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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 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 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 saistošos noteikumus Nr.10/2012 Grozījumi Mērsraga novada
saistošajos noteikumos 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 vecāku līdzfinansējumu Mērsraga Mūzikas un mākslas skolai
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Novada dome izskatījusi Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas direktores A.Ozoliņas
priekšlikumu par vecāku līdzfinansējumu Mērsraga Mūzikas un mākslas skolai.
Lai uzlabotu skolas materiālo bāzi un nodrošinātu jaunizveidotās skolas audzēkņus ar
mācību līdzekļiem,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas14.punkta g) apakšpunktu,
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas nolikumu,
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.Noteikt vecāku līdzfinansējumu audzēkņa apmācībai Mērsraga Mūzikas un mākslas
skolā 5 Ls mēnesī.
2.Daudzbērnu , maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm līdzfinansējumu noteikt
50% apmērā.
3.
Par ēdināšanas maksu Mērsraga vidusskolā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Pamatojoties uz Mērsraga vidusskolas direktores I.Indruškevičas iesniegumu, ņemot
vērā pārtikas produktu cenu pieaugumu,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas14.punkta g) apakšpunktu,
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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:
ar šā gada 3.septembri maksu par skolēna ēdināšanu Mērsraga vidusskolā
noteikt 80 santīmus dienā(iepriekš 65).

4.
Par parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Zaigas
Kraukles
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.
Zaigai Krauklei ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Zeltkalni”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0770).
Tādējādi Zaigai Krauklei 2012.gada 21.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
144,50 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 Zaigas Kraukles 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 Zaigas Kraukles, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 144,50 (viens simts četrdesmit četri lati un 50 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme
125,95
18,55
144,50
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
968
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 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;
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1.2. vēršot piedziņu uz Zaigas Kraukles 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 Zaigas Kraukles( 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 adrešu datu sakārtošanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas
09.07.2012.vēstuli „Par adrešu sakārtošanu atbilstoši Mērsraga novada teritorijas
plānojumam”, kurā norādīts, ka pamatojoties uz Mērsraga pagasta padomes 2000.gada
10.februāra lēmumu Nr.2.6 „Par apdzīvoto vietu ieskaitīšanu ciemu kategorijā” Valsts adrešu
reģistrā reģistrēti ciemi: Mērsrags, Upesgrīva, Alksnāji, Ķipati, bet Mērsraga novada
teritorijas plānojumā 2011.-2023.gadam administratīvās robežas noteiktas tikai Mērsragam un
Upesgrīvai.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.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.Atstāt spēkā Mērsraga pagasta 2000.gada 10.februāra lēmumu Nr.2.6 „Par apdzīvoto
vietu ieskaitīšanu ciema kategorijā” , kur kā ciemi noteikti: Mērsrags, Upesgrīva, Alksnāji,
Ķipati.
2.Izdarot grozījumu Mērsraga novada teritorijas plānojumā pārskatīt
ciemu
administratīvās robežas un noteikt tās arī Alksnājiem un Ķipatiem.
6.
Par adrešu piešķiršanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas
17.07.2012.vēstuli Nr.2-04.1-K/3109 „Par adrešu sakārtošanu Mērsraga novadā”,
saskaņā 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.Īpašumam „Dārzeņi” Mērsraga novada Upesgrīvā piešķirt adresi:
„Dārzeņi”, Upesgrīva, Mērsraga novads.
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2. Īpašumam „Graudiņi” Mērsraga novada Upesgrīvā piešķirt adresi:
„Graudiņi”, Upesgrīva, Mērsraga novads.
3. Īpašumam „Daiļdārznieki” Mērsraga novada Upesgrīvā piešķirt adresi:
„Daiļdārznieki”, Upesgrīva, Mērsraga novads.
7.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Vecjūrnieki”
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Novada dome izskatījusi VSIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto Zemes ierīcības
projektu īpašumam „Vecjūrnieki” , kad.Nr.8878 003 0208.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
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:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Vecjūrnieki” Mērsragā, Mērsraga
novadā, kad.Nr. 8878 003 0208.
Zemes lietošanas mērķis-l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
2.Zemes vienībai Nr.1, platība 0,32 ha, piešķirt adresi: „Vecbebri”, Mērsrags,
Mērsraga novads.
3.Zemes vienībai Nr.2, platība 0,32 ha, piešķirt adresi: „Dižbebri”, Mērsrags,
Mērsraga novads.
Zemes lietošanas mērķis-l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
4.Zemes vienībai Nr.3, platība 0,32 ha, piešķirt adresi: „Dižpriedes”, Mērsrags,
Mērsraga novads.
Zemes lietošanas mērķis-l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
5.Zemes vienībai Nr.4, platība 0,31 ha, atstāt adresi: „Vecjūrnieki”, Mērsrags,
Mērsraga novads.
Zemes lietošanas mērķis-l/s izmantojamā zeme, kods 0101.

8.
Par atļauju īpašumu sadalīšanai un nosaukumu piešķiršanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
8.1.Novada dome izskatīja Janas Māras Āboliņas , (dzīvesvietas adrese), 2012.gada
10.jūlija iesniegumu par īpašuma „Jaunsiliņi” Mērsraga pagasta Mērsraga novadā sadalīšanu
un jauna nosaukuma piešķiršanu atdalāmajai zemes vienībai. Iesniegumam pievienota Zemes
grāmatas kopija un zemes robežu plāns.
Saskaņā ar likuma „Par Pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju - saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas
un apbūves kārtību, Mērsraga novada teritorijas plānojumu, MK 03.11.2009. noteikumu
„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:
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Atļaut sadalīt īpašumu „Jaunsiliņi” Mērsraga pagasta, Mērsraga novadā, kadastra Nr.
88780030089, kopplatībā 5,33 ha, divos īpašumos.
2. Atdalāmajai zemes vienībai (1.zemes gb pēc plāna) 4,8 ha platībā piešķirt nosaukumu
„Jaunmežsiliņi”.
1.

8.2.Novada dome izskatījusi Elgas Mazures pilnvarotās personas – SIA „Krauzers”
valdes locekļa Anda Araka personā 2012.gada 12.jūlija iesniegumu par E.Mazurei piederošā
īpašuma „Celmenes” sadalīšanu, kā patstāvīgu īpašumu atdalot zemes vienību , kad.
apzīmējums 8878 002 0101, 3,01 ha platībā, atdalāmajai zemes vienībai piešķirot nosaukumu
„Jauncelmenes”.
Saskaņā ar likuma „Par Pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju - saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas
un apbūves kārtību, Mērsraga novada teritorijas plānojumu, MK 03.11.2009. noteikumu
„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.Atļaut atdalīt no īpašuma „Celmenes” patstāvīgu zemes vienību, kad.apzīmējums
8878 002 0101, 3,01 ha platībā.
2.Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Jauncelmenes”.
Zemes lietošanas mērķis – 1,89 – mežsaimniecība, kods 0201;
0,85 – l/s izmantojamā zeme, kods 0101;
0,19 – zem ūdeņiem;
0,04 – zem ceļiem.
3.Atlikušajai īpašuma „Celmenes” zemes vienībai, kad.apzīmējums 8878 002 0154,
platība 3,98 ha, zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecība, kods 0201.
8.3.Novada dome izskatījusi Ulrikas Plivčas un Elīnas Zajančkovskas, kuru vārdā
uz pilnvaru pamata darbojas Jadviga Zajančkovska, (dzīvesvietas adrese), 2012.gada
3.augusta iesniegumu par atļauju no īpašuma „Upesgrīvas Upeskrasti” atdalīt atsevišķu zemes
vienību ar kad.Nr.8878 001 0173, platība 0,2973 ha, lai uz atdalītā zemes gabala uzbūvētu
vasaras māju.
Dome konstatē:
Atdalāmā zemes vienība saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu atrodas teritorijā
„Zaļumvietu teritorijas ciemos”. Apbūves noteikumos apstādījumu, skvēru, parku teritorijas
ciemu robežās nozīmē teritorijas, kuru izmantošanas veidi ir saistīti ar brīvdabas atpūtu,
teritorijas vizuālās kvalitātes un mikroklimata uzlabošanu. Šajā teritorijā nav paredzēta
iesniegumā minētās vasaras mājiņas būvniecība.
Primārais izmantošanas veids- parks, skvērs, apstādījumi, bērnu rotaļu laukums.
Sekundārais izmantošanas veids – sezonas rakstura izklaides un atpūtas objekts, sezonas
rakstura tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts.
Palīgizmantošana - sabiedriska autostāvvieta, publiskā tualete.
Saskaņā ar likuma „Par Pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju - saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas
un apbūves kārtību, Mērsraga novada teritorijas plānojumu, MK 03.11.2009. noteikumu
„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:
atļaut atdalīt no īpašuma „Upesgrīvas Upeskrasti”, kad Nr.8878 001 0088, atsevišķu
zemes vienību 0,2973 ha platībā, piešķirot atdalāmajai zemes vienībai nosaukumu
„Čakārnīši”.
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9.
Par izmaiņām Mērsraga ostas valdes sastāvā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Pamatojoties uz LR Zemkopības ministrijas 17.08.2012.vēstuli, saskaņā ar Likuma par
ostām 26.pantu,
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.Ar šā gada 20.augustu iekļaut Mērsraga ostas valdes sastāvā Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietnieci
Inesi Miķelsoni.
2.Ar šā gada 20.augustu atbrīvot iepriekšējo Zemkopības ministrijas pārstāvi Ričardu
Derkaču no Mērsraga ostas valdes locekļa pienākumiem.
10.
Par izmaiņām Iepirkumu komisijā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Ņemot vērā, ka izpilddirektors Verners Veržbilovskis un juriste Zigrīda Deisone
ilgstoši slimo un nevar piedalīties komisijas darbā,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības
funkciju pildīšanai dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var
izveidot valdes, komisijas vai darba grupas,
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:
ievēlēt Iepirkumu komisijā:
1)Ivo Tikumu- izpilddirektora p.i.(V.Veržbilovska vietā),
2)Ivaru Smilgu – deputātu (Z.Deisones vietā).
Sēdi beidz plkst.16.00

Sēdes vadītājs

Protokoliste

L.Karlsons

L.Valdemāre
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