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MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA
Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284
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MĒRSRAGA NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.2
Mērsragā,

2016.gada 16.februārī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1. Par iepriekšējo domes sēžu lēmumu izpildi;
2. Par īpašuma sadalīšanu;
3. Par Mērsraga novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi;
4. Par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā;
5. Par projekta “Ālantu populācijas saglabāšana un pavairošanu Engures ezerā
īstenošanu;
6. Par Mērsraga novada ugunsdzēsības transporta tarifa likmi.
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Madara Brāle
Piedalās deputāti:
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ārija LOGINA
Roberts ŠILIŅŠ
Aigars ŠTEINBERGS
Dzintars CERAVS
Gvido ERĶIS
Andis DĀRZIŅŠ
Ilze INDRUŠKEVIČA
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Izpilddirektora p.i. Agnese Kreicberga, juriste I. Aleksejenkova, galvenā grāmatvede
Velga Puzānova.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A. Dārziņš,
R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:

apstiprināt augstāk minēto darba kārtību ar 6 jautājumiem.
1.
Par iepriekšējo domes sēžu lēmumu izpildi
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons iepazīstina klātesošos ar iepriekšējo sēžu lēmumu
izpildes pārskatu.
Vienojoties, DOME NOLEMJ:
pārskatu pieņemt zināšanai( pievienots protokolam, pielikums Nr.1).
2.
Par īpašuma sadalīšanu
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Dome izskatījusi J. Š. iesniegumu par zemes gabalu nodalīšanu.Iesniegumam
pievienots Rokasnaudas līgums Nr. RNL-006/2016, zemes robežu plāns,
zemesgrāmatas kopija.
SIA “Promano Lat” piederošajā nekustamā īpašumā “Jūrmaliņas”, Mērsraga
novads, kadastra numurs 8878 003 0564, ietilpst četri zemes gabali, kadastra numuri:
8878 003 0564, 8878 003 0565, 8878 003 0566 un 8878 004 0121, kopā 5,47 ha.
Pamatojoties uz Rokasnaudas līgumu, kas noslēgts starp SIA “Promano Lat” un J. Š.,
p.k.011075-10209, tiek lūgts atļaut zemes ierīcības kārtībā nodalīt no SIA “Promano
Lat” piederošā nekustamā īpašuma “Jūrmaliņas”, Mērsraga novads, kadastra numurs
8878 003 0564, zemes gabalu ar kadastra numuru 8878 003 0566, 1,3 ha platībā ar
mērķi nodalīto īpašumu iegādāties. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma
kopplatība var tikt precizēta.
Saskaņā ar likuma „Par Pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju - saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt
zemes izmantošanas un apbūves kārtību, Mērsraga novada teritorijas plānojumu, MK
03.11.2009. noteikumu „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A.
Dārziņš, R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jūrmaliņas” , kadastra Nr.8878 003
0564, zemes vienību:
1) ar kadastra numuru 8878 003 0566, ar aptuveno platību 1,3 ha, piešķirot
nosaukumu “Alises”, Mērsraga novads, LV-3284.

3.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46.pantu, un
likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A.
Dārziņš, R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta ieņēmumu
plāna izpildi 1 657 458 euro apmērā
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta izdevumu
plānu izpildi 1 443 565 euro apmērā.

3. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015.gada saņemto Aizņēmumu
plāna izpildi no Valsts kases 13 204 euro apmērā.
4. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada Aizņēmumu un finanšu
līzinga atmaksas plāna izpildi 204 585 euro apmērā.
5. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015.gada ziedojumu budžeta
ieņēmumu izpildi 1 466 euro apmērā
6. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015.gada ziedojumu budžeta
izdevumu izpildi 1 008 euro apmērā.
4.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
4.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no A.
B.
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Ņemot vērā, ka A.B. nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumus par zemi, Mērsraga novada pašvaldība ir uzsākusi nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojums 27.01.2015./15-363, kas stājās
spēkā 03.02.2015. un kļuva neapstrīdams 05.03.2015., kā arī
brīdinājums
09.12.2015. Nr.4-3/514, kas stājās spēkā 16.12.2015.un kļuva neapstrīdams
14.01.2016., un kuros A. B. piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi–
nav apmaksāti. Tāpat A. B. minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
A.B. 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 A.B. uz 2016.gada 16. februāri ir parādā Mērsraga novada
budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Meža Kirši”, Mērsraga novads, Euro
2603.62 , nokavējuma naudu Euro 2554.27, kopā Euro 5157.89, kas saskaņā ar
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir piedzenami piespiedu
kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Papildus iepriekš minētajam, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi
nokavējuma naudas apmēri.
Uz A.B. 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 iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 18.panta 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu,
saskaņā ar Admistratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas
pirmo un trešo punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo
un otro daļu un 367.pantu,
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A.
Dārziņš, R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:

1.Piedzīt no A.B., personas kods210279-12505, deklarētā dzīvesvieta: Kalna iela 5-5,
Talsi, LV-3201, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 5157.89 Euro (pieci tūkstoši
viens simts piecdesmit eiro un 89 centi), tai skaitā:
Personīgā
konta nr.

1314.– Zeme

Pamatparāds

2603.62

Nokav.
nauda

2554.27
KOPĀ:

Kopējā
parāda
summa

5157.89

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

5157.89

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu
līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no kontiem 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 A.B. 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 A.B. ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas
atrodas pie trešajām personām ) .
2. Aprēķināt 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 - Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
4.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
A.K.
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Ņemot vērā, ka A.K. nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumus par zemi un ēkām, Mērsraga novada pašvaldība ir uzsākusi
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojums 19.01.2015./15-113, kas stājās
spēkā 26.01.2015. un kļuva neapstrīdams 24.02.2015., kā arī
brīdinājums
25.11.2015. Nr.4-3/460, kas stājās spēkā 03.12.2015.un kļuva neapstrīdams

02.01.2016., un kuros A.K. piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi–
nav apmaksāti. Tāpat A.K. minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
A.K. ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Ķipati” Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 002 0184) .
Tādējādi A.K. uz 2016.gada 16.februāri ir parādā Mērsraga novada budžetam
nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām “Ķipati”, Mērsraga novads, Euro
150.32, nokavējuma naudu Euro 16.34, kopā Euro 167.49, kas saskaņā ar likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir piedzenami piespiedu kārtā,
pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Papildus iepriekš minētajam, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi
nokavējuma naudas apmēri.
Uz A.K. 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 iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 18.panta 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu,
saskaņā ar Admistratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas
pirmo un trešo punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo
un otro daļu un 367.pantu,
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A.
Dārziņš, R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no A.K.personas kods151265-11079, deklarētā dzīvesvieta: Skolotāju iela
11-4, Jelgava, LV-3001, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 167.49 Euro (viens simts
sešdesmit septiņi Euro un 49 centi), tai skaitā:
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokav.
nauda

244. – Zeme

147.45

16.63

164.08

1886.-Ēkas

2.87

0.54

3.41

KOPĀ:

Kopējā
parāda
summa

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

167.49

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 A.K. 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 A.K. ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas
atrodas pie trešajām personām ) .
2. Aprēķināt 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 - Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
4.3.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA
“ASTRO GRUPA”
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Ņemot vērā, ka SIA “ASTRO GRUPA” nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par zemi, Mērsraga novada pašvaldība ir
uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojums 03.02.2015./15-774, kas stājās
spēkā 10.02.2015. un kļuva neapstrīdams 11.03.2015., kā arī
brīdinājums
25.11.2015. Nr.4-3/428, kas stājās spēkā 03.12.2015.un kļuva neapstrīdams
01.01.2016., un kuros SIA“ASTRO GRUPA” piedāvāts veikt nokavētu nodokļu
samaksu labprātīgi– nav apmaksāti. Tāpat SIA “ASTRO GRUPA” minēto
brīdinājumu nav apstrīdējusi.
SIA “ASTRO GRUPA” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies
saskaņā ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā
un pilnā apmērā par nekustamo īpašumu „Bākas iela 37A”, Mērsrags, Mērsraga
novadā ( kadastra numurs 8878 003 0370) .
Tādējādi SIA “ASTRO GRUPA” uz 2016.gada 16.februāri ir parādā
Mērsraga novada budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi Bākas iela 37A,
Mērsrags, Mērsraga novads, Euro 87.41, nokavējuma naudu Euro 31.35, kopā Euro
118.76, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.
Papildus iepriekš minētajam, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi
nokavējuma naudas apmēri.
Uz SIA “ASTRO GRUPA”” 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 iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta

pirmās daļas 2.punktu, 18.panta 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu,
saskaņā ar Admistratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas
pirmo un trešo punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo
un otro daļu un 367.pantu,
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A.
Dārziņš, R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no SIA “ASTRO GRUPA” reģ.nr. 41203020602, juridiskā adrese: Brīvības
iela 129-21, Rīga, LV-1012, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 118.76 Euro (viens
simts astoņpadsmit Euro un 76 centi) , tai skaitā:
Personīgā
konta nr.

1258.– Zeme

Pamatparāds

87.41

Nokav.
nauda

Kopējā
parāda
summa

31.35

118.76

KOPĀ:

118.76

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

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 SIA “ASTRO GRUPA” ( kustamo un nekustamo
īpašumu, arī uz mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Aprēķināt 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 - Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
4.4.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Š.F.
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Ņemot vērā, ka Š.Fnav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumus par zemi un ēkām, Mērsraga novada pašvaldība ir uzsākusi
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā.

Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojums 20.01.2015./15-137, kas stājās
spēkā 27.01.2015. un kļuva neapstrīdams 25.02.2015., kā arī
brīdinājums
25.11.2015. Nr.4-3/439, kas stājās spēkā 02.12.2015.un kļuva neapstrīdams
31.01.2016., un kuros Š.Fpiedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi– nav
apmaksāti. Tāpat Š.F minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi.
Š.Fir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu “Lielā iela 106”, Mērsragā,Mērsraga novadā (kadastra numurs
8878 003 0214).
Tādējādi Š.F uz 2016.gada 16.februāri ir parādā Mērsraga novada budžetam
nekustamā īpašuma nodokli par Lielā iela 106,Mērsrags, Mērsraga novads, Euro
242.21, nokavējuma naudu Euro 45.06, kopā Euro 287.27, kas saskaņā ar likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir piedzenami piespiedu kārtā,
pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Papildus iepriekš minētajam, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi
nokavējuma naudas apmēri.
Uz Š.Fnokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no likuma
“Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 18.panta 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu,
saskaņā ar Admistratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas
pirmo un trešo punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo
un otro daļu un 367.pantu,
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A.
Dārziņš, R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Š.F, p.k. 220383-12526, deklarētā dzīvesvieta: Lielā iela 106, Mērsrags,
Mērsraga novadsnekustamā īpašuma nodokļa parādu 287.27 Euro (divi simti
astoņdesmit septiņi Euro un 27 centi) , tai skaitā:
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokav.
nauda

8082.- Zeme

211.27

38.86

250.13

8083.-Ēkas

30.94

6.20

37.14

KOPĀ:

287.27

Kopējā
parāda
summa

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

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 Š.Fdarba 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 Š.F( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas
atrodas pie trešajām personām ) .
2. Aprēķināt 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 - Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
4.5.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
V.L.
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Ņemot vērā, ka V.L. nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumus par zemi un ēkām, Mērsraga novada pašvaldība ir uzsākusi
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojums 28.01.2015./15-321, kas stājās
brīdinājums
spēkā 04.02.2015. un kļuva neapstrīdams 05.03.2015., kā arī
09.12.2015. Nr.4-3/515, kas stājās spēkā 16.12.2015. un kļuva neapstrīdams
14.01.2016., un kuros V.L. piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi–
nav apmaksāti. Tāpat V.L. minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
V.L. ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Valteri ” Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 001 0131) .
Tādējādi V.L. uz 2016.gada 16.februāri ir parādā Mērsraga novada budžetam
nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Valteri”, Mērsraga novads, Euro 159.40,
nokavējuma naudu Euro 31.97, kopā Euro 191.37, kas saskaņā ar likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir piedzenami piespiedu kārtā,
pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Papildus iepriekš minētajam, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi
nokavējuma naudas apmēri.

Uz V.L. 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 iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 18.panta 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu,
saskaņā ar Admistratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas
pirmo un trešo punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo
un otro daļu un 367.pantu,
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A.
Dārziņš, R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no V.L., personas kods090973-10006, deklarētā dzīvesvieta: 3.līnija 4 C,
Jelgava, LV-3003 nekustamā īpašuma nodokļa parādu 191.37 euro (viens simts
deviņdesmit viens Euro un 37 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
parāda
iestāde
nauda
summa
156.– Zeme

132.72

26.62

159.34

1868.-Ēkas

26.68

5.35

32.03

KOPĀ:

191.37

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

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 V.L. 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 V.L. ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas
atrodas pie trešajām personām ) .
2. Aprēķināt 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 - Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
4.6.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no J.
Š.
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Ņemot vērā, ka J. Š.nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumus par zemi un ēkām, Mērsraga novada pašvaldība ir uzsākusi
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojums 26.01.2015./15-338, kas stājās
spēkā 02.02.2015. un kļuva neapstrīdams 03.03.2015., kā arī
brīdinājums
09.12.2015. Nr.4-3/519, kas stājās spēkā 16.12.2015. un kļuva neapstrīdams
14.01.2016., un kuros J. Š.piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi– nav
apmaksāti. Tāpat J. Š.minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
J. Š.ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Vēju iela 23”, Mērsrags, Mērsraga novadā ( kadastra numurs
8878 003 0677) .
Tādējādi J. Š.uz 2016.gada 16.februāri ir parādā Mērsraga novada budžetam
nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Vēju iela 23”, “Mērsrags” Mērsraga novads,
Euro 239.00, nokavējuma naudu Euro 92.67, kopā Euro 331.67, kas saskaņā ar
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir piedzenami piespiedu
kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Papildus iepriekš minētajam, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi
nokavējuma naudas apmēri.
Uz J. Š.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 iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 18.panta 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu,
saskaņā ar Admistratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas
pirmo un trešo punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo
un otro daļu un 367.pantu,
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A.
Dārziņš, R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no J. Š., personas kods150372-11082, deklarētā dzīvesvieta: nav zināma,
iepriekš Dārzniecība siela 23, Tukums, LV-3101nekustamā īpašuma nodokļa parādu
331.67 euro (trīs simti trīsdesmit viens Euro un 67 centi), tai skaitā:
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokav.
nauda

Kopējā
parāda
summa

Saņēmēja
iestāde

Konts

833.– Zeme

202.67

77.35

280.02

2335.-Ēkas

36.33

15.32

51.65

KOPĀ:

331.67

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

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 J. Š.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 J. Š.( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas
atrodas pie trešajām personām ) .
2. Aprēķināt 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 - Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
5.
Par projekta “Ālantu populācijas saglabāšana un pavairošanu Engures
ezerā īstenošanu
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Dome izskatījusi iespēju īstenot projektu Valsts atbalsta pasākumā
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem - Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.
Projekta īstenošanas kopējās izmaksas sastāda EUR 4235,00 (četri tūkstoši
divi simti trīsdesmit pieci eiro un 0 centi), t. sk. PVN EUR 735,00 (septiņi simti
trīsdesmit pieci eiro un 0 centi), projekta attiecināmās izmaksas – EUR 4235,00 (četri
tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci eiro un 0 centi), no kurām Zivju fonda atbalsta
finansējums – EUR 3811,50 (trīs tūkstoši astoņi simti vienpadsmit eiro, 50 centi),
Mērsraga novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10%, t.i. EUR 423,50 (četri
simti divdesmit trīs eiro, 50 centi).
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A.

Dārziņš, R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
1. Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu “Ālantu populācijas
saglabāšana un pavairošana Engures ezerā” Valsts atbalsta pasākumā
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem - Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā.
2. Papildus minētajam Mērsraga novada dome, apliecina, ka nodrošinās
projektam nepieciešamo līdzfinansējumu EUR 423,50 50 (četri simti
divdesmit trīs eiro, 50 centi) no Mērsraga novada pašvaldības līdzekļiem.
6.
Par Mērsraga novada ugunsdzēsības transporta tarifa likmi
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Lai sakārtotu Mērsraga novada ugunsdzēsības transporta ZIL 130 legālu
lietošanu ārpus ugunsgrēka dzēšanas laika, nepieciešams noteikt stundu tarifa likmi.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A.
Dārziņš, R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt likmi 30 eiro (bez PVN) stundā darbiem, kas nav saistīti ar
ugunsgrēka dzēšanu.

Sēdi beidz plkst.17.00

Sēdes vadītājs

Protokoliste

Lauris Karlsons

Madara Brāle

