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.15
Mērsragā,

2014.gada 19.novembrī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1.Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
2.Par izmaiņām Mērsraga novada pašvaldības pastāvīgo komisiju sastāvā
3.Par pašvaldības pārstāvi Mērsraga mūzikas un mākslas skolas padomē
4.Par izmaiņām Mērsraga ostas valdes sastāvā
5.Par Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu
6.Par grozījumiem 2011. gada 15. februāra nolikumā „Mērsraga ostas pārvaldes nolikums”
7.Par PII Dārta nolikuma apstiprināšanu
8.Par AS „Latvijas valsts meži” pārstāvi Mērsraga novada medību koordinācijas komisijā
9.Par zemes lietošanas mērķu maiņu
10.Par zemes lietošanas mērķu maiņu un adreses piešķiršanu īpašumam „Vecjūras”
11.Par Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem
12.Par štata vienības „Basketbola pulciņa vadītājs” atvēršanu
13.Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā

Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Ivars INDRUŠKEVIČS
Aigars ŠTEINBERGS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Gvido ERĶIS
Aivars UŠACKIS
Ārija LOGINA
Roberts ŠILIŅŠ
Dzintars CERAVS
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Izpilddirektora p.i.I.Timermanis, juriste I.Aleksejenkova, galv.grāmatvede V.Puzānova,
Mērsraga ostas pārvaldnieks J.Budreika, Mērsraga ostas juriste Z.Deisone
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Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, Ā.Logina,
G.Erķis, R.Šiliņš, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
1.
Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons iepazīstina klātesošos ar iepriekšējās sēdes lēmumu
izpildes pārskatu.
Vienojoties, DOME NOLEMJ:
pārskatu pieņemt zināšanai.
2.
Par izmaiņām Mērsraga novada pašvaldības pastāvīgo komisiju sastāvā
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Ņemot vērā, ka izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Krišjāni Šneideru, un viņa vietā
izpilddirektora pienākumus pilda Ivars Timermanis,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, Ā.Logina,
G.Erķis, R.Šiliņš, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), pret nav, atturas – nav, , DOME
NOLEMJ:
1) Zvejniecības un licencēšanas komisijāK.Šneidera vietā ievēlēt Ivaru Timermani,
2) Ārkārtas situāciju komisijāK.Šneidera vietā ievēlēt Ivaru Timermani,
3) Komisijā būvju pieņemšanai ekspluatācijāK.Šneidera vietā ievēlēt Ivaru Timermani,
4) Iepriekšsējās apbūves fakta vērtēšanas komisijāK.Šneidera vietā ievēlēt Ivaru Timermani,
5) Īpašumu apgrūtinājumu komisijā –
K.Šneidera vietā ievēlēt Ivaru Timermani,
6) Mērsraga novada apbalvojumu konsultatīvajā padomē –
K.Šneidera vietā ievēlēt Ivaru Timermani,
7) Mantas atsavināšanas komisijā –
K.Šneidera vietā ievēlēt Ivaru Timermani.

3.
Par pašvaldības pārstāvi Mērsraga mūzikas un mākslas skolas padomē
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Ņemot vērā Mērsraga mūzikas un mākslas skolas direktores Alitas Ozoliņas
iesniegumu par pašvaldības pārstāvi darbam Mūzikas un mākslas skolas padomē,
saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
skolas padomes sastāvā var būt pašvaldības pārstāvji,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, Ā.Logina,
G.Erķis, R.Šiliņš, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), pret nav, atturas – nav , DOME
NOLEMJ:
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deleģēt darbam Mērsraga mūzikas un mākslas skolas padomē pašvaldības
izpilddirektora p.i. Ivaru Timermani.
4.
Par izmaiņām Mērsraga ostas valdes sastāvā
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Sakarā ar atkārtoti konstatētiem finanšu pārkāpumiem Mērsraga ostā gada laikā un
ostas valdes nespēju pieņemt lēmumus, ņemot vērā domes priekšsēdētāja Laura Karlsona
priekšlikumu,
saskaņā ar Likuma par ostām 26.pantu,
atklāti balsojot, ar 5 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, A.Ušackis,
Ā.Logina), pret 4( R.Šiliņš, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), atturas – nav., DOME
NOLEMJ:
1.Atbrīvot no Mērsraga ostas valdes locekļa pienākumiem Aivaru Šaubergu,
(personas kods).
Atklāti balsojot, ar 5 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, A.Ušackis,
Ā.Logina), pret 3( R.Šiliņš, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), atturas – 1(I.Indruškevičs), DOME
NOLEMJ:
2.Iecelt Mērsraga ostas valdes locekļa amatā Andi Dārziņu,( personas kods).
5.
Par Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Izskatot Mērsraga ostas valdes 2014.gada 13.maija vēstuli Nr.3-2/048 „Par
grozījumiem ostas pārvaldes nolikumā, kurā lūgts iecelt ostas valdes priekšsēdētāja vietnieku,
ņemot vērā domes priekšsēdētāja Laura Karlsona priekšlikumu,
saskaņā ar likumu Likums par ostām 26.pantu,
atklāti balsojot, ar 5 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, A.Ušackis,
Ā.Logina),pret nav, atturas 4(R.Šiliņš, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), DOME
NOLEMJ:
iecelt Ivo Tikumu,( personas kods), par Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja
vietnieku.

6.
Par grozījumiem 2011. gada 15. februāra nolikumā „Mērsraga ostas pārvaldes
nolikums”
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Mērsraga ostas pārvalde ir pastarpināta pārvaldes iestāde, kuru dibināja Mērsraga novada
dome (1997. gada 28. novembrī Mērsraga pagasta padome).
Likuma par ostām 7. panta pirmajā daļā noteikts, ka ostas pārvalde ir publisko tiesību
subjekts, kuru izveido attiecīgās pilsētas vai novada dome. Atbilstoši likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta 8. punktā noteikumiem tikai pašvaldības dome var izveidot,
reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes un apstiprināt to nolikumus.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 7. panta pirmo daļu, 26. pantu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, G.Erķis, Ā.Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,Dz.Ceravs), pret nav, atturas – 1(I.Indruškevičs) DOME
NOLEMJ:
veikt grozījumus 2011. gada 15. februāra „Mērsraga ostas pārvaldes nolikumā” .
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7.
Par pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas pr-tājs R.Šiliņš
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, Ā.Logina,
G.Erķis, R.Šiliņš, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta” nolikumu Nr. INA-N/8 .
8.
Par AS „Latvijas valsts meži” pārstāvi Mērsraga novada Medību koordinācijas
komisijā
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Novada dome saņēmusi AS „Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes mežsaimniecības
vēstuli, kurā informē, ka „Latvijas Meža īpašnieku biedrība” pilnvarojusi AS „Latvijas valsts
meži” kā Biedrības biedru deleģēt pārstāvjus darbam medību koordinācijas komisijās.
Atbilstoši šim pilnvarojumam AS „Latvijas valsts meži” izpilddirektors , mežkopības vadītājs
Aldis Felts deleģēts Ziemeļkurzemes reģiona pašvaldību, tai skaitā Mērsraga novada Medību
koordinācijas komisijas sastāvā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, Ā.Logina,
G.Erķis, R.Šiliņš, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
apstiprināt Mērsraga novada Medību koordinācijas komisijā Aldi Feltu – „Latvijas
Meža īpašnieku biedrības” pārstāvi un AS „Latvijas valsts meži” pārstāvi.

9.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
9.1.Novada dome izskatījusi Jāņa Lapiņa , (personas kods), 2014.gada 20.oktobra
iesniegumu par lietošanas mērķu maiņu viņam piederošajiem īpašumam „Jāņi” Upesgrīvā,
Mērsraga novadā. Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija.
Dome konstatē: minētais īpašums saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu
atrodas teritorijā ar nosaukumu „Dzīvojamā apbūve jūras piekrastes ainavā”. Zemes vienība
nav apbūvēta.
Pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība 23.1.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai, kas atrodas teritorijā, kurai
atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas
plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši detālplānojumā norādītajai
plānotajai(atļautajai) izmantošanai un ievērojot šo noteikumu 14.12. punktā minēto
neapbūvētās zemes iedalījumu, un 35.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, Ā.Logina,
G.Erķis, R.Šiliņš, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
mainīt zemes lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, kods
0601, uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, kods 0600,
nekustamajam īpašumam:
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1)„Jāņi” Upesgrīvā, Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 001 0205, platība 0,81 ha.
9.2. Novada dome izskatījusi Roberta Šiliņa , (dzīvesvietas adrese), 2014.gada
4.novembra iesniegumu par lietošanas mērķu maiņu viņam piederošajam īpašumam
„Brūkleņu iela 38” ,Mērsragā, Mērsraga novadā, nosakot 0,3 ha par apbūves zemi un pārējo
lauksaimniecības zemi.
Dome konstatē: nekustamais īpašums „Brūkleņu iela 38” saskaņā ar Mērsraga novada
teritoriālo plānojumu atrodas teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve” , kur
jaunveidojamās apbūves minimālā platība ir 0,2 ha, ja netiek nodrošināta ūdensapgāde un
kanalizācija.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar pašvaldības teritoriālo plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs) , pret nav, atturas – nav (R.Šiliņš balsošanā
nepiedalās), , DOME NOLEMJ:
noteikt 2 lietošanas mērķus īpašumam „Brūkleņu iela 38”, kad.Nr.8878 003 0078,
kopējā platība 0,9 ha:
1)platībai 0,3 ha – apbūves zeme, kods 0601;
2)platībai 0,6 ha – l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
9.3. Novada dome izskatījusi Artūra Bervalda ,( dzīvesvietas adrese), 2014.gada
27.oktobra iesniegumu par lietošanas mērķu maiņu viņam piederošajam īpašumam „Kanāla
iela 6” ,Mērsragā, Mērsraga novadā, nosakot 0,12 ha par apbūves zemi un pārējo
lauksaimniecības zemi.
Dome konstatē: nekustamais īpašums „Kanāla iela 6” saskaņā ar Mērsraga novada
teritoriālo plānojumu atrodas teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve” , kur
jaunveidojamās apbūves minimālā platība ir 0,12 ha, ja tiek nodrošināta ūdensapgāde un
kanalizācija.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar pašvaldības teritoriālo plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, Ā.Logina,
G.Erķis, R.Šiliņš, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
noteikt 2 lietošanas mērķus īpašumam „Kanāla iela 6”, kad.Nr.8878 003 0637, kopējā
platība 0,3577 ha:
1)platībai 0,1200 ha – apbūves zeme, kods 0601;
2)platībai 0,2377 ha – l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
9.4. Novada dome izskatījusi Agra Sondora , (dzīvesvietas adrese), 2014.gada
1.oktobra iesniegumu par lietošanas mērķu maiņu viņam piederošajam īpašumam „Čiekuru
iela 7” ,Mērsragā, Mērsraga novadā, nosakot 0,2 ha par apbūves zemi un pārējo
lauksaimniecības zemi.
Dome konstatē: nekustamais īpašums „Čiekuru iela 7” saskaņā ar Mērsraga novada
teritoriālo plānojumu atrodas teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve” , kur
jaunveidojamās apbūves minimālā platība ir 0,2 ha, ja netiek nodrošināta ūdensapgāde un
kanalizācija.
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,
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atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, Ā.Logina,
G.Erķis, R.Šiliņš, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
noteikt 2 lietošanas mērķus īpašumam „Čiekuru iela 7”, kad.Nr.8878 003 0511, kopējā
platība 1,298 ha:
1)platībai 0,2000 ha – apbūves zeme, kods 0601;
2)platībai 1,098 ha – l/s izmantojamā zeme, kods 0101.

10.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu un adreses piešķiršanu īpašumam „Vecjūras”
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Novada dome izskatījusi Mareka Hriščevska , (dzīvesvietas adrese), 2014.gada
30.oktobra iesniegumu par lietošanas mērķu maiņu viņam piederošajam īpašumam
„Vecjūras” ,Mērsragā, Mērsraga novadā, nosakot 0,2 ha par apbūves zemi un pārējo
lauksaimniecības zemi.
Dome konstatē: nekustamais īpašums „Vecjūras” saskaņā ar Mērsraga novada
teritoriālo plānojumu atrodas teritorijā „Retināta dzīvojamā apbūve lauku ainavā”, kur
jaunveidojamās apbūves minimālā platība ir 0,3 ha, un neliela daļa īpašuma atrodas teritorijā
„Lauku teritorijas un pļavas”.
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, saskaņā ar MK 03.11.2009.noteikumiem Adresācijas
sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, Ā.Logina,
G.Erķis, R.Šiliņš, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
1.Noteikt 2 lietošanas mērķus īpašumam „Vecjūras”, kad.Nr.8878 003 0209, kopējā
platība 0,64 ha:
1)platībai 0,30 ha – apbūves zeme, kods 0601;
2)platībai 0,34 ha – l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
2.Zemes vienībai ar nosaukumu „Vecjūras” piešķirt adresi: „Vecjūras” , Mērsrags,
Mērsraga novads.

11.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu,
un likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, Ā.Logina,
G.Erķis, R.Šiliņš, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14/2014
Grozījumi 2014.gada 30.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada budžetu”,
tai skaitā:
1. Apstiprināt Mērsraga novada 2014. gada konsolidētā budžeta ieņēmumu plāna
grozījumus 3 500 eiro apmērā.
2. Apstiprināt Mērsraga novada 2014. gada konsolidētā budžeta ieņēmumu plānu 1 564
545 eiro apmērā.
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3. Apstiprināt Mērsraga novada 2014. gada konsolidētā budžeta izdevumu plāna
grozījumus 3 500 eiro apmērā.
4. Apstiprināt Mērsraga novada 2014. gada konsolidētā budžeta izdevumu plānu 1 773
385 eiro apmērā.

12.
Par štata vienības „Basketbola pulciņa vadītājs” atvēršanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju- veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, Ā.Logina,
G.Erķis, R.Šiliņš, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
atvērt štata vienību „Basketbola pulciņa vadītājs” ar šā gada 1.novembri, nosakot
darba algu 90,00 euro mēnesī.

13.
Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
13.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Ginta Dzelmes
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Gintam Dzelmem ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Liepzariņi” Upesgrīvā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 001
0199) .
Tādējādi Gintam Dzelmem 2014.gada 19.novembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
301,22 euro, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Ginta Dzelmes nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no likuma
‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas nepieļautu
to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, Ā.Logina,
G.Erķis, R.Šiliņš, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ginta Dzelmes, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 301,22 (trīs simti viens euro 22 centi) , tai skaitā:
Saņēmēja
Konts
Kods
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa

7

zeme – 1325

274,33

26,89

301,22

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0 UNLALV2
05001651541 X
4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
4

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Ginta Dzelmes darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Ginta Dzelmes ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu,
kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
13.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Jāņa Siliņa
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Jānim Siliņam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Čiekuru iela 2” (Liepzariņi) Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra
numurs 8878 003 0100) .
Tādējādi Jānim Siliņam 2014.gada 19.novembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
42,63 euro, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Jāņa Siliņa nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no likuma
‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas nepieļautu
to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
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atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, Ā.Logina,
G.Erķis, R.Šiliņš, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Dz.Ceravs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Jāņa Siliņa,( personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 42,62 (četrdesmit divi euro 62 centi) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
ēkas- 7484
novada
24,55
3,83
28,38
05001651541 X
zeme – 7483
12,45
1,79
14,24
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
KOPĀ:
37,00
5,62
42,62
55103028761
4
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Jāņa Siliņa darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem maksājumiem,
kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām (Civilprocesa likuma
592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Jāņa Siliņa ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas
atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
Sēdi beidz 17.00
Sēdes vadītājs

Lauris Karlsons

Protokoliste

Laima Valdemāre
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