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.2
Mērsragā,

2020.gada 21.janvārī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.00
Darba kārtībā:
1. Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi;
2. Par deputāta mandāta apstiprināšanu Daigai Skvorcovai;
3. Par izmaiņām komiteju sastāvā;
4. Par nekustamā īpašuma Bākas iela 31 (“Klāvi”) sadalīšanu;
5. Par nekustamā īpašuma “Iesalnieki” sadalīšanu;
6. Par nekustamā īpašuma “Kalnbērzi” sadalīšanu;
7. Par nekustamā īpašuma “Jūrmaliņas” sadalīšanu;
8. Par nekustamā īpašuma Bānīša iela 10 sadalīšanu;
9. Par lietošanas mērķu precizēšanu;
10. Par īpašumu apvienošanu;
11. Par adreses piešķiršanu;
12. Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam;
13. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu;
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā;
15. Par 2019. gada budžeta grozījumiem;
16. Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē;
17. Par Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada budžetu.
Sēdi vada: Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Protokolē: Sekretāre Madara Brāle
Piedalās deputāti:
Gvido ERĶIS
Ārijs NEILANDS
Ainārs PUMPURS
Laima VALDEMĀRE
Juris VENCKUS
Daiga SKVORCOVA
Nepiedalās:
Andris LEITAS – darba dēļ
Lelde ROZENŠTENGELE – darbnespējas lapa

1.
Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš iepazīstina klātesošos ar iepriekšējās sēdes
lēmumu izpildes pārskatu.
Vienojoties DOME NOLEMJ:
pārskatu pieņemt zināšanai( pievienots protokolam, pielikums Nr.1).
2.
Par deputāta mandāta apstiprināšanu Daigai Skvorcovai
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ar Mērsraga novada domes 2019. gada 19. novembra lēmumu Nr.7 (protokols
Nr.17), saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
3. pantu, izbeigtas Anda Dārziņa (kandidātu saraksts “Demokrātiju visiem”) deputāta
pilnvaras. Ar vēlēšanu komisijas 2. decembra lēmumu Nr.1 (prot.Nr.10) A.Dārziņa vietā
deputāta pienākumus pildīt nolemts uzaicināt nākamo kandidātu no kandidātu saraksta
“Demokrātiju visiem”, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu, Aivaru Puzānovu.
2019. gada 17. decembrī saņemta A.Puzānova rakstiska atteikšanās pildīt deputāta
pienākumus, līdz ar to sarakstā “Demokrātiju visiem” izbeigušies kandidāti, kuriem stāties
pilnvaras nolikušā deputāta vietā. Par to nekavējoties ziņots Centrālajai vēlēšanu
komisijai, un ar tās 2019. gada 23. decembra rīkojumu Nr.171 noteikts, ka nākamais
deputāta kandidāts nosakāms no kandidātu saraksta “LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”. Vēlēšanu komisija, pamatojoties uz informāciju no vēlēšanu rezultātu
aprēķināšanas protokola, nosaka, ka nākamais deputāta kandidāts no kandidātu saraksta
“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu, ir Daiga
Skvorcova.
2020. gada 10. janvārī saņemta Daigas Skvorcovas rakstiska piekrišana ieņemt
deputāta vietu Mērsraga novada Domē.
Saskaņā ar likuma “Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likums”43. panta 1.daļu,
VIENOJOTIES DOME NOLEMJ PIEŅEMT ZINĀŠANAI:
Anda Dārziņa vietā par Mērsraga novada Domes deputātu stājas Daiga
Skvorcova.
3.
Par izmaiņām komiteju sastāvā
3.1.Par izmaiņām Tautsaimniecības komitejas sastāvā
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Andis Dārziņš ir nolicis deputāta mandātu, viņa vietā ir stājusies Daiga
Skvorcova, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 55. panta 1.daļu, kas nosaka, ka
katram deputātam jābūt vismaz vienas komitejas loceklim,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
Par Tautsaimniecības komitejas locekli iecelt Daigu Skvorcovu.
3.2.Par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš

Andis Dārziņš ir nolicis deputāta mandātu, viņa vietā ir stājusies Daiga
Skvorcova, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 55. panta 1.daļu ,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
Par Finanšu komitejas locekli iecelt Daigu Skvorcovu.
4.
Par nekustamā īpašuma Bākas iela 31 (“Klāvi”) sadalīšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi Rolf Ludolf Schuett un Zeltītes Sergetes 2020. gada 6. janvāra
iesniegumu (reģistrēts ar Nr.6) par nekustamā īpašuma Bākas iela 31 (“Klāvi”),
Mērsrags, Mērsraga novads kadastra numurs 8878 003 0372, kopējā platība 1,7481 ha
sadalīšanu, atdalot 1 zemes vienību ar aptuveno platību 0,87405 ha. Iesniegumam
pievienots plāns ar aptuveno sadalījumu. (Pielikums Nr.2)
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,
Saskaņā ar Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumam Nr. 698
„Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu,” un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
1.Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Bākas iela 31, Mērsrags, Mērsraga novads
kadastra numurs 8878 003 0372, kopējā platība 1,7481 ha, atdalot 1 zemes vienību ar
aptuveno platību 0,87405 ha.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma Bākas iela 31, Mērsrags,
Mērsraga novads kadastra numurs 8878 003 0405 sadalei;
3. Atdalītajai zemes vienībai ar aptuveno platību 0,87405 ha piešķirt jaunu
adresi Bākas iela 31A, Mērsrags, Mērsraga novads, LV – 3284.
4.
Projektu saskaņot ar:
4.1. AS “Sadales tīkls”;
4.2. SIA “Lattelecom”;
4.3. Mērsraga novada pašvaldību
5. Projektā parādīt:
5.1. lietu tiesības, kas apgrūtina atdalāmos īpašumus;
5.2. piebraucamo ceļu iespēju.
5.
Par nekustamā īpašuma “Iesalnieki” sadalīšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi Akciju sabiedrības “VERTEX” valdes locekļa Krista
Freimaņa 2019. gada 27. decembra iesniegumu (reģistrēts ar Nr.327) par atļauju sadalīt
nekustamo īpašumu ”Iesalnieki”, Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra numurs 8878
003 0758, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8878 002 0293, 4,4 ha platībā.
Atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu “Zaķskābenes”, Mērsraga novads.
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,

Saskaņā ar Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumam Nr. 698
„Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu,” un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
1.
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ”Iesalnieki”, Mērsrags, Mērsraga
novads kadastra numurs 8878 003 0758, atdalot 1 zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8878 002 0293, 4,4 ha platībā.
2.
Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8878 002 0293, 4,4
ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu “Zaķskābenes”, Mērsraga novads.
6.
Par nekustamā īpašuma “Kalnbērzi” sadalīšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi Aigara Gūtšmita 2020. gada 8. janvāra iesniegumu (reģistrēts
ar Nr.9) par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Kalnbērzi”, Mērsraga novads, kadastra
numurs 8878 003 0213, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8878 002 0138,
2,61 ha platībā. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu “Mežlīgotņi”,
Mērsraga novads.
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,
Saskaņā ar Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumam Nr. 698
„Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu,” un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
1.
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Kalnbērzi”, Mērsraga novads
kadastra numurs 8878 003 0213, atdalot 1 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8878
002 0138, 2,61 ha platībā.
2.
Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8878 002 0138,
2,61 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu “Mežlīgotņi”, Mērsraga novads.
7.
Par nekustamā īpašuma “Jūrmaliņas” sadalīšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi SIA “Meža Kapitāls” valdes locekļa Aigara Gūtšmita 2020.
gada 8. janvāra iesniegumu (reģistrēts ar Nr.12) par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu
”Jūrmaliņas”, Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra numurs 8878 003 0564, atdalot
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0564, 0,5 ha platībā. Atdalītajai
zemes vienībai piešķirt adresi Krasta iela 13, Mērsrags, Mērsraga novads.
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,
Saskaņā ar Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumam Nr. 698
„Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu,” un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
1.
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ”Jūrmaliņas”, Mērsrags, Mērsraga
novads kadastra numurs 8878 003 0564, atdalot 1 zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8878 003 0564, 0,5 ha platībā.
2.
Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0564, 0,5
ha platībā piešķirt adresi Krasta iela 13, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284.
8.
Par nekustamā īpašuma Bānīša iela 10 sadalīšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi Rainera Leita 2020. gada 16. janvāra iesniegumu (reģistrēts ar
Nr.21) par nekustamā īpašuma Bānīša iela 10, Mērsrags, Mērsraga novads kadastra
numurs 8878 003 0506, kopējā platība 0,8907 ha sadalīšanu, atdalot 1 zemes vienību
ar aptuveno platību 0,445 ha. Iesniegumam pievienots plāns ar aptuveno sadalījumu.
(Pielikums Nr.10)
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,
Saskaņā ar Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumam Nr. 698
„Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu,” un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
1.Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Bānīša iela 10, Mērsrags, Mērsraga
novads kadastra numurs 8878 003 0506, kopējā platība 0,8907 ha, atdalot 1 zemes
vienību ar aptuveno platību 0,445 ha.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma Bānīša iela 10, Mērsrags,
Mērsraga novads kadastra numurs 8878 003 0506 sadalei;
3. Atdalītajai zemes vienībai ar aptuveno platību 0,445 ha piešķirt jaunu adresi
Bānīša iela 10A, Mērsrags, Mērsraga novads, LV – 3284.
4.
Projektu saskaņot ar:
4.1. AS “Sadales tīkls”;
4.2. SIA “Lattelecom”;
4.3. Mērsraga novada pašvaldību
5. Projektā parādīt:
5.1. lietu tiesības, kas apgrūtina atdalāmos īpašumus;
5.2. piebraucamo ceļu iespēju.
9.
Par lietošanas mērķu precizēšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi SIA “Meža Kapitāls” valdes locekļa Aigara Gūtšmita 2020.
gada 8. janvāra iesniegumu (reģistrēts ar Nr.10) par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu precizēšanu nekustamajā īpašumā “Egļu lauks”, Mērsraga novads, kadastra
numurs 8878 003 1192, kopējā platība 1,27 ha. Iesniegumā lūgts nekustamajam
īpašumam esošo lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir

lauksaimniecība (kods 0101), mainīt uz lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0001).
Konstatē: Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8878 002 0002, saskaņā ar
Mērsraga novada teritoriālo plānojumu, atļautā/plānotā izmantošana ir
„Lauksaimniecībā izmantojamā zeme” (L). Lauksaimniecībā izmantojamo zemi
plānots apmežot.
Zemes lietošanas mērķu maiņu atbilstoši “Nekustamā īpašuma valsts kadastru
likuma” 9. panta trešajai daļai regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”. Atbilstoši noteikumu otrajam punktam nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi nosaka atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai
būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.
Dome administratīvā akta pieņemšanas gaitā ir izvērtējusi tā pieņemšanas
lietderības apsvērumus saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. un 66. pantu
secina, ka dati par zemes lietošanas mērķi tiek izmantoti nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanai. Šo nodokli saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma” nodokli 8.
panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks iemaksā tās pašvaldības budžetā, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums. Atbilstoši minētajam likumam
šo nodokli administrē attiecīgā pašvaldība. Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”
ir noteiktas konkrētas likmes, saskaņā ar kurām nodoklis tiek aprēķināts, savukārt
iepriekš minētā likuma 9. panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā īpašuma īpašnieka
pienākums ir nodokli nomaksāt laikus un pilnā apmērā. Nodokļu nomaksa ir visas
sabiedrības leģitīma interese, tie ir finanšu līdzekļi, kas paredzēti izlietošanai
sabiedrības kopīgajām vajadzībām. Likumdevējs ir noteicis skaidru kārtību, kādā
zemes lietošanas mērķis nosakāms.
”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, “Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma” 9. panta pirmās daļas pirmo punktu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 23. punktu, Mērsraga
novada teritorijas plānojumu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
Noteikt lietošanas mērķi nekustamā īpašumā “Egļu lauks”, Mērsraga novads,
kadastra numurs 8878 003 1192 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8878 003 0463 1,27 ha platībā - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).(Eksplikācija: 1,23 ha ganības, 0,03 ha zem ūdens, 0,01
ha zem ceļiem)
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.
10.
Par īpašumu apvienošanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome ir izskatījusi Peter Langhaus 2019. gada 23. decembra iesniegumu
(reģistrēts ar Nr.324), kurā lūgts atļaut apvienot zemes vienības Bākas iela 44,
Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 003 1194 un Bākas iela 40

(“Randas”), Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 003 0791, piešķirt
vienotu adresi un noteikt lietošanas mērķi.
Konstatē: P. Langhaus vēlas apvienot viņam piederošos nekustamos īpašumus: Bākas
iela 44, Mērsrags, Mērsraga novads, 0,58 ha platībā un Bākas iela 40 (“Randas”),
Mērsrags, Mērsraga novads, 0,3 ha platībā.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8. panta trešajai daļai, pašvaldība pieņem
lēmumu par zemes vienību apvienošanu. Likums nosaka, ka Zemes ierīcības projekts
nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības.
Pēc pašvaldības rīcībā esošiem kadastra informācijas sistēmas datiem zemes
vienības Bākas iela 44, Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 003
1194 un Bākas iela 40 (“Randas”), Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra apzīmējums
8878 003 0791, ir blakus esošas zemes vienības. Atbilstoši Ministru kabineta 2006.
gada 20. jūnijā noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktam
kadastrālās vērtēšanas vajadzībām, pašvaldība nosaka nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi, (…) Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8878 003 1194, saskaņā ar
Mērsraga novada teritoriālo plānojumu, atļautā/plānotā izmantošana ir „Dzīvojamā
apbūve jūras piekrastes ainavā” (DZJ). Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8878
003 0791, saskaņā ar Mērsraga novada teritoriālo plānojumu, atļautā/plānotā
izmantošana ir „Lauksaimniecības teritorija piekrastē” (LP).
Saskaņa ar Zemes ierīcības likuma 8. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2015.
gada 8. decembra noteikumiem “Adresācijas noteikumi” 2.punkta 2.8. un
2.9.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnijā noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
1) Atļaut apvienot Peter Langhaus piederošās zemes vienības Bākas iela 44,
Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 003 1194 un Bākas iela
40 (“Randas”), Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 003
0791.
2) Jaunveidojamai zemes vienībai 0,88 ha platībā piešķirt adresi Bākas iela 44,
Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284.
3) Jaunveidojamai zemes vienībai (platība var tikt precizēta pēc kadastrālās
uzmērīšanas) noteikt dalīto lietošanas mērķi – 0,58 ha platībā Individuālo
dzīvojamo māju apbūve, 0,3 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.
11.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi Akciju sabiedrības “Latvenergo” 2019. gada 28. novembra
vēstuli Nr. 01VD00-13/3598 par lūgumu piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu 8878
003 0767 001 adresi.

Konstatē: Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018. gada 3.aprīļa
spriedumu lietā Nr.C30565917/24 transformatoru apakšstacijas SP-0941 ēka atzīta par
bezīpašnieka mantu. Atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumu
Nr.1354 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana,
realizācija, nodošana bez maksas un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā”
32.8.punktam Valsts ieņēmumu dienests ar 2019. gada 18.aprīļa Valstij piekritīgā
nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas aktu Nr.001505 minēto ēku ir nodevis
Ekonomikas ministrijas valdījumā. Lai veiktu ēkas kadastrālo uzmērīšanu un ierakstītu
to zemesgrāmatā, nepieciešams piešķirt ēkai adresi.
Ar Mērsraga novada pašvaldības 20.08.2019. lēmumu Nr.83 “Par adreses
piešķiršanu” (3.punkts) ēkai ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0767 001 tika piešķirta
adrese Paparžu iela 4A, Mērsrags, Mērsraga novads.
Veicot būves kadastrālo uzmērīšanu, tika konstatēts, ka transformatoru
apakšstacijas SP-0941 ēka ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0767 001 neatrodas šīs
ielas tuvumā un piešķirtā adrese neatbilst Adresācijas noteikumu kritērijiem.
Lai zemesgrāmatā ierakstītu transformatoru apakšstacijas SP-0941 ēkai
izveidoto būvju īpašumu ar kadastra numuru 8878 503 0112, akciju sabiedrība
„Latvenergo” lūdz
piešķirt jaunu adresi
ēkai ar kadastra apzīmējumu
88780030767001.
Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmā esošajai informācijai nekustamajā
īpašumā ar kadastra numuru 8878 003 0792 “AST transformatoru apakšstacija” ietilpst
zemes vienība bez adreses ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0767, 0,087 ha platībā.
Uz minētās zemes vienības atrodas transformatoru apakšstacijas SP-0941 ēka ar
kadastra apzīmējumu 8878 003 0767 001.
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” 8.2.punktu adresācijas sistēmai piemēro pamatprincipu: katram adresācijas
objektam (funkcionāli saistītam objektu kopumam) piešķir vienu adresi.
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi”,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0767 un ēkai ar kadastra
apzīmējumu 8878 003 0767 001 piešķirt adresi Zvejnieku iela 18A, Mērsrags,
Mērsraga novads, LV-3284. (Adresācijas objektu tipa kods - 108).
12.
Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš lūdz piešķirt viņam ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu (par periodu no 26.09.2018. līdz 25.09.2019. pilnā apmērā, par periodu no
26.09.2019. līdz 25.09.2020 daļēji) no šā gada 2. marta līdz 9. martam(6 darba dienas).
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 6 balsīm PAR (L. Valdemāre, J.Venckus, A.Pumpurs, Ā.
Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav, R.Šiliņš balsojumā
nepiedalās DOME NOLEMJ:
1.Piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu domes priekšsēdētājam Robertam
Šiliņam – no šā gada 2. marta līdz 9. martam.

2.Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pilda domes
priekšsēdētāja vietnieks Andris Leitas, par ko saņem priekšsēdētājam noteikto darba
algu.
13.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
Dome izskatījusi nekustamā īpašuma Dzintaru iela 10-2, Mērsrags, Mērsraga
novads, īpašnieces Intas Paegles 2020. gada 16. janvāra iesniegumu ar lūgumu anulēt
ziņas par deklarēto dzīvesvietu Agrim Bukam, personas kods xxxxxx-xxxxx, sakarā ar
to, ka ir zudis tiesiskais pamats deklarēt dzīvesvietu Dzintaru iela 10-2, Mērsrags,
Mērsraga novads. 2020. gada 16. janvāra vēstulē Agris Buks uzaicināts sniegt
skaidrojumus, kā arī iesniegt dokumentus, ja tādi ir, kas apliecinātu, tiesisko pamatu
deklarēt dzīvesvietu konkrētajā adresē. Dokumenti, kas apliecinātu tiesisko pamatu
deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē – nav.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 47. panta ceturto daļu, Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 15. pantu un 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka personas
pienākums ir viena mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā dzīvesvietā, 11. pantu un
12. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka kārtību deklarēto ziņu pārbaudei un
anulēšanai, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu”,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
1) Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Agrim Bukam, Dzintaru iela 10-2
Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284.
2) Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV3401.
14.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
14.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Ineses Lagzdiņas
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ņemot vērā, ka Inese Lagzdiņa nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus par zemi un ēkām, Mērsraga novada pašvaldība ir
uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojumi: 25.01.2018./18-615, kas stājās
spēkā 01.02.2018. un kļuva neapstrīdams 02.03.2018., 24.01.2019./19-638, kas stājās
spēkā 31.01.2019. un kļuva neapstrīdams 01.03.2019., kā arī brīdinājumi: 24.01.2019.
Nr.4-3/45, kas stājās spēkā 31.01.2019. un kļuva neapstrīdams 01.03.2019.,25.11.2019.
Nr.4-3/412, kas stājās spēkā 02.12.2019. un kļuva neapstrīdams 31.12.2019., kuros
Inesei Lagzdiņai piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi – nav
apmaksāti. Tāpat Inese Lagzdiņa minētos brīdinājumus nav apstrīdējusi.
Inesei Lagzdiņai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā

apmērā par nekustamajiem īpašumiem “Rikas”, Mērsraga novads ( kadastra numurs
8878 003 0435) un “Kanāla iela 11”, Mērsraga novads (kadastra numurs 8878 003
0266).
Tādējādi Inese Lagzdiņa uz 2020. gada 21. janvāri ir parādā Mērsraga novada
budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām “Rikas” un “Kanāla iela 11”,
Mērsraga novads, 367,80 euro, nokavējuma naudu 66,25 euro, kopā 434,05 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 Ineses Lagzdiņas 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. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
Atlikt jautājuma skatīšanu līdz nākamajai domes sēdei, skatīt atkārtoti.
14.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Elīnas Pedeces
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ņemot vērā, ka Elīna Pedece nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus par zemi un ēkām, Mērsraga novada pašvaldība ir
uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojums 18.01.2019./19-204, kas stājās
spēkā 25.01.2019. un kļuva neapstrīdams 23.02.2019., kā arī brīdinājums 05.12.2019.
Nr.4-3/427, kas stājās spēkā 11.12.2019. un kļuva neapstrīdams 09.01.2019., un kuros
Elīnai Pedecei piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi – nav apmaksāti.
Tāpat Elīna Pedece minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi.
Elīnai Pedecei ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu Čiekuru iela 4, Mērsrags, Mērsraga novads
(kadastra numurs 8878 003 0673).
Tādējādi Elīna Pedece uz 2020. gada 21. janvāri ir parādā Mērsraga novada
budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām Čiekuru iela 4, Mērsrags,
Mērsraga novads, 246,11 euro, nokavējuma naudu 24,76 euro, kopā 249,79 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 Elīnas Pedeces 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. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Elīnas Pedeces, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta:
xxxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 249,79 euro (divi simti četrdesmit
deviņi euro un 79 centi), tai skaitā:
Nokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Personīgā
Pamatnauda
konta nr.
parāds
parāda
iestāde
summa
15342.Zeme

227,70

22,09

249,79

15343.-Ēkas

18,41

2,67

21,08

KOPĀ:

249,79

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

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 Elīnas Pedeces 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 Elīnas Pedeces ( 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.
14.3.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Jura Antāna
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ņemot vērā, ka Juris Antāns 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: 22.01.2018./18-37, kas stājās
spēkā 29.01.2018. un kļuva neapstrīdams 27.02.2018., 17.01.2019./19-37, kas stājās
spēkā 24.01.2019. un kļuva neapstrīdams 22.02.2019., kā arī brīdinājums 05.12.2019.
Nr.4-3/422, kas stājās spēkā 11.12.2019. un kļuva neapstrīdams 09.01.2019., un kuros
Jurim Antānam piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi – nav
apmaksāti. Tāpat Juris Antāns minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
Jurim Antānam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamajiem īpašumiem Bākas iela 12, Mērsrags, Mērsraga novads
(kadastra numurs 8878 003 0313) un Bākas iela 14, Mērsrags, Mērsraga novads
(kadastra numurs 8878 003 0315).
Tādējādi Juris Antāns uz 2020. gada 21. janvāri ir parādā Mērsraga novada
budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi Bākas iela 12, Mērsrags, Mērsraga
novads un Bākas iela 14, Mērsrags, Mērsraga novads, 227,44 euro, nokavējuma naudu
42,79 euro, kopā 270,23 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 Jura Antāna 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. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:

1.Piedzīt no Jura Antāna, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta:
xxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 270,23 euro (divi simti septiņdesmit
euro un 23 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
13342.Zeme

108,49

20,41

128,90

13343.-Zeme

118,95

22,38

141,33

KOPĀ:

270,23

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

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 Jura Antāna 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 Jura Antāna ( 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.
15.
Par 2019. gada budžeta grozījumiem
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 2.punktu un 46. pantu,
un likumu “Par pašvaldības budžetiem”,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu
plāna grozījumus 14 332 euro apmērā.
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu
plānu 1 985 301 euro apmērā.

3. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta
izdevumu plāna grozījumus 14 332 euro apmērā. (Skatīt pielikumu Nr.2.).
4. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta
izdevumu plānu 85 091 euro.
5. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu
Valsts kasei 2019. gadā 300 620 euro apmērā.
6. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1/2020 “Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr.3/2019 “Par Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada
budžetu””.
16.
Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē
16.1. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta ”Publiskās infrastruktūras
labiekārtošana jūras kultūras mantojuma saglabāšanai Mērsraga novadā”
realizācijai
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Mērsraga novada Dome 2019. gada 29. novembrī saņēma Lauku atbalsta
dienesta lēmumu par projekta iesnieguma „Publiskās infrastruktūras labiekārtošana
jūras kultūras mantojuma saglabāšanai Mērsraga novadā” Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
ietvaros.
Projekta iesniedzējs - Mērsraga novada pašvaldība
Projekta nosaukums – „Publiskās infrastruktūras labiekārtošana jūras kultūras
mantojuma saglabāšanai Mērsraga novadā”
Projekta identifikācijas Nr. 19-08-FL06-F043.0203-000006
Nepieciešams Mērsraga novada Domes lēmums par piedalīšanos projektā un
visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas
un finansēšanas avotus, kā arī apstiprināt, ka projekta īstenošanai tiks ņemts aizņēmums
Valsts kasē, lai īstenotu projektu un segtu Pašvaldības līdzfinansējuma daļu.
Projekta „Publiskās infrastruktūras labiekārtošana jūras kultūras
mantojuma saglabāšanai Mērsraga novadā” kopējās attiecināmās izmaksas
104 840,53EUR, no kurām 90% Publiskais finansējums (EJZF) ir 94 356,48EUR un
pašvaldības budžeta līdzfinansējums sastāda 10%, t.i. 10 484,05EUR. Projekta ietvaros
veidojas neattiecināmās izmaksa (būvprojekta izstrādei), kas sastāda 6240,00 EUR
(bez PVN).
Atbilstoši Lauku atbalsta dienesta Lēmumam par projekta iesnieguma Id. Nr.
19-08-FL06-F043.0203-000006 apstiprināšanu, Mērsraga novada pašvaldība saņēma
priekšapmaksas (avansa) maksājumu 20% t.i. 18 871,30EUR apmērā. Par projekta
attiecināmās daļas summu – 85 969,23EUR plānots ņemts aizņēmums.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 85 969,23EUR apmērā Projekta „Publiskās
infrastruktūras labiekārtošana jūras kultūras mantojuma saglabāšanai
Mērsraga novadā” īstenošanai, ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem, un ar
atmaksas termiņu uz 10 gadiem.
2. Aizņēmumu garantē ar Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada budžetu.
3. Neattiecināmās izmaksas, kas sastāda 6240,00 EUR (bez PVN) tiks finansētas
no Mērsraga novada pašvaldības līdzekļiem.

16.2.Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Aktīvās atpūtas parka
izveide Mērsragā” realizācijai
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Mērsraga novada Dome 2019. gada 12. novembrī saņēma Lauku atbalsta
dienesta lēmumu par projekta iesnieguma „Aktīvās atpūtas parka izveide Mērsragā”
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. ”Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.„Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” Rīcības programmas ELFLA 3 rīcība "Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai"
ietvaros apstiprināšanu.
Projekta iesniedzējs - Mērsraga novada pašvaldība
Projekta nosaukums - „Aktīvās atpūtas parka izveide Mērsragā”
Projekta identifikācijas Nr. 19-08-AL35-A019.2203-000006
Nepieciešams Mērsraga novada Domes lēmums par piedalīšanos projektā un
visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas
un finansēšanas avotus, kā arī apstiprināt, ka projekta īstenošanai tiks ņemts aizņēmums
Valsts kasē, lai īstenotu projektu un segtu Pašvaldības līdzfinansējuma daļu.
Projekta „Aktīvās atpūtas parka izveide Mērsragā” kopējās izmaksas 32
160,00 EUR, tai skaitā attiecināmās projekta izmaksas 20 000,00 EUR, no kurām 90%
Publiskais finansējums (ELFLA) ir 18 000,00 EUR un pašvaldības budžeta
līdzfinansējums sastāda 10%, t.i. 2000,00EUR. Projekta ietvaros veidojas
neattiecināmās izmaksa, kas sastāda 12 160,00 EUR.
Atbilstoši Lauku atbalsta dienesta Lēmumam par projekta iesnieguma Id. Nr.
19-08-AL35-A019.2203-000006 apstiprināšanu, Mērsraga novada pašvaldība saņēma
priekšapmaksas (avansa) maksājumu 20% t.i. 3600,00 EUR apmērā. Par projekta
attiecināmās daļas summu – 16 400,00 EUR plānots ņemt aizņēmums.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 16 400,00 EUR apmērā projekta „Aktīvās
atpūtas parka izveide Mērsragā” īstenošanai, ar atlikto maksājumu uz 3
gadiem, un ar atmaksas termiņu uz 3 gadiem.
2. Aizņēmumu garantē ar Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada budžetu.
3. Neattiecināmās izmaksas, kas sastāda 12 160,00 EUR tiks finansētas no
Mērsraga novada pašvaldības līdzekļiem.
17.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada budžetu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 2.punktu un 46. pantu,
un likumu “Par pašvaldības budžetiem”,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L. Valdemāre, J.Venckus, R.Šiliņš,
A.Pumpurs, Ā. Neilands, D.Skvorcova, G.Erķis), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu
plānu 1 689 979 euro apmērā. (Skatīt pielikumu Nr.3 “Mērsraga novada
pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumi”).

2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu
plānu 1 801 664 euro apmērā. (Skatīt pielikumu Nr.4 “Mērsraga novada
pašvaldības 2020. gada pagaidu pamatbudžeta izdevumi”).
3. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada Aizņēmumu
pamatsummu atmaksu Valsts kasei 185 298 euro apmērā. (Skatīt pielikumu
Nr.5 “Mērsraga novada pašvaldības pārskats par Aizņēmumiem”).
4. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada Aizņēmumu procentu
maksājumu un Aizņēmumu apkalpošanas maksājumu plānu Valsts kasei 6 000
euro apmērā. (Skatīt pielikumu Nr.5 un Mērsraga novada pašvaldības pārskatu
par Aizņēmumiem”).
5. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības galvotās saistības 2020. gadam 16
000 euro apmērā. (Skatīt pielikumu Nr.6 “Mērsraga novada pašvaldības
pārskats par galvojumiem”).
6. Apstiprināt aizņēmuma pamatsummas maksājumu 2020. gadam AS SEB
Bankai, 16 000 euro apmērā saskaņā ar līgumu Nr. TA 1137 un maksājumu
grafiku, palielinot Mērsraga novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA
Mērsraga Ūdens pamatkapitālu 2020. gadā par 16 000 euro saskaņā ar izdarīto
apmaksu.
7. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikumu pašvaldības
galvenajā kasē un norēķinu kontos AS SEB Banka, AS Swedbanka un Valsts
kasē uz 31.12.2019. 115 581.79 euro apmērā. Tajā skaitā: ziedojumu budžetā 1
015.59 euro.
8. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību štata
darbinieku un amata algas 2020. gadā (Skatīt pielikumu Nr.7 “Mērsraga novada
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību štata darbinieki un amata algas 2020.
gadā”).
9. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.2/2019 “Par Mērsraga novada pašvaldības
2020. gada budžetu”.
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