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Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284
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MĒRSRAGA NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.18
Mērsragā,

2011.gada 15.novembrī

Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst.15.00
Darba kārtība:
1.Par Mērsraga novada attīstības programmas apstiprināšanu
2.Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
3.Par Mērsraga novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem
4.Par nolikumu apstiprināšanu
5.Par Mērsraga novada pašvaldības starpinstitucionālo padomi darbam ar riska ģimenēm
6.Par nosaukumu piešķiršanu ielām un īpašumam
7.Par atbalstu Mērsraga ostas robežu maiņai
8.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
9.Par zemes ierīcības projektu izstrādi
10.Par zemes lietošanas mērķu maiņu
11.Par adreses maiņu
12.Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
13.Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību „Piejūra”
14.Par godināmajiem Valsts svētkos
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Jānis BUDREIKA
Vija KLĒVERE
Ārija LOGINA
Elviss MISIĶIS
Ivars SMILGA
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Gvido ERĶIS
Aigars ŠTEINBERGS
1

Gunta FĪBIGA
Nepiedalās:
Roberts ŠILIŅŠ- darba dēļ
Mareks JĒKABSONS – darba dēļ

Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
izpilddirektors V.Veržbilovskis, avīzes redaktors A.Klēveris, galvenā grāmatvede
V.Puzānova, juriste Z.Deisone, izglītības darba koordinatore E.Kvite
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
1.
Par Mērsraga novada attīstības programmas apstiprināšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Iepazīstoties ar izstrādāto Mērsraga novada attīstības programmu un Mērsraga novada
attīstības programmas apspriešanas rezultātiem,
Ievērojot Reģionālās attīstības likuma 13.panta 4.punktu un pamatojoties uz Kurzemes
plānošanas reģiona 2011.gada 10.oktobra atkārtoto atzinumu par Mērsraga novada attīstības
programmu Nr.6-3/78/11, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 1.punktu,
21.panta pirmās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
apstiprināt Mērsraga novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam.
2.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Ziņo juriste Z.Deisone
2.1.Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
6.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43. panta trešo daļu, 43.panta pirmās daļas 6.un
9.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga,
G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret 2 (L.Karlsons, A.Šteinbergs), atturas
– nav. , DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25/2011 Mērsraga novada Meža kapu
uzturēšanas noteikumi (pievienoti – pielikums Nr.1)
2.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmo daļu.
3.Saistošie noteikumi trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.
2.2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
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atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26/2011 Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Mērsraga novadā (pievienoti – pielikums Nr.2)
2.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmo daļu.
3.Saistošie noteikumi trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.

3.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46.pantu, un likumu “Par
pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.27/2011 Grozījumi 15.02.2011.saistošajos
noteikumos Nr.9/2011 „Par Mērsraga novada pašvaldības 2011.gada budžetu”.
2.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmo daļu.
3.Saistošie noteikumi trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4.
Par nolikumu apstiprināšanu
Ziņo juriste Z.Deisone
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
apstiprināt „Nolikumu brīvprātīgā darba popularizēšanai”. Nr. INA – N/15(pievienotspielikums Nr.3).
5.
Par Mērsraga novada pašvaldības starpinstitucionālo padome darbam ar riska
ģimenēm
Ziņo Sociālās, kultūras, izglītības un sporta komitejas priekšsēdētāja vietniece G.Fībiga
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 41. panta
pirmās daļas 2. punktu un 61. pantu, 08.10.2011. Mērsraga novada pašvaldības sociālo,
izglītības, sporta un kultūras komitejas lēmumu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1. Izveidot starpinstitucionālo padomi darbam ar riska ģimenēm šādā sastāvā:
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1.1. Starpinstitucionālās padomes vadītāja – Gunta Fībiga – Mērsraga novada sociālā
dienesta vadītāja.
1.2. Starpinstitucionālās padomes locekļi;
1.2.1. Inese Rožkalne – Mērsraga novada sociālā dienesta darbiniece ģimenēm ar
bērniem,
1.2.2. Ligita Šuca – Mērsraga novada bāriņtiesas priekšsēdētāja,
1.2.3. Ilze Indruškēviča – Mērsraga vidusskolas direktore,
1.2.4. Lita Grudkina – Mērsraga vidusskolas sociālā pedagoģe,
1.2.5. Laila Štāle – PII „Dārta” vadītāja,
1.2.6. Egīls Bolmanis - Mērsraga novada pašvaldības policists,
1.2.7. Aina Bierande – Talsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
bērnu tiesības jautājumos,
1.2.8. Jolanta Feldmane – Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa
Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore,
1.2.9. Ineta Kēle – Valsts aprobācijas dienesta Talsu teritoriālās struktūrvienības
vadītāja,
1.2.10. Egita Kvite – Mērsraga novada izglītības darba koordinatore
2.Apstiprināt „Mērsraga novada pašvaldības starpinstitucionālās padomes nolikumu
darbam ar riska ģimenēm” (pievienots – pielikums Nr.4).
6.
Par nosaukumu piešķiršanu ielām un ceļam
Ziņo izpilddirektors V.Veržbilovskis
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu un MK
03.11.2009.noteikumiem Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
6.1.Ceļam „Ābelnieki – Baltkalni” Mērsraga novada Mērsraga ciemā piešķirt
nosaukumu „Baltkalnu iela”.
6.2.Ceļam „Jēgerleja- Piejūras pļavas” Mērsraga novada Mērsraga ciemā piešķirt
nosaukumu „Jēgerlejas iela”.
6.3. Pašvaldībai piederošam ceļam Mērsraga novada Upesgrīvā piešķirt nosaukumu
„Valsts autoceļš – Upesgrīvas kapi”.
7.
Par atbalstu Mērsraga ostas robežu maiņai
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Novada dome izskatījusi Mērsraga ostas pārvaldes 2011.gada 1.novembra vēstuli
„Par ostas robežu maiņu”.
Lai nodrošinātu Mērsraga ostas kravu apgrozījuma pieaugumu, kas saistīts ar darba
vietu skaita palielināšanos un novada ekonomiskā stāvokļa stabilizāciju, pamatojoties uz
Mērsraga ostas pārvaldes 2011.gada 7.oktobra lēmumu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
atbalstīt Mērsraga ostas teritorijas paplašināšanas ieceri(robežu maiņu).
8.
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Ziņo juriste Z.Deisone
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 2011.gada
8.jūnija vēstuli Nr.2-04.1-K/196 „Par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām”, Mērsraga novada pašvaldība ir
izvērtējusi Mērsraga novada lietotāju zemes lietošanas tiesību pamatotību. Iepazinusies ar
pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem,
Mērsraga novada Dome k o n s t a t ē :
1. Ir jāpieņem lēmums par lietošanas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
1.daļas 3.punktu un 23.panta 11.daļas 1.punktu, kas paredz izbeigt zemes lietošanas tiesības,
ja zemes gabals reģistrēts lauku zemes izpirkšanas reģistrā un ir uzmērīts:
1.1. Par neapbūvētu zemes vienību (kad.apz. 88780020022) ar nosaukumu MORI, Mērsragā,
kura bija piešķirta lietošanā 2001.gada 5.jūnijā Dainim Dakstiņam.
Līgums ar pašvaldību par minētās zemes nomu nav noslēgts.
Nomas pirmtiesības beigušās ar 2009.gada 1.septembri.
Zemes vienība ir uzmērīta 2009.gadā.
1.2. Par neapbūvētu zemes vienību (kad.apz. 88780020110) ar nosaukumu MALDI,
Mērsragā, kura bija piešķirta lietošanā 1996.gada 15.martā Guntim Nīmanim.
Līgums ar pašvaldību par minētās zemes nomu nav noslēgts.
Nomas pirmtiesības beigušās ar 2009.gada 1.septembri.
Zemes vienība ir uzmērīta 2007.gadā.
Minētās zemes ir ieskaitāmas rezerves zemes fondā, pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta 2 prim daļu.
1.3. Par apbūvētu zemes vienību (kad.apz. 88780030212) Paparžu ielā 7 (Avoti), Mērsragā,
kura bija piešķirta lietošanā 1992.gada 12.augustā Guntim Paipalam.
Uz zemes vienības atrodas Guntim Paipalam piederošas ēkas.
Līgums ar pašvaldību par minētās zemes nomu nav noslēgts.
Zemes vienība uzmērīta 1992.gadā.
1.4. Par apbūvētu zemes vienību (kad.apz. 88780030223) ar nosaukumu MELDRI, Mērsragā,
kura bija piešķirta lietošanā 1992.gada 12.augustā līdzīgās daļās Gaļinai Barkānei un Irēnai
Burlakovai,
Uz zemes vienības atrodas Gaļinai Barkānei un Irēnai Burlakovai piederošas ēkas.
Līgums ar pašvaldību par minētās zemes nomu nav noslēgts.
Zemes vienība uzmērīta 1992.gadā.
1.5. Par apbūvētu zemes vienību (kad.apz. 88780030445) ar adresi Skolas iela 12, Mērsragā,
kura bija piešķirta lietošanā 1992.gada 12.augustā Guntim Nīmanim.
Uz zemes vienības atrodas Guntim Nīmanim piederošas ēkas.
Līgums ar pašvaldību par minētās zemes nomu nav noslēgts.
Zemes vienība uzmērīta 2006.gadā.
Minētās zemes vienības piekrīt Mērsraga novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
13.panta 1.daļas 8.punktu un 3.panta 5.daļu.
5

2. Ir jāpieņem lēmums par lietošanas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
1.daļas 3.punktu un 23.panta 11.daļas 1.punktu, kas paredz zemes lietošanas tiesības izbeigt ar
2008.gada 1.septembri, ja zemes gabals reģistrēts lauku zemes izpirkšanas reģistrā, bet nav
uzmērīts:
2.1. Par neapbūvētu zemes vienību (kad.apz. 88780010190) ar nosaukumu PUMPURI,
Mērsragā, kura bija piešķirta lietošanā 1992.gada 12.augustā un papildus 1996.gada
31.oktobrī Jūlijai Bulatovai.
Līgums ar pašvaldību par minētās zemes nomu nav noslēgts.
Nomas pirmtiesības beigušās ar 2009.gada 1.septembri.
Zemes gabals nav uzmērīts.
Minētā zemes vienība ir starpgabals, jo tā platība neatbilst teritorijas plānojumam.
2.2. Par neapbūvētu zemes vienību (kad.apz. 88780020176) ar adresi KRASTA IELA 15,
Mērsragā, kura bija piešķirta lietošanā Aldai Vaivodei.
Līgums ar pašvaldību par minētās zemes nomu nav noslēgts.
Nomas pirmtiesības beigušās ar 2009.gada 1.septembri.
Zemes gabals nav uzmērīts.
Minētā zemes vienība ir starpgabals, kam nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļiem, pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma
1.panta 11b punktu.
Minētā zeme piekrīt Mērsraga novada pašvaldībai.
Ņemot vērā augstāk minēto,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
I
1. Izbeigt Dainim Dakstiņam,(personas kods), zemes lietošanas tiesības uz zemi
MORI, Mērsragā ar kadastra apzīmējumu 88780020022, zemes gabala platība 3 ha.
2.Zemes vienību MORI, Mērsraga novadā ar kadastra apzīmējumu 88780020022,
zemes gabala platība 3 ha, atzīt par ieskaitāmu rezerves zemes fondā.
II
1. Izbeigt Guntim Nīmanim,(personas kods), zemes lietošanas tiesības uz zemi
MALDI, Mērsraga novadā ar kadastra apzīmējumu 88780020110, zemes gabala platība 3.63
ha.
2.Zemes vienību MALDI, Mērsraga novadā ar kadastra apzīmējumu 88780020110,
zemes gabala platība 3.63 ha, atzīt par ieskaitāmu rezerves zemes fondā.
III
1. Izbeigt Guntim Paipalam, (personas kods), zemes lietošanas tiesības uz zemi
Paparžu ielā 7 (Avoti), Mērsraga novadā ar kadastra apzīmējumu 88780030212, zemes gabala
platība 0.12 ha.
2.Iznomāt Guntim Paipalam, (personas kods), uz desmit gadiem uz zemes esošo
būvju uzturēšanas vajadzībām zemes gabalu Paparžu iela 7 (Avoti), Mērsraga novadā ar
kadastra apzīmējumu 88780030212, platību 0.12 ha.
3.Reģistrēt zemesgrāmatā kā Mērsraga novada pašvaldībai piekrītošu zemi Paparžu
iela 7, Mērsrags, Mērsraga novads, kad.Nr.88780030212, platība 0.12 ha un noteikt tai
apgrūtinājumus.
4.Pilnvarot Gunti Paipalu, (personas kods), veikt darbības, kas saistītas ar zemes
gabala Paparžu iela 7 (Avoti), kad.nr.88780030212, platība 0.12 ha , zemes reģistrēšanu
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Mērsraga novada zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, visus izdevumus, kas saistīti ar
minētajām darbībām, sedzot ar saviem līdzekļiem.
IV
1. Izbeigt Gaļinai Barkānei,(personas kods) un Irēnai Burlakovai, (personas kods),
zemes lietošanas tiesības uz zemi ar nosaukumu MELDRI, Mērsraga novadā, ar kadastra
apzīmējumu 88780030223, zemes gabala platība 0.2 ha.
2.Iznomāt Gaļinai Barkānei (personas kods) un Irēnas Burlakovas mantiniekiem
līdzīgās daļās uz desmit gadiem uz zemes esošo būvju uzturēšanas vajadzībām zemes gabalu
ar nosaukumu MELDRI, Mērsraga novadā ar kadastra apzīmējumu 88780030223, ar platību
0.2 ha.
3.Reģistrēt zemesgrāmatā kā Mērsraga novada pašvaldībai piekrītošu zemi ar
nosaukumu MELDRI, Mērsraga novadā, kad.apz.88780030223 un noteikt tai apgrūtinājumus.
4.Pilnvarot Gaļinu Barkāni (personas kods) un Irēnas Burlakovas mantiniekus, veikt
darbības, kas saistītas ar zemes gabala MELDRI, kad.nr.88780030223, platība 0.2 ha , zemes
reģistrēšanu Mērsraga novada zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, visus izdevumus, kas
saistīti ar minētajām darbībām, sedzot ar saviem līdzekļiem.
V
1. Izbeigt Guntim Nīmanim, (personas kods), zemes lietošanas tiesības uz zemi
Skolas ielā 12, Mērsraga novadā ar kadastra apzīmējumu 88780030445, zemes gabala platība
2.48 ha.
2.Iznomāt Guntim Nīmanim, (personas kods), uz desmit gadiem uz zemes esošo
būvju uzturēšanas vajadzībām zemes gabalu Skolas iela 12, Mērsraga novadā ar kadastra
apzīmējumu 88780030445, platību 2.48 ha.
3.Reģistrēt zemesgrāmatā kā Mērsraga novada pašvaldībai piekrītošu zemi Skolas iela
12, Mērsrags, Mērsraga novads, kad.Nr.88780030445, platība 2.48 ha un noteikt tai
apgrūtinājumus.
4.Pilnvarot Gunti Nīmani, (personas kods), veikt darbības, kas saistītas ar zemes
gabala Skolas iela 12, kad.nr.88780030445, platība 2.48 ha, zemes reģistrēšanu Mērsraga
novada zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, visus izdevumus, kas saistīti ar minētajām
darbībām, sedzot ar saviem līdzekļiem.
VI
1.Izbeigt Jūlijai Bulatovai, personas kods), zemes lietošanas tiesības uz neapbūvētu
zemi PUMPURI, Mērsraga novadā ar kadastra apzīmējumu 88780010190, zemes gabala
platība 0.01 ha.
2.Zemes vienību PUMPURI, Mērsraga novadā ar kadastra apzīmējumu 88780010190,
zemes gabala platība 0.01 ha, atzīt kā starpgabalu piekrītošu pašvaldībai un to reģistrēt
zemesgrāmatā.
VII
1.Izbeigt Aldai Vaivodei, (personas kods), zemes lietošanas tiesības uz neapbūvētu
zemes vienību 0,22 ha platībā (kad.apz.88780020176), kas ir daļa no zemes gabala Krasta ielā
15, Mērsragā, Mērsraga novadā ar kadastra Nr. 88780020004.
2.Zemes vienību Krasta ielā 15, Mērsragā, Mērsraga novadā ar kadastra apzīmējumu
88780020176, zemes gabala platība 0,22 ha, atzīt kā starpgabalu piekrītošu pašvaldībai un to
reģistrēt zemesgrāmatā.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese
Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža.
9.
Par zemes ierīcības projektu izstrādi
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Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
9.1.Novada dome izskatījusi Danutes Lejas, (dzīves vietas adrese) 2011.gada
9.septembra iesniegumu par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu viņai piederošā īpašuma
„Auni” , kad.Nr.8878 001 0050, platība 0,8366 ha, sadalei. Iesniegumam pievienota
zemesgrāmatas kopija, zemes robežu plāna kopija.
Dome konstatē:
Saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu augstāk minētais īpašuma atrodas
Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, kur jaunveidojamo zemes vienību
minimālā platība noteikta 0,2 ha, ja netiek nodrošināta centralizētā ūdensapgāde u
kanalizācija.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumu 10.3.punktu un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Auni”, Upesgrīvā , Mērsraga
novadā, kad.Nr.8878 001 0050, kopējā platība 0,8366 ha, sadalei.
2.Projektu saskaņot ar:
2.1.Latvenergo;
2.2.Lattelecom;
2.3.Mērsraga novada pašvaldību
3.Projektā parādīt:
3.1.lietu tiesības, kas apgrūtina atdalāmos īpašumus,
3.2. piebraucamo ceļu iespēju.
4.Zemes ierīcības projekta izstrādei izmantot zemes robežu plānu.
9.2.Novada dome izskatījusi Ilgas Amandas Zelderes,( dzīves vietas adrese),
2011.gada 4.novembra iesniegumu par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma
„Lazdāji”(Ozolu iela 42) sadalei. Iesniegumam pievienota zemesgrāmatas kopija, zemes
robežu plāna kopija. Iesniegumam pievienota zemesgrāmatas kopija, zemes robežu plāna
kopija.
Dome konstatē:
Saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu augstāk minētais īpašuma atrodas
Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, kur jaunveidojamo zemes vienību
minimālā platība noteikta 0,12 ha, ja tiek nodrošināta centralizētā ūdensapgāde u kanalizācija.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumu 10.3.punktu un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Lazdāji”(Ozolu iela 42),
Mērsragā , Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 003 0621, kopējā platība 0,3002 ha, sadalei.
2.Projektu saskaņot ar:
2.1.Latvenergo;
2.2.Lattelecom;
2.3.Mērsraga novada pašvaldību
3.Projektā parādīt:
3.1.lietu tiesības, kas apgrūtina atdalāmos īpašumus,
3.2. piebraucamo ceļu iespēju.
4.Zemes ierīcības projekta izstrādei izmantot zemes robežu plānu.
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10.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
10.1.Novada dome izskatījusi Ingas Matisones, (dzīves vietas adrese), 2011.gada
1.novembra iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi viņai piederošajam
īpašumam „Asni” Mērsraga novada Mērsragā, kad.Nr.8878 003 0664, platība 0,25 ha.
Dome konstatē:
Saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu augstāk minētās teritorijas atrodas
„Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamās apbūves” teritorijā. Zemes gabals ir neapbūvēts.
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 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
mainīt zemes lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601 uz
„neapgūto individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0600, nekustamajam īpašumam
„Asni” Mērsragā, Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 003 0664, platība 0,2525 ha.
10.2.Novada dome izskatījusi Ineses Lagzdiņas, (dzīves vietas adrese), 2011.gada
31.oktobra iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi viņai piederošajam
īpašumam Kanāla iela 11, Mērsragā, Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 003 0266, platība 0,471
ha.
Dome konstatē:
Saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu augstāk minētās teritorijas atrodas
„Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamās apbūves” teritorijā. Zemes gabals ir neapbūvēts.
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 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
mainīt zemes lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601 uz
„neapgūto individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0600, nekustamajam īpašumam
Kanāla ielā 11, Mērsragā, Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 003 0266, platība 0,471 ha.
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11.
Par adreses maiņu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Novada dome izskatījusi biedrības „Ūdensrozītes” valdes locekles Guntas Fībigas
2011.gada 2.novembra vēstuli par adreses maiņu biedrībai „Ūdensrozītes”.
Saskaņā ar MK 03.11.2009.noteikumiem Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
mainīt juridisko adresi biedrībai „Ūdensrozītes” no pašreizējās
Lielā iela 53N, Mērsrags, Mērsraga novads uz
Lielā iela 53 – 3, Mērsrags, Mērsraga novads.
12.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā
Ziņo juriste Z.Deisone
1. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA ”Fregats”
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.
SIA „Fregats” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Mērsraga kuģu remonta iecirknis” Mērsragā, Mērsraga novadā
( kadastra numurs 8878 503 0059) .
Tādējādi SIA „Fregats” 2011.gada 15.novembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
705,35, 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 SIA „Fregats” 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 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.

Piedzīt no SIA „Fregats”, NMR Nr.40003485530, juridiskā adrese Stūres iela 6 - 42,
Rīga, LV – 1055, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 705,35( septiņi simti pieci lati 35
sant.), tai skaitā:

Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokavējum
a

Kopējā parāda
summa

Saņēmēja
iestāde

Konts

Kods

10

ēkas
1692

KOPĀ

578,50

578,50

nauda
126,85

126,85

705,35

705,35

Mērsraga
novada
pašvaldība
Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA00
50016515414
LV74HABA05
51030287614
LV85UNLA00
50016515414
LV74HABA05
51030287614

UNLALV2
X
HABALV2
2
UNLALV2
X
HABALV2
2

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 SIA „Fregats” mantu ( 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.
2. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Andreja Majanca
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.
Andrejam Majancam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamajiem īpašumiem: „Stopiņu iela 7” ( kadastra numurs 8878 003 1021) un „Stopiņu
iela 9”( kadastra numurs 8878 003 1020), Mērsragā, Mērsraga novadā .
Tādējādi Andrejam Majancam 2011.gada 15.novembri nokavētie nodokļa maksājumi
ir Ls 434,77 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 Andreja Majanca 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 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Andreja Majanca,( personas kods), (deklarētā dzīves vieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 434,77 ( četri simti trīsdesmit četri lati 77 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
189,53
24,84
214,37
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
1516
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
4
zeme
192,44
27,96
220,40
1515
Kopā
381,97
52,80
434,77
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
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 Andreja Majanca 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 Andreja Majanca mantu ( 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.
3. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Raimonda Babāna
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
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maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Raimondam Babānam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Lāses”, Upesgrīvā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 001
0062).
Tādējādi Raimondam Babānam 2011.gada 15.novembrī nokavētie nodokļa maksājumi
ir Ls 202,09, 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 Raimonda Babāna 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 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Raimonda Babāna, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 202,09 ( divi simti divi lats 09 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
166,83
35,26
202, 09
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
97
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
4
Kopā
166,83
35,26
202, 09
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
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 Raimonda Babāna 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 Raimonda Babāna mantu ( 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.
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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.

4. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Modra Erdmaņa
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.
Modrim Erdmanim ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Bākas iela 24B”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878
003 0901).
Tādējādi Modrim Erdmanim 2011.gada 15.novembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 275,44, 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 Modra Erdmaņa 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 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Modra Erdmaņa, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 275,44 ( divi simti septiņdesmit pieci lati 44 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
215,13
60,31
275,44
Mērsraga
LV85UNLA0
1294
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4
Kopā
215,13
60,31
275,44
Mērsraga
LV85UNLA0
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0

īpašuma
Kods
UNLALV2
X
HABALV2
2
UNLALV2
X
HABALV2
14

55103028761
4

2

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 Modra Erdmaņa 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 Modra Erdmaņa mantu ( 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.

5. 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 2011.gada 15.novembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 260,28, 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,
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atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ginta Dzelmes, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 260,28 ( divi simti sešdesmit lati 28 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
213,71
46,57
260,28
Mērsraga
LV85UNLA0
1325
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4
Kopā
213,71
46,57
260,28
Mērsraga
LV85UNLA0
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4

īpašuma
Kods
UNLALV2
X
HABALV2
2
UNLALV2
X
HABALV2
2

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 Gintas 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 Gintas Dzelmes mantu ( 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.
6. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Santas Silnieces
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
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maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Santai Silniecei ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Mežalīči” Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 002 0865).
Tādējādi Santai Silniecei 2011.gada 15.novembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
182,31, 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 Santas Silnieces 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 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Santas Silnieces, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta) , nekustamā
nodokļa parādu Ls 182,31 ( viens simts astoņdesmit divi lati 31 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
129,45
52,86
182,31
Mērsraga
LV85UNLA0
1201
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4
Kopā
129,45
52,86
182,31
Mērsraga
LV85UNLA0
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4

īpašuma
Kods
UNLALV2
X
HABALV2
2
UNLALV2
X
HABALV2
2

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 Santai Silniecei 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 Santas Silnieces mantu ( 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
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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.

7. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Ivetas Lagzdiņas
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.
Ivetai Lagzdiņai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Podkalni”( Lielā iela 71) Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra
numurs 8878 003 0450).
Tādējādi Ivetai Lagzdiņai 2011.gada 15.novembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
160,08, 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 Ivetas Lagzdiņas 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 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ivetas Lagzdiņas,( personas kods),( deklarētā dzīvesvieta) , nekustamā
nodokļa parādu Ls 160,08 ( viens simts sešdesmit lati 08 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
124,98
35,10
160,08
Mērsraga
LV85UNLA0
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4
Kopā
124,98
35,10
160,08
Mērsraga
LV85UNLA0
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4

īpašuma
Kods
UNLALV2
X
HABALV2
2
UNLALV2
X
HABALV2
2
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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 Ivetas Lagzdiņas 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 Ivetas Lagzdiņas mantu ( 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.
Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību „Piejūra”
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus, t.sk. sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izpildi,
saskaņā ar likuma Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
1.Akceptēt SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” ES Kohēzijas
fonda līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta „Piejūras reģiona sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta”, tehniski ekonomisko pamatojumu un projekta
iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomus atbilstoši projekta tehniski
ekonomiskajā pamatojumā un projekta iesniegumā norādītajam.
2.Lai nodrošinātu ar ES Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā projekta „Piejūras
reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta” īstenošanu, sniegt
pašu finansējuma daļas galvojumu, proporcionāli Mērsraga novada pašvaldībai piederošajam
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” kapitāla daļu skaitam, t.i. 1,2%
apmērā no kopējās pašu finansējuma daļas, jeb 4020,00 LVL. Projekta īstenošanai
nepieciešamo pašu finansējuma daļu, kas sastāda 335000,00 LVL, SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” saņemt ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādes.
Galvot īstermiņa kredītu 5892,00 LVL apmērā projekta neattiecināmo izmaksu – pievienotās
vērtības nodokļa segšanai.
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14.
Par godināmajiem Valsts svētkos
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Pamatojoties uz pašvaldības iestāžu vadītāju un Mērsraga iedzīvotāju priekšlikumiem,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par ( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, V.Klēvere), pret nav,
atturas – nav. , DOME NOLEMJ:
Latvijas Republikas 93.dzimšanas dienā ar goda rakstiem apbalvot:
N.p.k.
1.

Vārds, uzvārds
Oskars Veinbergs

2.

Liāna Lukse

3.

Aivars Ušackis

4.

Zigrīda Deisone

5.

Ilgonis Romanovs

6.

Zane Alkšbirze

7.

Māra Grīva

8.

Ingrīda Smeltere

9.

Dace Kviese

10.

Olīvija Seļicka

11.

Terēze Zodaka

12.
13.
14.
15.
16.

Mārīte Tomsone
Kristīne Anstrauta
Kristīne Berķe
Inga Kalniņa
Sarmīte Laure

17.

Gunta Fībiga

18.

Velga Puzānova

19.

Inta Rēvalde

Kas izvirza
Mērsraga
pārvalde
Mērsraga
pārvalde
Mērsraga
pārvalde
Mērsraga
pārvalde
Deputāts
A.Šteinbergs

Par kādiem nopelniem
ostas Par apzinīgu un ilggadīgu
darbu
ostas Par apzinīgu un ilggadīgu
darbu
ostas Par apzinīgu un ilggadīgu
darbu
ostas Par apzinīgu un ilggadīgu
darbu
Par mūža ieguldījumu un
apzinīgu darbu Mērsraga ostas
attīstībā
Mērsraga
Par
augstu
profesionālo
vidusskola
meistarību un radošu darbību
pedagoģiskajā
procesā,
veiksmīgu
sadarbību
ar
sadarbības partneriem
Mērsraga
Par apzinīgu darba pienākumu
vidusskola
pildīšanu
Mērsraga
Par apzinīgu darba pienākumu
vidusskola
pildīšanu
Mērsraga
Par apzinīgu darba pienākumu
vidusskola
pildīšanu, par radošu darbību
pedagoģiskajā procesā
Mērsraga
Par
mūža
ieguldījumu
vidusskola
pedagoģiskajā
darbā,
sabiedrisko aktivitāti
PII „Dārta”
Par apzinīgu darbu (35 darba
gadi)
PII „Dārta”
Par ilggadīgu apzinīgu darbu
PII „Dārta”
Par ilggadīgu apzinīgu darbu
PII „Dārta”
Par apzinīgu darbu
PII „Dārta”
Par apzinīgu darbu
PII „Dārta”
Par apzinīgu pedagoģisko
darbu
Izpilddirektors
Par apzinīgu darbu
V.Veržbilovskis
Izpilddirektors
Par apzinīgu un ilggadīgu
V.Veržbilovskis
darbu
Izpilddirektors
Par apzinīgu un ilggadīgu
V.Veržbilovskis
darbu
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20.

Lilita Rožkalne

21.

Juris Grudkins

22.
23.

Silva Štreinerte
Ikars Žīgurs

24.

Viktors Sibiļevs

25.

Aigars Šteinbergs

26.

Imants Rožkalns

Mērsraga
iedzīvotāji-kaimiņi
Mērsraga
autobraucēji

Par izpalīdzīgu un atsaucīgu
sirdi
Par labu darbu, atsaucību,
izpalīdzību un laipnību

Deju kopa „Silva”
Sporta organizators
I.Indruškevičs
Sporta organizators
I.Indruškevičs
Mērsraga
ostas
pārvalde
Mērsraga
ostas
pārvalde

Kā labai kolektīva vadītājai
Par aktīvu darbu ar jauniešiem
Par mūža ieguldījumu sporta
attīstībā
Par apzinīgu darbu
Par apzinīgu darbu

Sēdi beidz 17.00

Sēdes vadītājs

L.Karlsons

Protokoliste

L.Valdemāre
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