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,

2017.gada 21.martā

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1. Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi;
2. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā;
3. Par telpu nomas izmaksām Mērsraga vidusskolā;
4. Par kursu “Audzināšana - skolēna vispusīgas attīstības pamats” programmas
apstiprināšanu;
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rožu
iela 11”;
6. Par līguma par valsts autoceļa zemes nodalījuma joslas daļas un tajā esošo
apgaismojumu stabu pārņemšanu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā.
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Madara Brāle
Piedalās deputāti:
Ārija LOGINA
Gvido ERĶIS
Aigars ŠTEINBERGS
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Andis DĀRZIŅŠ
Nepiedalās:
Roberts ŠILIŅŠ – darba dēļ
Dzintars CERAVS – darba dēļ
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji: izpilddirektora p.i. Agnese
Kreicberga, galvenā grāmatvede Velga Puzānova

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A.Dārziņš, G. Erķis,
A.Šteinbergs, I. Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav , DOME
NOLEMJ:
apstiprināt iepriekš minēto darba kārtību ar 6 jautājumiem.
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( pievienots protokolam, pielikums Nr.1).
2.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
2.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Māra Cīruļa
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Ņemot vērā, ka Māris Cīrulis nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus par zemi, Mērsraga novada pašvaldība ir uzsākusi
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojumi 20.01.2016./16-52, kas stājās
spēkā 27.01.2016. un kļuva neapstrīdams 25.02.2016., 20.01.2017./17-106, kas stājās
spēkā 27.01.2017. un kļuva neapstrīdams 25.02.2017., kā arī brīdinājums
06.02.2017.Nr.4-3/78, kas stājās spēkā 13.02.2017. un kļuva neapstrīdams 14.03.2017.,
un kurā Mārim Cīrulim piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi – nav
apmaksāts. Tāpat Māris Cīrulis minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
Mārim Cīrulim ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu “Borģi”, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878 001
0160).
Tādējādi Māris Cīrulis uz 2017. gada 21. martu ir parādā Mērsraga novada
pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Borģi”, Mērsraga novads
121.43 euro, nokavējuma naudu 15.31 euro, kopā 136.74 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.
Papildus iepriekš minētajam, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
29. panta otro daļu par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi
nokavējuma naudas apmēri.
Uz Māra Cīruļa 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 iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta
pirmās daļas 2.punktu, 18. panta 11.punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu,
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas

pirmo un trešo punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo
un otro daļu un 367.pantu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A.Dārziņš, G.
Erķis, A.Šteinbergs, I. Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav ,
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Māra Cīruļa, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta:
xxxxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 136.74 euro (viens simts trīsdesmit
seši euro un 74 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
parāda
iestāde
nauda
summa
7742. –
Zeme

121.43

15.31
KOPĀ:

136.74

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

136.74

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 Māra Cīruļa 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 Māra Cīruļa ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu,
kas atrodas pie trešajām personām).
2. Aprēķināt 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 - Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
2.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Štefana Martena
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Ņemot vērā, ka Štefans Martens nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus par zemi, Mērsraga novada pašvaldība ir uzsākusi
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojumi 11.02.2015./15-1368, kas stājās
spēkā 18.02.2015. un kļuva neapstrīdams 19.03.2015., 10.02.2016./16-1254, kas stājās

spēkā 17.02.2016. un kļuva neapstrīdams 17.03.2016., 23.01.2017./17-221, kas stājās
spēkā 30.01.2017.un kļuva neapstrīdams 01.03.2017., kā arī brīdinājumi 08.12.2016.
Nr.4-3/547, kas stājās spēkā 14.12.2016. un kļuva neapstrīdams 12.01.2017.,
23.01.2017. Nr.4-3/66, kas stājās spēkā 30.01.2017. un kļuva neapstrīdams 28.02.2017.
un kuros Štefanam Martenam piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi –
nav apmaksāti. Tāpat Štefans Martens minētos brīdinājumus nav apstrīdējis.
Štefanam Martenam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā
ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu “Estrādes iela 6”,Mērsrags, Mērsraga novads
( kadastra numurs 8878 003 0945).
Tādējādi Štefans Martens uz 2017. gada 21. martu ir parādā Mērsraga novada
pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Estrādes iela 6”,Mērsrags,
Mērsraga novads 282.51 euro, nokavējuma naudu 206.77 euro, kopā 489.28 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.
Papildus iepriekš minētajam, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
29. panta otro daļu par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi
nokavējuma naudas apmēri.
Uz Štefana Martena 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 iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta
pirmās daļas 2.punktu, 18. panta 11.punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu,
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas
pirmo un trešo punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo
un otro daļu un 367.pantu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A.Dārziņš, G. Erķis,
A.Šteinbergs, I. Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Štefana Martena, dzimšanas dati xxxxxx-xxxxx., pēdējā zināmā
dzīvesvieta: xxxxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 489.28 euro (četri simti
astoņdesmit deviņi euro un 28 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
1372. –
Zeme

282.51

206.77

KOPĀ:

489.28

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

489.28

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 Štefana Martena 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 Štefana Martena ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām).
2. Aprēķināt 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 - Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
2.3. Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Ilonas Tombergas
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Ņemot vērā, ka Ilona Tomberga nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus par zemi, Mērsraga novada pašvaldība ir uzsākusi
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojumi 04.02.2016./16-1047, kas stājās
spēkā 11.02.2016. un kļuva neapstrīdams 10.03.2016., 02.02.2017./17-1360, kas stājās
spēkā 09.02.2017. un kļuva neapstrīdams 10.03.2017., kā arī brīdinājums
06.02.2017.Nr.4-3/80, kas stājās spēkā 13.02.2017. un kļuva neapstrīdams 14.03.2017.,
un kurā Ilonai Tombergai piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi – nav
apmaksāts. Tāpat Ilona Tomberga minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi.
Ilonai Tombergai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu “Vecpavāri”, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878
001 0086).
Tādējādi Ilona Tomberga uz 2017. gada 21. martu ir parādā Mērsraga novada
pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Vecpavāri”, Mērsraga
novads 212.16 euro, nokavējuma naudu 101.75 euro, kopā 313.91 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.
Papildus iepriekš minētajam, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
29. panta otro daļu par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi
nokavējuma naudas apmēri.
Uz Ilonas Tombergas 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 iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta
pirmās daļas 2.punktu, 18. panta 11.punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta otro daļu,
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas
pirmo un trešo punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo
un otro daļu un 367.pantu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A.Dārziņš, G. Erķis,
A.Šteinbergs, I. Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ilonas Tombergas, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta:
xxxxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 313.91 euro (trīs simti trīspadsmit
euro un 91cents), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
109. – Zeme

212.16

101.75
KOPĀ:

313.91

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

313.91

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 Ilonas Tombergas 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 Ilonas Tombergas ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām).
2. Aprēķināt 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 - Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
3.
Par telpu nomas izmaksām Mērsraga vidusskolā
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Mērsraga novada pašvaldība ir sagatavojusi apstiprināšanai Mērsraga
vidusskolas telpu nomas izmaksas skolā un ēdamzālē 2017. gadam.

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A.Dārziņš, G.
Erķis, A.Šteinbergs, I. Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mērsraga vidusskolas telpu nomas izmaksas 2017. gadā.
Telpas
4,00 eiro diennaktī no personas (t.sk. PVN)
Telpas ar gultām
6,00 eiro diennaktī no personas (t.sk. PVN)
Telpas ar gultām un gultasveļu
8,00 eiro diennaktī no personas (t.sk. PVN)
Telts vieta
2,00 eiro no personas (t.sk. PVN)
Duša
1,50 eiro no personas (t.sk. PVN)
2. Apstiprināt ēdamzāles telpu nomas izmaksas
Telpu noma pasākumiem bez virtuves 1,00 eiro no personas (t.sk. PVN)
pakalpojumiem
Telpu noma ar virtuves pakalpojumiem
1,50 eiro no personas (t.sk. PVN)
3. Noteikt, ka Līgums jānoslēdz 1 nedēļu pirms pasākuma uzsākšanas
(atbildīgajam darbiniekam savlaicīgi jāiesniedz informācija administrācijas
darbiniekiem)
4. Noteikt Līgumam priekšapmaksu 50% apmērā
5. Iepriekš minētais neattiecas uz Mērsraga novada pašvaldības iestādēm un
tās darbiniekiem.
4.
Par kursu “Audzināšana - skolēna vispusīgas attīstības pamats” programmas
apstiprināšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Dome izskatījusi Mērsraga vidusskolas direktores Ilzes Indruškevičas
iesniegumu par lūgumu apstiprināt pedagogu profesionālās kvalifikācijas kursu
programmu “Audzināšana – skolēna vispusīgas attīstības pamats”.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A.Dārziņš, G.
Erķis, A.Šteinbergs, I. Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav ,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt kursu “Audzināšana - skolēna vispusīgās attīstības pamats” programmu,
saskaņā ar Pielikumu Nr.2
5.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rožu
iela 11”
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Dome izskatījusi SIA “Latvijasmernieks.lv” Ziemeļkurzemes biroja zemes
ierīkotāja Jāņa Rutka, 2017. gada 15. marta iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 77) par
lūgumu saskaņot zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Rožu iela 11”,
Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 003 0404. Zemes ierīcības
projekts paredz nekustamajā īpašumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8878 003 0404 sadalīt divās zemes vienībās, atdalot no zemes vienības ar kopējo platību
0,8504 ha zemes vienību 0,4807 ha platībā.
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, Zemes ierīcības likuma 8. panta 3.punktu,
Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta

izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumam Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi”, Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A.Dārziņš, G.
Erķis, A.Šteinbergs, I. Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav ,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Rožu iela 11”, Mērsrags,
Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 003 0404, saskaņā ar Zemes ierīcības
projekta projektētās teritorijas shēmu (Pielikums Nr.3):
1. Atdalāmajai zemes vienībai 0,4807 ha platībā (plānotais z.v.kad.apz. 8878 003
1168) piešķirt adresi Rožu iela 11 A, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0,4807 ha platībā – Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
2. Pēc sadalīšanas paliekošai zemes vienībai 0,3697 ha (plānotais z.v.kad.apz.
8878 003 1167) saglabāt esošo adresi Rožu iela 11, Mērsrags, Mērsraga novads,
LV-3284. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0,3697 ha platībā –
Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
6.
Par līguma par valsts autoceļa zemes nodalījuma joslas daļas un tajā esošo
apgaismojumu stabu pārņemšanu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Mērsraga novada pašvaldība vēlas iesniegt projekta pieteikumu plānotā
publiskā līdzfinansējuma saņemšanai valsts atbalsta programmas ietvaros, kura
rezultātā tiks nomainīti un atjaunoti gaismekļi Mērsragā. Plānotie darbi, t.i., gaismekļu
nomaiņa tiks veikta visā Mērsragā, tajā skaitā, ir plānots atjaunot un nomainīt
gaismekļus, kas atrodas uz Latvijas Republikas ceļa Nr.P131, kas iet cauri Mērsragam.
Uz minētā ceļa esošie gaismekļi atrodas VAS “Latvijas Valsts ceļi” bilancē,
taču apsaimniekošanu un ar to saistītās izmaksas sedz Mērsraga novada pašvaldība.
Plānotā publiskā līdzfinansējuma piesaistīšanas noteikumi paredz, ka gaismekļiem, kuri
tiks sakārtoti projekta iesniegšanas un publiskā līdzfinansējuma piešķiršanas rezultātā,
ir jāatrodas Mērsraga novada pašvaldības bilancē.
VAS “Latvijas Valsts ceļi” vēstulē Nr.4.8/2620 norādījuši, ka valsts autoceļu
fonda bilancē esošos apgaismojuma stabus nodot pašvaldības īpašumā var tikai ar
Ministru kabineta lēmumu, kas var būt laikietilpīgs process. Ir iespējams slēgt līgumu
ar LVC par valsts autoceļa zemes nodalījuma joslas daļas un tajā esošo apgaismojuma
stabu pārņemšanu bezatlīdzības lietošanā.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, A.Dārziņš, G.
Erķis, A.Šteinbergs, I. Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav,
DOME NOLEMJ:
Vienoties ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” par Mērsraga novada teritorijā esošo VAS
“Latvijas Valsts ceļi” piederošo valsts autoceļu zemes nodalījuma joslas daļas un
tajā esošo apgaismojumu stabu pārņemšanu bezatlīdzības lietošanā.
Sēdi beidz plkst.17.00
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