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.3
Mērsragā,

2020.gada 18.februārī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.00
Darba kārtībā:
Darba kārtībā:
1. Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi;
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā;
3. Par 2019. gada budžeta izpildi;
4. Par Mērsraga novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju
apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām;
5. Par grozījumiem sarakstā “Mērsraga novada pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību štata darbinieki un amata algas 2020. gadā”;
6. Par Mērsraga novada bāriņtiesas locekļu atcelšanu no amata;
7. Par Mērsraga novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu amatā;
8. Par Guntas Fībigas atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa amata.
9. Par saistošajiem noteikumiem “Par materiālo palīdzību audžuģimenēm,
bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Mērsraga novadā”;
10. Par grozījumiem vadlīnijās ”Klientu iesaistīšanai darba un sociālo prasmju
saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos”.

Sēdi vada: Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Protokolē: Sekretāre Madara Brāle
Piedalās deputāti:
Gvido ERĶIS
Ārijs NEILANDS
Ainārs PUMPURS
Laima VALDEMĀRE
Juris VENCKUS
Daiga SKVORCOVA
Lelde ROZENŠTENGELE

Nepiedalās:
Andris LEITAS – darba dēļ
Piedalās: Izpilddirektore A.Kreicberga, galvenā grāmatvede V.Puzānova
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību ar 10 jautājumiem.
1.
Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš iepazīstina klātesošos ar iepriekšējās sēdes
lēmumu izpildes pārskatu.
Vienojoties DOME NOLEMJ:
pārskatu pieņemt zināšanai( pievienots protokolam, pielikums Nr.1).
2.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
2.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Ginta Federa
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ņemot vērā, ka Gints Feders 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 16.01.2019./19-6, kas stājās
spēkā 23.01.2019. un kļuva neapstrīdams 15.02.2019., kā arī brīdinājumi
16.01.2019.Nr.4-3/10, kas stājās spēkā 23.01.2019. un kļuva neapstrīdams 15.02.2019.,
09.12.2019. Nr.4-3/434, kas stājās spēkā 16.12.2019. un kļuva neapstrīdams
14.01.2020. un kuros Gintam Federam piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu
labprātīgi – nav apmaksāti. Tāpat Gints Feders minētos brīdinājumus nav apstrīdējis.
Gintam Federam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā
ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu „Akmentiņi”, Upesgrīva, Mērsraga novadā (kadastra
numurs 8878 001 0020).
Tādējādi Gints Feders uz 2020. gada 18. februāri ir parādā Mērsraga novada
pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Akmentiņi”, Upesgrīva,
Mērsraga novads, 273,73 euro, nokavējuma naudu 30,32 euro, kopā 304,05 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 Ginta Federa 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 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ginta Federa, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 304,05 euro (trīs simti četri
euro un 05 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
parāda
iestāde
nauda
summa
15162.–
Zeme

273,73

30,32
KOPĀ:

304,05

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

304,05

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 Federa 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 Federa 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.
2.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Ilzes Kalnbērziņas-Prā
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ņemot vērā, ka Ilze Kalnbērziņa - Prā 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 18.01.2019./19-159, kas stājās
spēkā 25.01.2019. un kļuva neapstrīdams 23.02.2019., kā arī brīdinājumi
18.01.2019.Nr.4-3/21, kas stājās spēkā 25.01.2019. un kļuva neapstrīdams 23.02.2019.,
09.12.2019. Nr.4-3/430, kas stājās spēkā 16.12.2019. un kļuva neapstrīdams
14.01.2020. un kuros Ilzei Kalnbērziņai – Prā piedāvāts veikt nokavētu nodokļu
samaksu labprātīgi – nav apmaksāti. Tāpat Ilze Kalnbērziņa – Prā minētos brīdinājumus
nav apstrīdējusi.
Ilzei Kalnbērziņai – Prā ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies
saskaņā ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un
pilnā apmērā par nekustamo īpašumu „Dzintras”, Mērsragā, Mērsraga novadā
(kadastra numurs 8878 003 0932).
Tādējādi Ilze Kalnbērziņa – Prā uz 2020. gada 18. februāri ir parādā Mērsraga
novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Dzintras”,
Mērsrags, Mērsraga novads, 299,79 euro, nokavējuma naudu 36,31 euro, kopā 336,10
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 Ilzes Kalnbērziņas-Prā 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 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ilzes Kalnbērziņas-Prā, personas kods xxxxxx-xxxxxx, deklarētā
dzīvesvieta: xxxxxxxxxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 336,10 euro (trīs
simti trīsdesmit seši euro un 10 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
nauda
konta nr.
parāds
parāda
iestāde
summa
7686.– Zeme

299,79

36,31
KOPĀ:

336,10

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

336,10

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 Ilzes Kalnbērziņas-Prā 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 Ilzes Kalnbērziņas-Prā 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.
2.3.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Jurija Šabaļina
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ņemot vērā, ka Jurijs Šabaļins 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 27.01.2014./14-355, kas stājās
spēkā 03.02.2014. un kļuva neapstrīdams 04.03.2014.,05.02.2015/15-1080, kas stājās
spēkā 12.02.2015. un kļuva neapstrīdams 13.03.2015., kā arī brīdinājums
16.12.2019.Nr.4-3/469, kas stājās spēkā 23.12.2019. un kļuva neapstrīdams
21.01.2020., un kuros Jurijam Šabaļinam piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu
labprātīgi – nav apmaksāti. Tāpat Jurijs Šabaļins minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
No 02.06.2015. līdz 15.11.2019. Jurijam Šabaļinam bija piemērota maksātnespēja.
Šobrīd maksātnespēja ir pārtraukta, atjaunota iespēja piedzīt parādus.
Jurijam Šabaļinam (bijušais īpašnieks) ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas
izveidojušies saskaņā ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par nekustamo īpašumu „Kajaki”, Mērsragā,
Mērsraga novadā (kadastra numurs 8878 003 0708).
Tādējādi Jurijs Šabaļins uz 2020. gada 18. februāri ir parādā Mērsraga novada
pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Kajaki”, Mērsrags,
Mērsraga novads 217,30 euro, nokavējuma naudu 21,89 euro, kopā 239,19 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 Jurija Šabaļina 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 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Jurija Šabaļina, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta:
xxxxxxxxxxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 239,19 euro (divi simti
trīsdesmit deviņi euro un 19 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
914.– Zeme

217,30

21,89
KOPĀ:

239,19

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

239,19

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 Jurija Šabaļina 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 Jurija Šabaļina 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.

2.4.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Aigara Krikauska
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ņemot vērā, ka Aigars Krikauskis 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 25.01.2019./19-962, kas stājās
spēkā 01.02.2019. un kļuva neapstrīdams 02.03.2019., kā arī brīdinājums 12.12.2019.
Nr.4-3/465, kas stājās spēkā 19.12.2019. un kļuva neapstrīdams 17.01.2020., un kuros
Aigaram Krikauskim piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi – nav
apmaksāti. Tāpat Aigars Krikauskis minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
Aigaram Krikauskim ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies
saskaņā ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un
pilnā apmērā par nekustamo īpašumu „Tiltiņi”, Mērsraga novadā (kadastra numurs
8878 004 0088).
Tādējādi Aigars Krikauskis uz 2020. gada 18. februāri ir parādā Mērsraga
novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Tiltiņi”,
Mērsraga novads, 132,69 euro, nokavējuma naudu 14,73 euro, kopā 147,42 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 Aigara Krikauska 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 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Aigara Krikauska, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta:
xxxxxxxxxxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 147,42 euro (viens simts
četrdesmit septiņi euro un 42 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
15622.–
Zeme

130,27

14,45

144,72

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

15862.Ēkas

2,42

0,28

KOPĀ:

2,70

147,42

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 Aigara Krikauska 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 Aigara Krikauska 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.
2.5.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Valentinas Ereminas
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ņemot vērā, ka Valentina Eremina 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 paziņojumi 23.01.2018./19-183, kas stājās
spēkā 30.01.2018. un kļuva neapstrīdams 03.03.2018.,17.01.2019./19-114, kas stājās
spēkā 24.01.2019. un kļuva neapstrīdams 22.02.2019., kā arī brīdinājums 09.12.2019.
Nr.4-3/451, kas stājās spēkā 16.12.2019. un kļuva neapstrīdams 14.01.2020., un kuros
Valentinai Ereminai piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi – nav
apmaksāti. Tāpat Valentīna Eremina minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi.
Valentinai Ereminai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies
saskaņā ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un
pilnā apmērā par nekustamajiem īpašumiem Ceriņu iela 18,Mērsrags, Mērsraga
novads (kadastra numurs 8878 003 0568), Ceriņu iela 18 A, Mērsrags, Mērsraga
novads (kadastra numurs 8878 003 1065), Ceriņu iela 18 B, Mērsrags, Mērsraga
novads (kadastra numurs 8878 003 1066),

Tādējādi Valentina Eremina uz 2020. gada 18. februāri ir parādā Mērsraga
novada budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi Ceriņu iela 18,Mērsrags,
Mērsraga novads, Ceriņu iela 18 A, Mērsrags, Mērsraga novads, Ceriņu iela 18 B,
Mērsrags, Mērsraga novads 735,30, nokavējuma naudu 148,43 euro, kopā 883,73
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 Valentinas Ereminas 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 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Valentinas Ereminas, dzimšanas dati xxxxxx., deklarētā dzīvesvieta:
xxxxxxxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 883,73 euro (astoņi simti
astoņdesmit trīs euro un 73 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
10904.–
Zeme

7,14

1,44

8,58

360,95

72,86

433,81

367,21

74,13

441,34

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

(Ceriņu iela 18)

10902.Zeme
(Ceriņu iela 18A)

10903.Zeme
(Ceriņu iela 18B)

KOPĀ:

883,73

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 Valentinas Ereminas 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 Valentinas Ereminas 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.
3.
Par 2019. gada budžeta izpildi
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 2.punktu un 46. pantu, un
likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu
izpildi 2 066 916 euro apmērā.
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumu
izpildi 1 651 440 euro apmērā.
3. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta
ieņēmumu izpildi 73 213 euro apmērā.
4. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta
izdevumu izpildi 73 340 euro apmērā.
5. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada ziedojumu un dāvinājumu
budžeta ieņēmumu izpildi 826 euro apmērā.
6. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada ziedojumu un dāvinājumu
budžeta izdevumu izpildi 783 euro apmērā.
7. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada aizņēmumu atmaksas
valsts kasē izpildi 300 620 euro apmērā.
8. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada maksājumus
pamatkapitāla palielinājumam SIA “Mērsraga Ūdens” 15 327 euro apmērā.
9. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu Mērsraga novada pašvaldības norēķinu
kontos un galvenajā kasē uz 31.12.2019. 115 582 euro apmērā.

4.
Par Mērsraga novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju
apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Atbilstoši MK 28.02.2016. noteikumiem Nr.418. “Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
9.punktam, pašvaldība, aprēķinot izmaksas saimnieciskajā gadā par vienu izglītojamo
konkrētā izglītības iestādē, aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem
(EKK) iekļauj šajā punktā minētos izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā
pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts budžeta finansējumu un
Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu), ņemot vērā
audzēkņu skaitu uz 1. janvāri:
Saskaņā ar iepriekš minēto un Pielikumu Nr.2 “Mērsraga novada pašvaldības
izglītības iestāžu izdevumi savstarpējiem norēķiniem 2020. gadā pēc Mērsraga novada
pašvaldības pamatbudžeta naudas plūsmas izdevumu izpildes uz 31.12.2019.,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt izglītības iestāžu izdevumu tāmes viena audzēkņa mācību
izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Mērsraga novada pašvaldības
izglītības iestādēs no 2020. gada 1. janvāra:
Mērsraga vidusskola
106,77
Mērsraga vidusskola (neklātiene) 50%
53,39
Mērsraga PII Dārta
229,09
5.
Par grozījumiem sarakstā “Mērsraga novada pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību štata darbinieki un amata algas 2020. gadā”
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Nepieciešams veikt grozījumus Mērsraga novada domes 21.01.2020. lēmuma
Nr.17 (punkts Nr.17, protokols Nr.2) pielikumā Nr.7 ”Mērsraga novada pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību štata darbinieki un amata algas 2020. gadā”
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
Grozīt sarakstu ”Mērsraga novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību štata
darbinieki un amata algas 2020. gadā”:
1. 9. struktūrvienībā “Bāriņtiesa”:
1.1.Izveidot jaunu štata vietu - “Bāriņtiesas sekretārs” ar amata algu 5,00
euro stundā.
2. 20. struktūrvienībā “Tautas nams”:
2.1.Izslēgt amata vietu “Skaņu un gaismu operators”;
2.2.Izveidot jaunu štata vietu “Saimnieciskais vadītājs” ar amata algu
930,00 euro mēnesī.

6.
Par Mērsraga novada bāriņtiesas locekļu atcelšanu no amata
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 14. panta 1.daļas 3.punktu,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
Atcelt no Bāriņtiesas locekļa amata Litu Grudkinu un Anitu Ozolu.
7.
Par Mērsraga novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu amatā
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 2. panta pirmo daļu, bāriņtiesa ir novada, pilsētas
vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.
Bāriņtiesu likuma 3.nodaļas 9. panta 1.daļa nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē
attiecīgā pašvaldības dome.
2020. gada 7. februārī saņemts Ritmas Supes iesniegums ar lūgumu ievēlēt par
bāriņtiesas locekli.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
Par Mērsraga novada Bāriņtiesas locekli ievēlēt Ritmu Supi.
8.
Par Guntas Fībigas atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa amata
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
2020. gada 10. februārī saņemts Mērsraga novada Administratīvās komisijas
locekles Guntas Fībigas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Administratīvās komisijas
locekles amata.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
Atbrīvot Guntu Fībigu no Administratīvās komisijas locekles amata.
9.
Par saistošajiem noteikumiem “Par materiālo palīdzību audžuģimenēm,
bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Mērsraga novadā”
Mērsraga novadā”
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Saistošie noteikumi nosaka Mērsraga novada pašvaldības materiālās palīdzības
veidus audžuģimenēm, bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās pēc pilngadības sasniegšanas.
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 354 “Audžuģimenes
noteikumi” 78. apakšpunktu,

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16/2019 “Par materiālo palīdzību
audžuģimenēm, bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Mērsraga novadā”.
10.
Par grozījumiem vadlīnijās ”Klientu iesaistīšanai darba un sociālo
prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos”
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 12. panta
4.daļu,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus ar Mērsraga novada domes 2018. gada 19. jūnija lēmumu
Nr.9 (protokols Nr. 8) apstiprinātajās vadlīnijās “Klientu iesaistīšanai darba un sociālo
prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos”:
1. 16. punktu izteikt sekojošā redakcijā “pasākumos iesaista līdz 15 stundām
nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām”;
2. Vadlīniju Pielikumā Nr. 1 4.2. punktu izteikt sekojošā redakcijā” klientu
prasmju veicināšanas pasākumos nodarbināt ne vairāk kā 5 (piecas) dienas
un 15 (piecpadsmit) stundas nedēļā”.
3. Izslēgt Vadlīniju Pielikumā Nr.1 4.8. punktu.
Sēdi beidz: plkst.17.00
Sēdes vadītājs

Roberts Šiliņš

Protokoliste

Madara Brāle

