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Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
izpilddirektors V.Veržbilovskis, galvenā grāmatvede V.Puzānova, izglītības darba
koordinatore E.Kvite
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
1.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons ierosina samazināt Mērsraga vidusskolas budžetu
pašvaldības līdzekļu daļā par 10 tūkstošiem latu (no 134 053,- uz 124 053,-) un lūdz deputātus
balsot par viņa priekšlikumu.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis,), pret 4(E.Misiķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš), atturas – nav, DOME NOLEMJ:
pieņemt priekšlikumu par Mērsraga vidusskolas 2012.gada budžeta samazinājumu par
10 tūkstošiem latu.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46.pantu, un likumu “Par
pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis), pret 3(I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš), atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2012 „Par Mērsraga novada pašvaldības
2012.gada budžetu”(pievienoti protokolam – 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.
2.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Ziņo Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejas pr-tājs R.Šiliņš
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina, G.Fībiga,
E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, R.Šiliņš)pret nav, atturas –
nav,L.Karlsons, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča balsošanā nepiedalās, DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2012 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Mērsraga novadā”(pievienoti protokolam –
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.Saistošos noteikumus trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.
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3.
Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību apstiprināšanu 2014.-2020.gadam
Ziņo izpilddirektors V.Veržbilovskis
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 6.janvāra
vēstuli Nr.13.18-1e/320 „Par anketu aizpildīšanu”,
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.

Apstiprināt aizpildītās anketas ( pievienots protokolam – pielikums Nr.3):
1.1. 1.anketa:
1.1.1. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un
nepieciešamo investīciju apjomu: pašvaldību pārziņā (pilnībā vai daļēji)
esošie pakalpojumi;
1.1.2. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un
nepieciešamo investīciju apjomu: valsts pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie
pakalpojumi;
1.1.3. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un
nepieciešamo investīciju apjomu: pakalpojumi, kas nav pakalpojumu
grozā;
1.2. 2.anketa: Izvērtējums par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo
finansējumu pašvaldībās;
1.3. 3.anketa:
1.3.1. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceļu
rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz
novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas,
reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā;
1.3.2. Izvērtējums
par
veicamajiem
ieguldījumiem
valsts
ceļu
rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz
novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas,
reģionālas un novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā;
1.4. 4.anketa:
1.4.1. Pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti;
1.4.2. Valsts nodrošināmie prioritārie projekti.

2. Nosūtīt 1.punktā minētās aizpildītās anketas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
4.
Par zemes īpašuma Lielajā ielā 56A, Mērsragā pārņemšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta
14.punktu,
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Pārņemt pašvaldības īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu Lielajā ielā 56A,
Mērsragā, Mērsraga novadā (kadastra apzīmējums 8878 003 0763) no VAS „Latvijas
Hipotēku un zemes banka”.
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2.Apstiprināt VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” iesniegto akta projektu „Par
valsts zemes gabala Lielā iela 56A, Mērsragā, Mērsraga novadā (kadastra apzīmējums 8878
003 0763) nodošanu Mērsraga novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības”.
5.
Par adrešu piešķiršanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Novada dome izskatījusi Zeltītes Sergetas,( dzīvesvietas adrese), 2012.gada
15.janvāra iesniegumu par adrešu piešķiršanu telpu grupām.
Ņemot vērā, ka uz zemes gabala Bākas ielā 31 esošās telpu grupas pieder 2 īpašniecēm
sakaņā ar MK 03.11.2009.noteikumiem Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Telpu grupai ar kad. apzīmējumu 88780030372001- 001, kas atrodas uz zemes
vienības ar adresi: Bākas iela 31, Mērsrags, Mērsraga novads, piešķirt adresi:
Bākas iela 31 - 1, Mērsrags, Mērsraga novads.
2.Telpu grupai ar kad. apzīmējumu 88780030372001-002, kas atrodas uz zemes
vienības ar adresi: Bākas iela 31, Mērsrags, Mērsraga novads, piešķirt adresi:
Bākas iela 31 - 2, Mērsrags, Mērsraga novads.
6.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
6.1.Novada dome izskatījusi Staņislava Punāna, (dzīvesvietas adrese) 2012.gada
18.janvāra iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu viņam piederošajam īpašumam
Ceriņu ielā 14, Mērsragā.
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,
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
mainīt zemes lietošanas mērķi uz „individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601,
īpašumam Ceriņu ielā 14, Mērsragā, kad.Nr.8878 003 0068, visā tā platībā – 1,1288 ha.
6.2.Novada dome izskatījusi Alberta Neilanda, (dzīvesvietas adrese), 2012.gada
16.janvāra iesniegumu ar lūgumu mainīt lietošanas mērķi daļai viņam piederošā zemes
īpašuma „Sili”.
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,
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
mainīt zemes lietošanas mērķi no „individuālo māju apbūves zeme”, kods 0601, uz
„meža zeme” , kods 0201,īpašuma „Sili”, kad.Nr.8878 003 0517, kopējā platība 0,97 ha,
daļai 0,2 ha platībā.
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7.
Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
7.1. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA ”Legata”
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 „Legata” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Upesgrīvas Pīlādži”, Upesgrīva, Mērsraga novads ( kadastra numurs
8878 001 0075) .
Tādējādi SIA „Legata.” 2012.gada 14.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
233,36, 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 „Legata.” 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 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „Legata.”, Reģ. Nr.40003431928, juridiskā adrese Ropažu iela 140,
Rīga, LV – 2137, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 233,36 ( divi simti trīsdesmit trīs lati
un 36 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
184,59
48,77
233,36
Mērsraga
LV85UNLA00 UNLALV2
1416
novada
50016515414
X
pašvaldība LV74HABA05
51030287614
HABALV2
2
KOPĀ
184,59
48,77
233,36
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 „Legata” 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
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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 - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
7.2. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Daiņa Bērziņa
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.
Dainim Bērziņam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Jūras Vaski”, Lielajā ielā 154, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra
numurs 8878 003 0749).
Tādējādi Dainim Bērziņam 2012.gada 14.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
589,64, 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 Daiņa Bērziņa 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 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
Piedzīt no Daiņa Bērziņa,( personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 589,64 ( pieci simti astoņdesmit deviņi lati un 64 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Ēkas
441,69
40,56
482,25
Mērsraga
LV85UNLA0
2376
novada
05001651541
pašvaldība 4
Zeme
77,34
30,05
107,39
LV74HABA0
957
55103028761
4
Kopā
519,03
70,61
589,64
Mērsraga
LV85UNLA0
novada
05001651541
pašvaldība 4
1.

īpašuma
Kods
UNLALV2
X
HABALV2
2
UNLALV2
X
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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 Daiņa Bērziņa 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 Daiņa Bērziņa 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.
7.3. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Daces Baumanes
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.
Dacei Baumanei ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Skoras”, Bānīša ielā 2, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs
8878 003 0706).
Tādējādi Dacei Baumanei 2012.gada 14.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
148,71, 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 Daces Baumanes 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 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
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1.Piedzīt no Daces Baumanes,( personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 148,71 ( viens simts četrdesmit astoņi lati un 71 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
125,96
22,75
148,71
Mērsraga
LV85UNLA0
912
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4
Kopā
125,96
22,75
148,71
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 Daces Baumanes 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 Daces Baumanes 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.
7.4.Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Jura Kažemaka
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.
Jurim Kažemakam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
8

nekustamo īpašumu „Jūras Vaski”, Lielajā ielā 54, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra
numurs 8878 003 0749).
Tādējādi Jurim Kažemakam 2012.gada 14.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
507,35, 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 Jura Kažemaka 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 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Jura Kažemaka, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 507,35 ( pieci simti septiņi lati un 35 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Ēkas
441,69
40,56
482,25
Mērsraga
LV85UNLA0
2377
novada
05001651541
22,99
2,11
25,10
pašvaldība 4
Zeme
LV74HABA0
958
55103028761
4
Kopā
464,68
42,67
507,35
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 Jura Kažemaka 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 Jura Kažemaka 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.
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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.
7.5.Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Jāņa Eidiņa
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Jānim Eidiņam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Mežalīči” Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0865).
Tādējādi Jānim Eidiņam 2012.gada 14.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
160,29, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Jāņa Eidiņa 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 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Jāņa Eidiņa, (personas kods),(deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 160,29 ( viens simts sešdesmit lati un 29 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
115,37
44,92
160,29
Mērsraga
LV85UNLA0
1202
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4
Kopā
115,37
44,92
160,29
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:
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1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Jāņa Eidiņa darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Jāņa Eidiņa 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.
7.6.Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Vitālija Litvina
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.
Vitālijam Litvinam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Valteri”, Upesgrīvā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 001
0131).
Tādējādi Vitālijam Litvinam 2012.gada 14.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 176,35, 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 Vitālija Litvina 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 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Vitālija Litvina, (personas kods),(deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 176,35 ( viens simts septiņdesmit seši lati un 35 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
11

Ēkas
1868
Zeme
156
Kopā

16,32

2,15

summa
18,58

121,23

36,54

157,77

137,55

38,69

176,35

Mērsraga
novada
pašvaldība

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 Vitālija Litvina 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 Vitālija Litvina 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.
7.7.Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Jura Lūša
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.
Jurim Lūsim ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamiem īpašumiem „Bākas iela 12” un „Bākas iela 14”, Mērsragā, Mērsraga novadā
( kadastra numurs 8878 003 0313 un 8878 003 0315).
Tādējādi Jurim Lūsim 2012.gada 14.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
168,25, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
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Uz Jura Lūša 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 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Jura Lūša, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma nodokļa
parādu Ls 168,25 ( viens simts sešdesmit astoņi lati un 25 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Bākas iela 12
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
Zeme 1438
63,44
16,65
80,09
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
Bākas iela 14
LV74HABA0 HABALV2
Zeme 1439
69,78
18.38
88,16
55103028761 2
4
Kopā
133,22
35,03
168,25
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 Jura Lūša 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 Jura Lūša 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.
7.8.Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Martena Štefana
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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.
Martenam Štefanam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Estrādes iela 6”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878
003 0945).
Tādējādi Martenam Štefanam 2012.gada 14.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 153,32, 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 Martena Štefana 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 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Martena Štefana, (dzimšanas datums),( dzīvesvietas adrese), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 153,32 ( viens simts piecdesmit trīs lati un 32 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
110,34
42,98
153,32
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
4
Kopā
110,34
42,98
153,32
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 Martena Štefana 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 Martena Štefana mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
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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.
7.9.Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Quix Frank Wilhelm Hermann
Richard
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.
Quix Frank Wilhelm Hermann Richard ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies
saskaņā ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu „Rožziedi”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs
8878 003 1040).
Tādējādi Quix Frank Wilhelm Hermann Richard 2012.gada 14.februārī nokavētie
nodokļa maksājumi ir Ls 980,43, 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 Quix Frank Wilhelm Hermann Richard 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 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Quix Frank Wilhelm Hermann Richard,( dzimšanas datums),(dzīvesvietas
adrese), nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 980,43 ( deviņi simti astoņdesmit lati un 43
sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
750,46
229,97
980,43
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
15

4
Kopā

750,46

226,22

976,68

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0
05001651541
4
LV74HABA0
55103028761
4

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 Quix Frank Wilhelm Hermann Richard 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 Quix Frank Wilhelm Hermann Richard 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.
7.10.Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Ērika Riekstiņa
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.
Ērikam Riekstiņam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamiem īpašumiem „Vēju iela 9” Mērsragā un „Atvari”, Upesgrīvā, Mērsraga novadā
( kadastra numurs 8878 003 0555 un 8878 001 0074).
Tādējādi Ērikam Riekstiņam 2012.gada 14.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 253,64, 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 Ērika Riekstiņa nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no likuma
‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas nepieļautu
to piedziņu bezstrīda kārtībā.
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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 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ērika Riekstiņa, (personas kods),(deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 253,64 ( divi simti piecdesmit trīs lati un 64 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Vēju iela 9
Mērsraga
LV85UNLA0
Zeme 770
156,31
51,09
207,40
novada
05001651541
ēkas
30,28
3,00
33.28
pašvaldība 4
„Atvari”
LV74HABA0
zeme
9,65
3,31
12,96
55103028761
104
4
Kopā
196,24
57,40
253,64
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 Ērika Riekstiņa 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 Ērika Riekstiņa 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.
7.11.Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Kristapa Skalberga
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
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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.
Kristapam Skalbergam 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 19”(Gatvari) Mērsragā , Mērsraga novadā ( kadastra numurs
8878 003 0494).
Tādējādi Kristapam Skalbergam 2012.gada 14.februārī nokavētie nodokļa maksājumi
ir Ls 217,99, 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 Kristapa Skalberga 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 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Kristapa Skalberga, (personas kods),(deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 217,99 ( divi simti septiņpadsmit lati un 99 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
142,32
36,67
178,99
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
701
novada
05001651541 X
ēkas
34,10
4,90
39,00
pašvaldība 4
2205
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
4
Kopā
176,42
41,57
217,99
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 Kristapa Skalberga 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 Kristapa Skalberga 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
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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 - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
8.
Par SIA “Kurzemes ainava” atkritumu apsaimniekošanas maksu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Novada dome izskatījusi SIA „Kurzemes ainava” 2012.gada 3.janvāra vēstuli „Par
tarifa izmaiņām atkritumu apsaimniekošanā”.
Ņemot vērā SIA „Kurzemes ainava” iesniegtos atkritumu apsaimniekošanas
aprēķinus,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt SIA „Kurzemes ainava” noteikto atkritumu apsaimniekošanas maksu no šā
gada 1.februāra – Ls 7,90 par m3 (pašreizējais tarifs 7,60 Ls/m3).
9.
Par Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas komisijas ziņojumu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Novada dome iepazinusies ar Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas komisijas
ziņojumu.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt un pieņemt zināšanai Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas
komisijas ziņojumu (pievienots protokolam- pielikums Nr.4).
10.
Par atļauju nojaukt dzīvojamo māju īpašumā „Pigori”
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Novada dome izskatījusi Māra Mosa, dzīvesvietas adrese), 2012.gada 23.janvāra
iesniegumu ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo māju īpašumā „Pigori”, jo tā ir sabrukusi,
elektrība tai atslēgta.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
atļaut nojaukt dzīvojamo māju īpašumā „Pigori”, (zemesgrāmatā īpašums „Pigori”
iekļauts īpašumā „Spīdolas”, kad.Nr.8878 004 0054), jo tā ir sabrukusi, elektrība tai atslēgta.
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11.
Par štata vienības „Izglītības darba koordinators” likvidēšanu
Ziņo Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejas pr-tājs R.Šiliņš
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – 1(I.Indruškeviča), DOME NOLEMJ:
likvidēt štata vienību „Izglītības darba koordinators” ar 2012.gada 1.aprīli.

12.
Par štatu saraksta un amata algu apstiprināšanu
Ziņo galv.grāmatvede V.Puzānova
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas
darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, un
21.panta pirmās daļas
12.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu,
kā arī šīs atlīdzības izmaksāšanas un deputāta darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanas
kārtību,
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš)pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt štatu sarakstu un amata algas Mērsraga novada pašvaldības amatpersonām
un darbiniekiem2012.gadam.(pievienots- pielikums Nr.4)

Sēdi beidz plkst.16.00

Sēdes vadītājs

L.Karlsons

Protokoliste

L.Valdemāre
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