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MĒRSRAGA NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.2
Mērsragā,

2013.gada 15.janvārī

Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst.15.00
Darba kārtība:
1.Par Mērsraga novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem
2.Par Mērsraga novada pašvaldības 2012.gada budžeta izpildes apstiprināšanu
3.Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
4. Par autobusa ISUZU pārvadājumu pakalpojumu izmaksām
5.Par parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
6.Par nodokļu atbalsta pasākumu
7.Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu
8.Par zemes īpašuma sadalīšanu
9.Par zemes ierīcības projekta izstrādi
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Aigars ŠTEINBERGS
Jānis BUDREIKA(piedalās no 4.darba kārtības punkta)
Vija KLĒVERE
Ārija LOGINA
Elviss MISIĶIS
Gunta FĪBIGA
Mareks JĒKABSONS
Roberts ŠILIŅŠ
Gvido ERĶIS
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Nepiedalās:
Ivars SMILGA- darba dēļ
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Izpilddirektora p.i. Ivo Tikums, galvenā grāmatvede V.Puzānova

atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, M.Jēkabsons,
R.Šiliņš, E.Misiķis, G.Fībiga, V.Klēvere, Ā.Logina, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča), pret nav,
atturas-nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
1.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu,
un likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, M.Jēkabsons,
R.Šiliņš, E.Misiķis, G.Fībiga, V.Klēvere, Ā.Logina, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča), pret nav,
atturas-nav, DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2013 Grozījumi Mērsraga novada saistošajos
noteikumos Nr.4/2012 „Par Mērsraga novada pašvaldības 2012.gada budžetu” (pievienoti
protokolam – pielikums Nr.1).
Ieņēmumu plāns
Izdevumu plāns
Aizņēmums Valsts kasē projektu līdzfinansēšanai
Aizņēmumu pamatsummas atmaksas plāns

1 057 305
1 021 347
66 717
87 903

2.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmo daļu.
3.Saistošie noteikumi trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

2.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2012.gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem”,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, M.Jēkabsons,
E.Misiķis, G.Fībiga, V.Klēvere, Ā.Logina), pret 2 (I.Indruškevičs, I.Indruškeviča), atturas1(R.Šiliņš), DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2012.gada budžeta izpildi:
Konsolidētais pamatbudžets /Ls/
Ieņēmumu izpilde
Izdevumu izpilde
Aizņēmumu no Valsts kases izpilde
Aizņēmumu pamatsummas atmaksas izpilde
Konsolidētais ziedojumu budžets /Ls/
Ieņēmumi
Izdevumi

832
821

1 057 305
1 021 347
66 717
87 903

3.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, M.Jēkabsons,
R.Šiliņš, E.Misiķis, G.Fībiga, V.Klēvere, Ā.Logina, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča), pret nav,
atturas-nav, DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1/2013 Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība
(pievienoti – pielikums Nr.2).
2.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmo daļu.
3.Saistošie noteikumi trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.

4.
Par autobusa ISUZU pārvadājumu pakalpojumu izmaksām
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Erķis,
M.Jēkabsons, R.Šiliņš, E.Misiķis, G.Fībiga, V.Klēvere, Ā.Logina,
I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav, DOME NOLEMJ:
noteikt Mērsraga novada pašvaldības autobusa ISUZU pārvadājumu pakalpojumu
izmaksas:
Nosaukums
Izmaksas LS
MĒRSRAGS-TALSI
1.60
TALSI - MĒRSRAGS
1.60
Transporta pakalpojumi
0.40 / km
• skolēniem
• PII audzēkņiem
• pensionāriem
• invalīdiem
Transporta pakalpojumi
0.50 / km
• pārējiem Mērsraga novada
iedzīvotājiem
Pakalpojuma ņēmējs par transporta pakalpojumu samaksā pašvaldības kasē pēc
pakalpojuma saņemšanas.
Lēmums stājas spēkā no 2013.gada 1.februāra.

5.
Par parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
5.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Vladimira Vorobjova
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.
Vladimiram Vorobjovam 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 27, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0487).
Tādējādi Vladimiram Vorobjovam 2013.gada 15.janvārī nokavētie nodokļa maksājumi
ir Ls 112,30 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 Vladimira Vorobjova 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 12 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Erķis,
M.Jēkabsons, R.Šiliņš, E.Misiķis, G.Fībiga, V.Klēvere, Ā.Logina,
I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Vladimira Vorobjova,( personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 112,30 (viens simts divpadsmit lati un 30 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme 1232
102,65
9,65
112,30
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
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 Vladimira Vorobjova 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 Vladimira Vorobjova( 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.
5.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Aivara Krūmiņa
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 Krūmiņam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Ķipati” Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 002 0184).
Tādējādi Aivaram Krūmiņam 2013.gada 15.janvārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 114,20 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 Krūmiņa 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 12 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Erķis,
I.Indruškevičs,
M.Jēkabsons, R.Šiliņš, E.Misiķis, G.Fībiga, V.Klēvere, Ā.Logina,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Aivara Krūmiņa,( personas kods), (deklarētā dzīvesvieta) nekustamā
nodokļa parādu Ls 114,20 (viens simts četrpadsmit lati un 20 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme 244
100,08
14,12
114,20
Mērsraga
LV85UNLA0
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2
2

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 Krūmiņa 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 Krūmiņa( 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.
5.3.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Zanes Šultes
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.
Zanei Šultei ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Groti” Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 001 0194).
Tādējādi Zanei Šultei 2013.gada 15.janvārī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
111,01 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 Zanes Šultes 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 12 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Erķis,
M.Jēkabsons, R.Šiliņš, E.Misiķis, G.Fībiga, V.Klēvere, Ā.Logina,
I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Zanes Šultes, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 111,01 (viens simts vienpadsmit lati un 01 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme -1279
101,53
9,48
111,01
Mērsraga
LV85UNLA0
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2
2

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 Zanes Šultes 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 Zanes Šultes( 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.
5.4.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Ginta Dzelmes
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.
Gintam Dzelmem ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Liepzariņi” Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 001 0199).
Tādējādi Gintam Dzelmem 2013.gada 15.janvārī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
112,77 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 Ginta Dzelmes 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 12 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Erķis,
M.Jēkabsons, R.Šiliņš, E.Misiķis, G.Fībiga, V.Klēvere, Ā.Logina,
I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ginta Dzelmes,( personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 112,77 (viens simts divpadsmit lati un 77 sant.), tai skaitā:

Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokavējuma
nauda

Zeme-1325

103,35

9,42

Kopējā
parāda
summa
112,77

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0
05001651541
4
LV74HABA0
55103028761
4

Kods

UNLALV2
X
HABALV2
2

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 Ginta Dzelmes 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 Ginta Dzelmes( 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.
5.5.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Riharda Andruško
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.
Rihardam Andruško ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu Skolas iela 3, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0075).
Tādējādi Rihardam Andruško 2013.gada 15.janvārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 123,58 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 Riharda Andruško 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 12 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Erķis,
M.Jēkabsons, R.Šiliņš, E.Misiķis, G.Fībiga, V.Klēvere, Ā.Logina,
I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Riharda Andruško, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta )nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 123,58 (viens simts divdesmit trīs lati un 58 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme- 339
77,43
18,77
96,20
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
Ēkas-1957
23,65
3,73
27,38
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761 2
4

Kopā:

101,08

22,50

123,58

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 Riharda Andruško 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 Riharda Andruško( 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.
5.6.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Artūra Lezdiņa
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.
Artūram Lezdiņam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu Ceriņu iela 20, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0666).
Tādējādi Artūram Lezdiņam 2013.gada 15.janvārī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
107,44 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 Artūra Lezdiņa 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 12 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Erķis,
M.Jēkabsons, R.Šiliņš, E.Misiķis, G.Fībiga, V.Klēvere, Ā.Logina,
I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Artūra Lezdiņa,( personas kods),( deklarētā dzīvesvieta) nekustamā
nodokļa parādu Ls 107,44 (viens simts septiņi lati un 44 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējuma
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Zeme- 1404
92,18
15,26
107,44
Mērsraga
LV85UNLA0
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2
2

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 Artūra Lezdiņa 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 Artūra Lezdiņa( 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.
5.7.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Nikolaja Zaharova
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.
Nikolajam Zaharovam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamajiem īpašumiem: „Jaunliepas” Mērsraga novadā (kad.Nr.8878 001 0195),
„Liepnieki”
Mērsraga
novadā
(kad.Nr..88780010198),
„Liepavoti”
Mērsraga
novadā(kad.Nr.8878 001 0200), „Stumbri” Mērsraga novadā (kad.Nr.8878 001 0202).
Tādējādi Nikolajam Zaharovam 2013.gada 15.janvārī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 512,69 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 Nikolaja Zaharova 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 12 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Erķis,
M.Jēkabsons, R.Šiliņš, E.Misiķis, G.Fībiga, V.Klēvere, Ā.Logina,
I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Nikolaja Zaharova, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 512,69 (pieci simti divpadsmit lati un 69 sant.), tai skaitā:
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokavējuma
nauda

Zeme – 1323

113,34

10,68

Kopējā
parāda
summa
124,02

Zeme -1324

121,70

11,66

133,36

Zeme – 1326

108,55

10,40

118,95

Zeme - 1328

124,44

11,92

136,36

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0
05001651541
4
LV74HABA0
55103028761
4

Kods

UNLALV2
X
HABALV2
2

Kopā:

468,03

44,66

512,69

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 Nikolaja Zaharova 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 Nikolaja Zaharova( 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.
6.
Par nodokļu atbalsta pasākumu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Atbilstoši Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 4.panta (2),(3),(4)(5),(7)daļai, kā arī
Mērsraga novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.13/2012, izskatījusi pašvaldībā
iesniegtos iesniegumus par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Erķis,
M.Jēkabsons, R.Šiliņš, E.Misiķis, G.Fībiga, V.Klēvere, Ā.Logina,
I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav, DOME NOLEMJ:
1.Atbalstīt piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā šādām personām:
1) Natālijai Tīrumai
NAP pamatparāds (PP)=25.09 Ls; NN=6.14 Ls;
2) Mairai Šulcei
NAP pamatparāds (PP)=16.96 Ls; NN=6.90 Ls);
3) Aijai Ezerkalnei
NAP pamatparāds (PP)=48.30 Ls; NN=18.07 Ls);
4) Aivaram Briedim
NAP pamatparāds (PP)=17.94 Ls; NN=16.34 Ls);
5) Annas Āboliņas mantin NAP pamatparāds (PP)=31.42 Ls; NN=28.45 Ls);
6) Veltas Silingas mantin. NAP pamatparāds (PP)=16.24 Ls; NN=7.66 Ls);
7) Lienītei Bordjugai
NAP pamatparāds (PP)=14.64 Ls; NN=4.26 Ls);
8) Ludmilai Buličovai
NAP pamatparāds (PP)=14.63 Ls; NN=4.77 Ls);
NAP pamatparāds (PP)=73.62 Ls NN=60.56 Ls);
9) SIA „Mērsrags I”
10) Ievai Saukānei
NAP pamatparāds (PP)=12.56 Ls; NN=4.59 Ls);
11) Madaram Fiļipovam
NAP pamatparāds (PP)=11.13 Ls; NN=4.35 Ls);
12) Anitai Šternai
NAP pamatparāds (PP)=26.32 Ls; NN=12.28 Ls)
2. Dzēst nokavējuma naudu, kas saistīta NAP pamatparādu, atbilstoši „Nodokļa atbalsta
pasākuma likuma” 10.pantam, tā kā ir pilnībā nomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds,
šādām personām:
1) Natālijai Tīrumai ar NAP saistīto nokavējuma naudu(NN) 6.14 Ls apmērā;

2) Aijai Ezerkalnei ar NAP saistīto nokavējuma naudu (NN) 18.07 Ls apmērā;
3) SIA „L.A.B.” ar NAP saistīto nokavējuma naudu (NN) 31.92 Ls apmērā;
4) Andrim Blehmanim ar NAP saistīto nokavējuma naudu 3.31 Ls apmērā;
5) Mairai Šulcei ar NAP saistīto nokavējuma naudu (NN) 6.90 Ls apmērā;
6) Aivaram Briedim ar NAP saistīto nokavējuma naudu (NN) 16.41 Ls apmērā;
7) Annai Āboliņai ar NAP saistīto nokavējuma naudu (NN) 28.45 Ls apmērā;
8) Ludim Ezeriņam ar saistīto nokavējuma naudu (NN) 1.85 Ls apmērā;
9) Gatim Jankevicam ar NAP saitīto nokavējuma naudu(NN) 31.23 Ls apmērā;
10) Dacei Niedriņai ar NAP saistīto nokavējuma naudu 31.23 Ls apmērā.
11) Dacei Sadakai ar NAP saistīto nokavējuma naudu 9.40 Ls apmērā;
12) SIA „ Mērsrags I” ar NAP saistīto nokavējuma naudu 60.56 Ls apmērā;
13) Veltas Silingas(mantinieki) ar NAP saistīto nokavējuma naudu 7.66 Ls apmērā;
14) Lienītei Bordjugai ar NAP saistīto nokavējuma naudu 4.26 Ls apmērā.
.

7.
Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu
Novada dome izskatījusi Daces Baumanes, (personas kods), 2012.gada 11.decembra
iesniegumu ar lūgumu precizēt zemes lietošanas mērķus viņai piederošajam īpašumam
„Skoras”(Bānīša iela 2).
Dome konstatē: minētais īpašums saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu
atrodas Mērsragā, teritorijā ar nosaukumu „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve”.
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 12 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Erķis,
M.Jēkabsons, R.Šiliņš, E.Misiķis, G.Fībiga, V.Klēvere, Ā.Logina,
I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav, DOME NOLEMJ:
īpašumam „Skoras”( adrese: Bānīša iela 2, Mērsrags, Mērsraga novads), kad.Nr.8878
003 0706, kopējā platība 0,9 ha, noteikt 2 lietošanas mērķus:
1) 0,23 ha – individuālā dzīvojamo māju apbūve, kods 0601;
2) 0,67 ha – lauksaimniecības zeme, kods 0101.

8.
Par zemes īpašuma sadalīšanu
Novada dome izskatījusi Arņa Gulbja, (dzīvesvietas adrese) ,
02.01.2013.
iesniegumu par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Laumas”.
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 12 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Erķis,
M.Jēkabsons, R.Šiliņš, E.Misiķis, G.Fībiga, V.Klēvere, Ā.Logina,
I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav, DOME NOLEMJ:
1.Atļaut atdalīt no īpašuma „Laumas” Mērsragā, Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 003
0093, 10.zemes vienību 1,7 ha platībā(kad.apzīmējums 8878 003 0093).
2.Atdalāmajai zemes vienībai atstāt nosaukumu „Laumas”.
3.Atlikušajām 4 zemes vienībām(kad.apzīmējumi:8878 004 0168-platība 10,2 ha;
8878 004 0169-platība 2,8 ha; 8878 004 0041-platība 3,4 ha; 8878 004 0175-platība 2,9 ha)
piešķirt kopēju nosaukumu „Meža Laumas”.

9.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Novada dome izskatījusi Ivara Smilgas, (dzīvesvietas adrese) , 14.01.2013.
iesniegumu par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Vaisumi”
sadalei(atdalīt dzīvojamo zonu no ražošanas zonas).
Dome konstatē:
Saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu augstāk minētā īpašuma daļa
atrodas teritorijā „”Ražošanas un tehniskā apbūve” un daļa teritorijā „Savrupmāju un
mazstāvu dzīvojamā apbūve” , kur jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība noteikta
0,2 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 12 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Erķis,
M.Jēkabsons, R.Šiliņš, E.Misiķis, G.Fībiga, V.Klēvere, Ā.Logina,
I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča), pret nav, atturas-nav, DOME NOLEMJ:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Vaisumi”, Upesgrīva , Mērsraga
novads, kad.Nr.8878 001 0036, kopējā platība 0,461 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.
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