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.4
Mērsragā,

2020.gada 17.martā

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēde atklāta plkst.16.00
Darba kārtībā:
1. Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi;
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā;
3. Par Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas komisijas ziņojumu;
4. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Mērsraga ūdens”;
5. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca”;
6. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību SIA "Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””;
7. Par lēmuma atcelšanu;
8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu;
9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu;
10. Par piekrišanu nekustamā īpašuma atsavināšanai Talsu novada Talsu pilsētā;
11. Par oficiālā vietvārda piešķiršanu;
12. Par pašvaldības atsavināmās kustamās mantas – lidlauka skrejceļu betona
plākšņu izsoles noteikumu apstiprināšanu.
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
Lelde ROZENŠTENGELE
Nepiedalās:
Andris LEITAS – darba dēļ
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Piedalās: Izpilddirektore A.Kreicberga, galvenā grāmatvede V.Puzānova
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību ar 12 jautājumiem.
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 nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
2.1. Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Imre
Reinhaus
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
Ņemot vērā, ka Imre Reinhaus 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 25.01.2019./19-753, kas stājās
spēkā 01.02.2019. un kļuva neapstrīdams 02.03.2019, 23.01.2020./20-769, kas stājās
spēkā 30.01.2020. un kļuva neapstrīdams 28.02.2020., kā arī brīdinājums 13.01.2020.
Nr.4-3/17, kas stājās spēkā 20.01.2020. un kļuva neapstrīdams 18.02.2020., kurā Imre
Reinhaus piedāvāts veikt nokavēto nodokļu samaksu labprātīgi – nav apmaksāti. Tāpat
Imre Reinhaus minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
Imre Reinhaus ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu „Sūnlauki”, Mērsragā, Mērsraga novadā ½
domājamā daļa (kadastra numurs 8878 003 0993).
Tādējādi Imre Reinhaus uz 2020. gada 17. martu ir parādā Mērsraga novada
budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Sūnlauki”, Mērsrags, Mērsraga
novads,1/2 domājamā daļa 261,04 euro, nokavējuma naudu 37,98 euro, kopā 299,02
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 Imre Reinhaus 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 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 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Imre Reinhaus, xxxxxx-xxxx, dzimšanas dati xxxxxx., ārvalstnieks,
dzīvesvietas adrese xxxxxxxxxxxxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 299,02 euro
(divi simti deviņdesmit deviņi euro un 02 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
parāda
iestāde
nauda
summa
1484.– Zeme

261,04

37,98

299,02

KOPĀ:

299,02

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 Imre Reinhaus 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 Imre Reinhaus ( 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 Ulda
Tatarčuka
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R. Šiliņš
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Ņemot vērā, ka Uldis Tatarčuks 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 21.01.2019./19-304, kas stājās
spēkā 28.01.2020. un kļuva neapstrīdams 26.02.2020., 21.01.2020./20-251, kas stājās
spēkā 28.01.2020. un kļuva neapstrīdams 26.02.2020., kā arī brīdinājumi 09.12.2019.
Nr.4-3/445, kas stājās spēkā 16.12.2019. un kļuva neapstrīdams 14.01.2020.,
14.01.2020.Nr.4-3/25, kas stājās spēkā 21.01.2020. un kļuva neapstrīdams 19.02.2020.,
kuros Uldim Tatarčukam piedāvāts veikt nokavēto nodokļu samaksu labprātīgi – nav
apmaksāti. Tāpat Uldis Tatarčuks minētos brīdinājumus nav apstrīdējis.
Uldim Tatarčukam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā
ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu „Kalves”, Mērsraga novadā (kadastra numurs 8878
001 0204).
Tādējādi Uldis Tatarčuks uz 2020. gada 17. martu ir parādā Mērsraga novada
budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Kalves”, Mērsraga novads 235,11
euro, nokavējuma naudu 29,27 euro, kopā 264,38 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 Ulda Tatarčuka 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 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ulda Tatarčuka, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvietas adrese
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 264,38 euro (divi simti
sešdesmit četri euro un 38 centi), tai skaitā:
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Personīgā
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
1384.– Zeme

235,11

29,27

264,38

KOPĀ:

264,38

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614
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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 Ulda Tatarčuka 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 Ulda Tatarčuka ( 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
Daiņa Bērziņa
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R. Šiliņš
Ņemot vērā, ka Dainis Bērziņš nav savlaicīgi veicis 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 22.01.2019./19-426, kas stājās
spēkā 29.01.2019. un kļuva neapstrīdams 27.02.2019., 21.01.2020./20-371, kas stājās
28.01.2020. un kļuva neapstrīdams 26.02.2020., kā arī brīdinājums 09.12.2019. Nr.443/437, kas stājās spēkā 16.12.2019.un kļuva neapstrīdams 14.01.2020., un kuros
Dainim Bērziņam piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi – nav
apmaksāti. Tāpat Dainis Bērziņš minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
Dainim Bērziņam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā
ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu Lielā iela 154, Mērsrags, Mērsraga novadā, ½
domājamā daļa, ( kadastra numurs 8878 003 0749).
Tādējādi Dainis Bērziņš uz 2020. gada 17. martu ir parādā Mērsraga novada
budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām Lielā iela 154, Mērsrags,
Mērsraga novads, 691,48 euro, nokavējuma naudu 86,09 euro, kopā 777,57 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
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0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi
nokavējuma naudas apmēri.
Uz Daiņa Bērziņa 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 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Daiņa Bērziņa, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 777,57 euro (septiņi
simti septiņdesmit septiņi euro un 57 centi) , tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
957.– Zeme

62,96

7,84

70,80

2376. - Ēkas

628,52

78,25

706,77

KOPĀ:

777,57

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 Daiņa Bērziņa 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 Daiņa Bērziņa ( 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).
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Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
2.4.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Gunta Paipala (mantiniekiem)
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
Ņemot vērā, ka Guntis Paipals (mantinieki) nav savlaicīgi veikuši 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 02.02.2017./17-1355, kas stājās
spēkā 08.02.2017. un kļuva neapstrīdams 09.03.2017., 25.01.2018./18-563, kas stājās
spēkā 01.02.2018. un kļuva neapstrīdams 02.03.2018., 07.02.2019./19-1309, kas stājās
spēkā 14.02.2019. un kļuva neapstrīdams 15.03.2019., 10.02.2020./20-1352, kas stājās
spēkā 17.02.2020. un kļuva neapstrīdams 17.03.2020., kā arī brīdinājumi 14.12.2017.
Nr.4-3/678, kas stājās spēkā 21.12.2017. un kļuva neapstrīdams 19.01.2018.,
16.05.2018 Nr.4-3/222, kas stājās spēkā 23.05.2018. un kļuva neapstrīdams
21.06.2018.,08.02.2019. Nr.4-3/97, kas stājās spēkā 15.02.2019. un kļuva neapstrīdams
16.03.2019., 10.02.2020. Nr.4-3/89, kas stājās spēkā 17.02.2020. un kļuva
neapstrīdams 17.03.2020.,kuros Guntim Paipalam (mantiniekiem) piedāvāts veikt
nokavēto nodokļu samaksu labprātīgi – nav apmaksāti. Tāpat Guntis Paipals
(mantinieki) minētos brīdinājumus nav apstrīdējuši.
Guntim Paipalam (mantiniekiem) ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas
izveidojušies saskaņā ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par nekustamo īpašumu Paparžu iela 7, Mērsrags
Mērsraga novadā (kadastra numurs 8878 003 0212).
Tādējādi Guntis Paipals (mantinieki) uz 2020. gada 17. martu ir parādā
Mērsraga novada budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi Paparžu iela 7,
Mērsrags, Mērsraga novads 178,54 euro, nokavējuma naudu 52,53 euro, kopā 231,07
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 Gunta Paipala (mantinieku) 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 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
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1.Piedzīt no Gunta Paipala (mantiniekiem), personas kods xxxxxx-xxxx,
dzīvesvietas adrese xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
231,07 euro (divi trīsdesmit viens euro un 07 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
470.– Zeme

178,54

52,53

231,07

KOPĀ:

231,07

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 Gunta Paipala (mantinieku) 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 Gunta Paipala (mantinieku) ( 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 Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas komisijas ziņojumu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R. Šiliņš
Saskaņā ar Mērsraga novada pašvaldības 10.12.2019. Rīkojumu Nr.1-6/14
Mērsraga novada pašvaldībā, tās pakļautībā esošajās iestādēs un kapitālsabiedrībā
“Mērsraga ūdens” 27.12.2019. tika uzsākta gada inventarizācija šādiem bilances
posteņiem: nemateriāliem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, krājumiem, naudas
līdzekļiem, bioloģiskajiem aktīviem, nomātajiem pamatlīdzekļiem un patapinājumā
saņemtajiem pamatlīdzekļiem.. Inventarizācija pabeigta 31.01.2020. un akti par
rezultātiem ir iesniegti Mērsraga novada pašvaldības grāmatvedībā.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
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Pieņemt zināšanai Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas komisijas
ziņojumu (Pielikums Nr.2).
4.
Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Mērsraga ūdens”
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
2015. gada 1. janvārī stājās spēkā “Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likums” (turpmāk tekstā – Likums). Saskaņā ar minētā
Likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija
pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likuma 7. panta pirmajā
daļā noteikts, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt
katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta
nosacījumiem. Lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu
kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija.
Lēmumā ietver:
1. Vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā Likuma 4.panta nosacījumiem;
2. Vispārējo stratēģisko mērķi.
Saskaņā ar Likuma 4. panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību
kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos.
Ņemot vērā minēto, Mērsraga novada domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem
lēmums, kurā tai jāizvērtē Mērsraga novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
līdzdalības SIA “Mērsraga ūdens” atbilstība Likuma 4. panta nosacījumiem, proti, vai
SIA “Mērsraga ūdens” komercdarbības veikšana atbilst kādai no Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 88. panta pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm, kā arī jāakceptē SIA
“Mērsraga ūdens” vispārējais stratēģiskais mērķis.
Par SIA “Mērsraga ūdens” komercdarbības atbilstību Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta nosacījumiem
Publiskās personas, tostarp pašvaldības, darbojas publisko tiesību jomā, un
tikai izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 87. panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā
darbojas šādos gadījumos:
1. veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
2. sniedzot pakalpojumus;
3. veicot komercdarbību.
Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir
noteikti Valsts pārvaldes iekārta likuma 88. panta pirmajā daļā, proti:
1. ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu
attiecīgajā jomā;
2. nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai
attiecīgā pakalpojuma pieejamību;
3. stratēģiski svarīgā nozarē;
4. jaunā nozarē;
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5. nozarē,
kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli
kapitālieguldījumi;
6. nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt
augstāku kvalitātes standartu.
Saskaņā ar minētā panta otro daļu komercdarbības veikšanai publiska persona
(publiskas personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību.
Dome, izvērtējot SIA “Mērsraga ūdens” komercdarbības atbilstību Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmajai daļai, secināja, ka komunālo pakalpojumu
(ūdens apgāde un kanalizācija) nodrošināšana saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 88. panta pirmās daļas 3.punktu ir Pašvaldībai stratēģiski svarīga nozare. Dome
konstatē arī citas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmajai daļai atbilstošas
SIA “Mērsraga ūdens” komercdarbības pazīmes:
1. Pašvaldība, kas ir SIA “Mērsraga ūdens” kapitāla daļu īpašniece, veikusi
būtiskus ieguldījumus kapitālsabiedrības infrastruktūrā. Pašvaldības
ieguldījums ir gan galvojot ņemto kredītu Valsts kasē, gan piedaloties ar
līdzfinansējumu projektu realizācijā. Kapitālsabiedrība realizējusi ERAF un
pašvaldības līdzfinansētu projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga
pagasta Mērsraga ciemā, 2 kārta” kurā tika īstenoti ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcijas darbi, pašteces kanalizācijas rekonstrukcijas darbi atsevišķos
posmos, izbūvēta asenizācijas transporta savākto notekūdeņu pieņemšanas
aka, kanalizācijas spiedvada un jauni kanalizācijas sistēmas būvniecības
darbi. Projekta kopējās izmaksas LVL 507 403 (721 969,43 euro), tajā skaitā
pašvaldības galvojuma summa LVL 150 000,- (213 430,77 euro).
2. Papildus minētajam uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi SIA “Mērsraga
ūdens”, lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanu, nodrošinot
komunālo pakalpojumu pieejamību, tikai pēdējos divos gados ir veikta ūdens
attīrīšanas iekārtu iegāde 39 700,- euro (bez PVN) apmērā. Līdz ar to SIA
““Mērsraga ūdens” komercdarbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma
88. panta pirmās daļas 5.punktam.
3. Pašvaldības dalība SIA “Mērsraga ūdens” ir nepieciešama, lai
nodrošinātu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanas Pašvaldības
teritorijā. Šajā gadījumā konstatējama SIA “Mērsraga ūdens”
komercdarbības atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās
daļas 1.punktam.
Ņemot vērā augstāk minēto, secināms, ka Pašvaldības līdzdalība SIA ““Mērsraga
ūdens” atbilst Likuma 4. panta nosacījumiem, līdz ar to tai ir saglabājama tieša
līdzdalība SIA “Mērsraga ūdens”.
Vispārējais stratēģiskais mērķis
SIA “Mērsraga ūdens” dibinātājs ir Mērsraga pašvaldība, un Mērsraga novada
pašvaldībai pieder 100% kapitāldaļas 1 151 226 EUR vērtībā, jeb 1 151 226 daļas
(daļas vērtība 1 EUR).
Saskaņā ar SIA “Mērsraga ūdens” dibināšanas mērķis bija izveidot finansiāli
dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu, lai nodrošinātu novada iedzīvotājus ar
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ūdensapgādi, īstenotu kanalizācijas tīklu un centralizāciju, realizētu notekūdeņu
savākšanu un attīrīšanu atbilstoši pašvaldības autonomajām funkcijām, mērķa
sasniegšanai piesaistot finansējumu.
Vairāk nekā astoņus gadus pēc SIA “Mērsraga ūdens” dibināšanas
konstatējams, ka Dibināšanas līgumā izvirzītie kapitālsabiedrības mērķi nav
mainījušies. Kapitālsabiedrība pilda nospraustos uzdevumus, nepārtraukti notiek tās
darbības, piedāvāto pakalpojumu apjoma, pieejamības un kvalitātes attīstība.
SIA “Mērsraga ūdens” darbības virziens ir īstenot kvalitatīvu pakalpojumu
pieejamību un nodrošināt Mērsraga novada iedzīvotājus ar nepārtrauktiem
pakalpojumiem, uzlabot vides situāciju Mērsraga novada pašvaldībā, kā arī veicināt
dabas resursu racionālu izmantošanu.
Kapitālsabiedrības vīzija – būt Latvijas un Eiropas savienības prasībām
atbilstošai kapitālsabiedrībai, kas realizē kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, nodrošina pakalpojumu lietotājus ar
nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, līdzsvaro vides aizsardzības un sabiedrības
ekonomiskās intereses, kā arī īsteno dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, ko atzīst
kapitāldaļu turētājs, partneri un sabiedrība.
Kapitālsabiedrības vērtības ir profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi un
labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana.
Kapitālsabiedrības pamatuzdevums ir īstenot vides aizsardzību Mērsraga
novadā, un realizēt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības
pakalpojumu nodrošināšanu.
Kapitālsabiedrības darbības mērķis saskaņā ar statūtiem ir nodrošināt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus Mērsraga novadā. Iepriekšējo gadu izaugsme
apliecina, ka kapitālsabiedrība komunālo pakalpojumu nodrošināšanai izvirza un arvien
pilnveido savu darbību un pakalpojumu klāstu.
Visas savas darbības laikā, SIA “Mērsraga ūdens” ir plānveidīgi pilnveidojusi
un uzlabojusi pakalpojumu infrastruktūru un faktiski ir izpildījusi priekšnosacījumus,
lai nodrošinātu kapitālsabiedrības stabilu attīstību arī nākotnē un ilgtermiņā.
Līdz ar to var uzskatīt, ka SIA “Mērsraga ūdens” ir ieviesusi sistēmu, kuras
darbība atbilst spēkā esošo normatīvo prasībām un nodrošina ūdenssaimniecības
pakalpojumu pieejamību novadu iedzīvotājiem. Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka
turpmākajā periodā ir nepieciešama šīs nozares darbības attīstība, lai nodrošinātu to
prasību izpildi, kuras valstij kopumā un pašvaldībām būs saistošas nākotnē.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 1.punktu, 15. panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 87. panta pirmo daļu, 88. panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmo daļu, 7. panta
pirmo un otro daļu, pārejas noteikumu 11.punktu,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
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1. Atzīt Mērsraga novada pašvaldības līdzdalību SIA “Mērsraga ūdens” par atbilstošu
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta
nosacījumiem.
2. Noteikt, ka SIA “Mērsraga ūdens” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus – ūdensapgāde un kanalizācija atbilstoši
pašvaldības autonomajām funkcijām.
5.
Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca”
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
2015. gada 1. janvārī stājās spēkā “Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likums” (turpmāk tekstā – Likums). Saskaņā ar minētā
Likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija
pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likuma 7. panta pirmajā
daļā noteikts, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt
katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta
nosacījumiem. Lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu
kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija.
Lēmumā ietver:
1. Vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā Likuma 4.panta nosacījumiem;
2. Vispārējo stratēģisko mērķi.
Saskaņā ar Likuma 4. panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību
kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos.
Ņemot vērā minēto, Mērsraga novada domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem
lēmums, kurā tai jāizvērtē Mērsraga novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
līdzdalības SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” atbilstība Likuma 4. panta
nosacījumiem, proti, vai SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” komercdarbības
veikšana atbilst kādai no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmajā daļā
noteiktajām pazīmēm, kā arī jāakceptē SIA “ Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
vispārējais stratēģiskais mērķis.
Par SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” komercdarbības atbilstību
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.
panta nosacījumiem
Publiskās personas, tostarp pašvaldības, darbojas publisko tiesību jomā, un tikai
izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 87. panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas
šādos gadījumos:
1. veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
2. sniedzot pakalpojumus;
3. veicot komercdarbību.
Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir
noteikti Valsts pārvaldes iekārta likuma 88. panta pirmajā daļā, proti:
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1. ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā
jomā;
2. nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai
attiecīgā pakalpojuma pieejamību;
3. stratēģiski svarīgā nozarē;
4. jaunā nozarē;
kuras
infrastruktūras
attīstībai
nepieciešami
lieli
5. nozarē,
kapitālieguldījumi;
6. nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt
augstāku kvalitātes standartu.
Saskaņā ar minētā panta otro daļu komercdarbības veikšanai publiska persona
(publiskas personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību.
Dome, izvērtējot SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” komercdarbības
atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai, secināja, ka
veselības aizsardzība saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas
3.punktu ir Pašvaldībai stratēģiski svarīga nozare. Dome konstatē arī citas Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai atbilstošas SIA “Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca” komercdarbības pazīmes:
1. Pašvaldības, kas ir SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” kapitāla daļu
īpašnieces, veikušas būtiskus ieguldījumus kapitālsabiedrības infrastruktūrā.
Pašvaldību ieguldījums ir gan galvojot ņemto kredītu Valsts kasē, gan
piedaloties ar līdzfinansējumu projektu realizācijā. Kapitālsabiedrība
realizējusi ERAF un pašvaldības līdzfinansētu projektu „SIA
“Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošanas II kārta” (2012. gads-2015. gads) (projekta kopējās izmaksas
7 797 887,- euro, tajā skaitā pašvaldību galvojuma kopējā summa 677 371,euro). 2017. gadā tika parakstīts līgums par ERAF finansējuma 8,3 miljonu
euro apmērā piešķiršanu slimnīcas attīstības projektam, nolūkā pilnveidot
veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem. Kopējās projekta
izmaksas ir 10,2 miljoni eiro, tai skaitā valsts budžeta līdzfinansējums 885
tūkstoši eiro un Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas līdzfinansējums 963
tūkstošu eiro apmērā. Projektu plānots īstenot līdz 2022. gada beigām.
2. Papildus minētajam uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi SIA “Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca”, lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas
īstenošanu, nodrošinot veselības aprūpes pieejamību tikai pēdējos sešos
gados iegādāts medicīniskais aprīkojums un laboratorijas iekārtas 1 657
645,- euro apmērā. Līdz ar to SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
komercdarbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās
daļas 5.punktam.
3. Pašvaldības dalība SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ir
nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu īstenošanu veselības
aizsardzības jomā ne tikai Pašvaldības, bet arī Ventspils pašvaldības, kura
arī ir SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” kapitāla daļu īpašniece,
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teritorijā. Šajā gadījumā konstatējama SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā
slimnīca” komercdarbības atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.
panta pirmās daļas 1.punktam.
Ņemot vērā augstāk minēto, secināms, ka Pašvaldības līdzdalība SIA “Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca” atbilst Likuma 4. panta nosacījumiem, līdz ar to tai ir saglabājama
tieša līdzdalība SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”.
Vispārējais stratēģiskais mērķis
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” dibinātājs ir Ventspils pašvaldība,
bet Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga pašvaldībām pieder noteikts skaits SIA
“Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” kapitāla daļu, kas tika noteikts pēc 2012.gada
27.decembra ārkārtas sapulces dalībnieku lēmuma. Lielākā kapitāla daļu turētāja ir
Ventspils pašvaldība, kurai pieder 88,46% kapitāldaļas, 647 752 EUR vērtībā, jeb 647
752 daļas (daļas vērtība 1 EUR), Talsu novada pašvaldībai pieder 11,10% kapitāldaļas,
81 274 EUR vērtībā, jeb81 274 daļas (daļas vērtība 1 EUR), Rojas pašvaldībai pieder
0,23 % kapitāldaļas, 1 687 EUR vērtībā, jeb 1 687 daļas (daļas vērtība 1 EUR),
Dundagas pašvaldībai pieder 0,15 % kapitāldaļas, 1 122 EUR vērtībā, jeb 1 122 daļas
(daļas vērtība 1 EUR), Mērsraga pašvaldībai pieder 0,06 % kapitāldaļas, 425 EUR
vērtībā, jeb 425 daļas (daļas vērtība 1 EUR).
Saskaņā ar SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2010.gada 9.februāra
reorganizācijas līgumu kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis bija apvienojot daļu savu
materiālo līdzekļu un resursu, izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu,
lai nodrošinātu iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši valdības un pašvaldības
apstiprinātajai veselības aprūpes bāzes programmai piesaistot finansējumu,
pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar attiecīgajām valsts struktūrām finansējuma
saņemšanai.
Arī desmit gadu pēc SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” dibināšanas
konstatējams, ka Dibināšanas līgumā izvirzītie kapitālsabiedrības mērķi nav
mainījušies. Kapitālsabiedrība pilda nospraustos uzdevumus, nepārtraukti notiek tās
darbības, piedāvāto pakalpojumu apjoma, pieejamības un kvalitātes attīstība.
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” darbības virziens ir neatliekamās un
plānveida palīdzības sniegšana Ventspils, Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu
iedzīvotājiem 12 dažādos profilos. SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” kopumā
ir 298 gultasvietas. Tai skaitā:
 traumatoloģijas nodaļā 20,
 ķirurģijas nodaļā 45 (no tām 35 gultas ir ķirurģiska un 10 gultas uroloģiska
profila),
 paliatīvā aprūpes nodaļā 20,
 bērnu nodaļā 15,
 iekšķīgo slimību nodaļā 61 (no tām 57 gultas iekšķīgo slimību un 4 gultas
nefroloģijas profila),
 dzemdību nodaļā 20 (no tām 15 gultas ir grūtniecības un dzemdību un 5
gultas grūtniecības patoloģijas profila),
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 ginekoloģijas nodaļā 30 (no tām 12 gultas ginekoloģiska, 8 gultas
oftalmoloģiska un 10 gultas otolaringoloģiska profila),
 infekciju nodaļā 20 (no tām 10 gultas bērnu un 10 gultas pieaugušo profila),
 neiroloģijas nodaļā 33 (no tām 27 gultas neiroloģiska un 6 gultas insulta
vienības profila),
 intensīvās terapijas nodaļā 9,
 kardioloģijas nodaļā 24 un
 aprūpes nodaļā 1 gulta,
nodrošinot pieejamu savlaicīgu, kvalitatīvu 24 stundu medicīnisko palīdzību Ventspils,
Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu iedzīvotājiem. Darbības veids pēc NACE
klasifikatora Veselības aizsardzība (86).
Kapitālsabiedrības vīzija – būt Latvijas un Eiropas savienības prasībām
atbilstošai kapitālsabiedrībai veselības aizsardzības jomā, ko atzīst kapitāldaļu turētāji,
partneri un sabiedrība.
Kapitālsabiedrības vērtības ir profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi un
labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana.
Kapitālsabiedrības pamatuzdevums ir īstenot veselības aizsardzību reģionā, tās
primārais uzdevums nav peļņas gūšana, bet gan šī sabiedrībai nozīmīgā pakalpojuma
nodrošināšana.
Kapitālsabiedrības darbības mērķis saskaņā ar statūtiem ir nodrošināt
iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai
veselības aprūpes bāzes programmai un līgumam ar Nacionālo veselības dienestu.
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” koncentrē savu darbību
Ziemeļkurzemes reģionā, uzsvaru liekot uz Ventspils, Talsu, Rojas, Dundaga un
Mērsraga novadu iedzīvotājiem un to teritorijā izvietotajām Veselības ministrijas
struktūrvienībām. Iepriekšējo gadu izaugsme apliecina, ka kapitālsabiedrība veselības
aizsardzības nozarē izvirza un sasniedz arvien jaunus mērķus, pilnveido savu darbību
un pakalpojumu klāstu.
Visas savas darbības laikā, SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ir
plānveidīgi pilnveidojusi un uzlabojusi veselības aizsardzības pakalpojumu
infrastruktūru un faktiski ir izpildījusi priekšnosacījumus, lai ilgtermiņā varētu veikt
veselības aizsardzības – neatliekamās un plānveida palīdzības sniegšanas pakalpojumus
Noslēgtie līgumi, tai skaitā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD),
apdrošināšanas kompānijām, Latvijas Nacionāliem bruņotiem spēkiem (NBS), Valsts
asinsdonoru centru, nodrošinās kapitālsabiedrības stabilu attīstību arī nākotnē.
Līdz ar to var uzskatīt, ka SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ir ieviesusi
sistēmu, kuras darbība atbilst spēkā esošo normatīvo prasībām un nodrošina
neatliekamās un plānveida medicīniskās palīdzības pieejamību novadu iedzīvotājiem.
Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka turpmākajā periodā ir nepieciešama šīs sistēmas darbības
attīstība, lai nodrošinātu to prasību izpildi, kuras valstij kopumā un pašvaldībām būs
saistošas nākotnē.
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Par SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” darbības stratēģijas galveno
stratēģisko mērķi uzskatāma veselības aizsardzības pakalpojuma nodrošināšana tās
apkalpoto pašvaldību teritorijās tādā veidā, lai:
1.
Tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
2.
24 stundas diennaktī tiktu nodrošināta nepārtraukta neatliekamās
medicīniskās palīdzības pieejamība;
3.
Tiktu nodrošināta plānveida stacionāra un ambulatora medicīniskās
palīdzības pieejamība;
4.
Pakalpojumi atbilstu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcas”
izvirzītajiem pakalpojuma kvalitātes kritērijiem;
5.
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” darbotos rentabli, izmantojot
ilgtspējīgus risinājumus un labākās pieejamās tehnoloģiskās metodes;
6.
Sniegtie pakalpojumi būtu elastīgi, t.i., lai maksimāli tiktu nodrošināta
individuāla pieeja atbilstoši katra pacienta vajadzībām, nesadārdzinot to
izmaksas;
7.
Ilgtermiņā – jaunu medicīnas darbinieku piesaiste un apmācību
sniegšana.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
87.panta pirmo daļu, 88.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmo daļu, 7.panta pirmo un otro daļu,
pārejas noteikumu 11.punktu,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
1. Atzīt Mērsraga novada pašvaldības līdzdalību SIA “Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca” par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 4. panta nosacījumiem.
2. Noteikt, ka SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” vispārējais
stratēģiskais mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši valdības un
pašvaldības apstiprinātajai veselības aprūpes bāzes programmai.
6.
Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
2015. gada 01. janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likums (turpmāk tekstā – Likums). Saskaņā ar minētā
Likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija
saskaņā ar šī likuma 7.pantu pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās.
Likuma 7. panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskai personai ir pienākums ne retāk kā
reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā
likuma 4.panta nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka attiecīgās
kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas. Minētā panta otrajā daļā
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noteikts, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās
pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1. Vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem;
2. Vispārējo stratēģisko mērķi.
Saskaņā ar Likuma 4. panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību
kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos.
Ņemot vērā augstāk minēto, Mērsraga novada domei (turpmāk – Dome)
jāpieņem lēmums, kurā jāizvērtē Mērsraga novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
līdzdalības SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA”” atbilstība
Likuma 4.panta nosacījumiem, proti, vai SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības
"PIEJŪRA"" komercdarbības veikšana atbilst kādai no Valsts pārvaldes iekārtas likuma
88.panta pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm, kā arī jānosaka SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” vispārējais stratēģiskais mērķis.
Par
SIA
“Atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrības
“PIEJŪRA””
komercdarbības atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 4. panta nosacījumiem.
Publiskās personas, tostarp pašvaldības, darbojas publisko tiesību jomā, un tikai
izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 87. panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas
šādos gadījumos:
1. Veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
2. Sniedzot pakalpojumus;
3. Veicot komercdarbību.
Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir
noteikti Valsts pārvaldes iekārta likuma 88. panta pirmajā daļā, proti:
1. Ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā
jomā;
2. Nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai
attiecīgā pakalpojuma pieejamību;
3. Stratēģiski svarīgā nozarē;
4. Jaunā nozarē;
5. Nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
6. Nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt
augstāku kvalitātes standartu.
Saskaņā ar minētā panta otro daļu, komercdarbības veikšanai publiska persona
(publiskas personas), saskaņā ar likumu, dibina kapitālsabiedrību.
Dome, izvērtējot SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA””
komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmajai daļai,
secina, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošana, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 88. panta pirmās daļas 3.punktu, ir Pašvaldībai stratēģiski svarīga nozare. Dome
konstatē arī citas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmajai daļai atbilstošas
SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” komercdarbības pazīmes:
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1. Pašvaldība, kas ir SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības
“PIEJŪRA”” kapitāla daļu īpašniece, ir veikusi būtiskus ieguldījumus
kapitālsabiedrības infrastruktūrā. Pašvaldības ieguldījums ir, gan galvojot
saņemtos kredītus, Valsts kasē, gan piedaloties ar līdzfinansējumu projektu
realizācijā.
Kapitālsabiedrība realizējusi sekojošus projektus ar pašvaldības atbalstu:
1.1. Kohēzijas fonda daļēji līdzfinansēti projekti:
1.1.1. Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas attīstība –
pabeigts 2009. gada 1. oktobrī;
1.1.2. Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
attīstība II kārta.
2. Papildus minētajam uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””, lai nodrošinātu likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās
īstenošanu,
organizē
iedzīvotājiem
sadzīves
atkritumu
funkcijas
apsaimniekošanas pakalpojumus un pēdējos piecos gados ir iegādātas
tehnoloģiskās iekārtas un veikti ieguldījumi sadzīves atkritumu priekšapstrādes
izveidē un rekonstrukcijā 2,7milj. EUR apmērā. Līdz ar to SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” komercdarbība atbilst Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 5.punktam.
Ņemot vērā augstāk minēto, secināms, ka Pašvaldības līdzdalība SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA”” atbilst Likuma 4. panta nosacījumiem, un
līdz ar to tai ir saglabājama tieša līdzdalība SIA “Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrībā “PIEJŪRA””.
Vispārējais stratēģiskais mērķis. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrības “PIEJŪRA”” dibinātāji ir deviņas novadu pašvaldības. Rojas novada
pašvaldībai pieder 2,8 % kapitāldaļas, 196,00 EUR vērtībā, jeb 28 daļas (daļas vērtība
7,00 EUR), Tukuma pašvaldībai pieder 20,5 % kapitāldaļas, 1449,00 EUR vērtībā, jeb
207 daļas (daļas vērtība 7,00 EUR), Talsu pašvaldībai pieder 23,2 % kapitāldaļas,
1645,00 EUR vērtībā, jeb 235 daļas (daļas vērtība 7,00 EUR), Jūrmalas pašvaldībai
pieder 35,9 % kapitāldaļas, 2548,00 EUR vērtībā, jeb 364 daļas (daļas vērtība 7,00
EUR), Engures pašvaldībai pieder 5 % kapitāldaļas, 357,00 EUR vērtībā, jeb 51 daļas
(daļas vērtība 7,00 EUR), Mērsraga pašvaldībai pieder 1,2 % kapitāldaļas, 84,00 EUR
vērtībā, jeb 12 daļas ( daļas vērtība 7,00 EUR), Jaunpils pašvaldībai pieder 1,8 %
kapitāldaļas, 126,00 EUR vērtībā, jeb 18 daļas (daļas vērtība 7,00 EUR), Kandavas
novada pašvaldībai pieder 6,4% kapitāldaļas, 455,00 EUR vērtībā, jeb 65 daļas (daļas
vērtība 7,00 EUR).
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas pirmajā punktā noteikto,
2001. gada 2. janvārī tika dibināta SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“PIEJŪRA””. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA””
dibināšanas mērķis bija nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izveidot
finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu, lai nodrošinātu iedzīvotājus un
juridiskas personas pakalpojumiem atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai
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politikai piesaistot finansējumu un pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar
attiecīgajām valsts struktūrām finansējuma saņemšanai.
Vairāk nekā 19 gadus pēc SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības
“PIEJŪRA”” dibināšanas konstatējams, ka izvirzītie kapitālsabiedrības mērķi nav
mainījušies. Kapitālsabiedrība pilda nospraustos uzdevumus, nepārtraukti notiek tās
darbības, piedāvāto pakalpojumu apjoma, pieejamības un kvalitātes attīstība.
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” darbības virzieni
ir sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošana. SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” sniedz pakalpojumus 153 000 iedzīvotāju 9
pašvaldībās.
Kapitālsabiedrības vīzija – būt Latvijas un Eiropas savienības prasībām
atbilstošai kapitālsabiedrībai komunālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā, ko atzīst
kapitāldaļu turētāji, partneri un sabiedrība.
Kapitālsabiedrības vērtības ir profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi un
labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana.
Kapitālsabiedrības pamatuzdevums - nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus, kā
arī gūt peļņu, ko ieguldīt kapitālsabiedrības attīstībā.
Kapitālsabiedrības darbības mērķis saskaņā ar statūtiem ir nodrošināt
iedzīvotājiem pakalpojumus atbilstoši pašvaldību apstiprinātajai politikai.
Iepriekšējo gadu izaugsme (klientu skaita un saņemto pakalpojumu apjoma
pieaugums) apliecina, ka kapitālsabiedrība izvirza un sasniedz arvien jaunus mērķus,
pilnveido savu darbību un pakalpojumu klāstu.
Visas savas darbības laikā, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“PIEJŪRA”” ir plānveidīgi pilnveidojusi un uzlabojusi piedāvāto pakalpojumu
infrastruktūru un faktiski ir izpildījusi priekšnosacījumus, lai ilgtermiņā varētu veikt
visus pašvaldību deleģētos pakalpojumus.
Noslēgtie līgumi nodrošinās kapitālsabiedrības stabilu attīstību arī nākotnē.
Līdz ar to var uzskatīt, ka SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“PIEJŪRA”” ir ieviesusi sistēmu, kuras darbība atbilst spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām un nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību
novadu iedzīvotājiem. Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka turpmākajā periodā ir
nepieciešama šīs sistēmas darbības attīstība, lai nodrošinātu to prasību izpildi, kuras
valstij kopumā un pašvaldībām būs saistošas nākotnē.
Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” darbības
stratēģijas galveno stratēģisko mērķi uzskatāma kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana
Tukuma, Talsu, Kandavas, Jūrmalas, Rojas, Dundagas, Mērsraga, Engures, Jaunpils
pašvaldību teritorijās tādā veidā, lai:
1. Tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
2. Nepārtraukti tiktu nodrošināti sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumi;
3. Pakalpojums atbilstu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības
“PIEJŪRA”” izvirzītajiem pakalpojuma kvalitātes kritērijiem;
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4. SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” darbotos
rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās pieejamās
tehnoloģiskās metodes;
5. Sniegtie pakalpojumi būtu elastīgi, t.i., lai maksimāli tiktu nodrošināta
individuāla pieeja atbilstoši katra klienta vajadzībām, nesadārdzinot to
izmaksas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 1.punktu, 15. panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 87. panta pirmo daļu, 88. panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmo daļu, 7. panta
pirmo un otro daļu, pārejas noteikumu 11.punktu,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
1. Atzīt Mērsraga novada pašvaldības līdzdalību SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA”” par atbilstošu Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta nosacījumiem.
2. Noteikt, ka SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA””
vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Mērsraga novada iedzīvotājus un
juridiskās personas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu atbilstoši
valdības un pašvaldības apstiprinātajai politikai.
7.
Par lēmuma atcelšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
Dome izskatījusi Ritmas Supes 2020. gada 27. februāra iesniegumu par lūgumu
atcelt Mērsraga novada Domes 2020. gada 18. februāra lēmumu Nr.31 “Par Mērsraga
novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu amatā”.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
Atcelt Mērsraga novada Domes 2020. gada 18. februāra (Protokols Nr.3, punkts
Nr.7) lēmumu Nr.31 “Par Mērsraga novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu amatā”.
8.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
Dome izskatījusi nekustamā īpašuma Rožu iela 14, Mērsrags, Mērsraga novads,
īpašnieka Atvara Amsila 2020. gada 20. februāra iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas
par deklarēto dzīvesvietu Dinam Ceravam, personas kods xxxxxx-xxxx 4, Mērsrags,
Mērsraga novads. Dins Ceravs uzaicināts sniegt skaidrojumus, kā arī iesniegt
dokumentus, ja tādi ir, kas apliecinātu, tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu konkrētajā
adresē. Persona nav ieradusies.
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
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anulēšanai, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu”,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
1) Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Dinam Ceravam, Rožu iela 14,
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.
9.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi Rutas Pētersones 2020. gada 27. februāra iesniegumu
(reģistrēts ar Nr.85) par nekustamā īpašuma “Silapriedes”, Mērsrags, Mērsraga novads
kadastra numurs 8878 003 0803, kopējā platība 1,27 ha sadalīšanu, atdalot 1 zemes
vienību ar aptuveno platību 0,635 ha. Iesniegumam pievienots plāns ar aptuveno
sadalījumu. (Pielikums Nr.3)
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 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Silapriedes”, Mērsrags, Mērsraga
novads kadastra numurs 8878 003 0803, kopējā platība 1,27 ha, atdalot vienu zemes
vienību ar aptuveno platību 0,635 ha.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma “Silapriedes”, Mērsrags,
Mērsraga novads kadastra numurs 8878 003 0803 sadalei;
3. Pēc atdalīšanas paliekošajai zemes vienībai ar aptuveno platību 0,635 ha un
ēkām uz tās ar kadastra apzīmējumiem 8878 003 0803 001, 8878 003 0803 003 saglabāt
adresi “Silapriedes”, Mērsrags, Mērsraga novads, LV – 3284;
4. Atdalāmajai zemes vienībai ar aptuveno platību 0,635 ha piešķirt jaunu
adresi “Jaunsilapriedes”, Mērsrags, Mērsrags novads, LV-3284
5.
Projektu saskaņot ar:
5.1. AS “Sadales tīkls”;
5.2. SIA “Lattelecom”;
5.3. Mērsraga novada pašvaldību
6. Projektā parādīt:
6.1. lietu tiesības, kas apgrūtina atdalāmos īpašumus;
6.2. piebraucamo ceļu iespēju.
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10.
Par piekrišanu nekustamā īpašuma atsavināšanai Talsu novada Talsu pilsētā
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
Mērsraga novada domē saņemta Talsu novada pašvaldības vēstule ar lūgumu
izskatīt nākamajā domes sēdē jautājumu par Talsu novada pašvaldībai piederoša
nekustamā īpašuma atsavināšanu V.Ruģēna ielā 4, Talsos.
Mērsraga novada pašvaldībā izvērtēts minētais iesniegums un Talsu novada
domes pielikumā pievienotais pieņemtais lēmums.
Talsu pilsētā ir pieejami SIA “Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas”,
poliklīnikas un citu ārstniecības personu pakalpojumi, un īpašuma atsavināšana
neietekmēs veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Mērsraga novada pašvaldības
iedzīvotājiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
Neiebilst Talsu novada domes 27.02.2020. lēmumam Nr.112 par Talsu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu V.Ruģēna ielā 4, Talsos (kadastra Nr.
8801 013 0120).
11.
Par oficiālā vietvārda piešķiršanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 50
“Vietvārdu informācijas noteikumi” (turpmāk – vietvārdu informācijas noteikumi)
3. punktu, 4.1. apakšpunktu, 5., 6. punktu, 18.11., 24.3., 28.2. un 31.2. apakšpunktu,
Valsts valodas centrs atzīst, ka Mērsraga novada teritorijā esošajam ūdensobjektam,
proti, Engures ezera iztekai ar objekta ID 96960 Vietvārdu datubāzē
(https://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=96960) piešķirams oficiālais
vietvārds Mērsraga kanāls.
Saskaņā ar vietvārdu informācijas noteikumu 24. punktu, 31.2. apakšpunktu un
62. punktu oficiālos vietvārdus cilvēka veidotiem objektiem piešķir pašvaldības,
pamatojoties uz Valsts valodas centra atzinumu. 09.03.2020. saņemts Valsts valodas
centra Atzinums Nr.1-16.1/52.
Tā kā nosaukums “Mērsraga kanāls (Engures ezera izteka)” ir iekļauts
Civillikuma 1. pielikumā "Publisko ezeru un upju saraksts", šā objekta oficiālais
nosaukums ir nepieciešams Civillikuma pielikumu grozījumu sagatavošanai.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt oficiālu vietvārdu Valsts valodas centra atzinumā minētajam
ūdensobjektam Engures ezera izteka - Mērsraga kanāls.
2. Saskaņā ar vietvārdu informācijas noteikumu 61. punktu lēmuma kopiju vai
izrakstu nosūtīt Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai elektroniski uz adresi
info@lgia.gov.lv līdz šā gada 30. martam, lai šo nosaukumu kā oficiālu vietvārdu
varētu iekļaut Civillikuma pielikumu precizējumos un Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūras uzturētajā Vietvārdu datubāzē.
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12.
Par pašvaldības atsavināmās kustamās mantas – lidlauka skrejceļu betona
plākšņu izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Noteikumi nosaka kārtību, kādā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdota
pašvaldības kustamā manta – 20 gab. lidlauka skrejceļu betona plāksnes. Izsoli
organizē atbilstoši „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam”, kas
reglamentē jautājumus, kas nav noteikti šajos noteikumos. Izsoli organizē un vada
Mērsraga novada domes apstiprinātā izsoles komisija.
Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (R.Šiliņš, Ā.Neilands, G.Erķis, J.Venckus,
L.Rozenštengele, A.Pumpurs, L. Valdemāre, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS–
nav DOME NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus “Pašvaldības atsavināmās kustamās mantas – lidlauka
skrejceļu betona plākšņu izsoles noteikumi”.

Sēdi beidz: plkst.17.00
Sēdes vadītājs

Roberts Šiliņš

Protokoliste

Madara Brāle
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