Latvijas Republika
MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA
Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284
Tālrunis +371 63235602, fakss +371 63237701, e - pasts mersrags@mersrags.lv

Mērsragā,

MĒRSRAGA NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.6
2016.gada 21.jūnijs

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1. Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi;
2. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu;
3. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu;
4. Par dzīvokļu apvienošanu un adreses piešķiršanu;
5. Par zemes ierīcības projekta apstprināšanu;
6. Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā;
7. Par 2016.gada budžeta grozījumiem;
8. Par dalību projektā;
9. Par atvaļinājumu Mērsraga novada Domes priekšsēdētājam;
10. Par V.Rozenfeldes ievietošanu pansionātā “Rauda”
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Madara Brāle
Piedalās deputāti:
Ārija LOGINA
Roberts ŠILIŅŠ
Dzintars CERAVS - pievienojas vēlāk
Andis DĀRZIŅŠ
Ilze INDRUŠKEVIČA
Ivars INDRUŠKEVIČS
Nepiedalās:
Gvido ERĶIS – darba dēļ
Aigars ŠTEINBERGS-darba dēļ

Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Izpilddirektora p.i. Agnese Kreicberga, juriste Irita Aleksejenkova

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, I.
Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību ar 10 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 nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Dome izskatījusi SIA “Līča Pērle” valdes locekļa R.S. iesniegumu, par lūgumu
mainīt nekustamā īpašuma nosaukumu, kadastra numurs 8878 001 0119, no
“Grundmaņi” uz “Berti”.
Dome konstatē. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 2.punktu adresācijas objekts ir zemes
vienība, uz kuras ir atļauts būvēt viensētu, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai
vai publiskai darbībai paredzētas ēkas. Adresācijas objekta kods adrešu klasifikatorā –
108, hierarhiski augstākais adresācijas objektu tips – novads (kods 113)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr. 698
“Adresācijas noteikumi” 29.punktu,
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, I.
Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 8878 001 0119
nosaukumu “Berti”, nosaukuma”Grundmaņi”vietā;
2. Noteikt adresi “Berti”, Upesgrīva, Mērsraga novads, LV-3284
3.
Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu
3.1.Lietošanas mērķa precizēšana nekustamam īpašumam “Brūkleņu iela 23”
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Dome izskatījusi V.J. iesniegumu ar lūgumu precizēt zemes lietošanas mērķi no
apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi, lietošanas mērķi nomainot ½ daļai no
īpašuma kopējās 0,33 ha platības.
Dome konstatē. Nekustamais īpašums “Brūkleņu iela 23”, Mērsrags, Mērsraga
novads, LV-3284, kadastra numurs 8878 003 0906, kopējā platība 0,33 ha saskaņā ar
Mērsraga novada teritorijas plānojumu, atrodas teritorijā - Savrupmāju un mazstāvu
dzīvojamā apbūve (DZS).
Nekustamā īpašuma “Brūkleņu iela 23”, Mērsrags, Mērsraga novads,
noteiktais lietošanas mērķis atbilst Mērsraga novada teritorijas plānojumam.
Zemes lietošanas mērķu maiņu atbilstoši “Nekustamā īpašuma valsts
kadastru likuma” 9.panta trešajai daļai regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.496

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. Atbilstoši noteikumu otrajam
punktam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka atbilstoši detālplānojumam,
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.
Dome adminstratīvā akta pieņemšanas gaitā ir izvērtējusi tā pieņemšanas
lietderības apsvērumus saskaņā ar Adminstratīvā procesa likuma 65. un 66.pantu
secina, ka dati par zemes lietošanas mērķi tiek izmantoti nekustamā īpašuma
nodokļa administrēšanai. Šo nodokli saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma”
nodokli 8.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks iemaksā tās pašvaldības
budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums. Atbilstoši
minētajam likumam šo nodokli administrē attiecīgā pašvaldība. Likumā “Par
nekustamā īpašuma”ir noteiktas konkrētas likmes, saskaņā ar kurām nodoklis tiek
aprēķināts, savukārt iepriekš minētā likuma 9. panta pirmajā daļā noteikts, ka
nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums ir nodokli nomaksāt laikus un pilnā apmērā.
Nodokļu nomaksa ir visas sabiedrības leģitīma interese, tie ir finanšu līdzekļi, kas
paredzēti izlietošanai sabiedrības kopīgajām vajadzībām. Likumdevējs ir noteicis
skaidru kārtību, kādā zemes lietošanas mērķis nosakāms.
”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, “Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas pirmo punktu, LR Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
2., 26. punktu, Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, I.
Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
Noraidīt V.J. iesniegumu per zemes lietošanas mērķu precizēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Adminstatīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā , Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.
3.2.Lietošanas mērķa precizēšana nekustamam īpašumam “Ceriņu iela 41”
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Dome izskatījusi I.R. iesniegumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
precizēšanu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 8878 003 0701, Ceriņu iela
41, Mērsrags, Mērsraga novads, 0,8 ha platībā. Iesniegumā lūgts zemes vienībai
esošo lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) precizēt uz 2 lietošanas mērķiem – mežsaimniecības
zeme (kods 0201) – 0,57 ha platībā un individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
(kods 0601) - 0,2 ha platībā.
Dome konstatē: nekustamam īpašumam „Ceriņu iela 41”, pēc Zemes
dienesta datiem 0,8 ha platībā (nevis kā iesniegumā norādīts 0,77 ha), saskaņā ar
Mērsraga novada teritoriālo plānojumu, vienā daļā no nekustamā īpašuma
atļautā/plānotā izmantošana ir „Lauksaimniecības teritroijas”(L), bet otrā daļā
“Meži” (M).“Ceriņu ielā 41” noteiktais lietošanas mērķis daļēji atbilst Mērsraga
novada teritorijas plānojumam.
Zemes lietošanas mērķu maiņu atbilstoši “Nekustamā īpašuma valsts
kadastru likuma” 9.panta trešajai daļai regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”. Atbilstoši noteikumu otrajam

punktam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka atbilstoši detālplānojumam,
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.
Dome adminstratīvā akta pieņemšanas gaitā ir izvērtējusi tā pieņemšanas
lietderības apsvērumus saskaņā ar Adminstratīvā procesa likuma 65. un 66.pantu
secina, ka dati par zemes lietošanas mērķi tiek izmantoti nekustamā īpašuma
nodokļa administrēšanai. Šo nodokli saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma”
nodokli 8.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks iemaksā tās pašvaldības
budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums. Atbilstoši
minētajam likumam šo nodokli administrē attiecīgā pašvaldība. Likumā “Par
nekustamā īpašuma”ir noteiktas konkrētas likmes, saskaņā ar kurām nodoklis tiek
aprēķināts, savukārt iepriekš minētā likuma 9. panta pirmajā daļā noteikts, ka
nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums ir nodokli nomaksāt laikus un pilnā apmērā.
Nodokļu nomaksa ir visas sabiedrības leģitīma interese, tie ir finanšu līdzekļi, kas
paredzēti izlietošanai sabiedrības kopīgajām vajadzībām. Likumdevējs ir noteicis
skaidru kārtību, kādā zemes lietošanas mērķis nosakāms.
”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, “Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas pirmo punktu,
LR Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
2., 23. punktu, Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, I.
Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
Nekustamam īpašumam “Ceriņu iela 41” noteikt divus lietošanas mērķus:
1) 0,57 ha platībā Mežsaimniecības zeme (kods 0201), (pēc eksplikācijas meži:
0,43 ha, lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 0,14 ha )
2) 0,23 ha platībā Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601), (pēc
eksplikācijas lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 0,2 ha, zem ceļiem 0,03 ha)
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Adminstatīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā , Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

4.
Par dzīvokļu apvienošanu un adreses piešķiršanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Dome izskatījusi A.L. iesniegumu, kurā lūgts atļaut apvienot dzīvokļus Nr. 1
un Nr.3. vienā īpašumā un piešķirt adresi Kanāla iela 32 -1, Mērsrags, Mērsraga
novads, LV-3284. (Nekustamā īpašuma kadastra numurs 8878 003 0719, ēkas
kadastra apzīmējums 8878 003 0719 001.) Iesniegumam pievienota apliecinājuma
karte (ēkas vai telpu vienkāršotai atjaunošanai un lietošanas veida maiņu/bez
lietošanas veida maiņas), kas saskaņota ar Rojas apvienoto būvvaldi, kā arī
paskaidrojuma raksts, un tehniskās inventarizācijas lietas.
Dome konstatē: nekustamā īpašuma Kanāla iela 32, Mērsragā, Mērsraga
novadā ar kadastra Nr. 8878 003 0719, daudzdzīvokļu mājas 2 dzīvokļi Nr.1 un Nr.3
pieder A.L., p.k. 020166 - 12538. Īpašnieka vēlme ir apvienot minētos dzīvokļus,
izveidojot vienu īpašumu ar vienotu adresi.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr. 698
“Adresācijas noteikumi” 25.punktu,

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, I.
Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
1. Atļaut apvienot dzīvokļus Nr.1 un Nr.3 vienā dzīvoklī;
2. Apvienotajiem dzīvoķliem, piešķirt adresi Kanāla iela 32-1, Mērsrags,
Mērsraga novads, LV-3284

5.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Dome izskatījusi SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto Zemes ierīcības projektu
īpašumam „Purniņi” , Mērsrags, Mērsraga novads, kad.nr.8878 003 0345.
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, Zemes ierīcības likumu,
Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, I.
Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Purniņi”, Mērsragā,
Mērsraga novadā, kad. Nr. 8878 003 0345, kopējā platība 1,1217 ha:
1.Zemes vienībai, platība 0.7217 ha, saglabāt nosaukumu „Purniņi”,
Mērsrags, Mērsraga novads. Zemes lietošanas mērķis – l/s izmantojamā zeme, NĪLM
kods 0101.
2. Zemes vienībai, platība 0,400 ha, piešķirt nosaukumu „Pīlādzīši”, Mērsrags,
Mērsraga novads. Zemes lietošanas mērķis – neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūve, NĪLM kods 0600.
6.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
6.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
G.P.
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Ņemot vērā, ka G.P. 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: 10.02.2015./15-1335, kas
stājās spēkā 17.02.2015. un kļuva neapstrīdams 18.03.2015.; 10.02.2016./16-1270,
kas stājās spēkā 17.02.2016. un kļuva neapstrīdams 17.03.2016., un kuros G.P.
piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi– nav apmaksāti.
G.P. ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un
pilnā apmērā par nekustamo īpašumu “Ķipatu iela 1” (1/4 domājamā daļa)
,Mērsraga novads (kadastra numurs 8878 003 0630) .
Tādējādi G.P. uz 2016.gada 21.06.2016. ir parādā Mērsraga novada
budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām “Ķipatu iela 1” Mērsraga
novads 6.36 euro, nokavējuma naudu 0.20 euro, kopā 6.56 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 G.P.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 6 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, I.
Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no G.P., personas kods 160556-10946, deklarētā dzīvesvieta: Ķipatu iela 1,
Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 6.56 euro
(seši euro un 56 centi), tai skaitā:
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokav.
nauda

Kopējā
parāda
summa

847. – Zeme
“Ķipatu iela
1”

5.14

0.16

5.30

2317. – Ēkas
“Ķipatu iela
1”

1.22

0.04

1.26

KOPĀ:

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

6.56

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 G.P.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 G.P. ( 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.
6.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
A.L.
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Ņemot vērā, ka A.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 paziņojumi: 12.02.2014./14-1182, kas
stājās spēkā 19.02.2014. un kļuva neapstrīdams 20.03.2014.; 22.01.2015./15-184, kas
stājās spēkā 29.01.2015. un kļuva neapstrīdams 27.02.2015.; 27.01.2016./16-450, kas
stājās spēkā 03.02.2016. un kļuva neapstrīdams 03.03.2016., kā arī brīdinājums
07.04.2016. Nr.4-3/163, kas stājās spēkā 14.04.2016. un kļuva neapstrīdams
13.05.2016., un kuros A.L. piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi–
nav apmaksāti. Tāpat A.L. minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
A.L. ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un
pilnā apmērā par nekustamo īpašumu “Priekuļi” (1/2 domājamā daļa),
Mērsraga novads (kadastra numurs 8878 003 0069).
Tādējādi A.L. uz 2016.gada 21.jūniju ir parādā Mērsraga novada budžetam
nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām “Priekuļi” , Mērsraga novads, 212.61
euro, nokavējuma naudu 135.79 euro, kopā 348.40 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 A.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 6 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, I.
Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no A.L. , personas kods 020862-12505, deklarētā dzīvesvieta: Lielā iela 49,
Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 348.40
euro (trīs simti četrdesmit astoņi euro un 40 centi), tai skaitā:

Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokav.
nauda

Kopējā
parāda
summa

332. – Zeme
“Priekuļi”

206.54

130.01

336.55

1952. – ēkas
“Priekuļi”

6.07

5.78

11.85

KOPĀ:

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

348.40

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.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 A.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.
6.3. Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
A.M.
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Ņemot vērā, ka A.M. 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: 14.02.2013./13-1405, kas
stājās spēkā 21.02.2013. un kļuva neapstrīdams 22.03.2013.; 30.01.2014./14-588, kas
stājās spēkā 06.02.2014. un kļuva neapstrīdams 07.03.2014.; 07.02.2015./15-1196,

kas stājās spēkā 14.02.2015. un kļuva neapstrīdams 15.03.2015.; 10.02.2016/161319, kas stājās spēkā 17.02.2016. un kļuva neapstrīdams 17.03.2016., kā arī
brīdinājums 20.11.2013, kas stājās spēkā 27.11.2013. un kļuva neapstrīdams
26.12.2013., 04.04.2016. Nr.4-3/164, kas stājās spēkā 11.04.2016. un kļuva
neapstrīdams 10.05.2016. un kuros A.M. piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu
labprātīgi– nav apmaksāti. Tāpat A.M. minētos brīdinājumus nav apstrīdējis.
A.M. ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un
pilnā apmērā par nekustamo īpašumu “Mežgravas” (1/2 domājamās daļas),
Mērsraga novads (kadastra numurs 8878 003 0341).
Tādējādi A.M. uz 2016.gada 21.jūniju ir parādā Mērsraga novada budžetam
nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām “Mežgravas” , Mērsraga novads
580.35 euro, nokavējuma naudu 345.55 euro, kopā 925.90 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 Andra Mera 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 6 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, I.
Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no A.M. , personas kods 090271-12506, deklarētā dzīvesvieta: “Mežgravas”,
Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284 nekustamā īpašuma nodokļa parādu 925.90 euro
(deviņi simti divdesmit pieci euro un 90 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
589. – Zeme
“Mežgravas

565.10

337.47

902.47

2130. – Ēkas
“Mežgravas”

15.25

8.18

23.43

KOPĀ:

925.90

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 A.M. 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.M. ( 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.
Par 2016.gada budžeta grozījumiem
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.
pantu, un likumu “Pašvaldības budžetiem”,
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, I.
Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta
ieņēmumu plāna grozījumus 1 316 euro apmērā
2. Apstiprināt Mērsraga novada
pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta
ieņēmumu plānu 1 549 805 euro apmērā.
3. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta
izdevumu plāna grozījumus 41 316 euro apmērā.
4. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta
izdevumu plānu 1 498 189 euro apmērā.
5. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada Aizņēmumu plāna
grozījumus no Valsts kases 40 000 euro apmērā.
6. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada Aizņēmumu plānu no
Valsts kases 40 000 euro apmērā.

8.
Par dalību projektā
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Mērsraga novada pašvaldība gatavojas iesniegt Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana

lauku apvidos” aktivitātes ietvaros projekta iesniegumu „Ceļš uz skolu
rekonstrukcija”. Lai varētu projektu iesniegt vērtēšanai, nepieciešams Mērsraga
novada domes lēmums par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz
projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus, kā
arī apstiprināt, ka projektu apstiprināšanas gadījumā tiks ņemts aizņēmums Valsts
kasē, lai segtu pašvaldības līdzfinansējuma daļu.
Projekta kopējās izmaksas 40 000 EUR, tai skaitā attiecināmās projekta
izmaksas 40 000 EUR, no kuriem 90% EZF finansējums ir 36 000 EUR un pašvaldības
budžeta līdzfinansējums sastāda 10% = 4 000 EUR. Projekta summa, kas sastāda 40
000 EUR, tiks ņemta kā aizņēmums Valsts kasē. Projekta apstiprināšanas gadījumā,
2016. gadā Valsts kasē būs nepieciešams ņemt aizņēmumu par summu 40 000 EUR,
atliktā maksājuma termiņš 1 gads, aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš 2 gadi,
garantija Mērsraga novada pašvaldības budžets.
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, I.
Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
1. Iesniegt Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” aktivitātes
ietvaros projekta iesniegumu „Ceļš uz skolu rekonstrukcija”;
2. Projekta apstirpināšanas gadījumā, ņemt aizņēmumu Valsts kasē, lai segtu
pašvaldības līdzfinansējuma daļu - 40 000 euro.

9.
Par atvaļinājumu Mērsraga novada Domes priekšsēdētājam L. Karlsonam
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons lūdz piešķirt viņam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
par 2015. gadu no šā gada 11. jūlija līdz 17. jūlijam.
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, I. Indruškevičs, 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 11.jūlija līdz 17. jūlijam.
2.Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pilda domes
priekšsēdētāja vietnieks Aigars Šteinbergs, par ko saņem priekšsēdētājam noteikto
darba algu.
Pievienojas deputāts Dzintars Ceravs
10.
Par V.Rozenfeldes ievietošanu pansionātā “Rauda”
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Dome izskatījusi Vilmas Rozenfeldes iesniegumu par lūgumu viņu ievietot
ilgstošas aprūpes iestādē – pansionātā “Rauda”. V.Rozenfelde ir vientuļa pensionāre
(1920.g.), patstāvīgi par sevi parūpēties nevar. Vienīgie ienākumi pensija – 216,91
eiro, īpašumu nav.
Atklāti balsojot, ar 5 balsīm PAR (L. Karlsons, Ā.Logina, A. Dārziņš, R.Šiliņš, I.
Indruškevičs,), PRET –nav, ATTURAS 2 (I. Indruškeviča, Dz. Ceravs) DOME
NOLEMJ:
Atbalstīt V. Rozenfeldes ievietošanu ilgstošās aprūpes iestādē.

Sēdi beidz plkst.17.00

Sēdes vadītājs

Protokoliste

Lauris Karlsons

Madara Brāle

