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.15
Mērsragā,

2013.gada 20.augustā

Sēde sasaukta plkst. 8.00
Sēdi atklāj plkst.8.00
Darba kārtība:
1.Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa Vijai Klēverei – izslēgt no darba kārtības
2.Par deputāta mandāta apstiprināšanu Gvido Erķim – izslēgt no darba kārtības
3.Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
4.Par pārstāvi Mērsraga Mūzikas un Mākslas skolas padomē
5.Par pārstāvjiem Mērsraga vidusskolas skolas padomē
6.Par Mērsraga ostas valdes locekļu iecelšanu
7.Par pārstāvja deleģēšanu dalībai sadarbības sanāksmēs Nacionālā veselības dienesta Kurzemes
nodaļā
8.Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Ozolu ielā 19 Mērsragā, Mērsraga novadā
atsavināšanu
9.Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
10.Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašuma „Spuras” sadalei
11.Par īpašuma „Saulīši” sadalīšanu
12.Par nosaukuma piešķiršanu ēku-būvju īpašumam
13.Par adreses piešķiršanu
14.Par kredītu
15. Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mērsraga
PII „Dārta” ēkā” īstenošanu

Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Aigars ŠTEINBERGS
Ārija LOGINA
Aivars UŠACKIS
Vija KLĒVERE

Nepiedalās:
Jānis BUDREIKA - neattaisnoti
Ivars INDRUŠKEVIČS - neattaisnoti
Ilze INDRUŠKEVIČA - neattaisnoti
Roberts ŠILIŅŠ - neattaisnoti
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Izpilddirektors K.Šneiders, jurists A.Ūsiņš, Mērsraga iedzīvotāji – J.Ņikitovs, A.Gulbis,
G.Erķis
Vija Klēvere iesniedz iesniegumu par šā gada 7.augusta iesnieguma par atbrīvošanu
no deputātu pienākumu pildīšanas atsaukšanu un izskatīšanas atlikšanu līdz nākošai domes
sēdei.
Atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.

1.
Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa Vijai Klēverei
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likums 3.panta 6.punktu,
atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
Jautājums izslēgts no darba kārtības.

2.
Par deputāta mandāta apstiprināšanu Gvido Erķim
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.panta
pirmo daļu, kas nosaka: ja ievēlētais domes deputāts atteicies no deputāta pienākumu
pildīšanas, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta , no kura bija
ievēlēts iepriekšējais deputāts,
atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
Jautājums izslēgts no darba kārtības.
3.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pirmās daļas 16. punktu, 41. panta
pirmās daļas 1. Punktu un likuma“Par nodokļiem un nodevām” 10.pantatrešo daļu, 12.panta
pirmās daļas 4.un 7.punktu, Mērsraga novada domes finanšu komitejas 13.08.2013. sēdes
lēmumu un ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 12.07.2013.
vēstuli Nr. 18-6/6363 „Par saistošajiem noteikumiem”.

Atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2013 Grozījumi Mērsraga novada domes
2011.gada 15.marta saistošajos noteikumos „Par pašvaldības nodevām
tirdzniecībai publiskās vietās Mērsraga novadā”(saistošie noteikumi pielikumā).
2. Atcelt 21.05.2013. lēmumu Nr.1 protokols Nr.9 „Par grozījumiem Mērsraga
novada domes 2011.gada 15.marta saistošajos noteikumos „Par pašvaldības
nodevām tirdzniecībai publiskās vietās Mērsraga novadā”.

4.
Par pārstāvi Mērsraga Mūzikas un Mākslas skolas padomē
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Pamatojoties uz Mērsraga vidusskolas skolas padomes priekšsēdētājas G.Karlsones
13.08.2013.iesniegumu, saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 13.panta pirmās daļas
3.punktu, kas nosaka, ka skolas padomes sastāvā var būt pašvaldības pārstāvji.
Atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
deleģēt darbam Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas padomē pašvaldības pārstāvi:
Krišjāni Šneideru – izpilddirektoru
5.
Par pārstāvjiem Mērsraga vidusskolas padomē
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Tautsaimniecības komiteja nolēmusi ieteikt 2 kandidatūras – deputātu Aigaru
Šteinbergu un izpilddirektoru Krišjāni Šneideru. Aigars Šteinbergs savu kandidatūru atsauc.
Pamatojoties uz Mērsraga vidusskolas skolas padomes priekšsēdētājas G.Karlsones
13.08.2013.iesniegumu, saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 13.panta pirmās daļas
3.punktu, kas nosaka, ka skolas padomes sastāvā var būt pašvaldības pārstāvji,
atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
deleģēt darbam Mērsraga vidusskolas padomē pašvaldības pārstāvi
Krišjāni Šneideru – izpilddirektoru.
6.
Par Mērsraga ostas valdes locekļu iecelšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Ņemot vērā, ka sakarā ar 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām mainījies novada
domes sastāvs,
saskaņā ar Likuma par ostām 26.pantu, kas nosaka, ka ostu valdi izveido attiecīgās
pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju –
pašvaldības amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,
Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru
norīkojis attiecīgais ministrs, kā arī vienādās proporcijās pašvaldības deputātus un ostā
funkcionējošo komercsabiedrību pārstāvjus,
atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Ievēlēt Mērsraga ostas valdē:

Aivaru Šaubergu – uzņēmēju.
2.Tautsaimniecības komitejas izvirzītā kandidāta Roberta Šiliņa kandidatūru
neapstiprināt sakarā ar to, ka viņš sēdē nepiedalās.
7.
Par pārstāvja deleģēšanu dalībai sadarbības sanāksmēs Nacionālā veselības dienesta
Kurzemes nodaļā
Izskatot Nacionālās veselības dienesta Kurzemes nodaļas 18.07.2013.vēstuli „Par
pārstāvja deleģēšanu dalībai sadarbības sanāksmēs”,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību,
atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
jautājuma par pārstāvi dalībai Nacionālās veselības dienesta Kurzemes nodaļas un
reģiona pašvaldību pārstāvju sanāksmēs deleģēt domes priekšsēdētāja vietnieku Robertu Šiliņu,
atlikt sakarā ar to, ka R.Šiliņš sēdē nepiedalās
8.
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības Ozolu ielā 19 Mērsragā, Mērsraga novadā
atsavināšanu
Ziņo jurists A.Ūsiņš
Mērsraga novada pašvaldība 03.08.2013. pilnvaroja Ludmilu Sibiļevu veikt visas
nepieciešamās darbības par zemes uzmērīšanu, robežu plāna izgatavošanu zemes gabalam
zemes vienības Ozolu ielā 19 Mērsragā, lai zemes gabalu ierakstītu zemesgrāmatā uz
Mērsraga novada pašvaldības vārda un nodotu atsavināšanai. Ludmilai Sibiļevai pieder ēkas
uz Mērsraga novada pašvaldībai piederošā zemes gabala. 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.
Ludmilai Sibiļevai ir pirmpirkuma tiesības gadījumā, ja dome lemj par īpašuma
nodošanu atsavināšanai.
Nekustamais īpašums Ozolu ielā 19 Mērsragā sastāv no zemes gabala ar kopējo
platību 0,13 ha platībā (kadastra Nr. 8878 003 0193). 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 Ozolu ielā 19 Mērsragā, Mērsraga novadā
(kadastra Nr. 8878 003 0193).
Mērsraga novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 8.pantu ir veikusi atsavināmās mantas novērtēšanu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturto daļu,
5. panta pirmo un otro 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” 11.4. punktu, Mērsraga novada domes 23. 07.2013. sēdes lēmumu Nr. 10
(protokols Nr. 10) un Mērsraga novada domes tautsaimniecības komitejas 13.08.2013. sēdes
lēmumu,
atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Mērsraga novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Ozolu ielā 19 Mērsragā, Mērsraga novadā (kadastra Nr. 8878 003 0193).

2. Noteikt nekustamā īpašuma Ozolu ielā 19 Mērsragā, Mērsraga novadā, nosacīto cenu – Ls
3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti lati un 00 santīmi).
3. Noteikt samaksas termiņu 2 (divi) gadi pēc pirkuma līguma parakstīšanas.
4. Uzdot pašvaldības juristam rakstiski piedāvāt nekustamā īpašuma Ozolu ielā 19 Mērsragā,
Mērsraga novadā, nomniecei un ēku īpašniecei izmantot pirmpirkuma tiesības mēneša
laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas.
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).

9.
Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Mērsraga novada pašvaldības īpašumā atrodas šķidrā kurināmā katls ar automātiku
Wessman, marka WITROPLEX 200, kurš demontēts no Mērsraga vidusskolas katlu mājas.
Tā kā Mērsraga novada pašvaldības īpašumā esošais šķidrā kurināmā katls ar
automātiku Wessman, 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 5 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Mērsraga novada pašvaldības īpašumā esošo šķidrā kurināmā
katls ar automātiku Wessman, marka WITROPLEX 200, (izgatavots 2008.gadā).
2. Noteikt atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē.
3. Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldības īpašumā esošā šķidrā kurināmā katla ar
automātiku Wessman, marka WITROPLEX 200 atsavināšanai. (Noteikumi pielikumā).
4. 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 zemes ierīcības projekta izstrādi īpašuma „Spuras” sadalei
Novada dome izskatījusi Leldes Rozenštengeles, Rudītes Rozenštengeles, Marikas
Rozenštengeles-Bērziņas,( dzīvesvietas adrese), 29.07.2013. iesniegumu par atļauju izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Spuras” 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 5 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
Jautājuma izskatīšanu atlikt sakarā ar to, ka ziņotājs – Tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētāja vietnieks J.Budreika sēdē nepiedalās.

11.
Par īpašuma „Saulīši” sadalīšanu
Novada dome izskatījusi Vinetas Pavlovskas, (dzīvesvietas adrese), 2013.gada
17.jūlija iesniegumu par atļauju sadalīt viņai piederošo īpašumu „Saulīši”.
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 5 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
Jautājuma izskatīšanu atlikt sakarā ar to, ka ziņotājs – Tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētāja vietnieks J.Budreika sēdē nepiedalās.

12.
Par nosaukuma piešķiršanu ēku-būvju īpašumam
Novada dome izskatījusi SIA „MEŽMAĻI M”, jurid.adrese: Zvejnieku iela 16,
Mērsrags, Mērsraga novads, 2013.gada 8.augusta iesniegumu par adreses piešķiršanu SIA
„MEŽMAĻI M” piederošam ēku-būvju īpašumam – Noliktavai Mežsilnieki, kas uzbūvēta
uz SIA „Mežsilnieki” zemes.
Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumu „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, Ā.Logina, A.Ušackis,
V.Klēvere), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
Jautājuma izskatīšanu atlikt sakarā ar to, ka ziņotājs – Tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētāja vietnieks J.Budreika sēdē nepiedalās.
13.
Par adreses piešķiršanu
Novada dome izskatījusi Inas Neilandes, (dzīvesvietas adrese) , 2013.gada 15.aprīļa
iesniegumu ar lūgumu viņas īpašuma daļai īpašumā ar adresi Lielā iela 80, piešķirt adresi:
Lielā iela 80 – 2, Mērsrags, Mērsraga novads.
Dome konstatē: īpašums Lielā iela 80 sadalīts divās ēku grupās, kur viena ēku grupa
pieder Arvīdam Anstrautam un otrā ēku grupa pieder Inai Neilandei. Katrai ēku grupai ir savs
kadastra apzīmējums.
Saskaņā ar MK 03.11.2009.noteikumiem Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 5 balsīm par(A.Šteinbergs, L.Karlsons, Ā.Logina, A.Ušackis, V.Klēvere),
pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
Jautājuma izskatīšanu atlikt sakarā ar to, ka ziņotājs – Tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētāja vietnieks J.Budreika sēdē nepiedalās.

14.
Par kredītu
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 atlikušās projekta summas
Aizņēmumu Valsts kasē.
Atkārtots lēmums par Aizņēmumu Valsts kasē nepieciešams ņemot vērā Projekta Nr.
12-08-ZL12-Z401101-000019 „Saieta nama rekonstrukcija” kopējo izmaksu palielināšanos,
sakarā ar neattiecināmām izmaksām, kuras tiks ņemtas papildus jau projekta attiecināmām
izmaksām un līdzfinansējumam kā aizņēmums Valsts kasē. Valsts kasē ir pieprasīts
aizņēmums par 22 901,21 LVL apmērā, nepieciešams Mērsraga novada domes lēmums par
papildus aizņēmumu Valsts kasē 7 752,34 LVL. Valsts kases aizņēmuma atliktā maksājuma
termiņš 3 gadi, aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš 10 gadi, garantija Mērsraga novada
pašvaldības budžets.
„Saieta nama rekonstrukcija”,, projekta Nr. 12-08-ZL12-Z401101-000019, kopējās
izmaksas 30 653,55 LVL, tai skaitā attiecināmās projekta izmaksas 17 463,41 LVL, no
kuriem 90% EZF finansējums ir 15 717,07 LVL un pašvaldības budžeta līdzfinansējums
sastāda 14 936,48 LVL, projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 9 585,29 LVL.
PROJEKTA TĀME
Upesgrīvas
saieta
"Mazvalteri", Upesgrīva, Mērsraga novads
Nr.

nama

rekonstrukcija

LAD

Līdzfinansējums

Papildus Kopā LVL

1

Upesgrīvas Saieta nama rekonstrukcija

14747,13

5 243,42

5 946,70 25 937,25

2

Tehniskais projekts

360,00

40,00

682,95

1082,95

3

Būvuzraugs

315,00

35,00

168,75

518.75

4

Projekta vadītājs

294,94

32,77

Elektrības tehniskā projekta izstrāde,
pievilkšana
Upesgrīvas Saieta nama rekonstrukcija
6.
– papildtāme (grīdas rekonstrukcija)
Upesgrīvas Saieta nama rekonstrukcija
7. – papildtāme (inženierkomunikāciju
montāža)
Kopā:
15717,07
5

5 351,19

327,71
1000,00

1000,00

1578,08

1578,08

208,81

208,81

9 585,29 30 653,55

Ņemot vērā augstāk minēto,
atklāti balsojot, ar 5 balsīm par(A.Šteinbergs, L.Karlsons, Ā.Logina, A.Ušackis, V.Klēvere),
pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Ņemt papildus aizņēmumu Valsts kasē 7752,34 LVL.
2. Valsts Kases aizņēmuma atliktā maksājuma termiņš 3 gadi.
3.Aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš 10 gadi.
4.Garantija - Mērsraga novada pašvaldības budžets.

15.
Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Mērsraga PII „Dārta” ēkā” īstenošanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
atklāti balsojot, ar 5 balsīm par(A.Šteinbergs, L.Karlsons, Ā.Logina, A.Ušackis, V.Klēvere),
pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
piedalīties un iesniegt projekta iesniegumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Mērsraga PII „Dārta” ēkā” Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas organizētajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" III.
kārtā.
Projekta iesniedzējs – Mērsraga PII „Dārta”
Projekta nosaukums - „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Mērsraga PII „Dārta” ēkā”
Projekta īstenošanas kopējās (attiecināmās) izmaksas sastāda 132 202,41 LVL(ar PVN), no
kurām līdz 22 474,40 LVL nodrošinās Mērsraga novada pašvaldība, ņemot aizņēmumu Valsts
Kasē.
Projekta ietvaros neattiecināmās izmaksas netiek plānotas.
Papildus minētajam Mērsraga novada dome apliecina, ka:
- projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstības un
investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas
netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta;
- nodrošinās projektam nepieciešamo līdzfinansējumu no Mērsraga novada pašvaldības
līdzekļiem;
- papildus izmaksu vai neattiecināmo izmaksu rašanās gadījumā finansēt tās no
Mērsraga novada pašvaldības līdzekļiem.

Sēdi beidz plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

L.Karlsons

Protokoliste

L.Valdemāre

