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.4
Mērsragā,

2013.gada 19.februārī

Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst.15.00
Darba kārtība:
1. Par Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu
2.Par pašvaldības pārstāvi Mērsraga mūzikas un mākslas skolas vecāku padomē
3.Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
4.Par zemes ierīcības projektu izstrādi
5.Par īpašuma sadalīšanu
6.Par adreses precizēšanu
7.Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
8.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Vaisumi”
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Jānis BUDREIKA
Vija KLĒVERE
Ārija LOGINA
Gunta FĪBIGA
Gvido ERĶIS
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČŠ
Ivars SMILGA(piedalās sākot ar 2. darba kārtības punktu)
Nepiedalās:
Roberts ŠILIŅŠ- darba dēļ
Aigars ŠTEINBERGS – darba dēļ
Mareks JĒKABSONS – darba dēļ
Elviss MISIĶIS –slimības dēļ
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Izpilddirektora p.i. Ivo Tikums, galvenā grāmatvede V.Puzānova
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atklāti balsojot, ar 8 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Fībiga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškeviča), pret nav, atturas - nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.

1.
Par Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 68.pantu, kas nosaka, ka pēc domes
priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Fībiga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškeviča), pret nav, atturas - nav, DOME
NOLEMJ:
par Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektoru iecelt Ivo Tikumu.

2.
Par pašvaldības pārstāvi Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas vecāku padomē
Ziņo Sociālo, kultūras, izglītības un sporta komitejas priekšsēdētājs R.Šiliņš
Pamatojoties uz Mērsraga vidusskolas vecāku padomes priekšsēdētājas G.Karlsones
12.02.2013.iesniegumu, saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 13.panta pirmās daļas
3.punktu, kas nosaka, ka skolas padomes sastāvā var būt pašvaldības pārstāvji,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Fībiga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškeviča, I.Smilga), pret nav, atturas - nav, DOME
NOLEMJ:
deleģēt darbam Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas vecāku padomē pašvaldības
izpilddirektoru Ivo Tikumu.
3.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Ziņo Sociālo, kultūras, izglītības un sporta komitejas priekšsēdētājs R.Šiliņš
Saskaņā ar Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299
„Noteikumi par atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”17.punktu un 19.4.
apakšpunktu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 „
Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu
Nr. 913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3. punktu Ministru
kabineta2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību” 6. punktu un 15.2. apakšpunktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Fībiga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškeviča, I.Smilga), pret nav, atturas - nav, DOME
NOLEMJ:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2013 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Mērsraga novadā”.
2.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmo daļu.
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3.Saistošie noteikumi trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.

4.
Par zemes ierīcības projektu izstrādi
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
4.1. Novada dome izskatījusi Daces Rožkalnes, (dzīvesvietas adrese), Jūlijas
Rožkalnes, (dzīvesvietas adrese), Jāņa Rožkalna, (dzīvesvietas adrese), Ginta Rožkalna,
(dzīvesvietas adrese), Viļņa Rožkalna, (dzīvesvietas adrese), Jura Rožkalna, (dzīvesvietas
adrese), 13.05.2012. iesniegumu par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Vēju iela 17” 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 9 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Fībiga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškeviča, I.Smilga), pret nav, atturas - nav, DOME
NOLEMJ:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Vēju iela 17”, Mērsrags ,
Mērsraga novads, kad.Nr.8878 003 0519, kopējā platība 0,5533 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.
4.2.Novada dome izskatījusi īpašnieka Džavida Alekperli pilnvarotās personas
Zentas
Jurevičas,
(personas
kods),
(Pilnvara
AR-I
Nr.139855,
izdota
01.09.2012.Azerbaidžānas Republikā, Baku) 24.01.2013.iesniegumu par zemes ierīcības
projekta izstrādi īpašuma Ceriņu ielā 14, Mērsragā sadalei 3 zemes vienībās.
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 9 balsīm par(L.Karlsons, J.Budreika, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Fībiga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškeviča, I.Smilga), pret nav, atturas - nav, DOME
NOLEMJ:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Ceriņu iela 14”, Mērsrags ,
Mērsraga novads, kad.Nr.8878 003 0068, kopējā platība 1,1288 ha, sadalei.
2.Projektu saskaņot ar:
2.1.Latvenergo;
2.2.Lattelecom;
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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 īpašuma sadalīšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Novada dome izskatījusi īpašnieces Irēnas Rožkalnes pilnvarotās personas Agitas
Vīgantes-Arstanovas, (dzīvesvietas adrese), 14.01.2013.iesniegumu par atļauju atdalīt no
nekustamā īpašuma „Purnieki” Mērsragā Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 003 0015, zemes
vienību ar kad.apzīmējumu 8878 002 0043, platība 4,2 ha, piešķirot tam atsevišķu nosaukumu
„Meža Purnieki”.
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, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Fībiga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškeviča, I.Smilga), pret nav, atturas - nav, DOME
NOLEMJ:
1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Purnieki” Mērsragā Mērsraga novadā,
kad.Nr.8878 003 0015, zemes vienību ar kad.apzīmējumu 8878 002 0043, platība 4,2 ha.
2.Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Meža Purnieki”.

6.
Par adreses precizēšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Novada dome izskatījusi SIA „Kamēna” direktores Lilijas Leperes 2013.gada
12.februāra iesniegumu par adreses precizēšanu būvei.
Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumu „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Fībiga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškeviča, I.Smilga), pret nav, atturas - nav, DOME
NOLEMJ:
būvei ar kad.apzīmējumu 8878 003 0085 001, kas atrodas uz zemes īpašuma ar
adresi Zvejnieku iela 1, Mērsrags, Mērsraga novads, piešķirt adresi: Zvejnieku iela 1,
Mērsrags, Mērsraga novads.
7.
Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
7.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Benitas Ivanovas
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.
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Benitai Ivanovai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Jaunsētas”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0009).
Tādējādi Benitai Ivanovai 2013.gada 19.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
121,72 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 Benitas Ivanovas 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, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Fībiga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškeviča, I.Smilga), pret nav, atturas - nav, DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Benitas Ivanovas, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 121,72 (viens simts divdesmit viens lats un 72 sant.), tai skaitā:
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Personīgā
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme- 271
87,29
14,33
101,62
Mērsraga
LV85UNLA0
novada
05001651541
2,79
20,10
Ēkas - 1898
17,31
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4
121,72
KOPĀ:
104,60
17,12

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2
2

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Benitas Ivanovas 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 Benitas Ivanovas( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu,
kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
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4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
7.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Jāņa
Krikauska
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Jānim Krikauskim ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Gaiļi”, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 004 0023).
Tādējādi Jānim Krikauskim 2013.gada 19.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
82,06 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 Krikauska 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, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Fībiga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškeviča, I.Smilga), pret nav, atturas - nav, DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Jāņa Krikauska, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 82,06 (astoņdesmit divi lati un 06 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Pamat- Nokavējuma
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme- 1445
60,93
12,74
73,67
Mērsraga
LV85UNLA0
novada
05001651541
8,39
Ēkas - 2469
6,71
1,68
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4
KOPĀ:
67,64
14,42
82,06

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2
2

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
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1.2. vēršot piedziņu uz Jāņa Krikauska 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 Krikauska( 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.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Vaisumi”
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Novada dome izskatījusi VSIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto Zemes ierīcības
projektu īpašumam „Vaisumi” , kad.Nr.8878 001 0036.
Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību, un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, V.Klēvere, Ā.Logina,
G.Fībiga, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškeviča, pret nav, atturas – nav,( I.Smilga balsošanā
nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Vaisumi” Upesgrīvā, Mērsraga
novadā, kad.Nr. 8878 001 0036.
2.Pirmajai zemes vienībai , platība 0,190 ha, atstāt nosaukumu „Vaisumi”.
Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
3.Atdalīajai zemes vienībai, platība 0,271 ha, piešķirt nosaukumu „Vaisumi -1”.
Zemes lietošanas mērķis- ražošanas objektu apbūves zeme, kods 1001.

Sēdi beidz plkt.16.00

Sēdes vadītājs
Protokoliste

Lauris Karlsons
Laima Valdemāre
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