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.16
Mērsragā,

2013.gada 17.septembrī

Sēde sasaukta plkst.15.00
Sēdi atklāj plkst.15.00
Darba kārtība:
1.Par iepriekšējās sēdes lēmumu izpildi
2.Par Mērsraga ostas valdi
3. Par pārstāvja deleģēšanu dalībai sadarbības sanāksmēs Nacionālā veselības dienesta
Kurzemes nodaļā
4.Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašuma „Spuras” sadalei
5.Par īpašumu sadalīšanu
6.Par nosaukuma piešķiršanu ēku-būvju īpašumiem
7.Par adrešu piešķiršanu
8.Par parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
9.Par SIA „Mērsraga Ūdens” valdes locekli
10.Par nekustamā īpašuma Ozolu ielā 1-14 Mērsragā, Mērsraga novadā atsavināšanu un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
11.Par grozījumiem 2011.gada 18.janvāra lēmumā Nr.7 „Par maksu iebraukšanai kāpu zonā”
12.Par grozījumiem 2011.gada 15.februāra lēmumā Ņr.15 „Par telpu īres izcenojumiem
Mērsraga tautas namā”
13.Par grozījumiem 2011.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.13 „Par reklāmas izcenojumu izdevumā
„Mērsraga avīze”
14.Par grozījumiem 2011.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.14 „Par PII „Dārta” pakalpojumu
maksām”.
15.Par grozījumiem 2011.gada 19.jūlija lēmumā Nr.5 „Par pakalpojumu maksu
apstiprināšanu”.
16.Par grozījumiem 2011.gada 16.augusta lēmumā Nr.1 „Par maksu par bērnu ēdināšanu PII
„Dārta”.
17.Par grozījumiem 2012.gada 14.februāra lēmumā Nr.8 „Par SIA „Kurzemes ainava”
atkritumu apsaimniekošanas maksu.
18.Par grozījumiem 2012.gada 21.augusta lēmumā Nr.2 „Par vecāku līdzfinansējumu
Mērsraga mūzikas un mākslas skolai”.
19.Par grozījumiem 2013.gada 15.janvāra lēmumā Nr.4 „Par autobusu ISUZU pārvadājumu
pakalpojumu izmaksām”.
20.Par grozījumiem 2013.gada 21.maija lēmumā Nr.3 „Par Mērsraga novada bibliotēkas un
Informācijas centra pakalpojumu maksu”.
21.Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.25/2011 „Mērsraga novada Meža kapu
uzturēšanas noteikumi”.
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22. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.4/2011 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”.
23. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.5/2011 „Nodeva par pašvaldības izstrādāto
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”.
24.Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.11/2011 „Materiālā palīdzība Mērsraga
novadā”.
25.Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.12/2011 „Par pašvaldības nodevām
tirdzniecībai un reklāmas izvietošanai publiskās vietās Mērsraga novadā”.
26.Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.13/2011 „Mērsraga novada teritorijas ,
dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības
noteikumi”.
27.Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.5/2012 „Par licencēto makšķerēšanu 2011. –
2013.gadā”.
28. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.4/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Mērsraga novadā”.
29. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par neapbūvētas pašvaldības
zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Mērsraga novadā”.
30.Par grozījumiem 2011.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2011 „Mērsraga novada
pašvaldības nolikums”.
31.Par grozījumiem 2011.gada 15.februāra Mērsraga novada domes lēmumā Nr.5 „Par
Mērsraga ostas pārvaldi” un grozījumiem Mērsraga ostas pārvaldes nolikumā.
32.Par Mērsraga novada vēlēšanu komisiju.
33.Par Mērsraga novada pašvaldības policijas iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšanu.
34.Par īpašumu „Sigitas” Mērsraga novada Upesgrīvā.
35.Par Mērsraga novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
36.Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa Vijai Klēverei
37.Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa Jānim Budreikam

Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Aigars ŠTEINBERGS
Ārija LOGINA
Aivars UŠACKIS
Vija KLĒVERE
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Roberts ŠILIŅŠ
Nepiedalās:
Jānis BUDREIKA- komandējumā
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta direktore
Liene Kristapsone un Pašvaldību pārraudzības departamenta vadītāja Inga Gulbe,
Izpilddirektors K.Šneiders, jurists A.Ūsiņš, galv.grāmatvede V.Puzānova, SIA „Mērsraga
Ūdens” valdes loceklis A.Kozlovs, Mērsraga iedzīvotāja I.Lagzdiņa
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Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.

1.
Par iepriekšējās sēdes lēmumu izpildi
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons iepazīstina klātesošos ar iepriekšējās sēdes lemumu
izpildes pārskatu (pievienots– pielikums Nr.1).
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
pārskatu pieņemt zināšanai.
2.
Par Mērsraga ostas valdi
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Ņemot vērā, ka sakarā ar 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām mainījies novada
domes sastāvs,
saskaņā ar Likuma par ostām 26.pantu, kas nosaka, ka ostu valdi izveido attiecīgās
pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju –
pašvaldības amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,
Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru
norīkojis attiecīgais ministrs, kā arī vienādās proporcijās pašvaldības deputātus un ostā
funkcionējošo komercsabiedrību pārstāvjus,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1.Atbrīvot no Mērsraga ostas valdes locekļa pienākumiem:
Ivaru Smilgu
Gvido Erķi
2.Pamatojotires uz LR Satiksmes ministrijas 2013.gada 9.septembra vēstuli Nr.0103/147 „Par Satiksmes ministrijas amatpersonas norīkošanu iekļaušanai Mērsraga ostas
valdē” iekļaut Mērsraga ostas valdē
Ingunu Strautmani – Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktora
vietnieci Valsts kapitāla daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļas vadītāju.

3.
Par pārstāvja deleģēšanu dalībai sadarbības sanāksmēs Nacionālā veselības dienesta
Kurzemes nodaļā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Izskatot Nacionālās veselības dienesta Kurzemes nodaļas 18.07.2013.vēstuli „Par
pārstāvja deleģēšanu dalībai sadarbības sanāksmēs”,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību,
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atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
par pārstāvi dalībai Nacionālās veselības dienesta Kurzemes nodaļas un reģiona
pašvaldību pārstāvju sanāksmēs deleģēt domes priekšsēdētāja vietnieku Robertu Šiliņu.

4.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašuma „Spuras” sadalei
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Novada dome izskatījusi Leldes Rozenštengeles, Rudītes Rozenštengeles, Marikas
Rozenštengeles-Bērziņas, (deklarētā dzīvesvieta), 29.07.2013. iesniegumu par atļauju
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Spuras” sadalei.
Dome konstatē:
Saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu augstāk minētais īpašums atrodas
teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve” , kur jaunveidojamās zemes vienības
minimālā platība noteikta 0,2 ha, ja netiek nodrošināta centralizētā ūdensapgāde un
kanalizācija, un 0,12 ha, ja tiek nodrošināta centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumu 10.3.punktu un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Spuras”, Upesgrīva , Mērsraga
novads, kad.Nr.8878 001 0134, kopējā platība 0,7473 ha, sadalei.
2.Projektu saskaņot ar:
2.1.Latvenergo;
2.2.Lattelecom;
2.3.Mērsraga novada pašvaldību
3.Projektā parādīt:
3.1.lietu tiesības, kas apgrūtina atdalāmos īpašumus,
3.2. piebraucamo ceļu iespēju.
4.Zemes ierīcības projekta izstrādei izmantot zemes robežu plānu.

5.
Par īpašumu sadalīšanu
Ziņo domes pr-tājs L.Karlsons
5.1.Novada dome izskatījusi Vinetas Pavlovskas, (dzīvesvieta), 2013.gada 17.jūlija
iesniegumu par atļauju sadalīt viņai piederošo īpašumu „Saulīši”.
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 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
atļaut atdalīt no īpašuma „Saulīši” , kad.Nr.8878 003 0478, šādas zemes vienības:
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1)zemes vienību 4 ha platībā, kad.Nr.8878 004 0166, piešķirot atdalītajam zemes
gabalam nosaukumu „Mežsaules”,
2)zemes vienību 1,124 ha platībā, kad.Nr.8878 003 0764. Zemes vienībai piešķirta
adrese: Lielā iela 132, Mērsrags, Mērsraga novads,
3)zemes vienību 1,0621 ha platībā, kad.Nr.8878 003 0367. Zemes vienībai piešķirta
adrese: Bākas iela 39, Mērsrags, Mērsraga novads,
4)zemes vienību 0,7115 ha platībā, kad.Nr.8878 003 0478. Zemes vienībai piešķirta
adrese: Krasta iela 7, Mērsrags, Mērsraga novads.
5.2.Novada dome izskatījusi Ievas Fogeles pilnvarotas personas Agitas VīgantesArstanovas (pilnvara Nr.3871 no 21.08.2013.) 21.08.2013.iesniegumu par atļauju sadalīt
I.Fogelei piederošo īpašumu „Arumi” Mērsragā, Mērsraga novadā.
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 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1.Atļaut atdalīt no īpašuma „Arumi” , kad.Nr.8878 003 0073, zemes gabalu ar
kad.apzīmējumu 8878 003 0073, platība 1,8 ha. Zemes vienībai piešķirta adrese: Priežu iela 10,
Mērsrags, Mērsraga novads.
2.Atlikušajam zemes gabalam ar kad.apzīmējumu 8878 004 0161 (platība 2,8 ha) un
zemes gabalam ar kad.Nr.8878 002 0054 (platība 3,0 ha) atstāt kopēju nosaukumu ARUMI.
5.3.Novada dome izskatījusi Aldas Līcītes pilnvarotas personas Agitas VīgantesArstanovas (pilnvara Nr.3990 no 26.08.2013.) 27.08.2013. iesniegumu par atļauju sadalīt
A.Līcītei piederošo īpašumu „Vēju iela 21” Mērsragā, Mērsraga novadā.
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 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Vēju iela 21” Mērsragā, Mērsraga novadā,
kad.Nr.8878 003 0527, zemes vienību ar kad.apzīmējumu 8878 004 0125 4,6 ha platībā.
Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Meža Vēji”.
5.4. Novada dome izskatījusi Raita Neilanda pilnvarotas personas Agitas VīgantesArstanovas (pilnvara Nr.4132 no 26.08.2013.) 12.09.2013. iesniegumu par atļauju sadalīt
R.Neilandam piederošo īpašumu „Knaģi” Upesgrīvā, Mērsraga novadā.
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 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:

5

atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Knaģi” Upesgrīvā, Mērsraga novadā,
kad.Nr.8878 001 0011, zemes vienību ar kad.apzīmējumu 8878 001 0014 7,7 ha platībā.
Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Jaunknaģi”.

6.
Par nosaukuma piešķiršanu ēku-būvju īpašumiem
Ziņo domes pr-tājs L.Karlsons
6.1.Novada dome izskatījusi SIA „MEŽMAĻI M”, jurid.adrese: Zvejnieku iela 16,
Mērsrags, Mērsraga novads, 2013.gada 8.augusta iesniegumu par adreses piešķiršanu SIA
„MEŽMAĻI M” piederošam ēku-būvju īpašumam – Noliktavai Mežsilnieki, kas uzbūvēta
uz SIA „Mežsilnieki” zemes.
Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumu „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
izveidot ēku-būvju īpašumu ar nosaukumu „Noliktava Mežsilnieki”. Ēku-būvju
īpašums atrodas uz SIA „Mežsilnieki” Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 002 0223, zemes.
6.2.Novada dome izskatījusi SIA „SILFS V” , reģ.Nr.90009477521, jur.adrese:
Ziedleju iela 2, Mārupe, Mārupes novads, 2013.gada 22.augusta iesniegumu par adreses
piešķiršanu SIA „SILFS” īpašumā esošajiem vēja ģeneratoriem.
Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumu „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
izveidot ēku-būvju īpašumu ar nosaukumu „Silfs V” un piešķirt adresi: Lielā iela 62,
Mērsrags, Mērsraga novads. Būve atrodas Mērsraga ostas teritorijā ar kad.apzīmējumiem 8878
003 0979 002 un 8878 003 0979 001.

7.
Par adrešu piešķiršanu
Ziņo domes pr-tājs L.Karlsons
7.1.Novada dome izskatījusi Inas Neilandes, (dzīvesvieta), 2013.gada 15.aprīļa
iesniegumu ar lūgumu viņas īpašuma daļai īpašumā ar adresi Lielā iela 80, piešķirt adresi:
Lielā iela 80 – 2, Mērsrags, Mērsraga novads.
Dome konstatē: īpašums Lielā iela 80 sadalīts divās ēku grupās, kur viena ēku grupa
pieder Arvīdam Anstrautam un otrā ēku grupa pieder Inai Neilandei. Katrai ēku grupai ir savs
kadastra apzīmējums.
Saskaņā ar MK 03.11.2009.noteikumiem Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1.Īpašuma „Lielā
iela 80”, daļai ar kad.apz.88780030102001, kas pieder
A.Anstrautam, piešķirt adresi: Lielā iela 80 – 1, Mērsrags, Mērsraga novads.
2.Īpašuma „Lielā iela 80”, daļai ar kad.apz.88780030102002, kas pieder I.Neilandei,
piešķirt adresi: Lielā iela 80 – 2, Mērsrags, Mērsraga novads.
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7.2.Novada dome izskatījusi Ivetas Spoles, (dzīvesvieta), 2013.gada 5.septembra
iesniegumu ar lūgumu piešķirt adresi viņai piederošajam īpašumam „Upesgrīvas Ziediņi”
Upesgrīvā, Mērsraga novadā.
Saskaņā ar MK 03.11.2009.noteikumiem Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
īpašumam „Upesgrīvas Ziediņi”, kad.Nr.8878 001 0118, kas atrodas Mērsraga novada
Upesgrīvā, piešķirt adresi: „Upesgrīvas Ziediņi”, Upesgrīva, Mērsraga novads.
8.
Par parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
8.1.Lēmums - izpildrīkojums 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
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 2013.gada 17.septembrī nokavētie nodokļa
maksājumi ir Ls 26,54 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 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Kristapa Skalberga, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 26,54( divdesmit seši lati 54 santīmi), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
22,76
22,76
Mērsraga
zeme – 701
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
3,78
3,78
2205-ēkas
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
26,54
26,54
4
KOPĀ;
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un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz 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 ( 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.

8.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Andra Bagātā
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Andrim Bagātajam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Meža Kirši”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0261).
Tādējādi Andrim Bagātajam 2013.gada 17.septembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 1617,08 kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Andra Bagātā 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 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Andra Bagātā, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 1617,08( viens tūkstotis seši simti septiņpadsmit lati un 08 sant.), tai
skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
zeme – 1314 1162,93
454,15
1617,08
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 Andra Bagātā darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Andra Bagātā( 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.

8.3.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Madara
Jansona
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
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maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Madaram Jansonam 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 82”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0130).
Tādējādi Madaram Jansonam 2013.gada 17.septembrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 111,84 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 Madara Jansona 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 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Madara Jansona, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 111,84 ( viens simts vienpadsmit lati un 84 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Saņēmēja
Konts
Pamat- Nokavējum
Kopējā
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
LV85UNLA0
zeme – 395
72,22
36, 92
109,14
Mērsraga
ēkas - 1993
2,08
05001651541
0,62
2,70
novada
pašvaldība 4
KOPĀ:
74,30
37,54
111,84
LV74HABA0
55103028761
4

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 Madara Jansona 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 Madara Jansona( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu,
kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
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izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.

8.4.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Eduarda
Krustiņa
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.
Eduardam Krustiņam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Mārupes”, Upesgrīvā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 001
0096).
Tādējādi Eduarda Krustiņa 2013.gada 17.septembri nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 164,24 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 Ritas Lejnieces 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 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Eduarda Krustiņa,( personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 164,24( viens simts sešdesmit četri lati un 24 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
zeme – 4802
130,42
12,87
143,29
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
ēkas – 4803
18,99
1,96
05001651541 X
20,95
novada
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
KOPĀ:
149,41
14,83
164,24
55103028761
4

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 Eduarda Krustiņa 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 Eduarda Krustiņa( 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.

8.5.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Annas
Bertones
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.
Annai Bertonei ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Bānīša iela 3A”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878
003 1013).
Tādējādi Annai Bertonei 2013.gada 17.septembri nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
22,52 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 Anna Bertones 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 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Anna Bertones, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 22,52( divdesmit divi lati un 52 sant.), tai skaitā:
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Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokavējum
a nauda

zeme – 1505

17,48

5,04

Kopējā
parāda
summa
22,52

Saņēmēja
iestāde
Mērsraga
novada
pašvaldība

Konts

Kods

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 Annas Bertones 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 Annas Bertones ( 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.

9.
Par SIA „Mērsraga ūdens” valdes locekli
Ziņo domes pr-tājs L.Karlsons
Sakarā ar SIA „Mērsraga ūdens” valdes locekļa Andreja Kozlova pilnvaru izbeigšanos
2013.gada 29.oktobrī, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas punktiem 3) un 8),
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
pagarināt pilnvaras SIA „Mērsraga ūdens” valdes loceklim Andrejam Kozlovam,
(personas kods ), līdz 2016.gada 16.septembrim
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10.
Par nekustamā īpašuma Ozolu ielā 1-14 ,Mērsragā, Mērsraga novadā
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Mērsraga novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums - divu istabu dzīvoklis
Ozolu ielā 1-14 ,Mērsragā, Mērsraga novadā. Saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu 4.panta pirmajai daļai pašvaldība ir tiesīga ierosināt tai piederošā
īpašuma atsavināšanu.
Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas un zemes gabala kopīpašuma
518/12456 domājamām daļām – dzīvokļa īpašuma Nr. 14, Ozolu ielā 1 Mērsragā, Mērsraga
novadā 55,2 m2 platībā. Minētajam īpašumam 13.08.2013. Zemesgrāmatā nostiprinātas
īpašuma tiesības uz Mērsraga novada pašvaldības vārda (Mērsraga novada zemesgrāmatas
nodalījums Nr. 299 14). Tas nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju
nodrošināšanai.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Mērsraga novada dome var nodot atsavināšanai Mērsraga novada
pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Ozolu ielā 1-14 ,Mērsragā, Mērsraga novadā
(kadastra Nr. 8878 900 0320).
Mērsraga novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 8.pantu ir veikusi atsavināmās mantas novērtēšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu,
8.panta septīto daļu, likuma Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru
kabineta noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 10.2.
punktu, kā arī Mērsraga novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.09.2013. sēdes
lēmumu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Mērsraga novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ozolu
ielā 1-14, Mērsragā, Mērsraga novadā (kadastra Nr. 8878 900 0320) - dzīvojamās mājas
un zemes gabala kopīpašuma 518/12456 domājamās daļas – dzīvokļa īpašumu Nr. 4,
Ozolu ielā 1, Mērsragā, Mērsraga novadā .
2. Noteikt atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē.
3. Noteikt nekustamās mantas - nekustamā Ozolu ielā 1-14 ,Mērsragā, Mērsraga novadā ,
nosacīto cenu – Ls 3500,00.
4. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības nekustamam īpašumam Ozolu ielā 1-14,
Mērsragā, Mērsraga novadā (kadastra Nr. 8878 900 0320)- dzīvojamās mājas un zemes
gabala kopīpašuma 518/12456 domājamām daļām, saskaņā ar pielikumu.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401).

11.
Par grozījumiem 2011.gada 18.janvāra lēmumā Nr.7 „Par maksu iebraukšanai kāpu
zonā”.
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14 punktu, Euro
ieviešanas likuma 6.pantu, 32.panta pirmo un otro daļu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
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1. Izdarīt grozījumus Mērsraga novada domes 2011.gada 18.janvāra lēmumā Nr.7 ”Par
maksu iebraukšanai kāpu zonā”, lēmuma 2. punktā aizstājot skaitli un vārdu "Ls
10,00" ar skaitli un vārdu " 14,23 euro ".
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
12.
Par grozījumiem 2011.gada 15.februāra lēmumā Nr.15 „Par telpu īres izcenojumiem
Mērsraga tautas namā”.
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14 punktu, Euro
ieviešanas likuma 6.pantu, 32.panta pirmo un otro daļu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Mērsraga novada domes 2011.gada 15.februāra lēmumā Nr.15
„Par telpu īres izcenojumiem Mērsraga tautas namā”, lēmuma 1. punktā aizstājot
skaitli un vārdu "Ls 100,00" ar skaitli un vārdu " 142,29 euro ";
aizstājot skaitli un vārdu "Ls 70,00" ar skaitli un vārdu " 99,60 euro "; aizstājot skaitli
un vārdu "Ls 20,00" ar skaitli un vārdu " 28,46 euro "; aizstājot skaitli un vārdu "Ls
40,00" ar skaitli un vārdu " 56,91 euro "; aizstājot skaitli un vārdu "Ls 10,00" ar skaitli
un vārdu " 14,23 euro "; aizstājot skaitli un vārdu "Ls 50,00" ar skaitli un vārdu "
71,14 euro ".
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

13.
Par grozījumiem 2011.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.13 „Par reklāmas izcenojumu
izdevumā „Mērsraga avīze””.
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14 punktu, Euro
ieviešanas likuma 6.pantu, 32.panta pirmo un otro daļu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Mērsraga novada domes 2011 .gada 20.aprīļa lēmumā Nr.13
„Par reklāmas izcenojumu izdevumā „Mērsraga avīze””, visā lēmumā aizstājot
skaitli un vārdu "Ls 0,20" ar skaitli un vārdu " 0,28 euro "; aizstājot skaitli un vārdu
"Ls 1,00" ar skaitli un vārdu " 1,42 euro "; aizstājot skaitli un vārdu "Ls 0,40" ar
skaitli un vārdu " 0,57 euro ";
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

14.
Par grozījumiem 2011.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.14 „Par PII „Dārta” pakalpojumu
maksām”.
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14 punktu, Euro
ieviešanas likuma 6.pantu, 32.panta pirmo un otro daļu,
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atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Mērsraga novada domes 2011.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.14 „Par
PII „Dārta” pakalpojumu maksām”, visā lēmumā aizstājot skaitli un vārdu "Ls
0,05" ar skaitli un vārdu " 0,07 euro "; aizstājot skaitli un vārdu "Ls 0,10" ar skaitli un
vārdu " 0,14 euro "; aizstājot skaitli un vārdu "Ls 0,15" ar skaitli un vārdu " 0,21 euro
"; aizstājot skaitli un vārdu "Ls 0,30" ar skaitli un vārdu " 0,43 euro "; aizstājot skaitli
un vārdu "Ls 0,50" ar skaitli un vārdu " 0,71 euro”.
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
15.
Par grozījumiem 2011.gada 19.jūlija lēmumā Nr.5 „Par pakalpojumu maksu
apstiprināšanu”.
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14 punktu, Euro
ieviešanas likuma 6.pantu, 32.panta pirmo un otro daļu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Mērsraga novada domes 2011.gada 19.jūlija lēmumā Nr.5 „Par
pakalpojumu maksu apstiprināšanu”, visā lēmumā aizstājot skaitli un vārdu "Ls
10,00" ar skaitli un vārdu " 14,23 euro "; aizstājot skaitli un vārdu "Ls 15,00" ar
skaitli un vārdu " 21,34 euro ".
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

16.
Par grozījumiem 2011.gada 16.augusta lēmumā Nr.1 „Par maksu par bērnu ēdināšanu
PII „Dārta””.
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14 punktu, Euro
ieviešanas likuma 6.pantu, 32.panta pirmo un otro daļu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Mērsraga novada domes 2011.gada 16.augusta lēmumā Nr.1
„Par maksu par bērnu ēdināšanu PII „Dārta””, visā lēmumā aizstājot skaitli un
vārdu "Ls 1,20" ar skaitli un vārdu " 1,71 euro "
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

17.
Par grozījumiem 2012.gada 14.februāra lēmumā Nr.8 „Par SIA „Kurzemes ainava”
atkritumu apsaimniekošanas maksu.
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14 punktu, Euro
ieviešanas likuma 6.pantu, 32.panta pirmo un otro daļu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
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1. Izdarīt grozījumus Mērsraga novada domes 2012.gada 14.februāra lēmumā Nr.8
„Par SIA „Kurzemes ainava” atkritumu apsaimniekošanas maksu”, visā lēmumā
aizstājot skaitli un vārdu "Ls 7,90" ar skaitli un vārdu " 11,24euro "
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
18.
Par grozījumiem 2012.gada 21.augusta lēmumā Nr.2 „Par vecāku līdzfinansējumu
Mērsraga mūzikas un mākslas skolai”
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14 punktu, Euro
ieviešanas likuma 6.pantu, 32.panta pirmo un otro daļu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Mērsraga novada domes 2012.gada 21. lēmumā Nr.2 „Par
vecāku līdzfinansējumu Mērsraga mūzikas un mākslas skolai”, lēmuma 1.punktā
aizstājot skaitli un vārdu "Ls 5,00" ar skaitli un vārdu " 7,11 euro "
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

19.
Par grozījumiem 2013.gada 15.janvāra lēmumā Nr.4 „Par autobusa ISUZU
pārvadājumu pakalpojumu izmaksām”
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14 punktu, Euro
ieviešanas likuma 6.pantu, 32.panta pirmo un otro daļu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Mērsraga novada domes 2013.gada 15.janvāra lēmumā Nr.4
„Par autobusa ISUZU pārvadājumu pakalpojumu izmaksām”, visā lēmumā
aizstājot skaitli un vārdu "Ls 1,60" ar skaitli un vārdu " 2,28 euro"; aizstājot skaitli un
vārdu "Ls 0,40" ar skaitli un vārdu " 0,57 euro"; aizstājot skaitli un vārdu "Ls 0,50" ar
skaitli un vārdu " 0,71 euro".
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
20.
Par grozījumiem 2013.gada 21.maija lēmumā Nr.3 „Par Mērsraga novada bibliotēkas
un informācijas centra pakalpojumu maksu”
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14 punktu, Euro
ieviešanas likuma 6.pantu, 32.panta pirmo un otro daļu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Mērsraga novada domes 2013.gada 21.maija lēmumā Nr.3 „Par
Mērsraga novada bibliotēkas un informācijas centra pakalpojumu maksu”, visā
lēmumā aizstājot skaitli un vārdu "Ls 0,05" ar skaitli un vārdu " 0,07 euro"; aizstājot
skaitli un vārdu "Ls 0,10" ar skaitli un vārdu " 0,14 euro"; aizstājot skaitli un vārdu
"Ls 0,15" ar skaitli un vārdu " 0,21 euro".
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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21.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 25/2011
“ Mērsraga novada Meža kapu uzturēšanas noteikumi”
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Euro
ieviešanas likuma 31.pantu un 32.panta pirmo daļu un otrās daļas 2.punkta a)apakšpunktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2013E “Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 25/2011 “Mērsraga novada Meža kapu uzturēšanas noteikumi” (saistošie
noteikumi pielikumā uz vienas lapas).
22.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 4/2011
“ Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas
15.punktu, likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9.,
10.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 ”Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 3.punktu un Euro ieviešanas likuma 6.pantu,
31.pantu un 32.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2013E “Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 4/2011 “ Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” (saistošie noteikumi pielikumā
uz divām lapām).

23.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 5/2011
“ Nodeva par pašvadības izstrādāto oficiālo dokumentu
un apliecinātu to kopiju saņemšanu”
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas punktu, 14.panta
trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 12.panta
pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480
”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 3.punktu un Euro
ieviešanas likuma 6.pantu, 31.pantu un 32.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2013E“Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 5/2011 “Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu
to kopiju saņemšanu” (saistošie noteikumi pielikumā uz vienas lapas).
24.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 11/2011
“ Materiālā palīdzība Mērsraga novadā”
Ziņo jurists A.Ūsiņš
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43. panta
trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu, 35.panta
trešo, ceturto daļu un Euro ieviešanas likuma 6.pantu, 31.pantu un 32.panta pirmo daļu un
otrās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2013E “Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 11/2011 “ Materiālā palīdzība Mērsraga novadā ” (saistošie noteikumi
pielikumā uz vienas lapas).
25.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 12/2011
“Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai un reklāmas
izvietošanai publiskās vietās Mērsraga novadā”
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas
15.punktu, likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9.,
10.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 ”Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 3.punktu un Euro ieviešanas likuma 6.pantu,
31.pantu un 32.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14/2013E “Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 12/2011 “Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai un reklāmas izvietošanai
publiskās vietās Mērsraga novadā” (saistošie noteikumi pielikumā uz vienas lapas).

26.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 13/2011
“ Mērsraga novada teritorijas,
dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju
uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu,
43.panta pirmās daļas 2., 4., 5., 6., 9.un 10.punktu un trešo daļu un Euro ieviešanas likuma
31.pantu un 32.panta pirmo daļu un otrās daļas 2.punkta a)apakšpunktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15/2013E “Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 13/2011 “Mērsraga novada teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku
un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” (saistošie noteikumi pielikumā
uz trīs lapām).
27.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 5/2012
“ Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2011.-2013.gadā”
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.anta trešo daļu, likuma ”Par pašvaldībām”
41.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumu Nr. 574 ”Licencētās
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amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” 13.punktu un Euro ieviešanas likuma 6.pantu,
31.pantu un 32.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16/2013E “Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 5/2012 “Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2011.-2013.gadā”
(saistošie noteikumi pielikumā uz vienas lapas).

28.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 4/2013
“ Par sociālās palīdzības pabalstiem Mērsraga novadā”
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu un Euro ieviešanas
likuma 6.pantu, 31.pantu un 32.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2013E “Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 4/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mērsraga novadā” (saistošie
noteikumi pielikumā uz vienas lapām).

29.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 6/2013
“Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Mērsraga novadā”
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 18.punktu un Euro ieviešanas likuma 6.pantu, 31.pantu un 32.panta pirmo daļu un
otrās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18/2013E “Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 6/2013“Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Mērsraga novadā” (saistošie noteikumi pielikumā uz vienas lapas).

30.
Par grozījumiem 2011.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos
1/2011 „Mērsraga novada pašvaldības nolikums”
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 24. Panta
otro daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 2.panta pirmo daļu,
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atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19/2013 “Par grozījumiem 2011.gada 18.janvāra
saistošajos noteikumos 1/2011 „Mērsraga novada pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi
pievienoti).

31.
Par grozījumiem 2011.gada 15.februāra
Mērsraga novada domes lēmumā Nr.5 „Par Mērsraga ostas pārvaldi”
un grozījumiem Mērsraga ostas pārvaldes nolikumā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. un 27. punktu,
likuma „Par ostām” 7.panata pirmo daļu, 26.pantu, 2013.gada 14.februāra grozījumiem
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 2.panta pirmajā daļā, kas
noteic, ka „Novada domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam,
kāds attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir
reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā: līdz 5000 iedzīvotāju — 9 deputāti”, kam atbilstoši samazināts
Mērsraga novada domes deputātu skaits,
atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, , pret 3 (R.Šiliņš, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs), atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 2011.gada 15.februāra Mērsraga novada domes lēmumā Nr.5 „Par
Mērsraga ostas pārvaldi”, izsakot lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:
„1.Izveidot Mērsraga ostas valdi 8 locekļu sastāvā”.
2. Valdes skaits samazināms par vienu pašvaldības pārstāvības vietu.
3. Saskaņā ar šo lēmumu izdarīt grozījumus 2011.gada 15.februāra Mērsraga ostas
pārvaldes nolikumā (grozījumi – pielikumā).

32.
Par Mērsraga novada vēlēšanu komisiju
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Darbam Mērsraga novada vēlēšanu komisijā pieteikti 8 kandidāti.
Deputāts Ivars Indruškevičs pieteicis Inesi Fonzovu.
Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons pieteicis Mariku Rožkalni, Elīnu Rožkalni,
Anitu Bulu, Aiju Barovsku, Lailu Smilgaini, Sandiju Štreinerti, Silviju Laukšteini.
Saskaņā ar likuma Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un
vēlēšanu iecirkņu komisijām” 1.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vēlēšanu komisijas locekļu
skaitu nosaka attiecīgā dome,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
noteikt Mērsraga novada vēlēšanu komisijas locekļu skaitu - 7.
Likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu
iecirkņu komisijām” 10.panta otrā daļa nosaka, ka par katru kandidātu balso atsevišķi.
Saskaņā ar likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un
vēlēšanu iecirkņu komisijām” 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka novada vēlēšanu komisiju
ievēlē attiecīgā novada dome,
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atklāti balsojot, DOME NOLEMJ:
Inese Fonzova - 3 par (R.Šiliņš, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs) , 2 pret
(L.Karlsons, Ā.Logina), atturas- 3 ( A.Šteinbergs, V.Klēvere, A.Ušackis)
Marika Rožkalne - 5 par (L.Karlsons, A.Ušackis, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere ), 1 pret (I.Indruškevičs), atturas 2 (I.Indruškeviča, R.Šiliņš)
Elīna Rožkalne - 5 par (L.Karlsons, A.Ušackis, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere) , 1 pret (I.Indruškevičs), atturas 2 (I.Indruškeviča, R.Šiliņš)
Anita Bula – 4 par (L.Karlsons, A.Ušackis, Ā.Logina, V.Klēvere), pret 1(
I.Indruškevičs), atturas 3 (R.Šiliņš, I.Indruškeviča, A.Šteinbergs)
Aija Barovska – 6 par (L.Karlsons, A.Ušackis, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere, R.Šiliņš), pret 1(I.Indruškevičs), atturas 1(I.Indruškeviča)
Laila Smilgaine - 5 par (L.Karlsons, A.Ušackis, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere) , 1 pret (I.Indruškevičs), atturas 2 (I.Indruškeviča, R.Šiliņš)
Sandija Štreinerte - 5 par (L.Karlsons, A.Ušackis, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere) , 1 pret (I.Indruškevičs), atturas 2 (I.Indruškeviča, R.Šiliņš)
Silvija Laukšteine - - 5 par (L.Karlsons, A.Ušackis, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
V.Klēvere) , 1 pret (I.Indruškevičs), atturas 2 (I.Indruškeviča, R.Šiliņš)
Mērsraga novada vēlēšanu komisijā ievēlēti:
1)Marika Rožkalne, 2)Elīna Rožkalne, 3)Aija Barovska, 4)Laila Smilgaine, 5)Sandija
Štreinerte, 6)Silvija Laukšteine.

33.
Par Mērsraga novada pašvaldības policijas iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
sakarā ar to, ka izstrādātais noteikumu projekts nav atbilstošs situācijai mūsu novadā,
atlikt apstiprināšanu un nodot atkārtoti Tautsaimniecības komitejai izskatīšanai. Uzaicināt uz
komitejas sēdi pašvaldības policijas inspektoru Egīlu Bolmani.

34.
Par īpašumu „Sigitas” Mērsraga novada Upesgrīvā
Ziņo jurists A.Ūsiņš
2012.gada 14.jūnijā pašvaldībā saņemts Mērsraga novada Būvvaldes vadītāja
iesniegums par patvaļīgu būvniecību īpašumā „Sigitas” Upesgrīvā, Mērsraga novadā, kurā
norādīts Valsts vides dienests konstatējis
pārkāpumus „Būvniecības likuma” un
„Aizsargjoslu likuma” neievērošanā. Saskaņā ar ziņojumu īpašums pieder SIA „Premium
SK”.
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 1.panta 21.apakšpunktu un Aizsargjoslu likuma
36.panta trešās daļas 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
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1. Uzlikt par pienākumu zemes īpašuma „Sigitas”, Upesgrīvā, Mērsraga novadā,
īpašniekam SIA „Premium SK” mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nojaukt
nelikumīgi un patvaļīgi uzbūvētās būves tauvas joslā.
2. Mērsraga novada pašvaldības policijai kontrolēt šī lēmuma izpildi.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepāja, LV 3401).

35.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Sakarā ar to, ka deputātiem bijis pārāk īss laiks, lai iepazītos ar izstrādāto projektu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
atlikt Mērsraga novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskata apstiprināšanu uz
nākošo sēdi.

36.
Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa Vijai Klēverei
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likums 3.panta 6.punktu,
atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, V.Klēvere,
I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret 2 (Ā.Logina, I.Indruškeviča), atturas – nav, DOME NOLEMJ:
izbeigt deputāta pilnvaras pirms termiņa Vijai Klēverei sakarā ar viņas 2013.gada
8.augusta rakstisko iesniegumu par atbrīvošanu no deputāta pienākumu pildīšanas.

37.
Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa Jānim Budreikam
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likums 3.panta 6.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
izbeigt deputāta pilnvaras pirms termiņa Jānim Budreikam sakarā ar viņas 2013.gada
2.septembra rakstisko iesniegumu par atbrīvošanu no deputāta pienākumu pildīšanas.

Sēdi beidz plkst.17.00

Sēdes vadītājs

Lauris Karlsons

Protokoliste

Laima Valdemāre
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