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.14
Mērsragā,

2014.gada 21.oktobrī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1.Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
2.Par saistošo noteikumu Nr.11/2014„Par māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas
atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Mērsraga
novadā” pieņemšanu
3.Par saistošo noteikumu Nr.12/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Mērsraga novadā 2015.gadā
4.Par Mērsraga novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības pabeigšanu
5.Par Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem
6.Par štata vienības „Jūrniecības pulciņa vadītājs” atvēršanu
7.Par nolikuma „Mērsraga novada medību koordinācijas komisijas nolikums” apstiprināšanu
8.Par Mērsraga novada medību koordinācijas komisijas apstiprināšanu
9.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu L.Anstrautai
10.Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
11.Par zemju un būvju vienību izslēgšanu no Mērsraga novada pašvaldības pamatlīdzekļu
saraksta
12.Par nekustamā īpašuma „Spīdolas” Mērsraga novadā sadalīšanu
13.Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pārupes” Upesgrīvā
14.Par zemes ierības projekta apstiprināšanu īpašumam „Kalimbas” Mērsragā, Mērsraga
novadā
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Ivars INDRUŠKEVIČS
Aigars ŠTEINBERGS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Gvido ERĶIS
Aivars UŠACKIS
Ārija LOGINA
Roberts ŠILIŅŠ
Dzintars CERAVS
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Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Izpilddirektora p.i.I.Timermanis, juriste I.Aleksejenkova, Mērsraga vidusskolas direktora
vietniece saimnieciskos jautājumos I.Jankevica
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
Dz.Ceravs, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
1.
Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons iepazīstina klātesošos ar iepriekšējās sēdes lēmumu
izpildes pārskatu.
Vienojoties, DOME NOLEMJ:
pārskatu pieņemt zināšanai.
2.
Par saistošo noteikumu Nr.11/2014„Par māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas
atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Mērsraga
novadā” pieņemšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas pr-tājs G.Erķis
Šobrīd pirms apkures sezonas uzsākšanas, pašvaldības iedzīvotāji veic nepieciešamās
darbības inženierkomunikāciju – centralizētās siltumapgādes sistēmu renovāciju/pārbūvi, tajā
skaitā patstāvīgi, saviem spēkiem mainot radiatorus vai pilnībā atsakoties no centrālās apkures
sistēmas. Minētos darbus veicot neprofesionāli (bez attiecīgo speciālistu pieaicināšanas) tiek
apdraudēta pārējo daudzdzīvokļu māju īpašnieku drošība, tādēļ, lai novērstu iespējamos
draudus, pašvaldība savu funkciju ietvaros tiesīga izdot saistošos noteikumu, saskaņā ar
kuriem tiek noteikta kārtība, kādā tiek veikta māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas
atslēgšana un alternatīvās apkures ierīkošana daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Mērsraga
novadā.
Vadoties no augstāk minētā, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. un 43. panta
pirmās daļas 11. punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
Dz.Ceravs, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.11/2014„Par māju dzīvokļu centralizētās apkures
sistēmas atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos
Mērsraga novadā”(saistošie noteikumi pievienoti protokolam).

3.
Par saistošo noteikumu Nr.12/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Mērsraga novadā 2015.gadā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām”14. panta trešo punktu, 45. pantu , likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 9.panta otro daļu ,
Pārejas noteikumu 40.2.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
Dz.Ceravs, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
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apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Mērsraga novadā 2015.gadā” .

4.
Par Mērsraga novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības pabeigšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas pr-tājs G.Erķis
Novada pašvaldības iestādes, kuras tiek finansētas no pašvaldības budžeta
grāmatvedības uzskaiti organizē saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību", likumu "Par budžetu
un finanšu vadību", likumu "Par pašvaldību budžetiem", Ministru kabineta normatīvajiem
aktiem, Finanšu ministrijas un Valsts kases izdotajām instrukcijām.
Lai konsekventi uzskaitītu darījumus un kvalitatīvi sagatavotu pārskatus Mērsraga
novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību grāmatvedības uzskaitē, un nodrošinātu
saimnieciskās darbības centralizēto apkalpošanu nepieciešams pievienot Mērsraga novada
pašvaldības grāmatvedībai Mērsraga vidusskolas grāmatvedību.
Pievienojot Mērsraga vidusskolas grāmatvedību Mērsraga novada pašvaldības
grāmatvedībai būs ieviesta Mērsraga novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība, kas
nodrošinās:
1) vienotu grāmatvedības uzskaiti un finanšu vadības procesu standartizācija visās
Mērsraga novada pašvaldības finansētajās iestādēs;
2) vienotu grāmatvedības kontroles sistēmu visās Mērsraga novada pašvaldības
finansētajās iestādēs;
3) vienotu gada pārskata iesniegšanu neveicot konsolidāciju;
4) iespēju pilnveidot grāmatvedības organizāciju atbilstoši aktuālajām tendencēm;
5) iestāžu grāmatvedības dati tiek nodoti Valsts kasei pēc vienota principa un
nosacījumiem nodrošinot datu homogenitāti;
6) iespēju operatīvi eksportēt un apstrādāt datus;
7) iespēju saņemt regulāru analītisku un vienreizēju informāciju, kas kalpo lēmumu
pieņemšanai par racionālu līdzekļu izlietojumu vai sadali;
8) sistēmas izmaiņu centralizētu vadību;
9) vienādi klasificējamas informācijas operatīvu iegūšanu;
10) manuāla darba samazināšanu;
11) darba spēka un laika resursu ietaupījumu;
12) sistēmas uzturēšanas izmaksu samazinājumu.
Saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 2. panta pirmo daļu un otro daļu un ņemot vērā
Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumus Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju” un 2009. gada 15. decembra noteikumus Nr. 1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu,
atklāti balsojot, ar 5 balsīm par(L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
G.Erķis), pret 4( I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš, Dz.Ceravs), atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1.
Ar 2015. gada 01. janvāri iekļaut Mērsraga novada domes centralizētajā
grāmatvedības uzskaites sistēmā Mērsraga vidusskolu;
2.
Mērsraga vidusskolas direktorei Ilzei Indruškēviča savlaicīgi nodrošināt
grāmatvedības uzskaites dokumentu nodošanu Mērsraga novada domes
grāmatvedībai, ka arī 2014. gada pārskata sagatavošanu;
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3.

4.

Sakarā ar grāmatvedības uzskaites funkciju nodošanu Mērsraga novada domes
galvenajai grāmatvedei iesniegt priekšlikumus par funkciju pārdali un
centralizētās grāmatvedības ieviešanas nepieciešamajām darbībām;
Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Mērsraga novada domes
izpilddirektora pienākumu izpildītājs Ivars Timermanis.

5.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu,
un likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
Dz.Ceravs, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2014
Grozījumi
2014.gada
30.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada budžetu”,
tai skaitā:
1. Apstiprināt Mērsraga novada 2014. gada konsolidētā budžeta ieņēmumu
pieaugumu 16 419 euro apmērā.
2. Apstiprināt Mērsraga novada 2014. gada konsolidētā budžeta ieņēmumu plānu
045 euro apmērā.
3. Apstiprināt Mērsraga novada 2014. gada konsolidētā budžeta finansēšanas
(aizņēmumu) pieaugumu 183 063 euro apmērā .
4. Apstiprināt Mērsraga novada 2014. gada konsolidētā budžeta izdevumu
pieaugumu 199 482 euro apmērā.
5. Apstiprināt Mērsraga novada 2014. gada konsolidētā budžeta izdevumu plānu
885 euro apmērā.

plāna
1 561
plāna
plāna
1 769

6.
Par štata vienības „Jūrniecības pulciņa vadītājs” atvēršanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Lai ieinteresētu Mērsraga novada jauniešus apgūt ar jūrniecību un zvejniecību saistītās
profesijas, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas 9.un 12.punktu,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par(L.Karlsons, Ā.Logina, A.Ušackis, Dz.Ceravs, G.Erķis,
I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, (A.Šteinbergs balsošanā
nepiedalās), DOME NOLEMJ:
atvērt štata vienību „Jūrniecības pulciņa vadītājs” ar šā gada 1.septembri, nosakot
darba algu 90,00 euro mēnesī.

7.
Par nolikuma „Mērsraga novada medību koordinācijas komisijas nolikums”
apstiprināšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.pantu un MK 26.05.2014. noteikumiem
„Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas
komisijām”,
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atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
Dz.Ceravs, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt nolikumu Nr.INA-N/7 „Mērsraga novada medību koordinācijas komisijas
nolikums”.

8.
Par Mērsraga novada medību koordinācijas komisijas apstiprināšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un MK 26.05.2014. noteikumu 3.un
7.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Ā.Logina, A.Ušackis, Dz.Ceravs, G.Erķis,
I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, (A.Šteinbergs balsošana
nepiedalās), DOME NOLEMJ:
apstiprināt Mērsraga novada medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā:
1) Sandris Erkens – Mednieku biedrības „Mednieku klubs Mērsrags”
pārstāvis;
2) Aigars Šteinbergs - Mērsraga novada pašvaldības pārstāvis;
3) Andris Petrus – Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes
virsmežniecības pārstāvis, Talsu nodaļas vecākais mežzinis

9.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu L.Anstrautai
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Izskatot īpašuma „Kapulejas”, Mērsragā, Mērsraga novadā īpašnieka Ilgvara
Rukera lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Leldei Anstrautai,( personas kods),
sakarā ar to, ka ir zudis tiesiskais pamats deklarēt dzīvesvietu „Kapulejās”, Mērsragā,
Mērsraga novadā, un viņa tur jau ilgāku laiku nedzīvo. Ņemot vērā to, ka 25.08.2014.vēstulē
L.Anstrauta tika uzaicināta ierasties Mērsraga novada pašvaldībā sniegt paskaidrojumus un
tika informēta par neierašanās sekām,
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 15. pantu un 4. panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka personas pienākums ir viena mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā
dzīvesvietā, 11. pantu un 12. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka kārtību deklarēto ziņu
pārbaudei un anulēšanai, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, likuma ”Par pašvaldībām” 47. panta ceturto daļu ,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
Dz.Ceravs, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Leldei Anstrautai, (personas kods),
„Kapulejās”, Mērsragā, Mērsraga novadā..
2. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža LR Iekšlietu
ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (pasta adrese – Raiņa bulvāris 5,
Rīgā, LV 1050), iesniedzot iesniegumu Mērsraga novada pašvaldībā.
10.
Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
5

10.1.Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA
„NECENICE COMPANY”
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 „NECENICE COMPANY” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā
ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā
par nekustamo īpašumu „Biroju un laboratoriju ēka” , kad.Nr.8878 503 0056, un „Piestātni
Nr.2”, kad.Nr.8878 503 0059, Mērsragā, Mērsraga novadā. .
Tādējādi SIA „NECENICE COMPANY” 2014.gada 21.oktobrī nokavētie nodokļa
maksājumi ir EURO 709,11 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 „NECENICE COMPANY” 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, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
Dz.Ceravs, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „NECENICE COMPANY”,reģ.Nr.40103543642, juridiskā adrese:
Lielirbes iela 11-110, Rīga, LV – 1046, nekustamā īpašuma nodokļa parādu € 709,11( septiņi
simti deviņi euro 11 centi).), tai skaitā
Personīgā
PamatNokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Ēkas- 7462 614,58
44,04
658,62
Mērsraga
LV85UNLA00 UNLALV2
novada
50016515414
X
Ēkas-7862 47,11
3,38
50,49
pašvaldība LV74HABA05
51030287614
HABALV2
2
KOPĀ:
661,69
47,42
709,11
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus,
vēršot piedziņu uz SIA „NECENICE COMPANY” naudas līdzekļiem un mantu (
kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to
izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts tiesu
izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”26.panta septītās daļas 1. un
2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu laikā
pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu
namā (pasta adrese - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
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10.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Daiņa Bērziņa
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Dainim Bērziņam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Lielā iela 154”(Jūrasvaski) Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra
numurs 8878 003 0749) .
Tādējādi Dainim Bērziņam 2014.gada 21.oktobrī nokavētie nodokļa maksājumi ir
564,08 euro, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Daiņa Bērziņa nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no likuma
‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas nepieļautu
to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
Dz.Ceravs, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Daiņa Bērziņa, (personas kods),(deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 564,08 (pieci simti sešdesmit četri euro 08 centi) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
ēkas – 2376
477,41
34,80
512,21
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
48,30
3,57
51,87
zeme – 957
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
KOPĀ:
525,71
38,37
564,08
4
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Daiņa Bērziņa darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
1.3. vēršot piedziņu uz Daiņa Bērziņa ( 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.

11.
Par zemju un būvju vienību izslēgšanu no Mērsraga novada pašvaldības pamatlīdzekļu
saraksta
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Lai novērstu nesakritības ar Valsts zemes dienesta izziņu par Mērsraga novada
pašvaldības īpašumā, tiesiskā valdījumā un lietojumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem uz
2013.gada 31.decembri,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
Dz.Ceravs, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
izslēgt no Mērsraga novada pašvaldības pamatlīdzekļu saraksts zemju un būvju
vienības saskaņā ar pielikumu Nr.1 (pielikums pievienots protokolam).

12.
Par nekustamā īpašuma „Spīdolas” Mērsraga novadā sadalīšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas pr-tājs G.Erķis
Novada dome izskatījusi Rūtas Mosas, (dzīvesvietas adrese), 13.10.2014. iesniegumu
par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Spīdolas” Mērsraga novadā ar kadastra Nr.08878 004
0054.
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, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
Dz.Ceravs, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Spīdolas” , kadastra Nr.8878 004 0054, zemes
vienības:
1) ar kad.apzīmējumu 8878 004 0052 – platība 13,7 ha,
2)ar kad.apzīmējumu 8878 004 0228 – platība 9,62 ha,
atdalāmajām zemes vienībām piešķirot kopēju nosaukumu „SĪĻI”.
3)ar kad.apzīmējumu 8878 004 0081 – platība 6 ha,
4)ar kad.apzīmējumu 8878 004 0056 – platība 3,7 ha,
5)ar kad.apzīmējumu 8878 004 0206 – platība 6 ha,
atdalāmajām zemes vienībām piešķirot kopēju nosaukumu „MEŽA SĪĻI”.
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13.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Pārupes” Upesgrīvā
Ziņo Tautsaimniecības komitejas pr_tājs G.Erķis
Novada dome izskatījusi zemes īpašnieka Rūdolfa Kalēja,(dzīvesvietas adrese),
10.10.2014.iesniegumu par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Pārupes” Upesgrīvā, Mērsraga novadā, sadalei.
Dome konstatē:
Saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu augstāk minētais īpašums atrodas
teritorijā „Dzīvojamā apbūve jūras piekrastes ainavā”, kur jaunveidojamās zemes vienības
minimālā platība noteikta 0,3 ha.
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, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
Dz.Ceravs, G.Erķis, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME
NOLEMJ:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Pārupes”, Upesgrīvā, Mērsraga
novadā, kad.Nr.8878 001 0085, kopējā platība 0,5485 ha, sadalei.
2.Projektu saskaņot ar:
2.1.Latvenergo;
2.2.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.

14.
Par zemes ierības projekta apstiprināšanu īpašumam „Kalimbas” Mērsragā, Mērsraga
novadā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Novada dome izskatījusi SIA „LATVIJASMERNIEKS.LV” izstrādāto Zemes
ierīcības projektu īpašumam „Kalimbas” , kad.Nr.8878 003 0044.
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, , Ministru kabineta 12.04.2011.noteikumiem Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi 9.8.punktu, Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par( L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, G.Erķis,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas – nav, (Dz.Ceravs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Kalimbas” Mērsragā, Mērsraga
novadā, kad.Nr. 8878 003 0044.
2.Zemes vienībai Nr.1 (platība 0,9507 ha) saglabāt nosaukumu un adresi: „Kalimbas”,
Mērsrags, Mērsraga novads.
Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
3.Atdalītajai zemes vienībai Nr.2 (platība 0,4310 ha), piešķirt nosaukumu un
adresi:„Naktsvijoles”, Mērsrags, Mērsraga novads.
Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
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Sēdi beidz 17.00

Sēdes vadītājs

Lauris Karlsons

Protokoliste

Laima Valdemāre
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