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MĒRSRAGA NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.6
Mērsragā,

2014.gada 15.aprīlī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1.Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
2.Par izmainām Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijā
3.Par grozījumiem pašvaldības nolikumā
4.Par grozījumiem 2011. gada 15. februāra nolikumā „Mērsraga ostas pārvaldes nolikums”
5.Par Par Mērsraga ostas piesārņotās vietas reģistrēšanu
6.Par saistošo noteikumu Nr. 6/2014 „Kārtība, kādā Mērsraga novada pašvaldības
amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” apstiprināšanu
7.Par grozījumiem 2013. gada 17.oktobra Ūdensobjekta apsaimniekošanas (lietošanas)
pārjaunojuma līgumā Nr. 4-18-1/48
8.Par inventarizācijas komisijas ziņojuma apstiprināšanu
9.Par nekustamā īpašuma iegādi Mērsraga pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai
10.Par telpu nomas izmaksu apstiprināšanu Mērsraga vidusskolai
11.Par zemes lietošanas mērķu maiņu
12.Par projekta „Skvēra izveide Mērsragā” realizācijas pārtraukšanu
13.Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
14.Par īpašumu sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu
15.Par nosaukuma piešķiršanu ēku-būvju īpašumam
16.Par nekustamā īpašuma Ozolu ielā 1-14 ,Mērsragā, Mērsraga novadā
atsavināšanu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu
17.Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
18. Par nekustamo īpašumu pārņemšanu valdījuma Mērsraga novada pašvaldības autonomo
funkciju nodrošināšanai

Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Aigars ŠTEINBERGS
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Dzintars CERAVS
Ārija LOGINA
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Roberts ŠILIŅŠ
Gvido ERĶIS
Nepiedalās:
Aivars UŠACKIS – darba dēļ

Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
galv.grāmatvede V.Puzānova, juriste I.Aleksejenkova
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), 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 izmainām Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijā
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Ņemot vērā, ka izbeigtas darba attiecības ar Krišjāni Šneideru ar šā gada 3.martu,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisijā K.Šneidera vietā ievēlēt deputātu Gvido Erķi.

3.
Par grozījumiem 2011. gada 18. janvāra Mērsraga novada pašvaldības nolikumā
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
Ņemot vērā likuma „Likuma par pašvaldībām” 24. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka, pašvaldības pārvaldes organizāciju,
lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus
pašvaldības darba kārtības organizācijas jautājumus, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus 2011. gada 18. janvāra Mērsraga novada pašvaldības nolikumā
(saistošie noteikumi Nr. 7/2014) (grozījumu teksts pielikumā);
2. Uzlikt par pienākumu Mērsraga novada domes sekretārei Laimai Valdemārei
grozījumus publicēt Mērsraga novada pašvaldības mājas lapā (www.mersrags.lv);
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3. Uzlikt par pienākumu Mērsraga novada domes sekretārei Laimai Valdemārei publicēt
2011. gada 18. janvāra Mērsraga novada pašvaldības nolikumu (saistošie noteikumi
Nr. 1/2011) pilnu aktuālo redakciju Mērsraga novada pašvaldības mājas lapā
(www.mersrags.lv).

4.
Par grozījumiem 2011. gada 15. februāra nolikumā „Mērsraga ostas pārvaldes
nolikums”
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
[1] 2011. gada 15. februāra Mērsraga ostas pārvaldes nolikuma 6.1.16. punkts paredz, ka
tikai Ostas valde ir tiesīga ierosināt grozījums šajā nolikuma, kurus izskata un apstiprina
Mērsraga novada dome. Minētais punkts ir pretrunā ar likuma „Likums par pašvaldībām” 3.
pantu un 2011. gada 18. janvāra (lēm. Nr. 2.1.; pro.Nr.3) Mērsraga novada pašvaldības
nolikuma 4.1. punktu.
Likuma „Likums par pašvaldībām” 3. pants nosaka, ka vietējā pašvaldība ir vietējā
pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un
iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā
kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi,
ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Savukārt Mērsraga novada pašvaldības nolikuma 4.1. punkts nosaka, ka domes sēdē tiek
iekļauts jebkurš jautājums, kas iesniegts domes priekšsēdētājam.
Vadoties no augstāk minētā, Mērsraga ostas pārvaldes nolikuma 6.1.16. punkts ierobežo
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
[2] 2011. gada 15. februāra Mērsraga ostas pārvaldes nolikuma 7.2. punkts nosaka, ka
Ostas pārvaldnieku ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ostas valde pēc saskaņošanas ar Latvijas
Republikas satiksmes ministru. Darba līgumu ar Ostas pārvaldnieku slēdz Ostas valdes
priekšsēdētājs.
Minētais nolikuma punkts ir pretrunā ar likuma „Likuma par ostām” 8. panta piekto daļu,
kas nosaka, ka Ostas pārvaldnieku ieceļ ostas valde.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 7. panta pirmo daļu, 26. pantu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu,
Ir sagatavots šāds lēmuma projekts:
1.Dzēst 2011. gada 15. februāra Mērsraga ostas pārvaldes nolikuma 6.1.16. punktu;
2.2011. gada 15. februāra Mērsraga ostas pārvaldes nolikuma 7.2. punktu izteikt sekojošā
redakcijā: „7.2. Ostas pārvaldnieku ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ostas valde. Darba
līgumu ar Ostas pārvaldnieku slēdz Ostas valdes priekšsēdētājs.”
Deputāts I.Indruškevičs – neesmu gatavs balsot par lēmuma projektu, gribu dzirdēt Mērsraga
ostas pārvaldnieka un Mērsraga ostas valdes viedokli, kā arī ostas un Satiksmes ministrijas
juristu slēdzienu.
Deputāts R.Šiliņš – uzskatu , ka jautājums nav sagatavots, ierosinu atlikt jautājuma
izskatīšanu uz nākošo sēdi.
Vienojoties, DOME NOLEMJ:
atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākošo sēdi.
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5.
Par Mērsraga ostas piesārņotās vietas reģistrēšanu
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
2014. gada 26. februārī Mērsraga novada pašvaldība saņēma Mērsraga ostas pārvaldnieka
iesniegumu, kurā lūgts veikt nepieciešamās darbības Mērsraga ostas piesārņotās vietas
apzināšanu un nepieciešamības gadījumā reģistrēšanu saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumiem Nr. 483 „Piesārņoto un potenciāli
piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība”.
Izvērtējot iesniegumā izklāstīto un iepazīstoties ar papildus paskaidrojumiem, saskaņā ar
Likuma „Par pašvaldībām” 7. pantu un Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2001. gada 20.
novembra noteikumiem Nr. 483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un
reģistrācijas kārtība” 2. punktu,
atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis,), pret 1(A,Šteinbergs), atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Uzsākt nepieciešamās darbības piesārņotās vietas apzināšanai un sākotnējai
novērtēšanai. Darbu pabeigt līdz šā gada septembra mēnesim.
2.Šī lēmuma izpildei pilnvarot juristi Iritu Aleksejenkovu un Mērsraga ostas pārvaldnieku
Jāni Budreiku.
6.
Par saistošo noteikumu Nr. 6/2014 „Kārtība, kādā Mērsraga novada pašvaldības
amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”
apstiprināšanu
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma "Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 18.panta pirmo daļu, likuma "Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 5.² panta piekto
daļu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2014 „Kārtība, kādā Mērsraga novada pašvaldības
amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”.

7.
Par grozījumiem 2013. gada 17.oktobra Ūdensobjekta apsaimniekošanas (lietošanas)
pārjaunojuma līgumā Nr. 4-18-1/48
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
2014. gada 26. martā Mērsraga novada pašvaldība saņēma Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 17.18-1e-2717, kurā norādīts, ka
2013. gada 17.oktobra Ūdensobjekta apsaimniekošanas (lietošanas) pārjaunojuma līgumam
Nr. 4-18-1/48 jābūt noslēgtam saskaņā ar Ministru Kabineta 2009. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas izmantošanas kārtību”. Papildus jānorāda, ka pēc ūdensobjekta atkārtotas uzmērīšanas
precizēta tā platība.
Saskaņā ar augstāk minēto, pamatojoties uz Ministru Kabineta 2009. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas izmantošanas kārtību” un 2011. gada 18. janvāra (lēm.Nr.2.1.;pro.Nr.3) Mērsraga
novada pašvaldības nolikuma 4.13. punktu,
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atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš, G.Erķis), pret nav, atturas – nav, (A,Šteinbergs balsojumā
nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1.Veikt grozījumus 2013. gada 17.oktobra Ūdensobjekta apsaimniekošanas (lietošanas)
pārjaunojuma līgumā Nr. 4-18-1/48;
2.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā
rajona tiesā Liepājas tiesu namā (pasta adrese: Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401, Latvija).

8.
Par Inventarizācijas komisijas ziņojuma apstiprināšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Pamatojoties uz Mērsraga novada domes priekšsēdētāja 15.11.2013.rīkojumu Nr.2-3/4
Mērsraga novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās no 2013.gada 2.decembralīdz
31.janvārim 2014.gadam tika veikta inventarizācija nemateriāliem ieguldījumiem,
pamatlīdzekļiem, krājumiem, naudas līdzekļiem, saistībām un prasībām. Par darbu sastādīts
Inventarizācijas komisijas ziņojums.
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt Inventarizācijas komisijas ziņojumu, pieņemt to zināšanai un izpildei.
9.
Par nekustamā īpašuma iegādi Mērsraga pašvaldības autonomo funkciju
nodrošināšanai
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
2014. gada 13. februārī Mērsraga novada dome (turpmāk tekstā – Pašvaldība) saņēma
Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (turpmāk tekstā – Draudze) vēstuli Nr. VV/48, kurā
izteikts lūgums Draudzei piederošos kapus (nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 8878-00300455, kopējā platība - 1,0476 ha – turpmāk tekstā - Kapi):
1) iegādāties par kadastrālo vērtību;
2) vai slēgt patapinājuma līgumu uz laiku līdz 50 gadiem;
3) vai mainīt nekustamo īpašumu per līdzvērtīgu Pašvaldībai piederošu īpašumu.
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punkta noteikts, ka Pašvaldība gādā par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, cita starpā kapsētu izveidošanu un
uzturēšanu. Atbilstoši iepriekš minētajam likumam, Kapu izveidošana un uzturēšana ir viena
no Pašvaldības autonomajām funkcijām, līdz ar to saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 7.
panta otro daļu, likumā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild
Pašvaldība. Šo funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta, ja likumā nav
noteikts citādi.
Saskaņā ar augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7. panta otro
daļu un 15. panta 2. punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
iegādāties no Mērsraga evaņģēliski luteriskās draudzes nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr. 8878-003-0455, ar kopējo platību 1,0476 par nekustamā īpašuma kadastra vērtību, kas
sastāda EUR 67,00 (sešdesmit septiņi eiro 0 centi);
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā
rajona tiesā Liepājas tiesu namā (pasta adrese: Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401, Latvija).
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10.
Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Mērsraga vidusskolai
Ziņo Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas pr-tājs R.Šiliņš
Ņemot vērā Mērsraga vidusskolas priekšlikumus par nometņu izmaksām Mērsraga
vidusskolā un pasākumu telpu nomas maksām Mērsraga vidusskolā,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu a) apakšpunktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Noteikt nometnes izmaksas Mērsraga vidusskolā 2014.gadā
Nosaukums
Telpas
Telpas ar gultām
Telpas ar gultām un gultasveļu
Telts vieta

Cena
2,50 euro diennaktī no personas
4,00 euro diennaktī no personas
5,50 euro diennaktī no personas
1,50 euro no personas

2.Noteikt nomas maksu pasākumiem Mērsraga vidusskolā 2014.gadā
Telpu noma pasākumiem bez 0,50 euro no personas
virtuves pakalpojumiem
Telpu
noma
ar
virtuves 1,00 euro no personas
pakalpojumiem

11.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
11.1.Novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas
21.03.2014.vēstuli Nr.2-04.1-K/352 „Par kadastra datu sakārtošanu”, kurā informē, ka
nekustamajiem īpašumiem tika konstatēta datu neatbilstība dokumentiem, uz kuru pamata
kadastra dati reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Izvērtējot esošo situāciju , lai novērstu datu neatbilstību dokumentiem un īpašumu
lietošanas mērķis būtu atbilstošs īpašuma statusam,
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 un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība 35.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Īpašumam ar kadastra Nr.8878 001 0145 un tā sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 88780010145, kadastra informācijas sistēmā reģistrēto lietošanas
mērķi „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”( kods 0101) mainīt
uz lietošanas mērķi uz „Publiskie ūdeņi” , kods 0301.
2.Īpašumam ar kadastra Nr.8878 004 0241 un tā sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 88780040203 kadastra informācijas sistēmā reģistrēto lietošanas
mērķi „Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas”(kods
0302) mainīt uz lietošanas mērķi „Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josla
un ceļu zemes nodalījuma josla”, kods 1101.
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11.2. Novada dome izskatījusi Jura Saksa , (dzīvesvietas adrese), 2014.gada 1.aprīļa
iesniegumu par lietošanas mērķu maiņu viņam piederošajam īpašumam „Brūkleņu iela 14”
Mērsragā, Mērsraga novadā. Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija.
Dome konstatē: minētais īpašums saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu
atrodas teritorijā ar nosaukumu „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve”. Zemes vienība
nav apbūvēta.
Pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība 23.1.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai, kas atrodas teritorijā, kurai
atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas
plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši detālplānojumā norādītajai
plānotajai(atļautajai) izmantošanai un ievērojot šo noteikumu 14.12. punktā minēto
neapbūvētās zemes iedalījumu, un 35.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
mainīt zemes lietošanas mērķi no „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, kods
0601, uz „neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, kods 0600,
nekustamajam īpašumam „Brūkleņu iela 14” Mērsragā, Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 003
0591, platība 0,3738 ha.

12.
Par projekta Nr. 12-08-ZL12-Z401101-000017 „Skvēra izveide Mērsragā” realizācijas
pārtraukšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
2012.gada 1.novembrī LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ar
lēmumu Nr. 08.6/2-11/2320 apstiprināja Mērsraga novada pašvaldības projekta iesniegumu
Nr. 12-08-ZL-Z401101-000017 „Skvēra izveide Mērsragā”, kas tika iesniegts Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.
2013.gada 13.decembrī Mērsraga novada pašvaldība izsludināja iepirkumu ar
identifikācijas Nr. MNP 2013/18, iepirkums noslēdzās 2013.gada 28.decembrī, kad Mērsraga
novada iepirkumu komisija atvēra iepirkumā iesniegtos piedāvājumus. 2014.gada 3.janvārī
iepirkuma komisija sanāca atkārtoti, lai izvērtētu iepirkumā iesniegtos piedāvājumu
dokumentus un izvēlētos uzvarētāju, bet nepieņēma lēmumu. 2014.gada 17.februārī tika
sasaukta Iepirkuma komisija lēmuma pieņemšanai, bet komisija konstatēja, ka no diviem
iesniegtiem piedāvājumiem – viens pretendents ir atsaucis savu piedāvājumu, bet otrs
iesniegtais piedāvājums pārsniedz Nolikumā paredzēto finansējumu. Iepirkumu komisija
pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu procedūru ar identifikācijas Nr. MNP 2013/18.
Ņemot vērā Iepirkumu komisijas lēmumu un projekta Nr. 12-08-ZL-Z401101-000017
„Skvēra izveide Mērsragā” realizācijas termiņu, Mērsraga novada pašvaldība 20.02.2014.
sagatavoja vēstuli Nr. 4-3/178, ko iesniedza LAD Ziemeļkurzemes reģionālai
lauksaimniecības pārvaldei, ar lūgumu atsaukt projekta Nr. 12-08-ZL-Z401101-000017
„Skvēra izveide Mērsragā” realizāciju laika trūkuma dēļ.
05.03.2014. Mērsraga novada pašvaldība saņēma no LAD Ziemeļkurzemes reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes atbildes vēstuli Nr. 08.6-11/14/364 „Lēmums par saistību
pārtraukšanu un nepamatoti veiktā maksājuma atmaksu”. Vēstulē tiek norādīts, ka LAD
Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde nolemj:
1) pārtraukt uzņemtās saistības starp Pārvaldi un Mērsraga novada pašvaldību ar
05.03.2014.
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2) Mērsraga novada pašvaldībai atmaksāt nepamatoti saņemto publisko finansējumu
EUR 5 101,38 sešdesmit dienu laikā no lēmuma par nepamatoti veiktā maksājuma atmaksu
paziņošanas dienas, pārskaitot to uz LAD kontu.
Pamatojoties uz augstāk minēto,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
projekts Nr. 12-08-ZL-Z401101-000017 „Skvēra izveide Mērsragā” tiek pārtraukts un
nepamatoti saņemtais avansa maksājums no LAD EUR 5 101,38 apmērā jāatmaksā LAD
kontā līdz 10.05.2014.

13.
Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
13.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Aivara 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.
Aivaram Bērziņam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Rožu iela 20A” , Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878
003 0994) un „Rožu iela 22”, Mērsrags, Mērsraga novads (kadastra Nr.8878 003 0398).
Tādējādi Aivaram Bērziņam 2014.gada 15.aprīlī nokavētie nodokļa maksājumi ir €
117,24 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 Aivara 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 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Aivara Bērziņa, (personas kods),( deklarētā dzīvesvietas adrese), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu € 117,24( viens simts septiņpadsmit euro 24 centi), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
91,22
10,02
101,24
1502 zeme
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
0,82
8,46
7,64
1271 - zeme
pašvaldība 4
7,54
6,77
0,77
2449-ēkas
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
4
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KOPĀ:

105,63

11,61

117,24

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 Aivara 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 Aivara 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.
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.
13.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Irēnas Burlakovas mantiniekiem
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.
Irēnas Burlakovas mantiniekiem ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies
saskaņā ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu „Zvejnieku iela 17” , Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra
numurs 8878 003 0223)
Tādējādi Irēnas Burlakovas mantiniekiem 2014.gada 15.aprīlī nokavētie nodokļa
maksājumi ir € 250,41 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 Irēnas Burlakovas mantinieku nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas
neviens no likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem
apstākļiem, kas nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
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atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Irēnas Burlakovas mantiniekiem, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta),
nekustamā īpašuma nodokļa parādu € 250,41( divi simti piecdesmit euro 41 cents), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
482 - zeme
LV85UNLA0 UNLALV2
151,86
66,76
218,62
Mērsraga
novada
05001651541 X
2063-ēkas
23,77
8,02
31,79
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
175,63
74,78
250,41
55103028761
KOPĀ:
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 Irēnas Burlakovas mantinieku 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 Irēnas Burlakovas mantinieku ( 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.
13.3.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Aivara Krikauska mantiniekiem
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.
Aivara Krikauska mantiniekiem ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies
saskaņā ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamajiem īpašumiem: „Ceriņu iela 33” , ( kadastra numurs 8878 003
0620), „Lielā iela 78” , ( kadastra numurs 8878 003 0619, „Liepiņi”) , ( kadastra numurs
8878 003 0215), Mērsragā, Mērsraga novadā
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Tādējādi Aivara Krikauska mantiniekiem 2014.gada 15.aprīlī nokavētie nodokļa
maksājumi ir € 271,96 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 Aivara Krikauska mantinieku 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, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Aivara Krikauska mantiniekiem,( personas kods ), (deklarētā dzīvesvieta),
nekustamā īpašuma nodokļa parādu € 271,96( divi simti septiņdesmit viens euro 96 centi), tai
skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
1425 - zeme
95,51
33,97
129,48
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
833- zeme
8,95
2,31
11,26
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
1426 - zeme
101,02
30,20
131,22
55103028761
4
205,48
66,48
271,96
KOPĀ:
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Aivara Krikauska mantinieku 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 Aivara Krikauska mantinieku ( 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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13.4.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Jurija Šabaļina
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.
Jurijam Šabaļinamir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Kajaki” , Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0708)
Tādējādi Jurija Šabaļina 2014.gada 15.aprīlī nokavētie nodokļa maksājumi ir €
271,96, 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 Jurija Šabaļina 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, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Jurija Šabaļina, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu € 154,83( viens simts piecdesmit četri euro 83 centi), tai skaitā:
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Personīgā
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
LV85UNLA0
482 - zeme
145,58
9,25
154,83
Mērsraga
05001651541
novada
pašvaldība 4
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 Jurija Šabaļina 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 Jurija Šabaļina ( 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.
13.5.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Jurija Ščadrinika
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.
Jurijam Ščadrinikam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Vēju iela 23”(Līņi) , Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs
8878 003 0677) .
Tādējādi Jurijam Ščadrinikam 2014.gada 15.aprīlī nokavētie nodokļa maksājumi ir €
163,68 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 Jurija Ščadrinika 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, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Jurija Ščadrinika, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu € 163,68( viens simts sešdesmit trīs euro 68 centi), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
883 - zeme
121,55
13,01
134,56
Mērsraga
LV85UNLA0
novada
05001651541
2335-ēkas
26,15
2,97
29,12
pašvaldība 4
LV74HABA0
147,70
15,98
163,68
55103028761
KOPĀ:
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 Jurija Ščadrinika darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
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1.3. vēršot piedziņu uz Jurija Ščadrinika ( 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.

14.
Par īpašumu sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
14.1.Novada dome izskatījusi Arvida Gūtšmita, (dzīvesvietas adrese), 2014.gada
18.marta iesniegumu par viņam piederošo īpašumu „Medņi”, „Jūraskrasti”, „Vītoliņi”
sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu. Iesniegumam pievienotas zemes robežu plānu kopijas.
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, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Atļaut atdalīt no īpašuma „Medņi” Mērsraga novadā zemes vienības:
1.1.pirmo zemes vienību, kad.Nr.8878 002 0093, platība 3,7 ha, piešķirot nosaukumu
VANADZIŅI;
1.2.trešo zemes vienību, kad.Nr.8878 002 0141, platība 1,0 ha, piešķirot nosaukumu
JAUNLĪGSMOŅI;
1.3.otrajai zemes vienībai, kad.Nr.8878 002 8878 002 0140, atstāt nosaukumu
MEDŅI.
Zemes vienību lietošanas mērķis – mežsaimniecība, kods 0201.
2.Atļaut atdalīt no īpašuma „Dzintarkrasti” Mērsraga novadā zemes vienības:
2.1.otro zemes vienību, kad.Nr.8878 03 0124, platība 6,8 ha, piešķirot nosaukumu
VINTERI;
2.2.trešo zemes vienību, kad.Nr.8878 03 0125, platība 5,5 ha,
ceturto zemes vienību, kad.Nr.8878 03 0128, platība 7,0 ha,
abām piešķirot
kopēju nosaukumu KRASTKALNI;
2.3.piekto zemes vienību, kad.Nr.8878 002 0094, platība 41,7 ha,
septīto zemes vienību, kad.Nr.8878 002 0208, platība 2,6 ha, abām piešķirot
nosaukumu MANTINIEKI;
2.4.sesto zemes vienību, kad.Nr.8878 002 0095, platība 5,8 ha,
astoto zemes vienību, kad.Nr.8878 004 0143, platība 3,5 ha, abas vienības
pievienojot īpašumam PŪCES Mērsraga novadā;
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2.5.devīto zemes vienību, kad.Nr.8878 002 0174, platība 13,2 ha, piešķirot nosaukumu
VILCIŅI;
2.6.desmito zemes vienību, kad.Nr.8878 004 0100, platība 1,0 ha,
vienpadsmito zemes vienību, kad.Nr.8878 004 0185, platība 3,7 ha, abām
piešķirot kopēju nosaukumu DĪĶAINE;
2.7.divpadsmito zemes vienību, kad.Nr.8878 002 0168, platība 2,9 ha, atstājot
nosaukumu JŪRASKRASTI;
Zemes vienību lietošanas mērķis – mežsaimniecība, kods 0201.
2.8.pirmajai zemes vienībai, kad.Nr.8878 03 0123, platība 0,4 ha, piešķirta adrese:
Lielā iela 128, Mērsrags, Mērsraga novads.
Zemes lietošanas mērķis – 0,2 ha – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601;
0,2 ha – l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
3.Atļaut atdalīt no īpašuma „Vītoliņi” Mērsraga novadā zemes vienības:
3.1.otro zemes vienību, kad.Nr.8878 001 0076, platība 4,6 ha, piešķirot nosaukumu
AVOTIŅI;
3.2.ceturto zemes vienību, kad.Nr.8878 002 0139, platība 3,5 ha, piešķirot nosaukumu
KALPIŅI.
.......................................................................................................................................
14.2.Novada dome izskatījusi Arnolda Šteinberga, (dzīvesvietas adrese), 2014.gada
1.aprīļa iesniegumu par atļauju atdalīt no viņam piederoša īpašuma „Irbītes” 2.zemes gabalu.
Iesniegumam pievienotas zemes robežu plāna kopija.
Saskaņā ar likuma „Par Pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju - saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas
un apbūves kārtību, Mērsraga novada teritorijas plānojumu, MK 03.11.2009. noteikumu
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Atļaut atdalīt no īpašuma „Irbītes” (Lielā iela 114) otro zemes gabalu, kad Nr.8878
04 0016, platība 1,8 ha, atstājot nosaukumu „Irbītes”.
Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecība, kods 0201.
2.Pirmajai zemes vienībai, kad.Nr.8878 03 0164, platība 0,8 ha, piešķirta adrese: Lielā
iela 114, Mērsrags, Mērsraga novads.
Zemes lietošanas mērķis – 0,2 ha – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601;
0,6 ha – l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
14.3.Novada dome izskatījusi Skaidrītes Brices pilnvarotās personas Agitas VīgantesArstanovas(pilnvara Nr.1448, izsniegta Tukumā 27.03.2014), (dzīvesvietas adrese),
2014.gada 1.aprīļa iesniegumu par atļauju atdalīt no Skaidrītei Bricei piederošā īpašuma
„Dzintarkrasti” zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8878 001 0017, platība 1,2 ha,
piešķirot nosaukumu „Jaunie Dzintarkrasti”.
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, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
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atļaut atdalīt no īpašuma „Dzintarkrasti” , kad.|Nr. 8878 001 0016, zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 8878 001 0017, platība 1,2 ha, piešķirot nosaukumu „Jaunie
Dzintarkrasti”.

15.
Par nosaukuma piešķiršanu ēku-būvju īpašumam
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Novada dome izskatījusi Gunta Nīmaņa, (dzīvesvietas adrese), 2014.gada 17.marta
iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu viņam piederošam ēku-būvju īpašumam.
Dome konstatē: ēka atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes ar adresi Skolas iela 12,
Mērsrags, Mērsraga novads. Lai ēku varētu reģistrēt zemesgrāmatā ,tai nepieciešams
piešķirt nosaukumu.
Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumu „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
izveidot ēku-būvju īpašumu ar nosaukumu „Skolas iela 12” Mērsragā, Mērsraga
novadā, kas atrodas uz pašvaldības zemes Skolas ielā 12, Mērsragā, Mērsraga novadā.

16.
Par nekustamā īpašuma Ozolu ielā 1-14 ,Mērsragā, Mērsraga novadā atsavināšanu un
otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
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.
2013. gada 27. decembrī bija paredzēta nekustamā īpašuma pirmā izsole, bet tā ka uz
izsoli nebija pieteicies neviens pretendents izsole tika atzīta par nenotikušu.
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) izsludinot otro izsoli.
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 08.04.2014 sēdes
lēmumu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai otrajā izsolē 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;
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2. Noteikt nekustamās mantas - nekustamā Ozolu ielā 1-14 ,Mērsragā, Mērsraga novadā,
nosacīto cenu otrajā izsolē – EUR 4000,00;
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).

17.
Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
Mērsraga novada pašvaldības īpašumā atrodas šķidrā kurināmā katls ar
automātiku Weisman, marka WITROPLEX 200, kurš demontēts no
Mērsraga
vidusskolas katlu mājas.
2013. gada 27. decembrī bija paredzēta kustamās mantas izsole. Tā kā uz izsoli
nepieteicās neviens pretendents, tā tika atzīta par nenotikušu.
Tā kā Mērsraga novada pašvaldības īpašumā esošais šķidrā kurināmā katls ar
automātiku Weisman, marka WITROPLEX 200 izgatavots 2008.gadā, (saskaņā ar 2013.gada
15.jūlija faktiskās vērtības noteikšanas aktu Nr.0001-1/2013), nav nepieciešama pašvaldības
funkciju veikšanai un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
pirmo daļu, atklāti balsojot,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai (otrajā izsolē) Mērsraga novada pašvaldības īpašumā esošo
šķidrā kurināmā katls ar automātiku Weisman, marka WITROPLEX 200, (izgatavots
2008.gadā);
2. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības īpašumā esošā šķidrā kurināmā katla ar
automātiku Weisman, marka WITROPLEX 200 atsavināšanai. (Noteikumi
pielikumā);
3. 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).

18.
Par nekustamo īpašumu pārņemšanu valdījuma Mērsraga novada pašvaldības
autonomo funkciju nodrošināšanai
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
Lai Mērsraga novada pašvaldība varētu sekmīgi veikt autonomo funkciju nodrošināšanu –
veikt Engures ezera apsaimniekošanu un ar to saistīto Eiropas Savienības projektu īstenošanu,
nepieciešams no AS „Latvijas valsts meži”, reģ.Nr. 40003466281 pārņemt valdījumā zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem: 8878 005 0004 – platība 70,2 ha, 8878 002 0225- platība
8,3 ha, 8878003 0427- platība 100,9 ha . Saskaņā ar augstāk minēto un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 7. panta otro daļu un 15. panta 2. punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš,G.Erķis, A,Šteinbergs), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
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noslēgt ar AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281 līgumu par zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem: 8878 005 0004 – platība 70,2 ha, 8878 002 0225- platība 8,3 ha,
8878 003 0427- platība 100,9 ha, pārņemšanu valdījumā.

Sēdi beidz plkst.17.00

Sēdes vadītājs

Protokoliste

Lauris Karlsons

Laima Valdemāre
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