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. 1
Mērsragā,

2021. gada 19.janvārī

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēde atklāta plkst. 10.00
Darba kārtībā:
1. Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi;
2. Par izpilddirektores informatīvo ziņojumu;
3. Par galvenās grāmatvedes informatīvo ziņojumu;
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā;
5. Par Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada budžeta grozījumiem;
6. Par lietošanas mērķa noteikšanu Mērsraga ostas teritorijā;
7. Par Mērsraga novada pašvaldības ielu saraksta apstiprināšanu;
8. Par īpašuma sadalīšanu.
Sēdi vada: Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Protokolē: Sekretāre Madara Brāle
Piedalās deputāti:
Juris VENCKUS
Ainārs PUMPURS
Andris LEITAS
Daiga SKVORCOVA
Jānis KRŪZE
Laima VALDEMĀRE
Nepiedalās:
Gvido ERĶIS – darba dēļ
Ārijs NEILANDS – darba dēļ
Piedalās: galvenā grāmatvede Velga Briede, izpilddirektore Agnese Kreicberga
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova,L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību ar 8 jautājumiem.
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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 izpilddirektores informatīvo ziņojumu
Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektore Agnese Kreicberga iepazīstina
klātesošos ar informatīvo ziņojumu.
Vienojoties DOME NOLEMJ:
ziņojumu pieņemt zināšanai.
3.
Par galvenās grāmatvedes informatīvo ziņojumu
Mērsraga novada pašvaldības galvenā grāmatvedes Velga Briede iepazīstina
klātesošos ar informatīvo ziņojumu.
Vienojoties DOME NOLEMJ:
ziņojumu pieņemt zināšanai.
4.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
4.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Lidijas Jakobijas
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ņemot vērā, ka Lidija Jakobija nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus par zemi un ēkām – par 2018. gada otro, trešo un
ceturto ceturksni, 2019. gadu, kā arī 2020. gadu, Mērsraga novada pašvaldība ir
uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojumi 31.01.2018./18-1164, kas stājās
spēkā 07.02.2018. un kļuva neapstrīdams 08.03.2018., 05.02.2019./19-1217, kas stājās
spēkā 12.02.2019. un kļuva neapstrīdams 13.03.2019., 23.01.2020./20-835, kas stājās
spēkā 30.01.2020. un kļuva neapstrīdams 28.02.2020., kā arī brīdinājumi 29.12.2018.
Nr.4-3/372, kas stājās spēkā 05.01.2019. un kļuva neapstrīdams 03.02.2019., kā arī
04.12.2020. Nr.4-3/355, kas stājās spēkā 11.12.2020. un kļuva neapstrīdams
09.01.2021., un kuros Lidijai Jakobijai (piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu
labprātīgi – nav apmaksāts. Tāpat Lidija Jakobija minētos brīdinājumus nav
apstrīdējusi.
Lidijai Jakobijai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu Dzintaru iela 9-18, Mērsrags, Mērsraga
novads(kadastra apzīmējums 8878 900 0134).
Tādējādi Lidija Jakobija uz 2021. gada 19. janvāri ir parādā Mērsraga novada
pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām Dzintaru iela 918, Mērsrags, Mērsraga novads 67,68 euro, nokavējuma naudu 15,85 euro, kopā 83,53
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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 Lidijas Jakobijas 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 (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova,L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Lidijas Jakobijas personas kods xxxxxx-xxxxx deklarētā dzīvesvieta:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 83,53 euro (astoņdesmit
trīs euro un 53 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
500153. –
Zeme
500608.Ēkas

36,68

8,59

45,27

31,00

7,26

38,26

KOPĀ:

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

83,53

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 Lidijas Jakobijas 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 Lidijas Jakobijas ( 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
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tiesu izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta septītās daļas
1. un 2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu
laikā pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (pasta adrese - Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
4.2. Lēmums – izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Anda Meilanda
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ņemot vērā, ka Andis Meilands nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus par zemi – par 2019. gadu un 2020. gadu, Mērsraga
novada pašvaldība ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojums 20.01.2020./20-96, kas stājās
spēkā 27.01.2020. un kļuva neapstrīdams 25.02.2020., kā arī brīdinājumi 13.01.2020.
Nr.4-3/12., kas stājās spēkā 20.01.2020., 19.12.2020. Nr.4-3/365, kas stājās spēkā
28.12.2020, un kļuva neapstrīdams17.01.2021., kuros Andim Meilandam piedāvāts
veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi – nav apmaksāti. Tāpat Andis Meilands
minēto brīdinājumus nav apstrīdējis.
Andim Meilandam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā
ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu Ceriņu iela 20, Mērsrags, Mērsraga novads ( kadastra
numurs 8878 003 0666).
Tādējādi Andis Meilands uz 2021. gada 19. janvāri ir parādā Mērsraga novada
pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi Ceriņu iela 20, Mērsrags,
Mērsraga novads 386,97 euro, nokavējuma naudu 27,25 euro, kopā 414,22 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.
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 Anda Meilanda 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 (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova,L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Anda Meilanda, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 414,22 euro (četri simti
četrpadsmit euro un 22 centi), tai skaitā:
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Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokav.
Nauda

Kopējā
parāda
summa

76802.–
Zeme

386,97

27,25

414,22

KOPĀ:

414,22

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai
no konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Anda Meilanda 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 Anda Meilanda ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām).
2. Aprēķināt nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29. panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un
to izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts
tiesu izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta septītās daļas
1. un 2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu
laikā pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
4.3.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Andra Ruskuļa
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ņemot vērā, ka Andris Ruskulis nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus par zemi un ēkām – par 2019. gadu un 2020. gadu,
Mērsraga novada pašvaldība ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas
procesu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojumi 15.02.2019./19-1376, kas stājās
spēkā 22.02.2019. un kļuva neapstrīdams 23.03.2019., 29.01.2020./20-1127, kas stājās
spēkā 05.02.2020. un kļuva neapstrīdams 04.03.2020., kā arī brīdinājums 11.09.2020.
Nr.4-3/292, kas stājās spēkā 18.09.2020. un kļuva neapstrīdams 17.10.2021., un kurā
Andrim Ruskulim (piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi – nav
apmaksāts. Tāpat Andris Ruskulis minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
Andrim Ruskulim ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā
ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
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apmērā par nekustamo īpašumu Lielā iela 50-3, Mērsrags, Mērsraga novads (kadastra
apzīmējums 8878 900 0323).
Tādējādi Andris Ruskulis uz 2021. gada 19. janvāri ir parādā Mērsraga novada
pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām Lielā iela 50-3,
Mērsrags, Mērsraga novads 80,58 euro, nokavējuma naudu 13,87 euro, kopā 94,45
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 Ruskuļa 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 (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova,L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Andra Ruskuļa, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 94,45 euro
(deviņdesmit četri euro un 45 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
17462. –
Zeme
502862.Ēkas

75,18

12,95

88,13

5,40

0,92

6,32

KOPĀ:

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

94,45

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 Andra Ruskuļa 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 Andra Ruskuļa ( 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
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nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un
to izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts
tiesu izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta septītās daļas
1. un 2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu
laikā pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (pasta adrese - Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
4.4.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Gata
Štauera
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ņemot vērā, ka Gatis Štauers nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus par zemi un ēkām – par 2018., 2019. un 2020. gadu,
Mērsraga novada pašvaldība ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas
procesu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojumi 24.01.2019./19-644, kas stājās
spēkā.31.01.2019. un kļuva neapstrīdams 01.03.2019.,22.01.2020./20-661, kas stājās
spēkā 29.01.2020. un kļuva neapstrīdams 27.02.2020., kā arī brīdinājumi 24.01.2019.
Nr.4-3/40, kas stājās spēkā 31.01.2019. un kļuva neapstrīdams 01.03.2019.,
04.12.2020. Nr.4-3/360, kas stājās spēkā 11.12.2020. un kļuva neapstrīdams
09.01.2021., un kuros Gatim Štaueram piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu
labprātīgi – nav apmaksāti. Gatis Štauers minētos brīdinājumus nav apstrīdējis.
Gatim Štaueram ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu “Rožkalni”, Mērsrags, Mērsraga novads (kadastra
numurs 8878 003 0119).
Tādējādi Gatis Štauers uz 2021. gada 19. janvāri ir parādā Mērsraga novada
pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām “Rožkalni”,
Mērsrags, Mērsraga novads 194,02 euro, nokavējuma naudu 49,93 euro, kopā 243,95
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 Gata Štauera 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,
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Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova,L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Gata Štauera, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 243,95 euro (divi
simti četrdesmit trīs euro un 93 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
386. – zeme

171,14

43,40

214,54

1985.ēkas

22,88

6,53

29,41

KOPĀ:

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

243,95

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 Gata Štauera 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 Gata Štauera (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu,
kas atrodas pie trešajām personām).
2. Aprēķināt nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29. panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un
to izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts
tiesu izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta septītās daļas
1. un 2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu
laikā pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (pasta adrese - Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
5.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada budžeta grozījumiem
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. pantu,
un likumu “Pašvaldības budžetiem”,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu
plāna grozījumus 11 739 eiro apmērā.
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2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu
plānu 1 825 950 eiro apmērā.
3. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības budžetā līdzdalību komersanta SIA
“Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” reģ. Nr.40003525848 10
000 eiro apmērā , palielinot pamatkapitālu par 10 000 eiro.
4. Palielināt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra””
pamatkapitālu, izdarot naudas ieguldījumu 10 000 eiro apmērā ar mērķi segt
ilgtermiņa kreditoru saistības pret Valsts vides dienestu par prioritāti liekot
ilgtermiņa kreditoru saistību segšanu AS “Swedbank” koncerna/grupas, SIA
”Swedbank Līzing”.
5. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr. 2/2020 “Par Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada budžetu””
6.
Par lietošanas mērķa noteikšanu Mērsraga ostas teritorijā
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi Mērsraga ostas pārvaldes 2021. gada 5. janvāra iesniegumu
par lietošanas mērķu noteikšanu. Iesniegumā lūgts pieņemt lēmumu par zemes
lietošanas mērķi Mērsraga ostas teritorijā esošajai zemes vienībai.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1) Zemes gabalam 0,018 ha platībā, kas atrodas Mērsraga ostas teritorijā Lielā
ielā 62, Mērsragā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146
un kas iznomāts Ilgvaram Ērikam Druviņam noteikt lietošanas mērķi
Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001);
2) Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146 samazināt zemes
platību ar lietošanas mērķi Noliktavu apbūve (kods 1002) par 0,018 ha
7.
Par Mērsraga novada pašvaldības ielu saraksta apstiprināšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
“Par autoceļiem” 1. panta otro daļu
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības ielu sarakstu.
8.
Par īpašuma sadalīšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi SIA “AMBER REAL” 2021. gada 11. janvāra iesniegumu
(reģistrēts ar Nr.7) par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „SIA Mērsrags I”, Lielā iela
64,Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra numurs 8878 503 0016, atdalot būvi –
ūdenstorni, ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146 032.
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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, Zemes ierīcības likuma 8. panta 3.punktu,
Saskaņā ar Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumam Nr. 698
„Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu,” un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “SIA Mērsrags I”, Lielā iela 64,Mērsrags,
Mērsraga novads, kadastra numurs 8878 503 0016, atdalot būvju īpašumu –
ūdenstorni, ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146 032.
2. Atdalāmajam būvju īpašuma ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146 032
piešķirt nosaukumu “Mērsraga ūdenstornis”.

Sēdi beidz: plkst. 11.00
Sēdes vadītājs

Roberts Šiliņš

Protokoliste

Madara Brāle
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