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,

2016.gada 18.maijs

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1. Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi;
2. Par Ekonomikas ministrijas pārstāvi Mērsraga ostas valdē;
3. Par apsaimniekošanas tiesībām uz Mērsraga novada pašvaldībai valdījumā
nodoto Engures ezera daļu;
4. Par īpašuma sadalīšanu;
5. Par atvaļinājumu Mērsraga novada Domes priekšsēdētājam L. Karlsonam.
6. Par pievienošanos Latvijas Republikas Veselības ministrijas Slimību
profilakses un kontroles centra veidotajam Nacionālajam veselīgo pašvaldību
tīklam;
7. Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā;
8. Par suvenīru cenu Mērsraga informācijas centrā;
9. Par biedrības dibināšanu;
10. Par projekta “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Mērsraga novada
vispārējās izglītības iestādēs” īstenošanu;
11. Par Mērsraga novada pašvaldības priekšsēdētāja amata savienošanu.
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Madara Brāle
Piedalās deputāti:
Ārija LOGINA
Roberts ŠILIŅŠ
Aigars ŠTEINBERGS
Dzintars CERAVS - pievienojas vēlāk
Andis DĀRZIŅŠ
Ilze INDRUŠKEVIČA

Nepiedalās:
Gvido ERĶIS – darba dēļ
Ivars INDRUŠKEVIČS – attaisnojošu iemeslu dēļ
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Izpilddirektora p.i. Agnese Kreicberga, galvenā grāmatvede Velga Puzānova, juriste
Irita Aleksejenkova
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, A.
Šteinbergs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību ar 11 jautājumiem.
1.
Par iepriekšējo domes sēžu lēmumu izpildi
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons iepazīstina klātesošos ar iepriekšējās sēdes lēmumu
izpildes pārskatu.
Vienojoties, DOME NOLEMJ:
pārskatu pieņemt zināšanai( pievienots protokolam, pielikums Nr.1).
2.
Par Ekonomikas ministrijas pārstāvi Mērsraga ostas valdē
Ziņo Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Dome izskatījusi jautājumu par Ekonomikas ministrijas pārstāvi Mērsraga
ostas valdē, pamatojoties uz saņemto Ekonomikas ministrijas vēstuli 02.05.2016. Nr.
32-1-4170 “Par grozījumiem Ekonomikas ministrijas 2015. gada 2. jūnija rīkojumā
Nr.133 “Par pārstāvjiem mazajās ostās””. Par ekonomikas ministrijas pārstāvi darbam
Mērsraga ostas valdē , Ekonomikas ministrijas pārstāvja Jāņa Volberta vietā,
nozīmēta Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta juriskonsulte Ilze
Kozlovska.
Saskaņā ar Likuma par ostām 26.pantu, kas nosaka, ka ostu valdi izveido
attiecīgās pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes
priekšsēdētāju – pašvaldības amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes
ministrijas amatpersonai, kuru norīkojis attiecīgais ministrs, kā arī vienādās
proporcijās pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo komercsabiedrību pārstāvjus,
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, A. Šteinbergs, I.
Indruškeviča, L.Karlsons), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
Iecelt Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta
juriskonsulti Ilzi Kozlovsku par Mērsraga ostas valdes locekli, nomainot ostas valdē
Ekonomikas ministrijas pārstāvi Jāni Volbertu.
3.
Par apsaimniekošanas tiesībām uz Mērsraga novada pašvaldībai valdījumā
nodoto Engures ezera daļu
Ziņo Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Dome izskatījusi nodibinājuma “Sporta makšķerēšanas un atpūtas atbalsta
fonda “Mērsrags””, reģ. nr. 40008250143, juridiskā adrese “Upesgrīvas Ziediņi”,

Upesgrīva, Mērsraga novads, LV-3284, valdes locekļa A. Pumpura iesniegumu par
lūgumu piešķirt apsaimniekošanas tiesības uz Mērsraga novada pašvaldībai valdījumā
nodoto Engures ezera daļu Mērsragā, Mērsraga novadā, kadastra numurs 8878 005
0001, 1,2 ha platībā. Apsaimniekošanas tiesību mērķis – veicināt, popularizēt un
atbalstīt sporta makšķerēšanu kā videi draudzīgu atpūtas un dabas resursu ilgtspējīgas
izmantošanas veidu.
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, A. Šteinbergs, I.
Indruškeviča, L.Karlsons), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
Atbalstīt nodibinājuma “Sporta makšķerēšanas un atpūtas atbalsta fonda
“Mērsrags””, reģ. nr. 40008250143, juridiskā adrese “Upesgrīvas Ziediņi”, Upesgrīva,
Mērsraga novads, LV-3284, valdes locekļa A. Pumpura iesniegumu. Slēgt
apsaimniekošanas tiesību līgumu uz 10 gadiem.

4.
Par īpašuma sadalīšanu
Ziņo Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Dome izskatījusi Oskara Martīni iesniegumu par nekustamā īpašuma “Bākas
iela 11 A”, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, kadastra numurs 8878 003 1025,
zemes vienības atdalīšanu 1 ha platībā.
Nekustamais īpašums “Bākas iela 11 A”, kadastra numurs 8878 003 1025, pēc
Mērsraga novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem atrodas teritorijā “Meliorētā lauksaimniecības teritorija”, kur minimālā
jaunveidojamo zemes vienību platība ir 1 ha.
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, MK 03.11.2009. noteikumu „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 8.punktu, Mērsraga novada teritorijas plānojumu
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, A. Šteinbergs, I.
Indruškeviča, L.Karlsons), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Bākas iela 11 A”, kadastra Nr.8878 003
1025, kopējā platība 2,36 ha:
1) Zemes vienību 1 ha platībā;
2) Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Bākas iela 11 D”,
Mērsrags, Mērsraga novads.
5.
Par atvaļinājumu Mērsraga novada Domes priekšsēdētājam L. Karlsonam
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons lūdz piešķirt viņam ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu par 2015. gadu no šā gada 30. maija līdz 12. jūnijam.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 41. panta pirmo daļu un Darba likuma 149. panta otro daļu, 151.
panta pirmās daļas 1.punktu,
Atklāti balsojot, ar 5 balsīm PAR (Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, A. Šteinbergs, I.
Indruškeviča,), PRET –nav, ATTURAS– nav, L.Karlsons balsojumā nepiedalās,
DOME NOLEMJ:
1.Piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par 2015. gadu domes
priekšsēdētājam Laurim Karlsonam daļēji – no šā gada 30. maija līdz 12. jūnijam.

2.Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pilda domes
priekšsēdētāja vietnieks Aigars Šteinbergs, par ko saņem priekšsēdētājam noteikto
darba algu.

Sēdei pievienojas deputāts Dzintars Ceravs
6.
Par pievienošanos Latvijas Republikas Veselības ministrijas Slimību
profilakses un kontroles centra veidotajam Nacionālajam veselīgo pašvaldību
tīklam
Lai sekmētu „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam”
izvirzīto mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā un veicinātu Mērsraga novada
pašvaldības iesaisti iedzīvotāju veselības veicināšanā un sniegtu metodisku atbalstu
pašvaldības autonomās funkcijas (likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 6.daļa) iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana, ir nozīmīgi iesaistīties
Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru,
pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām
metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas
jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību
sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot
veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 6.daļu
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, A.
Šteinbergs, I. Indruškeviča, Dz. Ceravs), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME
NOLEMJ:
1. Mērsraga novada pašvaldībai pievienoties Latvijas Republikas Veselības
ministrijas Slimību profilakses un kontroles centra veidotajam Nacionālajam
veselīgo pašvaldību tīklam.
2. Par atbildīgo darbinieku iecelt Robertu Šiliņu
3. Par atbildīgo politisko personu iecelt Robertu Šiliņu.
7.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
7.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no L.
Ā.Ā.
Ziņo Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Ņemot vērā, ka L. Ā.Ā.nav 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 paziņojumi: 07.02.2015./15-1171, kas
stājās spēkā 15.02.2015. un kļuva neapstrīdams 16.03.2015., 27.01.2016./16-486, kas
stājās spēkā 03.02.2016. un kļuva neapstrīdams 03.03.2016., kā arī brīdinājums
27.01.2016. Nr.4-3/50, kas stājās spēkā 03.02.2016. un kļuva neapstrīdams
03.03.2016 un kuros L. Ā.Ā.piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi–
nav apmaksāti. Tāpat L. Ā.Ā.minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi.

L. Ā.Ā.ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu “Liepas”, Upesgrīva, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878
001 0048) un nekustamo īpašumu “Lūki”, Upesgrīva, Mērsraga novads (kadastra
numurs 8878 001 0077).
Tādējādi L. Ā.Ā.uz 2016. gada 17. maiju ir parādā Mērsraga novada
budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām “Liepas”, Upesgrīva,
Mērsraga novads (4/9 domājamās daļas) un zemi “Lūki”, Upesgrīva, Mērsraga
novads (1/4 domājamā daļa) 108.56 euro, nokavējuma naudu 45.85 euro, kopā
154.41 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.
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 L. Ā.Ā.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 Administratīvā 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 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, A.
Šteinbergs, I. Indruškeviča, Dz. Ceravs), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no L. Ā.Ā., personas kods200443-12507, deklarētā dzīvesvieta: “Liepas”,
Upesgrīva, Mērsraga novads, LV-3284, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 154.41
euro (viens simts piecdesmit četri euro un 41 cents), tai skaitā:
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokav.
nauda

85. – Zeme
“Liepas”

50.87

15.42

66.29

1815. –Ēkas
“Liepas”

49.99

26.43

76.42

1290. –Zeme
“Lūki”

7.70

4.00

11.70

KOPĀ:

Kopējā
parāda
summa

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

154.41

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 L. Ā.Ā.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 L. Ā.Ā.( 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.
7.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no J.K.
Ziņo Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Ņemot vērā, ka J.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 paziņojumi: 25.01.2016./16-182, kas stājās
spēkā 01.02.2016. un kļuva neapstrīdams 01.03.2016., kā arī brīdinājums 11.03.2016.
Nr.4-3/115, kas stājās spēkā 19.04.2016. un kļuva neapstrīdams 19.05.2016., un kuros
J.K.piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi – nav apmaksāti. Tāpat J.K.
minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
J.K.ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un
pilnā apmērā par nekustamo īpašumu “Gaiļi”, Mērsraga novads (kadastra
numurs 8878 004 0023).
Tādējādi J.K.uz 2016. gada 17. maiju ir parādā Mērsraga novada budžetam
nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām “Gaiļi” Mērsraga novads 66.59 euro,
nokavējuma naudu 7.24 euro, kopā 73.83 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.
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.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 Administratīvā 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 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, A.
Šteinbergs, I. Indruškeviča, Dz. Ceravs), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no J.K., personas kods291078-10134, deklarētā dzīvesvieta: Hipokrāta iela
41-39, Rīga, LV-1079, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 73.83 euro (septiņdesmit
trīs euro un 83 centi), tai skaitā:
Personīgā
konta nr.

1445.
Zeme
“Gaiļi”

–

2469. – Ēkas
“Gaiļi”

Pamatparāds

Nokav.
nauda

61.79

6.72

68.51

0.52

5.32

4.80

KOPĀ:

Kopējā
parāda
summa

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

73.83

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.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 J.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.

7.3.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
M.K.
Ziņo Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Ņemot vērā, ka M.K.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 paziņojumi: 03.02.2015./15-818, kas stājās
spēkā 10.02.2015. un kļuva neapstrīdams 11.03.2015., kā arī brīdinājumi 10.12.2015.
Nr.4-3/528, kas stājās spēkā 17.12.2015. un kļuva neapstrīdams 15.01.2016., kā arī
08.04.2016. Nr. 4-3/166, kas stājās spēkā 15.04.2016. un kļuva neapstrīdams
14.05.2016. un kuros M.K.piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi –
nav apmaksāti. Tāpat M.K.minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
M.K.ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un
pilnā apmērā par nekustamajiem īpašumiem “Liepiņi”, Mērsraga novads
(kadastra numurs 8878 002 0215), “Ceriņu iela 33”, Mērsraga novads (kadastra
numurs 8878 003 0620) un “Lielā iela 78”, Mērsraga novads (kadastra numurs
8878 003 0619).
Tādējādi M.K.uz 2016. gada 17. maiju ir parādā Mērsraga novada budžetam
nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Liepiņi”, Mērsraga novads, “Ceriņu iela 33”,
Mērsraga novads un “Lielā iela 78”, Mērsraga novads 99.05 euro, nokavējuma naudu
16.88 euro, kopā 115.93 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.
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 M.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 Administratīvā 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 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, A.
Šteinbergs, I. Indruškeviča, Dz. Ceravs), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no M.K., personas kods080280-10128, deklarētā dzīvesvieta: “Tiltiņi”,
Mērsraga novads, LV-3284, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 115.93 euro (viens
simts piecpadsmit euro un 93 centi), tai skaitā:
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokav.
nauda

Kopējā
parāda
summa

Saņēmēja
iestāde

Konts

10442. –
Zeme
“Liepiņi”

10443. –
Zeme
“Ceriņu iela
33”

38.90

6.34

45.24

26.46

4.85

31.31

33.69

5.69

39.38

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

10444. –
Zeme
“Lielā iela
78”
KOPĀ:

115.93

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 M.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 uzM.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.
7.4. Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
E.H.
Ziņo Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Ņemot vērā, ka E.H.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 paziņojumi: 29.01.2015./15-711, kas stājās
spēkā 05.02.2015. un kļuva neapstrīdams 06.03.2015., 10.02.2016./.16-1256, kas

stājās spēkā 17.02.2016. un kļuva neapstrīdams 18.03.2016, kā arī brīdinājums
10.02.2016. Nr.4-3/68, kas stājās spēkā 17.02.2016. un kļuva neapstrīdams
17.03.2016., un kuros E.H.piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi – nav
apmaksāti. Tāpat E.H.minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
E.H.ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un
pilnā apmērā par nekustamajiem īpašumiem “Bākas iela 54”, Mērsraga novads
(kadastra numurs 8878 003 0364), un “Ilvesi”, Mērsraga novads (kadastra
numurs 8878 004 0077).
Tādējādi E.H.uz 2016. gada 17. maiju ir parādā Mērsraga novada budžetam
nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām “Bākas iela 54”, Mērsraga novads un
“Ilvesi”, Mērsraga novads 126.88 euro, nokavējuma naudu 59.28 euro, kopā 186.16
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.
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 Elmāra Hermansona 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 Administratīvā 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 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, A.
Šteinbergs, I. Indruškeviča, Dz. Ceravs), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no E.H., personas kods231261-12510, deklarētā dzīvesvieta:
“Alusdarītava”-12, Vandzenes skola, Vandzenes pag., Talsu nov., LV-3281,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 186.16 euro (viens simts astoņdesmit seši euro
un 16 centi), tai skaitā:
Personīgā
konta nr.

1332. –
Zeme
“Bākas iela
54”

Pamatparāds

Nokav.
nauda

69.93

31.31

Kopējā
parāda
summa
101.24

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

2456. – Ēkas
“Bākas iela
54”

6.61

3.49

10.10

50.34

24.48

74.82

KOPĀ:

186.16

1363. –
Zeme
“Ilvesi”
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 E.H.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 E.H.( 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.
8.
Par suvenīru cenu Mērsraga informācijas centrā
Dome izskatījusi sagatavoto lēmuma projektu par suvenīru cenām Mērsraga novada
Informācijas centrā.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, A.
Šteinbergs, I. Indruškeviča, Dz. Ceravs), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt cenas suvenīriem tirgošanai Mērsraga novada Informācijas centrā
(ieskaitot PVN):
1) metāla pildspalvas – 0,60 euro,
2) magnēti– 1,35 euro.
9.
Par biedrības dibināšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs L. Karlsons

Pamatojoties uz to, ka 2014. gada 18. jūlijā tika izdots Ministru kabineta
rīkojums Nr.361 “Par Mērsraga novada administratīvajā teritorijā esošās Engures
ezera daļas un zem tās esošās zemes nodošanu Mērsraga novada pašvaldības
valdījumā”, nepieciešams veidot biedrību ar apkārtnes pašvaldībām, ar mērķi
apsaimniekot Engures ezera teritoriju, kas nodota Mērsraga novada pašvaldības
valdījumā,
28.04.2016. Talsu novada dome lēmusi, ka piedalīsies Engures ezera
apsaimniekošanas biedrības dibināšanā un iestāsies juridiskas personas statusā
Engures ezera apsaimniekošanas biedrībā kā vienam no dibinātājiem
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 95. pantu, kas nosaka, ka, lai risinātu
uzdevumus, kuros ir ieinteresētas visas vai vairākas pašvaldības, tām ir tiesības
sadarboties, kā arī dibināt pašvaldību biedrības vai iestāties šādās biedrībās, un
ņemot vērā Talsu novada Domes 28.04.2016. lēmumu (Protokols Nr.8, 22.punkts),
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, I.
Indruškeviča, Dz. Ceravs), PRET –nav, ATTURAS– nav, A. Šteinbergs balsojumā
nepiedalās, DOME NOLEMJ:
1. Piedalīties Engures ezera apsaimniekošanas biedrības dibināšanā;
2. Pilnvarot Mērsraga novada Domes priekšsēdētāja vietnieku Aigaru
Šteinbergu pārstāvēt Mērsraga novada pašvaldību dibināšanas kopsapulcē
un parakstīt visus ar dibināšanu saistītos dokumentus;
3. Pilnvarot Mērsraga novada Domes priekšsēdētāja vietnieku Aigaru
Šteinbergu pārstāvēt Mērsraga novada pašvaldību Engures ezera
apsaimniekošanas biedrībā.
10.
Par projekta “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Mērsraga novada
vispārējās izglītības iestādēs” īstenošanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Mērsraga novada dome izskatījusi iespēju piedalīties un iesniegt projekta
iesniegumu “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Mērsraga novada vispārējās
izglītības iestādēs” pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināto
konkursu, kurš izsludināts saskaņā ar 2015.gada 23.decembra rīkojuma Nr.589 “Par
Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada valsts budžeta programmas 09.00.00
“Sports” apakšprogrammas 09.04.00 “Spora būves” līdzekļu sadalījumu.
Projekta īstenošanas kopējās izmaksas sastāda EUR 6994,10 (seši tūkstoši
deviņi simti deviņdesmit četri eiro un 10 centi), t. sk. PVN EUR 1213,85 (viens
tūkstotis divi simti trīspadsmit eiro un 85 centi), projekta attiecināmās izmaksas –
EUR 6994,10 (seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri eiro un 10 centi), no kurām
noteiktais Valsta budžeta finansējums – EUR 3497,05 (trīs tūkstoši četri simti
deviņdesmit septiņi eiro, 05 centi), Mērsraga novada pašvaldības līdzfinansējums
sastāda 50%, t.i. EUR 3497,05 (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi eiro, 05
centi).
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, A.
Šteinbergs, I. Indruškeviča, Dz. Ceravs), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME
NOLEMJ:
Piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu “Sporta inventāra un aprīkojuma
iegāde Mērsraga novada vispārējās izglītības iestādēs”

Projekta iesniedzējs - Mērsraga novada pašvaldība
Projekta nosaukums – “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Mērsraga
novada
vispārējās izglītības iestādēs”
Mērsraga novada dome, apliecina, ka nodrošinās projektam nepieciešamo
līdzfinansējumu EUR 3497,05 (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi eiro, 05
centi) no Mērsraga novada pašvaldības līdzekļiem.
11.
Par Mērsraga novada pašvaldības priekšsēdētāja amata savienošanu
Mērsraga novada dome saņēmusi Mērsraga novada pašvaldības Laura
Karlsona iesniegumu, kurā lūgts izsniegt rakstveida atļauju amata savienošanai,
atbilstoši, kā to nosaka likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” (turpmāk tekstā – Likums) 7. panta piektās daļas 4. punkta nosacījumi.
Personas ieņemamie amati:
1.1.Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis;
1.2.Komisijas loceklis, Komisija lēmumu pieņemšanai darījumiem ar
lauksaimniecības zemi (Mērsraga novada pašvaldība);
1.3.Komisijas loceklis, Zvejniecības komercdarbības un licencēšanas komisija
(Latvijas Republikas Zemkopības ministrija).
Persona iesniegumā apliecina, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu
nerada.
Likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punkts nosaka, ka Likumā noteiktajos
gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai
trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu
(uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi), ir pienākums izvērtēt, vai amatu
(uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildes) savienošana neradīs interešu konfliktu,
nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un mēneša laikā pieņemt lēmumu par
atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai (uzņēmuma
līguma vai pilnvarojuma izpildei), un Likuma 8.1 panta septīto daļu, kas nosaka, ka šā
panta piektās daļas 2. punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu
saskaņā ar šā panta piektās daļas 1.punktu un citu normatīvo aktu prasībām,
Izvērtējot vai savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonu tiešo
pienākumu pildīšanai, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 14. punktu, 7. panta piekto daļu un 9.
panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu,
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, A. Šteinbergs, I.
Indruškeviča, Dz. Ceravs), PRET –nav, ATTURAS– nav, L.Karlsons balsojumā
nepiedalās, DOME NOLEMJ:
1. Atļaut Mērsraga novada pašvaldības priekšsēdētājam Laurim Karlsonam
savienot valsts amatpersonas amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
padomes locekļa amatu;
2. Atļaut Mērsraga novada pašvaldības priekšsēdētājam Laurim Karlsonam
savienot valsts amatpersonas amatu - komisijas locekļa amatu Mērsraga

novada domes Komisija lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības
zemi (Mērsraga novada pašvaldība);
3. Atļaut Mērsraga novada pašvaldības priekšsēdētājam Laurim Karlsonam
savienot valsts amatpersonas amatu - komisijas loceklis, Zvejniecības
komercdarbības un licencēšanas komisija (Latvijas Republikas Zemkopības
ministrija);
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā (pasta adrese: Lielā iela 4,
Liepāja, LV 3401, Latvija).
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
81.panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis
lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir
pienākums rakstiski informēt Pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie
apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu
savienošanu.
Sēdi beidz plkst.17.00
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