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.6
Mērsragā,

2015.gada 19.maijā

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1.Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
2.Par Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
3.Par saistošo noteikumu Nr.3 /2015 Mērsraga novada teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko,
ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi
4.Par saistošo noteikumu Nr.2/2015 Psihologa pakalpojumu saņemšanas kārtība Mērsraga
novada pašvaldībā” apstiprināšanu” atcelšanu
5.Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
6.Par parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā
7.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu juridiskai personai
8.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu fiziskas personas nāves gadījumā
9.Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu īpašumam „Ezera iela 21” Mērsragā
10.Par adreses piešķiršanu Mērsraga Informācijas centram

Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Ivars INDRUŠKEVIČS
Aigars ŠTEINBERGS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Aivars UŠACKIS
Ārija LOGINA
Roberts ŠILIŅŠ
Dzintars CERAVS
Nepiedalās:
Gvido ERĶIS – darba dēļ
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Izpilddirektors I.Timermanis, galv.grāmatvede V.Puzānova, juriste I.Aleksejenkova
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Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā..Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), 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 pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā..Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu.

3.
Par saistošo noteikumu Nr.3 /2015 Mērsraga novada teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko,
ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi
apstiprināšanu
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.,5.,6.punktu.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā..Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumu Nr.3 /2015 Mērsraga novada teritorijas, dzīvojamo,
sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi.

4.
Par saistošo noteikumu Nr.2/2015 Psihologa pakalpojumu saņemšanas kārtība
Mērsraga novada pašvaldībā” apstiprināšanu” atcelšanu
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā..Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
atcelt saistošos noteikumus Nr.2/2015 Psihologa pakalpojumu saņemšanas kārtība
Mērsraga novada pašvaldībā.
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5.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
2015. gada 27. martā notika Mērsraga novada domes rīkotā izsole par nekustamā
īpašuma „Ozolu ielā 1-14, Mērsrags, Mērsraga novadā – dzīvojamās mājas un zemes gabala
kopīpašuma 518/12456 domājamo daļu atsavināšanu”, pārdodot to izsolē ar lejupejošu soli.
2015. gada 30. martā saņemts Andra Leitasa iesniegums (reģ.Nr. 56), kurš pēc satura un
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. pantu pielīdzināms sūdzībai
par izsoles rīkotāja darbībām, kurā cita starpā lūgts neapstiprināt izsoles rezultātus, jo
iesniedzēja ieskatā ir aizskartas viņa tiesības saņemt tiešu un nepastarpinātu informāciju.
Iepazīstoties ar sūdzības saturu un lietas faktiskajiem apstākļiem, sūdzība atzīstama par
nepamatotu un noraidāmu, pamatojoties uz sekojošo:
[1] 2015. gada 17. februārī, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
10. panta pirmo daļu, Mērsraga novada dome ar lēmumu Nr. 13 (prot.Nr.2) apstiprināja
izsoles noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma „Ozolu ielā 1-14, Mērsrags, Mērsraga
novadā – dzīvojamās mājas un zemes gabala kopīpašuma 518/12456 domājamo daļu
atsavināšanai (turpmāk tekstā – Noteikumi).
[2] Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta pirmo daļu,
sludinājums par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoli publicēts laikrakstā "Latvijas
Vēstnesis" 2015. gada 25. februārī, organizētāja mājaslapā internetā un pašvaldības teritorijā
izdotajā vietējā laikrakstā.
[3] Saskaņā ar izsoles par nekustamā īpašuma Ozolu ielā 1-14, Mērsrags, Mērsraga
novads protokolu Nr.1 (turpmāk tekstā – Protokols), par objektu augstāko cenu nosolīja
pretendents ar reģistrācijas kartītes Nr. 5.
[4] Ar parakstu zem protokola, izsoles dalībnieki apliecinājuši izsoles gaitas pareizību.
[5] Saskaņā ar Noteikumu 7.1. punktu izsoles dalībniekam, kurš tika atzīts par Objekta
nosolītāju, tika izsniegta izziņa par norēķinu par izsolē iegūto Objektu.
[6] Saskaņā ar Noteikumu 7.3. punktu, Objekta nosolītājam bija pienākums viena
mēneša laikā veikt galīgo norēķinu par Objekta pirkšanu.
[7] Objekta nosolītājs galīgo norēķinu nav veicis.
[8] Saskaņā ar Noteikumu 7.7. punktu, 2015. gada 08. maijā tika informēts izsoles
dalībnieks ar reģistrācijas kartītes Nr. 1., kurš nosolīja nākamo augstāko cenu par tiesībām
iegūt Objektu par paša nosolīto augstāko centu.
[9] 2015. gada 08. maijā, dalībnieks ar reģistrācijas kartītes Nr. 1, paziņoja par savu
piekrišanu par Objekta pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.
[10] Dalībnieks ar reģistrācijas kartītes Nr. 1, norēķinu par Objektu veicis 2015. gada
12. maijā.
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 35. pants pirmā daļa nosaka - ja izsolē
sasniegta pieņemama cena (17. un 32.pants), apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot
izsoli, pieļauta atkāpe no šajā likumā vai izsoles noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai
atklājas, ka nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību
piedalīties izsolē (16. un 18.pants).
Ņemot vērā, ka netika konstatētas izsoles rīkotāja atkāpes no likuma vai Noteikumos
paredzētās kārtības, iesniedzējam bija brīva pieeja pie izsoles Noteikumiem līdz izsoles
dienai, kā arī iesniedzējs pirms izsoles ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles
Noteikumiem, kā to paredz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 19. panta pirmā
daļa, līdz ar to nav pamata apmierināt iesniedzēja lūgumu - neapstiprināt izsoles rezultātus.
Vadoties no augstāk minēta un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34. panta otro daļu un 35. panta pirmo daļu, Administratīva procesa likuma 62. panta
pirmās daļas 4. punktu un otro daļu, 67. panta otrās daļas 9. punktu, 70. panta otro daļu, 76.
pantu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu,
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atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā..Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1) noraidīt, 2015. gada 30. martā Andra Leitasa,( personas kods) iesniegto iesniegumu
par izsoles rezultātu neapstiprināšanu, atzīstot to par nepamatotu;
2) apstiprināt, 2015. gada 27. martā notikušās izsoles par nekustamā īpašuma „Ozolu
ielā 1-14, Mērsrags, Mērsraga novadā – dzīvojamās mājas un zemes gabala
kopīpašuma 518/12456 domājamo daļu atsavināšanu izsoles rezultātus, slēgt
pirkuma līgumu ar Aigaru Gūtšmitu, (personas kods), par summu EUR 3900,00 (trīs
tūkstoši deviņi simti euro 0 centi), tajā skaitā PVN 21% EUR 676,86 (seši simti
septiņdesmit seši euro 86 centi);
3) apstiprināt šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma ar atsavināšanu saistīto
izdevumu tāmi, saskaņā ar pielikumu Nr.1;
4) lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā;
5) pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.

6.
Par parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
6.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Natālijas
Vorobjovas
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.
Natālijai Vorobjovai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamajiem īpašumiem: „Kanāla iela 22”(Sili) Mērsragā, Mērsraga novadā (kad.Nr.
8878 003 0592) , „Ceriņu iela 22”(Vijas), (kad.Nr.8878 003 0766), „Ceriņu iela
24”(Aigas), kad.Nr.8878 003 0580, „Ceriņu iela 27”(Ciedras), kad.Nr.8878 003 0679,
„Zvejnieku iela 29A”, kad.Nr.8878 003 0005.
Tādējādi Natālijas Vorobjovas 2015.gada 19.maijā nokavētie nodokļa maksājumi ir
2116,08 euro, 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 Natālijas Vorobjovas nokavētajiem nodokļa maksājumiem neattiecas neviens no
likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta sestajā daļā noteiktajiem apstākļiem, kas
nepieļautu to piedziņu bezstrīda kārtībā.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā..Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Natālijas Vorobjovas, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 2116,08 (divi tūkstoši viens simts sešpadsmit euro 08 centi) , tai
skaitā:

4

Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokavējum
a nauda

zeme – 811
zeme – 967
zeme - 796
zeme – 886
zeme – 1311
KOPĀ:

416,29
116,70
114,17
205,87
573,70
1426,73

176,24
63,93
63,33
125,25
260,60
689,35

Kopējā
parāda
summa
592,53
180,63
177,50
331,12
834,30
2116,08

Saņēmēja
iestāde
Mērsraga
novada
pašvaldība

Konts

Kods

LV85UNLA0 UNLALV2
05001651541 X
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 Natālijas Vorobjovas 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 Natālijas Vorobjovas ( 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.
6.2.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.
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” Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003 0663) .
Tādējādi Ritai Lejniecei 2015.gada 19.maijā nokavētie nodokļa maksājumi ir 468,44
euro, 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.
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Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā..Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ritas Lejnieces,(personas kods),(deklarētā dzīvesvieta), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 468,44 (četri simti sešdesmit astoņi euro 44 centi) , tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
zeme – 876
304,32
164,12
468,44
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 Ritas Lejnieces 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 Ritas Lejnieces ( 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.
7.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu juridiskai personai
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Atbilstoši Mērsraga novada Domes 2012.gada 15.februāra lēmumam Nr.4 „Par zemes
īpašuma Lielajā ielā 56A, Mērsragā pārņemšanu”, īpašumu „Latvijas hipotēku un zemes
banka” bez atlīdzības nodevusi Mērsraga novada pašvaldībai. Zemes īpašums Lielajā ielā 56A
Mērsragā , kadastra Nr.8878 003 0763, 2014.gada 16.janvārī reģistrēts uz Mērsraga novada
pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 19.punktu,
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atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā..Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu juridiskai personai „Latvijas hipotēku un
zemes banka” euro 200,29(divi simti euro un 29 centi) par nekustamo īpašumu „Lielā iela
56A” Mērsragā, Mērsraga novadā, kadastra Nr.8878 003 0763.

8.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu fiziskas personas nāves gadījumā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Ar Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres I.Bakanovskas 05.03.2015.lēmumu
izbeigta mantojuma lieta un īpašums „Kanāla iela 34”(Velnāboli) Mērsragā atzīts par
bezmantnieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.panta pirmo daļu piekrīt valstij.
Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 19.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā..Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu mantojuma masai euro 55,03 (piecdesmit
pieci euro 03 centi) apmērā (īpašums „Kanāla iela 34”(Velnāboli) Mērsragā piederēja fiziskai
personai Jefrosinijai Žukovskai (mirusi 07.05.2012.).

9.
Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Novada dome izskatījusi Baibas Ieviņas ,(dzīvesvietas adrese), un Daces Pozņakas,
(dzīvesvietas adrese), 2015.gada 11.maija iesniegumu par lietošanas mērķu maiņu viņām
piederošajam īpašumam „Ezera iela 21” ,Mērsragā, Mērsraga novadā.
Dome konstatē: nekustamais īpašums „Ezera iela 21” saskaņā ar Mērsraga novada
teritoriālo plānojumu atrodas teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve”, kur
apbūvei minimālā platība ir 0,2 ha, ja nav pieslēgums centrālajam ūdensvadam un
kanalizācijai.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar pašvaldības teritoriālo plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību, un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā..Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Noteikt 3 lietošanas mērķus īpašumam „Ezera iela 21”, Mērsrags, Mērsraga novads,
kad.Nr.8878 003 0533, kopējā platība 0,3637 ha:
1)platībai 0,2000 ha – apbūves zeme, kods 0601 (sask.ar eksplikāciju: zem ēkām un
pagalmiem – 0,2000),

2)platībai 0,0562 ha – l/s izmantojamā zeme, kods 0101(sask.ar eksplikāciju: zem
ceļiem – 0,0146; zem ēkām un pagalmiem – 0,0416 ha);

3)platībai 0,1075 – mežsaimniecība, kods 0201 (sask.ar eksplikāciju: meži – 0,1075
ha).

10.
Par adreses piešķiršanu Mērsraga Informācijas centram
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Kopš nodota ekspluatācijā jaunā Informācijas centra ēka, Mērsraga novada
Informācijas centrs pārcēlies no adreses Dzintaru ielā 1-16, uz jauno ēku, kas atrodas uz
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pašvaldībai piederošas zemes ar adresi Zvejnieku iela 2, Mērsrags, Mērsraga novads. Līdz ar
to Mērsraga Informācijas centram piešķirama vienota adrese ar zemes vienības adresi.
Saskaņā ar MK 03.11.2009.noteikumiem Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, A.Šteinbergs, Ā..Logina,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
Mērsraga Informācijas centra ēkai piešķirt vienotu adresi ar zemes vienības adresi, uz
kuras tā atrodas: Zvejnieku iela 2, Mērsrags, Mērsraga novads.
Sēdi beidz plkst.17.00

Sēdes vadītājs

Lauris Karlsons

Protokoliste

Laima Valdemāre
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