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.13
Mērsragā,

2013.gada 23.jūlijā

Sēde sasaukta plkst. 8.00
Sēdi atklāj plkst.8.00
Darba kārtība:
1.Par izmaiņām štatu sarakstā
2.Par Mērsraga novada Sociālā dienesta nolikumu
3.Par ielu nosaukumu un ielu numerācijas norādēm
4.Par maksu par laulības ceremoniju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām
5.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
6.Par zemes ierīcības projekta izstrādi
7.Par adrešu piešķiršanu ēku-būvju īpašumiem
8.Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
9.Par zemes nomas maksas atlaidi Elzai Nierliņai
10.Par zemes vienības Ozolu ielā 19, Mērsragā atsavināšanu
11.Par tirdzniecības atļauju SIA „Element-LV”
12.Par L.Loginova iesniegumu
13.Par nekustamā īpašuma nodokļa debitoru neatmaksas riska novēršanu

Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Jānis BUDREIKA
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Roberts ŠILIŅŠ
Aigars ŠTEINBERGS
Ārija LOGINA
Aivars UŠACKIS
Vija KLĒVERE

Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
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Izpilddirektors K.Šneiders, Sociālā dienesta vadītāja G.Fībiga, Informācijas centra darbiniece
A.Kreicberga.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, R.Šiliņš, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, A.Ušackis, J.Budreika, V.Klēvere), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
1.
Par izmaiņām štatu sarakstā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Sakarā ar Informācijas centra ēkas atklāšanu un darbības uzsākšanu no šā gada
15.jūlija , nepieciešams apstiprināt papildus štata darbiniekus un darba samaksu Informācijas
centra darbības nodrošināšanai no 15.07.2013.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 9.punktu,
Vienojoties , DOME NOLEMJ:
Jautājuma izskatīšanu atlikt un izskatīt ārkārtas sēdē, kura notiks 24.jūlijā plkst.8.00.

2.
Par Mērsraga novada Sociālā dienesta nolikumu
Ziņo Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs R.Šiliņš
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, R.Šiliņš, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, A.Ušackis, J.Budreika, V.Klēvere), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
apstiprināt nolikumu „Mērsraga novada Sociālā dienesta nolikums” (pievienots –
pielikums Nr.1).
3.
Par ielu nosaukumu un namu numerācijas norādēm
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Budreika
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, R.Šiliņš, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, A.Ušackis, J.Budreika, V.Klēvere), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt ielu nosaukumu un namu numerācijas norāžu aprakstu un to izvietošanas
kārtību:
1.1.izmēri: ielu nosaukumu norādēm - 56 x 16 cm; 70 x16 cm
namu numerācijas norādēm – 32 x 22 cm;
1.2.krāsojums: balti burti uz zaļa fona (zaļās krāsas toņi atbilst RAL 6005 krāsu
spektram);
1.3.norādes laukuma sadalījums informatīvajās zonās:
1.3.1. ielu nosaukumu norādēm – ielas nosaukums aizņem visu laukumu;
namu numerācijas norādēm:
- ielas nosaukums- kreisajā augšējā malā;
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nama īpašnieka uzvārds vai vārds „privātīpašums” vai „Pašvaldības
īpašums, vai „________īpašums” – kreisajā apakšējā malā;
- nama numurs – labajā malā.
1.4.norādes izvietošanas kārtība:
1.4.1. ielu nosaukumu norādes izvieto ielu sākumā, beigās un krustojumos, tās
piestiprinot pie speciāli šim nolūkam uzstādītiem stabiem vietās, kur tuvumā nav ēkās
ar namu numerācijas norādi;
1.4.2. ielu nosaukumu norādes neizvieto pie šķūņiem, žogiem vai avārijas stāvoklī
esošām būvēm;
1.4.3. namu numerācijas norādes izvieto pie ēkas fasādes labajā malā 2,5 – 3,0 m
augstumā (skatoties virzienā uz ēkas fasādi):
- ja iespējams nodrošināt norādes redzamību no ielas, tad norādi novieto pie
fasādes, kas vērsta uz ielas pusi;
- ja norādes redzamība no ielas nav nodrošināta, tad to izvieto pie ieejas namā.
2.Namu īpašniekiem, apsaimniekotājiem un pārvaldītājiem jānodrošina namu
numerācijas norāžu izvietošana atbilstoši šī lēmuma prasībām. Namu numerācijas
norādes, kas neatbilst lēmuma 1.punkta prasībām, nomainīt līdz 2016.gada 1.janvārim.
3.Noteikt, ka:
3.1. par ielu nosaukumu norāžu izvietošanu atbilstoši novada domes lēmumam
atbildīgs izpilddirektors;
3.2.par namu numerācijas norāžu izvietošanu un uzturēšanu atbild:
- pašvaldībai piederošajās mājās – pašvaldības īpašumu
apsaimniekotājs;
- individuālajās mājās – īpašnieks vai pilnvarotais pārvaldītājs;
- uzņēmumiem piederošajās mājās – uzņēmuma administrācija.
-

4.
Par maksu par laulības ceremoniju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Sakarā ar to, ka Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 19.panta otrā daļa paredz
iespēju pēc personas lūguma reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas
noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, R.Šiliņš, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, A.Ušackis, J.Budreika, V.Klēvere), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
noteikt maksu par laulības ceremoniju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām Ls 100,00.

5.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Budreika
5.1.Izskatot īpašuma Vēju ielā 9, Mērsragā īpašnieka Danska Bank A/S, ko uz
pilnvaras Nr.4845 pamata pārstāv Danska Bank A/S filiāles Latvijā darbinieks Andris
Katkēvičs, lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ērikam Riekstiņam,( personas
kods) un Markusam Riekstiņam,( personas kods), sakarā ar to, ka ir zudis tiesiskais pamats
deklarēt dzīvesvietu Vēju ielā 9, Mērsragā, jo viņi tur jau ilgāku laiku nedzīvo, kā arī ņemot
vērā to, ka ar 22.01.2013.vēstuli. tika uzaicināti ierasties Mērsraga novada pašvaldībā sniegt
paskaidrojumus un tika informēti par neierašanās sekām, un, 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
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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, R.Šiliņš, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, A.Ušackis, J.Budreika, V.Klēvere), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ērikam Riekstiņam,( personas kods), īpašumā
Vēju ielā 9, Mērsragā, Mērsraga novadā.
2. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Markusam Riekstiņam, (personas kods),
īpašumā Vēju ielā 9, Mērsragā, Mērsraga novadā.
3. 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.
................
5.2. Izskatot dzīvokļa Nr.7 Dzintaru ielā 10, Mērsragā īpašnieces Oksanas
Ščebrovas lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ievai Kolbergai, (personas kods),
sakarā ar to, ka ir zudis tiesiskais pamats deklarēt dzīvesvietu dzīvoklī Nr.7 Dzintaru ielā 10,
Mērsragā, jo viņa tur jau ilgāku laiku nedzīvo, kā arī ņemot vērā to, ka 13.05.2013. tika
uzaicināta ierasties Mērsraga novada pašvaldībā sniegt paskaidrojumus un tika informēta par
neierašanās sekām, un, 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, R.Šiliņš, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, A.Ušackis, J.Budreika, V.Klēvere), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
4. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ievai Kolbergai,(personas kods), dzīvoklī Nr.7
Dzintaru ielā 10, Mērsragā, Mērsraga novadā..
5. 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.

6.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Budreika
Novada dome izskatījusi Marutas Anstrautas, (dzīvesvietas adrese), 12.07.2013.
iesniegumu par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bānīša iela 13”
sadalei.
Dome konstatē:
Saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu augstāk minētais īpašums atrodas
teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve” , kur jaunveidojamās zemes vienības
minimālā platība noteikta 0,2 ha, ja netiek nodrošināta centralizētā ūdensapgāde un
kanalizācija, un 0,12 ha, ja tiek nodrošināta centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumu 10.3.punktu un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, R.Šiliņš, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, A.Ušackis, J.Budreika, V.Klēvere), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
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1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Bānīša iela 13”, Mērsrags ,
Mērsraga novads, kad.Nr.8878 003 0221, kopējā platība 2,5 ha, sadalei.
2.Projektu saskaņot ar:
2.1.Latvenergo;
2.2.Lattelecom;
2.3.Mērsraga novada pašvaldību
3.Projektā parādīt:
3.1.lietu tiesības, kas apgrūtina atdalāmos īpašumus,
3.2. piebraucamo ceļu iespēju.
4.Zemes ierīcības projekta izstrādei izmantot zemes robežu plānu.

7.
Par adrešu piešķiršanu ēku-būvju īpašumiem
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Budreika
7.1.Novada dome izskatījusi AS „Sadales tīkls”, reģ.Nr.4000385687, 2013.gada
12.jūlija iesniegumu par adreses piešķiršanu akciju sabiedrībai piederošam ēku-būvju
īpašumam –transformatoru apakšstacijai TP- 0921.
Dome konstatē: adrese nepieciešama, lai nodrošinātu būves kadastrālo uzmērīšanu.
Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumu „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, R.Šiliņš, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, A.Ušackis, J.Budreika, V.Klēvere), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
izveidot ēku-būvju īpašumu ar nosaukumu „Transformatoru apakšstacija TP- 0921”
un piešķirt tam adresi Paparžu iela 4A, Mērsrags, Mērsraga novads.

7.2.Novada dome izskatījusi SIA „Eluas”, reģ.Nr.41203040488, valdes priekšsēdētāja
Jāņa Pļaviņa, dzīvo Bākas ielā 28, Mērsragā, Mērsraga novadā 2013.gada 9.jūlija
iesniegumu par adreses piešķiršanu būvju kompleksam „Saules kempings”.
Dome konstatē: būvju komplekss „Saules kempings” atrodas uz Silvai Štreinertei
piederošas zemes ar adresi Bākas iela 28, Mērsrags, Mērsraga novads. Par zemes nomu
noslēgts zemesgabala nomas līgums 2011.gada 2.augustā.
Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumu „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, R.Šiliņš, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, A.Ušackis, J.Budreika, V.Klēvere), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
izveidot ēku-būvju īpašumu ar nosaukumu „Būvju komplekss „Saules kempings”” un
piešķirt tam adresi Bākas iela 28A, Mērsrags, Mērsraga novads.

8.
Par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Ritas
Lejnieces
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
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Ritai Lejniecei ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Vimbas”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0663).
Tādējādi Ritai Lejniecei 2013.gada 23.jūlijā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
245,04 kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Ritas Lejnieces nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no likuma
‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas nepieļautu
to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, R.Šiliņš, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, A.Ušackis, J.Budreika, V.Klēvere), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ritas Lejnieces, (personas kods),(deklarētā dzīvesvietas adrese), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 245,04( divi simti četrdesmit pieci lati un 04 sant.), tai skaitā:
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
Personīgā
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
zeme – 876
159,32
85,72
245,04
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
4
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no
konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
1.2. vēršot piedziņu uz Viktora Gaļīcina 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 Viktora Gaļīcina( 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.

9.
Par nekustamā īpašuma nomas maksas samazināšanu Elzai Nierliņai
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Mērsraga novada pašvaldība 08.07.2013. ir saņēmusi Elzas Nierliņas, (deklarētā
dzīvesvieta ), iesniegumu ar lūgumu samazināt viņai iznomātās zemes nomas maksu nomātajā
īpašumā Lielā ielā 166, Mērsragā, Mērsraga novadā, sastāvošs no zemes vienības 0.2576 ha
platībā un dzīvojamās mājas ar nosaukumu „Dzirnnieki”, Kadastra apzīmējums 88780030198.
Iesniedzēja savu lūgumu pamato, ka ir maznodrošinātas personas statusā.
Dome konstatē, ka iesniedzēja ar pašvaldību noslēgusi nomas līgumu Nr. 2013.gada
28.maijā, kurā noteiktā nomas maksa gadā ir 71,22 latu gadā.
Saskaņā ar pašvaldībā pieejamo informāciju personai no 2013.gada 1.janvāra līdz
2013.gada 31.decembrim ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss.
Persona minētajā nekustamajā īpašumā ir deklarēta ilgāk nekā 12 mēnešus.
Personai nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
Pamatojoties uz augstāk minēto un saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra Ministru
kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 9.1 punktu, kas
noteic, ka „Nomas maksu var samazināt par 50 procentiem, bet tā nedrīkst būt mazāka kā 10
latu gadā vai, sākot ar 2013.gadu, – 20 latu gadā, ja:
9.1 Nomas maksu var samazināt par 50 procentiem, bet tā nedrīkst būt mazāka kā 10 latu
gadā vai, sākot ar 2013.gadu, – 20 latu gadā, ja:
9.1 1. uz zemesgabala esošā ēka (būve) ir deklarēta kā īpašnieka dzīvesvieta vismaz 12
mēnešus;
9.1 2. personai ir piešķirts maznodrošinātās personas statuss;
9.1 3. personai nav nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu”,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, R.Šiliņš, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
I.Indruškevičs, A.Ušackis, J.Budreika, V.Klēvere), pret 1(I.Indruškeviča), atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1. Samazināt Elzai Nierliņai iznomātās zemes nomas maksu nomātajā īpašumā Lielā ielā
166, Mērsragā, Mērsraga novadā, nosakot to 35,61 latu gadā.
2. 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).

10.
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības Ozolu ielā 19, Mērsragā, Mērsraga novadā
atsavināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Mērsraga novada pašvaldība 03.07.2013. ir saņēmusi Ludmilas Sibiļevas, deklarētā
dzīvesvieta Ozolu ielā 19, Mērsragā., Mērsraga novadā, iesniegumu ar lūgumu nodot
atsavināšanai Mērsraga novada pašvaldībai piederošu īpašumu - zemes vienību Ozolu ielā 19,
Mērsragā, Mērsraga novadā nodošanu atsavināšanai.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktu Ludmila Sibiļeva ir tiesīga ierosināt Mērsraga novada pašvaldībai piederošā
īpašuma Ozolu ielā 19, Mērsragā, Mērsraga novadā, atsavināšanu. Ir iesniegti visi Ministru
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kabineta noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktā
noteiktie dokumenti un Ludmilai Sibiļevai ir pirmpirkuma tiesības gadījumā, ja pašvaldība
lemj par īpašuma nodošanu atsavināšanai.
Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala Ozolu ielā 19, Mērsragā, Mērsraga
novadā 0,13 ha platībā. Minētajam īpašumam 21.03.2013. Zemesgrāmatā nostiprinātas
īpašuma tiesības uz Mērsraga novada pašvaldības vārda (Mērsraga pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr. 100000519209). Tas nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju
nodrošināšanai.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Mērsraga novada dome var nodot atsavināšanai Mērsraga
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - zemes vienību Ozolu ielā 19, Mērsragā,
Mērsraga novadā, (kadastra Nr. 8878 003 0193).
Mērsraga novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 8.panta otro daļu ir jāveic atsavināmās mantas novērtēšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās
daļas 3.punktu, 5. panta pirmo daļu, 8.panta sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 3. punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, R.Šiliņš, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
I.Indruškevičs, A.Ušackis, J.Budreika, V.Klēvere), pret 1(I.Indruškeviča), atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
3. Nodot atsavināšanai Mērsraga novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu zemes vienību Ozolu ielā 19, Mērsragā, Mērsraga novadā, 0,13 ha platībā (kadastra
Nr. 8878 003 0193).
4. Veikt atsavināmās mantas novērtēšanu.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (pasta adrese – Lielajā ielā 4, Liepājā, LV – 3401).

11.
Par tirdzniecības atļauju SIA „Element-LV”
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Novada dome izskatījusi SIA „Element-LV” 2013.gada 2.maija iesniegumu par atļauju
iekārtot tirdzniecības vietu ielu tirdzniecībai Paparžu ielā 2, Mērsragā un izsniegt tirdzniecības
vietas atļauju, ko domei iesniegusi Mērsraga novada pašvaldības Zvejniecības un licencēšanas
komisija.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību, un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, R.Šiliņš, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, A.Ušackis, J.Budreika, V.Klēvere), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
atļaut ielu tirdzniecību Mērsraga novadā SIA „Element- LV” pēc dokumentācijas
sakārtošanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12.
Par L.Loginova iesniegumu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Budreika
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Novada dome izskatījusi Leonīda Loginova 2013.gada 20.maija iesniegumu par viņa
atbrīvošanu no Mērsraga ostas valdes locekļa pienākumiem.
Pamatojoties uz L.Loginova rakstisku iesniegumu, saskaņā ar Likuma par ostām
26.pantu,
atklāti balsojot, ar 7 balsīm par (L.Karlsons, R.Šiliņš, A.Ušackis, J.Budreika,
Ā.Logina, A.Šteinbergs, V.Klēvere), pret nav, atturas – 2 (I.Indruškeviča, I.Indruškevičs) ,
DOME NOLEMJ:
atbrīvot L.Loginovu no Mērsraga ostas valdes locekļa pienākumiem.

13.
Par nekustamā īpašuma nodokļa debitoru neatmaksas riska novērtēšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Pamatojoties uz SIA „Creditreform Latvija” 04.07.2013.atskaiti un priekšlikumu
norakstīt debitora A.Bagātā parādu, jo ar A.Bagāto nav izdevies rast kontaktu un ar inkaso
metodēm parāds nav atgūstams,
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1486 Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 97.3, 97.4. un 111.pantu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, R.Šiliņš, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, A.Ušackis, J.Budreika, V.Klēvere), pret nav, atturas – nav,
DOME NOLEMJ:
1.Ieskaitīt kategorijā „šaubīgie debitori”:
Nr.p.k..

Īpašums
(nosaukums)

Konta numurs
(zeme/ēka)

PP (nodokļa
pamatparāds)

1.

Meža Ķirši,
kad.Nr.8878 003 0261

1314 -zeme

KOPĀ:

2280,27

NN
(nokavējuma
naudas)
453,56

Kopā

2733,83

2280,27

453,56

2733,83

Sēdi beidz plkst.9.00

Sēdes vadītājs

Lauris Karlsons

Protokoliste

Laima Valdemāre
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