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.12
Mērsragā,

2014.gada 19.augustā

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1.Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
2.Par Mērsraga novada Domes 2014. gada 15. aprīļa lēmuma Nr. 9 (prot.Nr. 6) atcelšanu un
jauna lēmuma pieņemšanu - Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8878 003 0455
pārņemšanu valdījumā noslēdzot patapinājuma līgumu uz 50 gadiem
3. Par dotāciju SIA „Mērsraga ūdens”
4. Par aizņēmumu Mērsraga ambulances rekonstrukcijai
5.Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumu „Lejaskrasti” un „Jaunkrasti” robežu maiņai
6.Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu īpašumam „Ceriņu iela 10”
7.Par atļauju īpašuma „Mežāres” Mērsraga novadā sadalei
8.Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Kanāla iela 23” Mērsragā
9.Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā
10. Par 2014. gada 20. maija lēmuma Nr. 5 (protokols Nr. 9) atcelšanu, jauna lēmuma „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” pieņemšanu un zemes statusa noteikšanu
11.Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Ivars INDRUŠKEVIČS
Aigars ŠTEINBERGS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Gvido ERĶIS
Aivars UŠACKIS
Ārija LOGINA
Roberts ŠILIŅŠ
Dzintars CERAVS
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Galv.grāmatvede V.Puzānova, juriste I.Aleksejenkova, AS „Mērsraga Ūdens” valdes loceklis
A.Kozlovs
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Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, Ā.Logina,
R.Šiliņš, A.Ušackis, Dz.Ceravs, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs), 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 Mērsraga novada domes 2014. gada 15. aprīļa lēmuma Nr. 9 (prot.Nr. 6) atcelšanu
un jauna lēmuma pieņemšanu - Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8878 003 0455
pārņemšanu valdījumā noslēdzot patapinājuma līgumu uz 50 gadiem
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
2014. gada 15. aprīlī Mērsraga novada dome izskatot 2014. gada 13. februārī saņemto
Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (turpmāk tekstā – Draudze) vēstuli Nr. VV/48, kurā
izteikts lūgums Draudzei piederošos kapus (nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 8878-0030455, 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,
pieņēma lēmumu iegādāties no Mērsraga evaņģēliski luteriskās draudzes nekustamo īpašumu
ar kadastra Nr. 8878-003-0455, ar kopējo platību 1,0476 par nekustamā īpašuma kadastra
vērtību, par summu, kas sastāda EUR 67,00 (sešdesmit septiņi eiro 0 centi).
2014. gada 03. jūlijā Mērsraga novada pašvaldība saņēma atkārtotu Draudzes vēstuli,
kurā norādīts, ka Domes pieņemtais lēmums nav izpildāms, jo zemes vienība ir apbūvēta – uz
zemes vienības atrodas Mērsraga baznīca, tāpēc Draudze piedāvā Mērsraga novada domi
izskatīt jautājumu par zemes vienības ar kadastra Nr. 8878 003 0455 pārņemšanu faktiskajā
valdījumā -noslēdzot patapinājuma līgumu no 10 – 50 gadiem.
Izvērtējot Draudzes vēstulē norādītos apstākļus un to pamatojumus, vadoties no likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta 2. punkta, kurā noteikts, ka Pašvaldība gādā par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, cita starpā kapsētu izveidošanu un
uzturēšanu. Mērsraga novada domes secina, ka 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 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, Ā.Logina, R.Šiliņš,
A.Ušackis, Dz.Ceravs, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
2

1. Atcelt Mērsraga novada domes 2014. gada 15. aprīļa lēmumu Nr. 9 (protokols Nr.6)
Par nekustamā īpašuma iegādi Mērsraga pašvaldības autonomo
funkciju
nodrošināšanai;
2. Pārņemt valdījumā zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu Nr. 8878 003 0455,
noslēdzot ar Draudzi patapinājuma līgumu uz 50 (piecdesmit) gadiem, saglabājot
baznīcas ēkai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu Draudzes lietošanai;
3. 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).

3.
Par dotāciju SIA „Mērsraga Ūdens”
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Sakarā ar to, ka SIA „Mērsraga Ūdens” radušās finansiālās problēmas nodokļu un
tekošo rēķinu(par patērēto elektroenerģiju) apmaksai noteiktajos termiņos, kas apdraud „SIA
„Mērsraga Ūdens” darbības nepārtrauktību turpmāk,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju –organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un
Tautsaimniecības komisijas `12.08.2014.lēmumu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, Ā.Logina, R.Šiliņš,
A.Ušackis, Dz.Ceravs, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
sniegt finansiālu palīdzību SIA „Mērsraga Ūdens” - € 2000,00 (divi tūkstoši euro)
apmērā.
4.
Par aizņēmumu Mērsraga ambulances rekonstrukcijai
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Mērsraga novada pašvaldības izsludinātā iepirkumā (ID Nr.2014/8) “Vienkāršoti fasādes
un jumta renovācijas darbiem Ambulancei Kadiķu ielā 1, Mērsragā, Mērsraga novadā”
piedāvājumus iesniedz 29.07.2014.:
1. SIA RBBC reģ. Nr. 40103596851, finanšu piedāvājums EUR 11 114.17;
2. SIA CVS, reģ. Nr. 49003001300, finanšu piedāvājums EUR 10 414.74.
Pamatojoties uz atbilstību nolikumam, tehniskajai specifikācijai un zemāko cenu,
Iepirkumu komisija atklāti balsojot, nolēma par iepirkuma uzvarētāju pasludināt SIA CVS,
reģ. Nr. 49003001300, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma prasībām un
piedāvātā darbu izpildes summa ir zemākā no iesniegtajiem derīgajiem piedāvājumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam”14.panta 11.punktu noteikt projektu
“ Vienkāršoti fasādes un jumta renovācijas darbi Ambulancei Kadiķu ielā 1, Mērsragā,
Mērsraga novadā” kā pašvaldības prioritāro projektu 2014.gadā.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, Ā.Logina,
R.Šiliņš, A.Ušackis, Dz.Ceravs, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
ņemt aizņēmumu Valsts kasē € 10 414,74 (desmit tūkstoši četri simti četrpadsmit
euro 74 centi) apmērā projekta “ Vienkāršoti fasādes un jumta renovācijas darbi Ambulancei
Kadiķu ielā 1, Mērsragā, Mērsraga novadā” realizācijai. Valsts kases Aizņēmuma atliktā
maksājuma termiņš viens gads. Aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš trīs gadi.
Aizņēmumu garantē ar Mērsraga novada pašvaldības budžetu.
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5.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumu „Lejaskrasti” un „Jaunkrasti” robežu
maiņai
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Novada dome izskatījusi „Lejaskrastu” zemes īpašnieka Arta Siliņa savā vārdā un
Aivara Japina(„Jaunkrastu” īpašnieks), kurš pilnvarojis Arti Siliņu rīkoties viņa vārdā
(Universālpilnvara, sastādīta Rīgā, Nr.11745 no 29.07.2014.), dzīvo Gulbju ielā 20, Rīgā,
30.07.2014. iesniegumu par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu
„Jaunkrasti” un „Lejaskrasti” Upesgrīvā, Mērsraga novadā robežu maiņai. Īpašuma
„Jaunkrasti” platība 0,4 ha, „Lejaskrasti” – 0,4392 ha. Robežu maiņas rezultātā īpašumu
kopplatības paliek aptuveni iepriekšējās.
Dome konstatē:
Saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu augstāk minētais īpašums atrodas
teritorijā „Dzīvojamā apbūve jūras piekrastes ainavā”, kur jaunveidojamās zemes vienības
minimālā platība noteikta 0,3 ha.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumu 10.3.punktu un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, Ā.Logina, R.Šiliņš,
A.Ušackis, Dz.Ceravs, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumu
„Jaunkrasti”, Upesgrīvā,
Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 001 0026, platība 0,4 ha, un „Lejaskrasti” Upesgrīvā,
Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 001 0164, platība 0,4392 ha, robežu maiņai.
2.Projektu saskaņot ar:
2.1.Latvenergo;
2.2.Mērsraga novada pašvaldību
3.Projektā parādīt:
3.1.lietu tiesības, kas apgrūtina atdalāmos īpašumus,
3.2. piebraucamo ceļu iespēju.
4.Zemes ierīcības projekta izstrādei izmantot zemes robežu plānu.

6.
Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu īpašumam „Ceriņu iela 10”
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Novada dome izskatījusi Lienes Feldmanes,(dzīvesvietas adrese), 2014.gada
7.augusta iesniegumu par 2 lietošanas mērķu noteikšanu viņai piederošajam īpašumam Ceriņu
ielā 10, Mērsragā, kopplatība 0,1662 ha..
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 pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas
un apbūves kārtību, Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, Ā.Logina, R.Šiliņš,
A.Ušackis, Dz.Ceravs, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
īpašuma „Ceriņu iela 10” Mērsragā, Mērsraga novadā, zemei ,kad.Nr.8878 003 0657,
kopējā platība 0,1662 ha, noteikt 2 lietošanas mērķus:
1) 0,1200 ha – individuālā dzīvojamo māju apbūve, kods 0601;
2) 0,0462 ha – lauksaimniecības zeme, kods 0101.
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7.
Par atļauju īpašuma „Mežāres” Mērsraga novadā sadalei
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Novada dome izskatījusi Oskara Lukša,(dzīvesvietas adrese), un Liānas Lukses,
(dzīvesvietas adrese), 08.07.2014. iesniegumu par atļauju sadalīt viņiem piederošo kopīpašumu
„Mežāres” Mērsraga novadā.
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 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, Ā.Logina, R.Šiliņš,
A.Ušackis, Dz.Ceravs, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs) , pret nav, atturas - nav, DOME
NOLEMJ:
atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Mežāres” Mērsraga novadā, kad.Nr.8878 001
0007, zemes vienību ar kad.apzīmējumu 8878 001 0008 3,7 ha platībā. Atdalāmajai zemes
vienībai piešķirt nosaukumu „Lūši”.

8.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Kanāla iela 23” Mērsragā
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs G.Erķis
Novada dome izskatījusi Vinetas Seleckas, (dzīvesvietas adrese), 2014.gada 17.jūlija
iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi no „l/s izmantojamā zeme”, kods 0101,
uz „individuālā dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601.
Dome konstatē: minētais īpašums saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu
atrodas teritorijā ar nosaukumu „Retināta dzīvojamā apbūve lauku ainavā”, kur mazākā
apbūves platība 0,3 ha un nelielā platībā Meža teritorijā.
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,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, Ā.Logina, R.Šiliņš,
A.Ušackis, Dz.Ceravs, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs), pret nav, atturas-nav , DOME
NOLEMJ:
īpašuma „Kanāla iela 23” Mērsragā, Mērsraga novadā, zemei, kad.Nr.8878 003 0515,
platība 1,13 ha, mainīt zemes lietošanas mērķi no „l/s izmantojamā zeme”, kods 0101, uz
„individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601.

9.
Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA
„Ivolga”
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.
SIA „Ivolga” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
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nekustamo īpašumu „Kanāla iela 15” Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0510) .
Tādējādi SIA „Ivolga” 2014.gada 19.augustā nokavētie nodokļa maksājumi ir EURO
2087,91 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 SIA „Ivolga” nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no likuma
‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas nepieļautu
to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, Ā.Logina, R.Šiliņš,
A.Ušackis, Dz.Ceravs, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „Ivolga”,reģ.Nr.49003000875,
Rīga, LV – 1005, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
septiņi euro 91 cents).), tai skaitā
Personīgā
PamatNokavējuma
Kopējā
konta nr.
parāds
nauda
parāda
summa
Zeme- 717 671,47
199,05
870,52
Ēkas-1755

948,25

269,14

1217,39

juridiskā adrese: Ceļinieku iela 4A,
€ 2087,91 ( divi tūkstoši astoņdesmit
Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA00
50016515414
LV74HABA05
51030287614

Kods

UNLALV2
X

HABALV2
2
KOPĀ:
1619,72
468,19
2087,91
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus,
vēršot piedziņu uz SIA „Ivolga” naudas līdzekļiem un mantu ( 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.

10.
Par 2014. gada 20. maija lēmuma Nr. 5 (protokols Nr. 9) atcelšanu, jauna lēmuma „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” pieņemšanu un zemes statusa noteikšanu
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
Pamatojoties uz 2014. gada 06. jūnija Valsts zemes dienesta (turpmāk tekstā – Dienests)
Kurzemes reģionālās nodaļas vēstuli Nr. 2-04-/378 „Par nekustamo īpašumu „Baltkalni”,
Mērsraga novadā, Mērsraga novada dome ir izvērtējusi radušos situāciju un konstatējusi, ka
6

jāpieņem lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valdemāram Feldmanim, nevis
Vijai Rubenei, jo:
1)
1996. gada 22. augustā ar Talsu rajona Mērsraga pagasta zemes komisijas
lēmumu Nr. 80 „Par zemes piešķiršanu lietošanā”, Valdemāram Feldmanim
piešķirta lietošanā zeme 0,2ha platībā un ar Mērsraga pagasta zemes komisijas
1996. gada 22. augusta sēdes protokola atzinumu Nr. 80 „Par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu”, Valdemāram Feldmanim piešķirta īpašumā par samaksu
„Baltkalnu” māju zeme 0,22ha;
2)
atbilstoši Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā reģistrētajiem datiem,
Valdemāram Feldmanim īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Baltkalni”
0,22ha platībā izbeigušās 2001. gada 15. augustā, savukārt no 2011. gada 25.
augusta minētajā Zemesgrāmatā reģistrētā īpašuma īpašniece ir Vija Rubene;
3)
ņemot vērā to, ka atbilstoši Zemesgrāmatā reģistrētajiem datiem, nekustamā
īpašuma „Baltkalni” platība arī šobrīd ir 0,22ha, secināms, ka iepriekšējais
īpašuma „Baltkalni” īpašnieks Valdemārs Feldmans nav veicis nepieciešamās
darbības, lai reģistrētu platības izmaiņas Zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, kas paredz izbeigt zemes lietošanas
tiesības, ja personas nav iesniegusi zemes izpirkšanas pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku
zemes izpirkšanas reģistrā, vadoties no augstāk minētā,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (L.Karlsons, A.Šteinbergs, G.Erķis, Ā.Logina, R.Šiliņš,
A.Ušackis, Dz.Ceravs, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs), pret nav, atturas - nav , DOME
NOLEMJ:
1. Atcelt Mērsraga novada domes 2014. gada 20. maija lēmumu Nr. 5 (protokola Nr.
9)„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”;
2. Izbeigt Valdemāram Feldmanim ar Talsu rajona Mērsraga pagasta zemes
komisijas 1996. gada 22. augusta lēmumu Nr.80 „Par zemes piešķiršanu lietošanā”
piešķirtās zemes 0,2ha platībā lietošanas tiesības;
3. Reģistrēt Zemesgrāmatā kā Mērsraga novada pašvaldībai piekrītošu zemes
„Baltkani”, Mērsrags, Mērsraga novads, daļu (kadastra Nr. 8878 003 0131) 0,2ha
platībā;
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).
11.
Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons lūdz piešķirt viņam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
par 2013.gadu no šā gada 25.augusta līdz 29.augustam. .
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmo daļu un Darba likuma 149.panta otro daļu, 151.panta pirmās daļas
1.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (A.Šteinbergs, G.Erķis, Ā.Logina, R.Šiliņš, A.Ušackis,
Dz.Ceravs, I.Indruškeviča, I.Indruškevičs), pret nav, atturas – nav, (L.Karlsons balsošanā
nepiedalās) , DOME NOLEMJ:
piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par 2013.gadu domes priekšsēdētājam
Laurim Karlsonam daļēji – no šā gada 25.augusta līdz 29.augustam.
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Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pilda domes priekšsēdētāja
vietnieks Aigars Šteinbergs, par ko saņem priekšsēdētājam noteikto darba algu.

Sēdi beidz plkst.17.00

Sēdes vadītājs

Lauris Karlsons

Preotokoliste

Laima Valdemāre
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