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.3
Mērsragā,

2014.gada 18.februārī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1.Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi, par izvirzītajiem mērķiem 2014. gadam
Mērsraga novadā
2.Par Mērsraga novada domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu no amata
3.Par Mērsraga novada domes priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu
4.Par Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata
5.Par projekta „Zivju resursu pavairošana Mērsraga novada ūdenstilpnēs” īstenošanu
6.Par grozījumiem Mērsraga ostas pārvaldes nolikumā
7.Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Iesalnieki”
8.Par īpašumu sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu
9.Par vienotas adreses piešķiršanu zemei un ēkai
10.Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
11.Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam
12.Par aizņēmumu Valsts Kasē
13. Par nolikuma „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2014.- 2016.gadā”
precizēšanu
14. Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mērsraga
novada PII „Dārta” ēkā” īstenošanu
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Aigars ŠTEINBERGS
Dzintars CERAVS
Ārija LOGINA
Aivars UŠACKIS
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Roberts ŠILIŅŠ
Gvido ERĶIS
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Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
galv.grāmatvede V.Puzānova, darba drošības, ugunsdrošības
izpilddirektors K.Šneiders, juriste I.Aleksejenkova.
Mērsraga iedzīvotāja I.Apse

speciāliste A.Kreicberga,

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
1.
Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi, par izvirzītajiem mērķiem 2014. gadam
Mērsraga novadā
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons iepazīstina klātesošos ar iepriekšējās sēdes lēmumu
izpildes pārskatu , par izvirzītajiem mērķiem un darāmajiem darbiem 2014.gadā.
Vienojoties, DOME NOLEMJ:
pārskatu pieņemt zināšanai.

2.
Par Mērsraga novada Domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu no amata
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10. punktu,
atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (L.Karlsons, A,Šteinbergs, Ā.Logina, G.Erķis,
A.Ušackis), pret 4 (R.Šiliņš, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, Dz.Ceravs), atturas - nav, DOME
NOLEMJ:
ar 2014. gada 18. februāri no Mērsraga novada Domes priekšsēdētāja vietnieka amata
atbrīvot Robertu Šiliņu.

3.
Par Mērsraga novada domes priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10. punktu,
atklāti balsojot, 5 balsīm par (L.Karlsons, A,Šteinbergs, Ā.Logina, G.Erķis,
A.Ušackis), pret 1(Dz.Ceravs), atturas – 3 (I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, R.Šiliņš) , DOME
NOLEMJ:
ar 2014. gada 18. februāri par Mērsraga novada Domes priekšsēdētāja vietnieku iecelt
Aigaru Šteinbergu.
4.
Par Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 11. punktu, Mērsraga
novada domes izpilddirektora Krišjāņa Šneidera 2014. gada 3.februāra iesniegumu par
atbrīvošanu no ieņemamā amata un Darba likuma 100. panta ceturto daļu,
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atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, Ā.Logina,
G.Erķis, R.Šiliņš, I.Indruškevičs), pret nav, atturas 2 (A.Ušackis, I.Indruškeviča), DOME
NOLEMJ:
ar 2014. gada 3.martu no Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektora amata
atbrīvot Krišjāni Šneideru.

5.
Par projekta „Zivju resursu pavairošana Mērsraga novada ūdenstilpnēs” īstenošanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Lai papildinātu zivju resursus Mērsraga kanālā, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 3.punktu un 10.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu „Zivju resursu pavairošana Mērsraga
novada ūdenstilpnēs” Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem - Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā.
Projekta iesniedzējs - Mērsraga novada pašvaldība
Projekta nosaukums - „Zivju resursu pavairošana Mērsraga novada ūdenstilpnēs”
Projekta īstenošanas kopējās izmaksas sastāda EUR 2420,00 (divi tūkstoši četri simti
divdesmit eiro un 0 centi), t. sk. PVN EUR 420,00 (četri simti divdesmit eiro un 0 centi),
projekta attiecināmās izmaksas sastāda – EUR 2000,00 (divi tūkstoši eiro, 0 centi), no kurām
Zivju fonda finansējums sastāda – EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti eiro, 0 centi),
Mērsraga novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10%, t.i. EUR 200,00 (divi simti eiro, 0
centi).
Papildus minētajam Mērsraga novada dome, apliecina, ka nodrošinās projektam
nepieciešamo līdzfinansējumu EUR 200,00 (divi simti eiro, 0 centi) no Mērsraga novada
pašvaldības līdzekļiem.
6.
Par grozījumiem Mērsraga ostas pārvaldes nolikumā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Ņemot vērā Mērsraga ostas pārvaldes 2014.gada 7.janvāra vēstuli Nr.3-1/003 „Par
grozījumiem Mērsraga ostas pārvaldes nolikumā|”,
saskaņā ar likuma Likums par ostām 7.panta pirmās daļas 26.pantu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 28.pantu,
atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (L.Karlsons, A.Ušackis, Ā.Logina, G.Erķis,
I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret 1(.A.Šteinbergs), atturas 2 (I.Indruškeviča, Dz.Ceravs) , DOME
NOLEMJ:
apstiprināt nolikumu Nr.INA-N/2-2014 „Grozījumi nolikumā „Mērsraga ostas
pārvaldes nolikums””.(pievienoti protokolam).
Deputāts I.Indruškevičs ierosina šādu kārtību ieviest domes darbā.
Priekšsēdētāja vietnieks A.Šteinbergs ierosinājumam nepiekrīt.
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7.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Iesalnieki”
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Novada dome izskatījusi zemes īpašnieces Rasmas Mākules pilnvarotās
personas Agitas Vīgantes-Arstanovas(pilnvara Nr.173 no 14.01.2014.), (dzīvesvietas
adrese), 27.01.2014. iesniegumu par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Iesalnieki” Mērsraga novadā sadalei.
Dome konstatē:
Saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu augstāk minētais īpašums atrodas
teritorijā „Meži”, kur jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība noteikta 5 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, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Iesalnieki”, Mērsraga novadā,
kad.Nr.8878 003 0758, kopējā platība 9,4 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.

8.
Par īpašumu sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
8.1.Novada dome izskatījusi Intara Janberga pilnvarotās personas Agitas
Vīgantes-Arstanovas (pilnvara Nr.475 no 04.02.2014.) 04.02.2014.iesniegumu par atļauju
sadalīt I.Janbergam piederošo īpašumu „Stārķi” Mērsraga novadā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar pašvaldības teritoriālo plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
atļaut atdalīt no īpašuma „Stārķi” Mērsraga novadā, kad Nr.8878 003 0246, zemes
vienību ar kad. apzīmējumu 8878 002 0028, aptuvenā platība 3,29 ha.
Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Meža Stārķi”.
8.2.Novada dome izskatījusi Vairas Birznieces pilnvarotās personas Agitas
Vīgantes-Arstanovas (pilnvara Nr.415 no 30.01.2014.) 31.01.2014.iesniegumu par atļauju
sadalīt V.Birzniecei piederošo īpašumu „Garsili” Mērsraga novadā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar pašvaldības teritoriālo plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
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atļaut atdalīt no īpašuma „Garsili” Mērsraga novadā, kad Nr.8878 003 0531, zemes
vienību ar kad. apzīmējumu 8878 004 0174, aptuvenā platība 4,17 ha.
Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Meža Garsili”.
8.3.Novada dome izskatījusi Gunitas Matrozes, (dzīvesvietas adrese),
2014.gada 12.februāra iesniegumu par atļauju atdalīt no īpašuma „Cielavas” 1.un 2.zemes
vienību, lai varētu sadalīt viņas tēva G.Kampara mantojumu saskaņā ar mantojuma apliecību.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar pašvaldības teritoriālo plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Atļaut atdalīt no īpašuma „Cielavas” Mērsraga novadā, kad.Nr. 8878 002 0251,
1.zemes vienību, kad.apzīmējums 8878 002 0251, platība 1,1 ha., atdalāmajai zemes vienībai
piešķirot nosaukumu VECCIELAVAS.
2.Atļaut atdalīt no īpašuma „Cielavas” Mērsraga novadā, kad.Nr. 8878 002 0251,
2.zemes vienību, kad.apzīmējums 8878 002 0252, platība 2,0 ha., atdalāmajai zemes vienībai
piešķirot nosaukumu JAUNCIELAVAS.

9.
Par vienotas adreses piešķiršanu zemei un ēkai
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Novada dome izskatījusi Normunda Jefrēmova, (dzīvesvietas adrese), 2014.gada
11.februāra iesniegumu par vienotas adreses piešķiršanu ēkai un zemei Mērsragā, Ezera ielā
37D.
Saskaņā ar MK 03.11.2009.noteikumiem Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
zemei un ēkām īpašumā Ezera ielā 37D, Mērsragā, Mērsraga novadā, piešķirt vienotu
adresi: Ezera iela 37D, Mērsrags, Mērsraga novads.

10.
Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
10.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Lidijas Jakobijas
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.
Lidijai Jakobijai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Dzintaru iela 9-18”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs
8878 900 0134) .
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Tādējādi Lidijai Jakobijai 2014.gada 18.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
119,35 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 Lidijas Jakobijas 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, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Lidijas Jakobijas, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu 119,35 (viens simts deviņpadsmit euro 35 centi) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
LV85UNLA0
zeme
–
48,20
22,92
71,12
05001651541
500153
novada
pašvaldība 4
ēkas –
36,64
11,59
LV74HABA0
48,23
500608
55103028761
4
84,84
34,51
KOPĀ:
119,35

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 Lidijas Jakobijas 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 Lidijas Jakobijas ( 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).
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5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
10.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Dagmāras Smilgas
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.
Dagmārai Smilgai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Ozolu iela 29”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878
003 0054) .
Tādējādi Dagmārai Smilgai 2014.gada 18.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
126,28 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 Dagmāras Smilgas 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, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Dagmāras Smilgas, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 126,28 (viens simts divdesmit seši euro 28 centi) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
81,91
9,02
LV85UNLA0 UNLALV2
zeme – 319
Mērsraga
90,93
novada
05001651541 X
ēkas - 1939
31,84
3,51
pašvaldība 4
35,35
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
KOPĀ:
113,75
12,53
126,28
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 Dagmāras Smilgas 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 Dagmāras Smilgas ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
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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.
10.3.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Anitas Šternas
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.
Anitai Šternai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Dzintaru iela 9-12”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs
8878 900 0129) .
Tādējādi Anitai Šternai 2014.gada 18.februārī nokavētie nodokļa maksājumi ir 121,97
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 Anitas Šternas 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, A.Ušackis, R.Šiliņš,
Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, Ā.Logina), G.Erķis), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Anitas Šternas, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu 121,97(viens simts divdesmit viens euro 97 centi) , tai skaitā:
Saņēmēja
Konts
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
50,70
26,69
zeme
–
LV85UNLA0
77.39
500147
novada
05001651541
pašvaldība 4
33,71
10,87
ēkas
LV74HABA0
44,58
500604
55103028761
4
KOPĀ:

84,41

37,56

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2

121,97
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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 Anitas Šternas 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 Anitas Šternas ( 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.

11.
Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons lūdz piešķirt viņam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par
2013.gadu no šā gada 19.februāra līdz 28.februārim.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmo daļu un Darba likuma 149.panta otro daļu,
atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (A.Šteinbergs, A.Ušackis, Ā.Logina, G.Erķis, R.Šiliņš,
I.Indruškeviča, I.Indruškevičs, pret nav, atturas 1(Dz.Ceravs), (L.Karlsons balsošanā
nepiedalās) DOME NOLEMJ:
1.Piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par 2013.gadu domes priekšsēdētājam
Laurim Karlsonam daļēji – no šā gada 19.februāra līdz 28.februārim.
Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pilda domes priekšsēdētāja
vietnieks Aigars Šteinbergs, par ko saņem priekšsēdētājam noteikto darba algu.
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12.
Par aizņēmumu Valsts Kasē
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Mērsraga novada pašvaldībai ir apstiprināta dalība Eiropas Savienības Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Teritoriju
attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības,
atjaunošana un attīstība”.
Nepieciešams Mērsraga novada domes lēmums par Aizņēmumu Valsts kasē.
Atkārtots lēmums par Aizņēmumu Valsts kasē nepieciešams ņemot vērā Projekta Nr.
12-08-ZL12-Z401101-000030 „Skatu torņu būvniecība” kopējo izmaksu palielināšanos,
sakarā ar neattiecināmām izmaksām, kuras tiks ņemtas papildus jau projekta attiecināmām
izmaksām un līdzfinansējumam kā aizņēmums Valsts kasē.
„Skatu torņa būvniecība”, projekta Nr. 12-08-ZL12-Z401101-000030, kopējās izmaksas
29 066,42 EUR, tai skaitā attiecināmās projekta izmaksas 23 906,57 EUR, no kuriem 90%
EZF finansējums ir 21 515,91 EUR un pašvaldības budžeta līdzfinansējums sastāda 7 550,51
EUR, projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 1 900,86 EUR.
Ņemot vērā augstāk minēto,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, R.Šiliņš, A.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, A.Ušackis, Dz.Ceravs), pret nav, atturas-nav,
DOME NOLEMJ:
ņemt aizņēmumu Valsts kasē par kopējo summu 29 066,42 EUR, atliktā maksājuma
termiņš 3 gadi, aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš 10 gadi, garantija Mērsraga novada
pašvaldības budžets.
PROJEKTA TĀME

Skatu torņu būvniecība
"Laivu bāze", "Piejūras pļava" Mērsrags, Mērsraga novads

Nr.

LAD, EUR

1

Skatu torņu būvniecība

2

Līdzfinansējums,
EUR

Papildus,
EUR

Kopā EUR

19 542,21

6 731,21

Tehniskais projekts

256,11

88,22

3

Projekta vadītājs

493,03

54,78

4

Kadastrālā uzmērīšana, nostiprināšana zemes
grāmatā

600,00

600,00

5

Būvuzraugs

569,15

569,15

1 900,86

29 066,42

Kopā:

20 291,35

6 874,21

26 273,42
731,71

1 076,04
547,81

13.
Par nolikuma „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2014.2016.gadā” precizēšanu
Ziņo Sociālo, kultūras, izglītības un sporta komitejas pr-tājs R.Šiliņš
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Saskaņā ar saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 43.panta 2.punktu” un Zvejniecības likuma
10.panta trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, R.Šiliņš, A.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, A.Ušackis, Dz.Ceravs), pret nav, atturas-nav,
DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt saistošos noteikumu Nr.5/2014 „Licencētā makšķerēšana Mērsraga
kanālā 2014.-2016.gadā”.

14.
par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Mērsraga novada PII „Dārta” ēkā” īstenošanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, R.Šiliņš, A.Ušackis,
Ā.Logina, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, A.Ušackis, Dz.Ceravs), pret nav, atturas-nav,
DOME NOLEMJ:
piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Mērsraga novada PII „Dārta” ēkā” Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas organizētajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”
IV kārtā.
Projekta iesniedzējs – Mērsraga PII „Dārta”
Projekta nosaukums - „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Mērsraga novada PII „Dārta” ēkā”
Projekta īstenošanas kopējās (attiecināmās) izmaksas sastāda EUR 97 254,97 (deviņdesmit
septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit četri eiro un 97 centi), t. sk. PVN EUR 16 878,96
(sešpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi eiro un 96 centi), no kuriem
līdzfinansējumu EUR 16 533,34 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs eiro, 34 centi)
nodrošinās Mērsraga novada pašvaldība, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Projekta ietvaros neattiecināmās izmaksas netiek plānotas.

Papildus minētajam Mērsraga novada Dome, apliecina, ka:
1. Projekta iesniegumā norādītai ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstības un
investīcijas stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta
īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta;
2. Nodrošinās projektam nepieciešamo līdzfinansējumu no Mērsraga novada pašvaldības
līdzekļiem;
Papildus izmaksu vai neattiecināmo izmaksu rašanās gadījumā finansēt tās no Mērsraga
novada pašvaldības budžeta.

Sēdi beidz plkst. 17.00
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Sēdes vadītājs

Lauris Karlsons

Protokoliste

Laima Valdemāre
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