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Sēdi atklāj plkst.15.00
Darba kārtība:
1.Par Mērsraga novada simboliku
2.Par SIA „Mērsraga Ūdens” finanšu gada pārskata apstiprināšanu
3.Par kredītu projektu realizācijai
4.Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
5.Par zemes vienību atdalīšanu no īpašuma „Kārkliņi” Mērsragā, Mērsraga novadā
6.Par Mērsraga novada pašvaldības 2011.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Aigars ŠTEINBERGS
Vija KLĒVERE
Ārija LOGINA
Gvido ERĶIS
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Gunta FĪBIGA
Roberts ŠILIŅŠ
Nepiedalās:
Ivars SMILGA- slimības dēļ
Jānis BUDREIKA - atvaļinājumā
Elviss MISIĶIS darba dēļ
Mareks JĒKABSONS-darba dēļ
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
izpilddirektors V.Veržbilovskis, galvenā grāmatvede V.Puzānova, jurists A.Ūsiņš, SIA
„Mērsraga Ūdens” valdes loceklis A.Kozlovs, grāmatvede R.Šamajeva, mākslinieki: I.Lībiete,
J.Ivanovs

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, G.Fībiga, R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
1.
Par Mērsraga novada simboliku
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Iepazīstoties ar izstrādāto Mērsraga novada ģerboņa attēla metu, saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt
pilsētas, novada simboliku, saskaņojot to ar Latvijas Valsts heraldikas komisiju,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, G.Fībiga, R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
1.Apstiprināt izstrādāto Mērsraga novada ģerboņa attēlu (pievienots-pielikums Nr.1).
2.Izstrādāt saistošos noteikumus par kārtību, kādā Mērsraga novada simbolika
izgatavojama un lietojama.
2.
Par SIA „Mērsraga Ūdens” finanšu gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo SIA „Mērsraga Ūdens” valdes loceklis A.Kozlovs
Iepazīstoties ar SIA „Mērsraga Ūdens” finanšu pārskatu par 2010.-2011.gadu, kas
atspoguļo zaudējumus Ls 27 011 Ls apmērā un bilanci par kopējo summu Ls 861 458,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, G.Fībiga, R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
apstiprināt SIA „Mērsraga Ūdens” gada pārskatu ar zaudējumiem, ievērojot LR
likuma „Par uzņēmumu gada pārskatiem” nostiprinātos noteikumus un nosacījumus.
3.
Par kredītu projektu realizācijai
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Sakarā ar projektu: Nr.11-08-LL18-L413203-000001 „Bērnu un jauniešu atpūtas laukuma
izveide”, Nr.11-08-LL18-L413205-000004 „Norāžu un informatīvo stendu izveide Mērsraga
novadā”, Nr.11-08-LL18-L413201-000005 „Informācijas centra vienkāršotā rekonstrukcija”
īstenošanas uzsākšanu,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, G.Fībiga, R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdzfinansējuma nodrošinājumam Ls 52 808,96
(piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņi tūkstoši lati 96 santīmi) apmērā, tai skaitā
projektu:
1)Nr.11-08-LL18-L413203-000001 „Bērnu un jauniešu atpūtas laukuma izveide” –
18 727,72 Ls;
2)Nr.11-08-LL18-L413205-000004 „Norāžu un informatīvo stendu izveide Mērsraga
novadā” - 9081, 24 Ls;

3)Nr.11-08-LL18-L413201-000005 „Informācijas centra vienkāršotā rekonstrukcija”
– 25 000 Ls , realizācijai.
Aizņēmuma atmaksas termiņš 10 gadi, atliktā maksājuma termiņš 3 gadi.
Aizņēmuma gada procentu likme noteikta saskaņā ar Valsts kases noteikto gada procentu
likmi .
Mērsraga novada pašvaldība garantē aizņēmuma atmaksu ar pašvaldības budžetu.

4.
Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
4.1.Izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA „Burinieki”
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 „Burinieki” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Ostas komplekss”, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878 503
0006) .
Tādējādi SIA „Burinieki” 2012.gada 17.aprīli nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
127,62, 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 „Burinieki” nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, G.Fībiga, R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „Burinieki”, Reģ. Nr.40003374042, juridiskā adrese: Kanāla iela 4,
Mērsrags, LV – 3284, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 127,62 ( viens simts divdesmit
septiņi lati un 62 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
ēkas
73,62
54,0
127,62
Mērsraga
LV85UNLA00 UNLALV2
2624
novada
50016515414
X
pašvaldība LV74HABA05
51030287614
HABALV2
2
KOPĀ
73,62
54,0
127,62
Mērsraga
LV85UNLA00 UNLALV2
novada
50016515414
X
pašvaldība LV74HABA05
51030287614
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 „Burinieki” 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.
4.2. Izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Lindas Liepiņas
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.
Lindai Liepiņai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu Lielā iela 49(„Priekuļi”), Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs
8878 003 0069).
Tādējādi Lindai Liepiņai 2012.gada 17.aprļī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
119,81, 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 Lindas Liepiņas nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, G.Fībiga, R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
Piedzīt no Lindas Liepiņas,( personas kods, deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 119,81 (viens simts deviņpadsmit lati un 81 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
1.

Zeme
333

89,51

25,88

Ēka
1952
Kopā

summa
115,39

Mērsraga
novada
pašvaldība

4,42
89,51

25,88

119,81

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0
05001651541
4
LV74HABA0
55103028761
4
LV85UNLA0
05001651541
4
LV74HABA0
55103028761
4

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 Lindas Liepiņas 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 Lindas Liepiņas ( 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.

4.3. Izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Andra Liepiņa
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.
Andrim Liepiņam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu Lielā iela 49(„Priekuļi”), Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs
8878 003 0069).
Tādējādi Andrim Liepiņam 2012.gada 17.aprļī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
133,35, 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 Andra Liepiņa nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no likuma
‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas nepieļautu
to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, G.Fībiga, R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Andra Liepiņa, (personas kods, deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 133, 35 (viens simts trīsdesmit trīs lati un 35 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
97,48
31,45
128,93
Mērsraga
LV85UNLA0
332
novada
05001651541
pašvaldība 4
Ēka
LV74HABA0
1952
4,42
55103028761
4
Kopā
97,48
31,45
133,35
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 Andra Liepiņa 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 Liepiņa ( 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.

4.4. Izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Sergeja Mitrofānova
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.
Sergejam Mitrofānovam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu Lielā iela 62, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 503
0032).
Tādējādi Sergejam Mitrofānovam 2012.gada 17.aprļī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 93,30, 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 Sergeja Mitrofānova nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, G.Fībiga, R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Sergeja Mitrofānova,( personas kods, deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 93,30 ( deviņpadsmit trīs lati un 30 sant.), tai skaitā
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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 Sergeja Mitrofānova 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 Sergeja Mitrofānova ( 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 zemes vienību atdalīšanu no īpašuma „Kārkliņi” Mērsragā, Mērsraga novadā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Novada dome izskatījusi Jāņa Viļumsona, (dzīvesvietas adrese), 2012.gada 20.marta
iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no viņam piederošā īpašuma „Kārkliņi” 2.un 3.zemes
gabalu, piešķirot tiem jaunu nosaukumu. Iesniegumam pievienota zemesgrāmatas kopija un
zemes robežu plāna kopija.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību, un Mērsraga novada teritorijas plānojumu, MK
03.11.2009.noteikumiem Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, G.Fībiga, R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
1.Atļaut atdalīt no īpašuma „Kārkliņi” Mērsragā, Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 003
0789, kopējā platība 6,4374 ha, 2.zemes gabalu, platība 1,2 ha, un 3.zemes gabalu, platība
0,43 ha.
2.Šī lēmuma 1.punktā minētajiem atdalāmajiem zemes gabaliem piešķirt kopēju
nosaukumu „Jaunkārkliņi”.
6.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2011.gada konsolidētā finanšu pārskata
apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons – iepazīstina ar neatkarīgu revidentu ziņojumu par
Mērsraga novada pašvaldības 2011.gada konsolidēto finanšu pārskatu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 71.pantu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, G.Fībiga, R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
apstiprināt neatkarīgu revidentu ziņojumu par Mērsraga novada pašvaldības 2011.gada
konsolidēto finanšu pārskatu.
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