Latvijas Republika
MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA
Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284
Tālrunis: +371 63235602; fakss: +371 63237701; e - pasts: mersrags@mersrags.lv
MĒRSRAGA NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.11
Mērsragā,

2013.gada 25.jūnijā

Sēde sasaukta plkst. 8.00
Sēdi atklāj plkst.8.00
Darba kārtība:
1.Domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
2.Pastāvīgo komiteju vēlēšanas
3.Par pastāvīgo komisiju izveidošanu
4.Par pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē
5.Par zemes īpašumu sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu
6.Par zemes nomas līguma apstiprināšanu
7.Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
8.Par zemes īpašuma tiesību piekritību un zemes platības noteikšanu ēku (būvju)
īpašuma „Bruņenieki” uzturēšanai Mērsraga novadā
9.Par atbalstu projektam
10.Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam

Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Jānis BUDREIKA
Vija KLĒVERE
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Roberts ŠILIŅŠ
Aigars ŠTEINBERGS
Ārija LOGINA
Aivars UŠACKIS

Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Galvenā grāmatvede V.Puzānova, jurists A.Ūsiņš, NĪN administratore I.Rēvalde
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atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, A.Ušackis I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
1.
Domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
Tā kā likuma „Par pašvaldībām” 40.pants nosaka, ka par pašvaldības domes
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka,
pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieka
amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram amatam
izvirzītajiem kandidātiem, L.Karlsons ierosina ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju 3 cilvēku
sastāvā un ierosina komisijā ievēlēt R.Šiliņu, Ā.Loginu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, A.Ušackis I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā:
Roberts Šiliņš
Ārija Logina
Jānis Budreika
Kandidātu izvirzīšana.
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza Robertu
Šiliņu.
Vēlēšanu biļetenos tiek ierakstīts 1 kandidāts – Roberts Šiliņš.
Pēc pārtraukuma balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs J.Budreika nolasa protokolu „Par
balsošanas rezultātiem” (protokols pievienots).
Par Robertu Šiliņu nodotas 9 balsis.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldibām” 20.pantu un 40.pantu,
aizklāti balsojot, ar 13 balsīm par, DOME NOLEMJ:
par Mērsraga novada Domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Roberts Šiliņš.

2.
Pastāvīgo komiteju vēlēšanas
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Deputāti vienojas balsot par katru komiteju atsevišķi.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, A.Ušackis I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Izveidot Finanšu komiteju 7 locekļu sastāvā:
1)Lauris Karlsons
2)Jānis Budreika
3)Aigars Šteinbergs
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4)Roberts Šiliņš
5)Ivars Indruškevičs
6)Ārija Logina
7)Vija Klēvere
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, A.Ušackis I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
2.Izveidot Tautsaimniecības komiteju 5 locekļu sastāvā:
1)Ivars Indruškevičs
2)Jānis Budreika
3)Aivars Ušackis
4)Ārija Logina
5)Vija Klēvere
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, A.Ušackis I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
3.Izveidot Sociālo,izglītības, sporta un kultūras komiteju 5 locekļu sastāvā:
1)Ivars Indruškevičs
2)Ilze Indruškeviča
3)Roberts Šiliņš
4)Ārija Logina
5)Vija Klēvere
Deputāti vienojas, ka:
1) komiteju sēdes notiks katra mēneša otrajā otrdienā:
14.00 – Sociālo, izglītības, sporta un kultūras komiteja
15.00 – Tautsaimniecības komiteja
17.00 – Finanšu komiteja
2)domes kārtējās sēdes notiks katra mēneša trešajā otrdienā plkst.15.00

3.
Par pastāvīgo komisiju izveidošanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, A.Ušackis I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
3.1.Izveidot Zvejniecības un licencēšanas komisiju 5 locekļu sastāvā.
1)Gvido Erķis
2)Ārija Logina
3)Krišjānis Šneiders
4)Viktors Līcis
5)Raitis Neilands
3.2. Ārkārtas situāciju komisija:
1)Lauris Karlsons
2)Roberts Šiliņš
3)Krišjānis Šneiders
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3.3.Komisija būvju pieņemšanai ekspluatācijā
1)Agris Jansons(Rojas novada apvienotās būvvaldes vadītājs) –
komisijas priekšsēdētājs,
2)Aivars Lācis(arhitekts) – komisijas loceklis,
3)pasūtītāja pārstāvis,
4)Krišjānis Šneiders– pašvaldības pārstāvis
3.4. Iepriekšējās apbūves fakta vērtēšanas komisija
1)Agris Jansons
2)Krišjānis Šneiders
3)Egīls Bolmanis
3.5. Īpašumu apgrūtinājumu komisija
1)Agris Jansons
2)Krišjānis Šneiders
3)Egīls Bolmanis
3.6. Inventarizācijas komisija
1)Liāna Lukse
2)Laila Smilgaine
3)Rasma Šamajeva
3.7. Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisija
1)Aigars Šteinbergs
2)Krišjānis Šneiders
3)Velga Puzānova
3.8. Mazvērtīgā inventāra un materiālu norakstīšanas komisija
1)Inta Rēvalde
2)Inga Jefrēmova
3)Laima Valdemāre
3.9.Iepirkumu komisija
1)Krišjānis Šneiders
2)Aigars Šteinbergs
3)Aivars Ušackis
4)Roberts Šiliņš
5)Velga Puzānova

4.
Par pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar Reģiona attīstības likuma 17.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, A.Ušackis I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
darbam Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē izvirzīt:
kā pastāvīgo locekli – Lauri Karlsonu
4

kā aizvietotāju – Robertu Šiliņu

5.
Par zemes īpašumu sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
5.1.Novada dome izskatījusi Ivara Bandenieka, ( dzīvesvietas adrese), 2013.gada
13.jūnija iesniegumu par atļauju īpašuma „Saulrieti” sadali 2 īpašumos. Iesniegumam
pievienota zemes robežu plāna kopija.
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 9 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, A.Ušackis I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Atļaut atdalīt no īpašuma „Saulrieti” zemes vienību ar kad. numuru 8878 003 0484,
platība 0,557 ha, zemes lietošanas mērķis- l/s izmantojamā zeme, kods 0101. Atdalāmajai
zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Muciņas”.

5.2.Novada dome izskatījusi Sigitas Lozbergas un Judras Lozbergas, dzīvo Ceriņu
ielā 12, Mērsragā, Mērsraga novadā, 2013.gada 17.jūnija iesniegumu par atļauju īpašuma
„Jaunzemji” sadali 2 īpašumos. Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija.
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 9 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, A.Ušackis I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Atļaut atdalīt no īpašuma „Ceriņu iela 12” Mērsragā (Jaunzemji) 2.zemes vienību ar
kad. numuru 8878 003 0194, platība 6,8 ha, zemes lietošanas mērķis- mežsaimniecības
zeme, kods 0201. Atdalāmajai zemes vienībai atstāt nosaukumu „Jaunzemji”.

6.
Par zemes nomas līguma apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
No Ineses Mucenieces, (dzīvesvietas adrese), šā gada 31.maijā saņemts iesniegums par
vēlēšanos nomāt pašvaldībai piederošo zemes vienību ar kad.apzīmējumu 8878 003 1070, 900
m2 platībā. Minētais zemes gabals atrodas blakus zemes vienībai ar kad.Nr.8878 003 0904, ar
adresi Zvejnieku iela 22, Mērsrags, kas jau iznomāta I.Muceniecei.
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,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, A.Ušackis I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
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apstiprināt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošas zemes vienības ar
kad.apzīmējumu 8878 003 1070, 900 m2 platībā iznomāšanu Inesei Muceniecei.

7.
Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
7.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Viktora Gaļīcina
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.
Viktoram Gaļīcinam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Ozolu iela 18”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878
003 0561).
Tādējādi Viktoram Gaļīcinam 2013.gada 25.jūnijā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
120,42 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 Viktora Gaļīcina 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, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, A.Ušackis I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Viktora Gaļīcina,( personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 120,42( viens simts divdesmit lati un 42 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
zeme
–
76,62
26,53
103,15
Mērsraga
LV85UNLA0
500090
novada
05001651541
pašvaldība 4
ēkas- 500369
13,57
3,70
17,27
LV74HABA0
55103028761
4
KOPĀ:
90,18
29,86
120,42

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2

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 Viktora Gaļīcina 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 Viktora Gaļīcina( 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.
7.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Marijas Vorobjovas
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.
Marijai Vorobjovai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamajiem īpašumiem „Ceriņu 22”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878
003 0766), „Ceriņu 26”(k.Nr.8878 003 0667), „Ceriņu 24”(Aigas) (kad.Nr.8878 003 0580),
„Ceriņu 33A”(kad.Nr.8878 003 0638), „Estrādes iela 3”(kad.Nr.8878 003 0941), „Kanāla
iela 22”(Sili),(kad.Nr.8878 003 0592), „Zvejnieku iela 29A”(8878 003 0005).
Tādējādi Marijai Vorobjovai 2013.gada 25.jūnijā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
453,25 kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Marijas Vorobjovas 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, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, A.Ušackis I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Marijas Vorobjovas, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 453,25( četri simti piecdesmit trīs lati un 25 sant.), tai skaitā:
Saņēmēja
Konts
Kods
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
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Mērsraga
novada
pašvaldība

zeme – 966,
1420,795,
1459, 1368,
812, 1310,
KOPĀ:

428, 97

24,28

453,25

LV85UNLA0 UNLALV2
05001651541 X
4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
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 Marijas Vorobjovas 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 Marijas Vorobjovas( 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.Lēmums - izpildrīkojums 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
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”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 001 0062).
Tādējādi Raimondam Babānam 2013.gada 25.jūnijā nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 120,42 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,
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atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, A.Ušackis I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Raimonda Babāna, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 153,33( viens simts trīsdesmit trīs lati un 33 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
zeme – 97
136,86
16,47
153,33
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
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( 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.

7.4.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Natālijas Vorobjovas
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.
Natālijai Vorobjovai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamajiem īpašumiem „Ceriņu 22”( Vijas), Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra
numurs 8878 003
0766), „Ceriņu 24”(Aigas) (kad.Nr.8878 003 0580), „Ceriņu
27”(Ciedras),(kad.Nr.8878 003 0679), „Kanāla 22”(Sili), (kad.Nr.8878 003 0005),
„Zvejnieku 29A”,( kad.Nr.8878 003 0005).
Tādējādi Natālijai Vorobjovai 2013.gada 25.jūnijā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
453,25 kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
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piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Natālijas Vorobjovas 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, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, A.Ušackis I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Natālijas Vorobjovas, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 905,59( deviņi simti pieci lati un 59 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
zeme – 967,
LV85UNLA0 UNLALV2
796,
886,
novada
05001651541 X
811, 1311
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
4
905,59
568,12 340,80
KOPĀ:
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 Natālijas Vorobjovas 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 Natālijas Vorobjovas( 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.
7.5.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Jāņa
Siliņa
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.
Jānim Siliņam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Čiekuru iela 2”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878
003 0100).
Tādējādi Jānim Siliņam 2013.gada 25.jūnijā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls 12,71
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 Jāņa Siliņa 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, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, A.Ušackis I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Jāņa Siliņa,( personas kods),( deklarētā dzīvesvieta ), nekustamā
nodokļa parādu Ls 12,71( divpadsmit lati un 71 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
zeme – 7483
3,89
0,06
3,95
Mērsraga
LV85UNLA0
novada
05001651541
8,63
0,13
8,76
ēkas- 7484
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4
KOPĀ:
12,52
0,19
12,71

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2

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 Jāņa Siliņa 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 Siliņa( 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.

11

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.Lēmums-izpildrīkojums 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 Kanāla ielā 15, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0510) .
Tādējādi SIA „LEGATA” 2013.gada 25.jūnijā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
281,14, 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 9 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, A.Ušackis I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „LEGATA”,reģ.Nr.40003431928, juridiskā adrese: Stabu iela 49-38 ,
Rīga, LV – 1011, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 281,14 ( divi simti astoņdesmit viens
lats un 14 sant.), tai skaitā
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
LV85UNLA00 UNLALV2
novada
50016515414
X
Zeme-1416
228,06
53, 08
281,14
pašvaldība LV74HABA05
51030287614
HABALV2
2
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus,
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
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.
8.
Par zemes īpašuma tiesību piekritību un zemes platības noteikšanu ēku (būvju)
īpašuma „Bruņenieki” uzturēšanai Mērsraga novadā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Mērsraga novada pašvaldība ir apzinājusi personas, kas likumā noteiktā termiņā nav
izmantojušas zemes nomas pirmtiesības uz viņu lietošanā bijušo zemi.
Iepazinusies ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem,
Novada dome konstatē:
1. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktu un Rojas novada
domes 10.03.2009. lēmumu Nr.4.17, Borisam Demidenko ir izbeigtas zemes lietošanas
tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8878 004 0079 (8,3 ha).
2. Par iepriekš minēto zemes vienību nav izmantotas zemes nomas pirmtiesības
(iepriekšējam zemes lietotājam līdz 10.03.2010. bija zemes nomas pirmtiesības).
3. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8878 004 0079 atrodas Borisam
Demidenko piederoša ēka ar kadastra apzīmējums 8878 004 0079 001, Pamatojoties uz Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta 4. un 4.1daļu, pašvaldībai jāpieņem lēmums par platības noteikšanu minētās
ēkas uzturēšanai.
4. Mērsraga novada teritorijas plānojums (Mērsraga novada domes 11.10.2011
saistošie noteikumi Nr.23/2011) nosaka, ka minimālā jaunizveidojamā zemes vienības platība
attiecīgajā teritorijā ir 2,00 ha.
5. Atlikusī zemes vienības daļa, kas neietver zemesgabalu ēku uzturēšanai,
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1daļu, ieskaitāma rezerves zemes fondā.
67. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8878 004 0079 nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ceļiem (ielām), tādēļ minētā zemes vienība ir zemes starpgabals,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu.
7. Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu, zemes reformas laikā uz pašvaldības
vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, ja „..tā ir zemes starpgabals..” un to nav pieprasījuši
atjaunot īpašumā bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki.
Pamatojoties uz minēto, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 14., 17. un 36.punktu, shēmu lēmuma pielikumā,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, A.Ušackis I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
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1. Sadalīt nekustamo īpašumu ar līdzšinējo kadastra numuru 8878 004 0079, izveidojot
divus īpašumus:
1.1. nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8878
004 0079 daļas (2,00 ha platībā), kas nepieciešama uz zemes vienības esošo ēku (būvju)
uzturēšanai, un kuram ar šo lēmumu tiek saglabāts nosaukums: „Bruņenieki”, Mērsraga
novadā (saskaņā ar shēmu lēmuma pielikumā – „paliekošais zemesgabals”);
1.2. nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības atdalītās daļas (6,3 ha platībā),
kuram ar šo lēmumu tiek piešķirts nosaukums: „Mežabruņenieki”, Mērsraga novads. (saskaņā
ar shēmu lēmuma pielikumā – „atdalītais zemesgabals”).
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8878 004 0079 daļām - „paliekošajam
zemesgabalam” 2,00 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601)b un atdalītajam zemesgabalam” (6.3 ha )noteikt
lietošanas mērķi- Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (NĪLM kods 0101).
3. Atzīt, ka zemes vienība „atdalītais zemesgabals” (6,3 ha) ir zemes starpgabals.
4. Atzīt, ka īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8878 004 0079
daļu („paliekošais zemesgabals”), kas nepieciešama uz zemes vienības esošo ēku (būvju)
uzturēšanai, piekrīt Mērsraga novada pašvaldībai.
5. Atzīt, ka zemes vienības daļa („atdalītais zemesgabals”) ir ieskaitāma rezerves
zemes fondā.
6. Pieprasījumu Valsts zemes dienestam piešķirt „atdalītajam zemesgabalam” zemes
vienības kadastra apzīmējumu.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese: Lielajā ielā 4, Liepājā, LV3401).

9.
Par atbalstu projektam
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
„Mērsraga brīvā laika pavadīšanas centra” valdes priekšsēdētāja Gunta Fībiga lūdz
finansiālu atbalstu „Talsu rajona partnerības” projektam „Teritorijas attīstības stratēģiju
īstenošana” bērnu laukuma labiekārtošanai pie Sociālā dienesta ēkas Lielajā ielā 53.
Vienojoties, DOME NOLEMJ:
iesnieguma izskatīšanu atlikt līdz 27.jūnijam.

10.
Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons lūdz piešķirt viņam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par
2013.gadu no šā gada 1.jūlija līdz 14.jūlijam.
Vienojoties, DOME NOLEMJ:
iesnieguma izskatīšanu atlikt līdz 27.jūnijam.
Sēdi beidz plkst.10.00

Sēdes vadītājs

L.Karlsons

Protokoliste

L.Valdemāre
14

15

