9.Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā
10.Par aizņēmumu Valsts kasē projekta „Skolas ielas seguma maiņa” realizācijai
11.Par 2014.gada Mērsraga novada pašvaldības konsolidēto gada pārskata apstiprināšanu
12.Par SIA Auditorfirma Alianse neatkarīgu revidentu ziņojumu par konsolidēto finanšu
pārskata apstiprināšanu
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Ivars INDRUŠKEVIČS
Aigars ŠTEINBERGS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Aivars UŠACKIS
Ārija LOGINA
Roberts ŠILIŅŠ
Dzintars CERAVS
Gvido ERĶIS
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Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Izpilddirektors I.Timermanis, galv.grāmatvede V.Puzānova, juriste I.Aleksejenkova
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par( L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), 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 saistošo noteikumu Nr.2/2015 „Psihologa pakalpojumu saņemšanas kārtība
Mērsraga novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, tajā skaitā Mērsraga novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām personām, kuras ir nonākušas krīzes vai
ārkārtas situācijā un kurām nepieciešams sniegt psiholoģisku palīdzību.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība sniedz psihologa pakalpojumus un
personas, kurām ir tiesības saņemt psihologa pakalpojumus. Saistošo noteikumu īstenošanai
tiek prognozēta finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu EUR 1 250.00. apmērā. To izpildes
nodrošināšanai tiks slēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu, līdz ar to nepieciešams veidot
jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
Mērķgrupa, uz kuru ir attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir personas
un personu grupas, tajā skaitā arī bērni, kuri nokļuvuši krīzes vai ārkārtas situācijās, vai
personas, kurām nepieciešams veikt psiholoģisko izpēti.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupas sociālo
prasmju attīstīšanu, psihoemocionālā stāvokļa stabilizēšanu, kā arī viņu tuvinieku līdzdalību
konkrēto sociālo problēmu risināšanā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 15. panta pirmās daļas 7.
punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par( L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas- nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2015 Psihologa pakalpojumu saņemšanas kārtība
Mērsraga novada pašvaldībā.
3.
Par Mērsraga novada Domes 16.12.2014.lēmuma Nr.2 „Par saistošo noteikumu
Nr.16/2014 Mērsraga novada teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu
būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
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Ņemot vērā, ka izstrādātajos saistošajos noteikumos Nr.16/2014 Mērsraga novada
teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās
kārtības noteikumi veicami vairāki precizējumi, lai tie pilnībā atbilstu normatīvo aktu
prasībām,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par( L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas- nav, DOME
NOLEMJ:
atcelt Mērsraga novada Domes 16.12.2014.lēmuma Nr.2 „Par saistošo noteikumu
Nr.16/2014 Mērsraga novada teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju
uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumu apstiprināšanu” .
4.
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Kadiķu ielā 6-9, Mērsragā, pārņemšanu
Mērsraga novada pašvaldības vajadzībām
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
2015. gada 09. aprīlī Mērsraga novada dome saņēma Valsts ieņēmumu dienesta
vēstuli Nr. 4.5.1/55957, kurā noradīts, ka Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu
piedziņas pārvalde, saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” pārejas noteikumu 302. pantu un 2013. gada 26. novembra Ministru kabineta
noteikumu Nr .1354 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgas mantas uzskaite, novērtēšana,
realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts
budžetā” 32.4. apakšpunktā norādīto, dzīvokļa īpašums Kadiķu ielā 6-9, Mērsragā, 2015. gada
10. februārī ir ņemts valsts uzskaitē, sastādot Valstij piekritīgs mantas pieņemšanas un
nodošanas aktu Nr. 014658.
Pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes
vēstuli Nr.4.5.1/55957, 2015. gada 14. aprīļa Mērsraga novada domes Tautsaimniecības
komitejas protokolu Nr.4 un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 9. punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par( L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas- nav, DOME
NOLEMJ:
1.Nekustamais īpašuma Kadiķu ielā 6-9, Mērsraga (kadastra Nr.8878 900 0104)
nepieciešams Mērsraga novada domes autonomo funkciju pildīšanai.
2.Pārņemt nekustamo īpašumu Kadiķu ielā 6-9, Mērsrags (kadastra Nr. 8878 900
0104) Mērsraga novada domes valdījumā.

5.
Par Mērsraga novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Ņemot vērā, ka apstiprinātas izmaiņas normatīvajos aktos, kas reglamentē Bāriņtiesu
darbu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par( L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas- nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt Mērsraga novada Bāriņtiesas nolikumu.
6.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Bākas iela 47” Mērsragā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Novada dome izskatījusi SIA „LATVIJASMERNIEKS.LV” izstrādāto Zemes
ierīcības projektu īpašumam „Bākas iela 47” Mērsragā, Mērsraga novadā, kad.Nr. 8878 003
0363.
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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, , Ministru kabineta 12.04.2011.noteikumiem Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi 9.8.punktu, Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par( L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas- nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Bākas iela 47” Mērsragā, Mērsraga
novadā, kad.Nr. 8878 003 0363.
1.zemes vienībai , platība 0,51 ha saglabāt nosaukumu „Bākas iela 47”, Mērsrags,
Mērsraga novads. Zemes lietošanas mērķis – l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
2.zemes vienībai, platība 0,52 ha piešķirt nosaukumu „Bākas iela 47A, Mērsrags,
Mērsraga novads. Zemes lietošanas mērķis – l/s izmantojamā zeme, kods 0101.

7.
Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
7.1.Novada dome izskatījusi Vijas Treimanes , dzīvesvietas adrese,
2015.gada 20.marta iesniegumu par lietošanas mērķu maiņu viņai piederošajam īpašumam
„Ozola iela 16” ,Mērsragā, Mērsraga novadā.
Dome konstatē: nekustamais īpašums „Ozola iela 16” 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, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas- nav, DOME
NOLEMJ:
1.Noteikt 2 lietošanas mērķus īpašumam „Ozola iela 16”, Mērsrags, Mērsraga novads,
kad.Nr.8878 003 0096, kopējā platība 0,2892 ha:
1)platībai 0,1200 ha – apbūves zeme, kods 0601 (sask.ar eksplikāciju: zem ēkām un
pagalmiem – 0,0662 ha; tīrumi atmatas -0,0477 ha, zem ceļiem – 0,0061),

2)platībai 0,1692 ha – l/s izmantojamā zeme, kods 0101(sask.ar eksplikāciju: augļu
dārzs – 0,1339 ha, tīrumi atmatas – 0,0353 ha).

7.2.Novada dome izskatījusi Aigara Vasela , dzīvesvietas adrese, 2015.gada
23.marta iesniegumu par lietošanas mērķu maiņu viņam piederošajam īpašumam „Brūkleņu
iela 20” ,Mērsragā, Mērsraga novadā.
Dome konstatē: nekustamais īpašums „Brūkleņu iela 20” saskaņā ar Mērsraga novada
teritoriālo plānojumu atrodas teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve”, kur
apbūvei minimālā platība ir 0,20 ha, ja nav 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, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas- nav, DOME
NOLEMJ:
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1.Noteikt 2 lietošanas mērķus īpašumam „Brūkleņu iela 20”, Mērsrags, Mērsraga
novads, kad.Nr.8878 003 0248, kopējā platība 0,3815 ha:
1)platībai 0,2000 ha – apbūves zeme, kods 0601 (sask.ar eksplikāciju: l/s zeme 0,1845 ha, zem ceļiem – 0,0155),

2)platībai 0,1815 ha – l/s izmantojamā zeme, kods 0101(sask.ar eksplikāciju: l/s
zeme – 0,1815 ha).

8.
Par Inventarizācijas komisijas ziņojuma apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas komisija veikusi inventarizāciju
pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās no 2014.gada 3.novembra līdz 30.decembrim. Akti
par inventarizācijas rezultātiem iesniegti pašvaldības grāmatvedībā.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par( L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas- nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt Inventarizācijas komisijas ziņojumu par veikto inventarizāciju Mērsraga
novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās 2014.gadā.

9.
Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
9.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Ginta
Dzelmes
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.
Gintam Dzelmem ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Jaunsētas” Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 001 0199) .
Tādējādi Gintam Dzelmem 2015.gada 21.aprīlī nokavētie nodokļa maksājumi ir
120,23 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 Ginta Dzelmes 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, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas- nav, DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ginta Dzelmes, personas kods, deklarētā dzīvesvieta,, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 120,23 (viens simts divdesmit euro 23 centi) , tai skaitā:
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Personīgā
konta nr.

zeme – 1325

Pamatparāds

98,42

Nokavējum
a nauda

21,81

Kopējā
parāda
summa

120,23

Saņēmēja
iestāde
Mērsraga
novada
pašvaldība

Konts

Kods

LV85UNLA0 UNLALV2
05001651541 X
4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
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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 Ginta Dzelmes 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 Ginta Dzelmes ( 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.

9.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Alīnas Demjanovas
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Alīnai Demjanovai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Jaunzvīņas” Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 001 0197) un
„Dzidrumi” Mērsraga novadā (kad.Nr.8878 001 0042).
Tādējādi Alīnai Demjanovai 2015.gada 21.aprīlī nokavētie nodokļa maksājumi ir
171,43 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 Alīnas Demjanovas 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, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas- nav, DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Alīnas Demjanovas, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 171,43 ( viens simts septiņdesmit viens euro 43 centi) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
Zeme - 1321
novada
89,15
40,45
129,60
05001651541 X
pašvaldība 4
zeme – 80
LV74HABA0 HABALV2
39,53
39,53
ēkas - 1810
2,30
2,30
55103028761
4
82,28
171,43
KOPĀ:
89,15
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 Alīnas Demjanovas darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Alīnas Demjanovas ( 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.

9.3.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Edītes Vāveres
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
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maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Edītei Vāverei ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Ozolu iela 1 dz.5” Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878
900 0071) .
Tādējādi Edītei Vāverei 2015.gada 21.aprīlī nokavētie nodokļa maksājumi ir 95,71
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 Edītes Vāveres 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, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas- nav, DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Edītes Vāveres, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 95,71 ( deviņdesmit pieci euro 71 cents) , tai skaitā:
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
Personīgā
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
22,17
6,93
29,10
Zeme - 4849
novada
05001651541 X
48,31
18,30
66,61
ēkas 50088
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
70,48
25,23
95,71
KOPĀ:
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 Edītes Vāveres 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 Edītes Vāveres ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu,
kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
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10.
Par aizņēmumu Valsts kasē projekta „Skolas ielas seguma maiņa” realizācijai
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Mērsraga novada pašvaldībai ir apstiprināta dalība Eiropas Savienības Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Teritoriju
attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības,
atjaunošana un attīstība”.
Nepieciešams Mērsraga novada domes lēmums par Aizņēmumu Valsts kasē.
Lēmums par Aizņēmumu Valsts kasē nepieciešams, lai realizētu Projektu Nr. 14-08ZL12-Z401101-000008 „Skolas ielas seguma maiņa”. Valsts kasē tiks ņemts aizņēmums par
kopējo summu 18 271,56 EUR, atliktā maksājuma termiņš 3 gadi, aizņēmuma kopējais
atmaksas termiņš 10 gadi, garantija Mērsraga novada pašvaldības budžets.
„Skolas ielas seguma maiņa”,, projekta Nr. 14-08-ZL12-Z401101-000008, kopējās
izmaksas ir 18 271,56 EUR, tai skaitā attiecināmās projekta izmaksas 15 100,46 EUR, no
kuriem 90% ir EZF finansējums, kas ir 13 590,42 EUR un pašvaldības budžeta
līdzfinansējums sastāda 4 681, 14 EUR.
Pamatojoties uz augstāk minēto,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par( L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas- nav, DOME
NOLEMJ:
ņemt aizņēmumu Valsts kasē par kopējo summu 18 271,56 EUR. Atliktā maksājuma
termiņš 3 gadi. Aizņēmuma atmaksas termiņš 10 gadi. Aizņēmuma garantija – Mērsraga
novada pašvaldības budžets.
11.
Par 2014.gada Mērsraga novada pašvaldības konsolidēto gada pārskata
apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 71, 72.pantu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par( L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas- nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada pārskatu.

12.
Par SIA Auditorfirma Alianse neatkarīgu revidentu ziņojumu par konsolidēto
finanšu pārskata apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 71,
72..pantu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par( L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas- nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt SIA Auditorfirmas Alianse neatkarīgu revidentu ziņojumu par Mērsraga
novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto finanšu pārskatu.
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Sēdi beidz 17.00

Sēdes vadītājs

Lauris Karlsons

Protokoliste

Laima Valdemāre
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