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. 3
Mērsragā,

2021. gada 16.februārī

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēde atklāta plkst. 10.00
Darba kārtībā:
1. Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi;
2. Par izpilddirektores informatīvo ziņojumu;
3. Par galvenās grāmatvedes informatīvo ziņojumu;
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā;
5. Par Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada budžeta izpildi;
6. Par precizējumiem Mērsraga novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
štata darbinieku un amatu algu sarakstā;
7. Par deputāta mandāta izbeigšanu Gvido Erķim;
8. Par īpašuma sadalīšanu;
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu;
10. Par saistošajiem noteikumiem “Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Mērsraga novadā”;
11. Par personas ievietošanu ilgstošās aprūpes iestādē;
12. Par pilna darba laika slodzes amatalgas likmi;
13. Par deleģējumu Mērsraga vidusskolai saskaņot izglītības programmas apguvi
ģimenē.
Sēdi vada: Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Protokolē: Sekretāre Madara Brāle
Piedalās deputāti:
Juris VENCKUS
Ainārs PUMPURS
Andris LEITAS
Daiga SKVORCOVA
Jānis KRŪZE
Laima VALDEMĀRE
Nepiedalās:
Gvido ERĶIS – darba dēļ
Ārijs NEILANDS – darba dēļ

Piedalās: galvenā grāmatvede Velga Briede, izpilddirektore Agnese Kreicberga
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību ar 13 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 izpilddirektores informatīvo ziņojumu
Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektore Agnese Kreicberga iepazīstina
klātesošos ar informatīvo ziņojumu.
Vienojoties DOME NOLEMJ:
ziņojumu pieņemt zināšanai.
3.
Par galvenās grāmatvedes informatīvo ziņojumu
Mērsraga novada pašvaldības galvenā grāmatvedes Velga Briede iepazīstina
klātesošos ar informatīvo ziņojumu.
Vienojoties DOME NOLEMJ:
ziņojumu pieņemt zināšanai.
4.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
4.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
SIA “NECENICE COMPANY”
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ņemot vērā, ka SIA “NECENICE COMPANY” nav savlaicīgi veikusi
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par ēkām un būvēm, par 2019.
gadu un 2020. gadu, Mērsraga novada pašvaldība ir uzsākusi nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojumi 07.02.2019./19-1311, kas stājās
spēkā 14.02.2019. un kļuva neapstrīdams 15.03.2019., 29.01.2020./20-1130, kas stājās
spēkā 05.02.2020. un kļuva neapstrīdams 05.03.2020., kā arī brīdinājumi 08.02.2019.
Nr.4-3/96, kas stājās spēkā 15.02.2019. un kļuva neapstrīdams 16.03.2019.,
12.12.2019. Nr.4-3/461, kas stājās spēkā 19.12.2019. un kļuva neapstrīdams
17.01.2020., 10.12.2020. Nr.4-3/367, kas stājās spēkā 17.12.2020. un kļuva
neapstrīdams 15.01.2021. un kuros SIA “NECENICE COMPANY” piedāvāts veikt

nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi SIA “NECENICE COMPANY” minētos
brīdinājumus nav apstrīdējusi. – nav apmaksāti. Tāpat
SIA “NECENICE COMPANY” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas
izveidojušies saskaņā ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par nekustamajiem īpašumiem Biroju un
laboratoriju ēka (Lielā iela 62B, kadastra apzīmējums 8878 503 0056, 8/9
domājamās daļas) un Piestātne Nr.2, Mērsraga novadā ( kadastra apzīmējums
8878 503 0059).
Tādējādi SIA “NECENICE COMPANY” uz 2021. gada 16. februāri ir parādā
Mērsraga novada budžetam nekustamā īpašuma nodokli par ēku Biroju un laboratoriju
ēka 822,26 euro, nokavējuma naudu 147,22 euro, kopā 969,48 euro un būvi Piestātne
Nr.2 119,82 euro, nokavējuma naudu 21,44 euro, kopā 141,26 euro, kopējā parāda
summa 942,08 euro, nokavējuma nauda 168,66 euro, pavisam kopā 1110,74 euro, kas
saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta pirmo daļu ir piedzenami
piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Papildus iepriekš minētajam, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
29. panta otro daļu par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi
nokavējuma naudas apmēri.
Uz SIA “NECENICE COMPANY” 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 (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no SIA “NECENICE COMPANY”, reģ. nr. 40103543642, juridiskā adrese:
Brīvības iela 139-3, Rīga, LV-1012 nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1110,74 euro
(viens tūkstotis viens simts desmit euro un74 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
7462.– Ēkas

822,26

147,22

969,48

7862. - Būves

119,82

21,44

141,26

KOPĀ:

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

1110,74

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
1.1 inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai
no konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras
komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;

1.2. vēršot piedziņu uz SIA “NECENICE COMPANY” 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.
4.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Dagmāras Smilgas
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ņemot vērā, ka Dagmāra Smilga nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus par zemi un ēkām, par 2019. gadu un 2020. gadu,
Mērsraga novada pašvaldība ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas
procesu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojums 22.01.2020./20-572, kas stājās
spēkā 29.01.2020. un kļuva neapstrīdams 27.02.2020., kā arī brīdinājums 11.12.2020.
Nr.4-3/396, kas stājās spēkā 18.12.2020. un kļuva neapstrīdams 16.01.2021. un kurā
Dagmārai Smilgai piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi – nav
apmaksāts. Tāpat Dagmāra Smilga minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi.
Dagmārai Smilgai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā
ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu Ceriņu iela 20, Mērsrags, Mērsraga novads
(kadastra numurs 8878 003 0054).
Tādējādi Dagmāra Smilga uz 2021. gada 16. februāri ir parādā Mērsraga
novada budžetam nekustamā īpašuma nodokli par ēkām un zemi Ceriņu iela 20,
Mērsrags, Mērsraga novads 134,33 euro, nokavējuma naudu 10,86 euro, kopā 145,19
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 Dagmāras Smilgas 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 (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Dagmāras Smilgas, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvietas adrese:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 145,19 euro (viens
četrdesmit pieci euro un 19 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
319.– Zeme

102,48

8,28

110,76

1939. - Ēkas

31,85

2,58

34,43

KOPĀ:

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

145,19

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 Dagmāras Smilgas 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 Dagmāras Smilgas 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.
4.3.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, par 2020. gadu, Mērsraga novada pašvaldība
ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojums 23.01.2020./20-769, kas stājās
spēkā 30.01.2020. un kļuva neapstrīdams 28.02.2020., kā arī brīdinājums 11.12.2020.
Nr.4-3/395, kas stājās spēkā 18.12.2020. un kļuva neapstrīdams 16.01.2021., 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 2021. gada 16. februāri ir parādā Mērsraga novada
budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Sūnlauki”, Mērsrags, Mērsraga
novads,1/2 domājamā daļa 218,86 euro, nokavējuma naudu 18,21 euro, kopā 237,07
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 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.
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 (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Imre Reinhaus, xxxxxx-xxxxx, dzimšanas dati xxxxxx., ārvalstnieks,
dzīvesvietas adrese xxxxxxxxxxxxxxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 237,07
euro (divi simti trīsdesmit septiņi euro un 07 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
1484.– Zeme

218,86

18,21

237,07

KOPĀ:

237,07

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 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.
4.4.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Darjas Kizubas - Zagrebinas
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
Ņemot vērā, ka Darja Kizuba - Zagrebina nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par zemi, par 2020. gadu, Mērsraga novada
pašvaldība ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojums 23.01.2020./20-768, kas stājās
spēkā 30.01.2020. un kļuva neapstrīdams 28.02.2020., kā arī brīdinājums 10.12.2020.
Nr.4-3/395, kas stājās spēkā 17.12.2020. un kļuva neapstrīdams 15.01.2021., kurā
Darjai Kizubai - Zagrebinai piedāvāts veikt nokavēto nodokļu samaksu labprātīgi –
nav apmaksāti. Tāpat Darja Kizuba - Zagrebina minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
Darjai Kizubai - Zagrebinai 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 Darja Kizuba - Zagrebina uz 2021. gada 16. februāri ir parādā
Mērsraga novada budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Sūnlauki”,
Mērsrags, Mērsraga novads,1/2 domājamā daļa 215,21 euro, nokavējuma naudu 17,37
euro, kopā 232,58 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 Darjas Kizubas-Zagrebinas 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 (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Darjas Kizubas- Zagrebinas, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvietas
adrese xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 232,58 euro (divi
simti trīsdesmit septiņi euro un 07 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
parāda
iestāde
nauda
summa
17745.–
Zeme

215,21

17,37

232,58

KOPĀ:

232,58

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 Darjas Kizubas- Zagrebinas 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 Darjas Kizubas- Zagrebinas ( 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.
4.5.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Aigara Vasela
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ņemot vērā, ka Aigars Vasels nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus par zemi, par 2019. gadu un 2020. gadu, Mērsraga

novada pašvaldība ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojumi 17.01.2019./19-94, kas stājās
spēkā 24.01.2019.un kļuva neapstrīdams 22.02.2019., 20.01.2020./20-89.,kas stājās
spēkā 27.01.2020. un kļuva neapstrīdams 25.02.2020., kā arī brīdinājumi 09.04.2019.
Nr.4-3/180, kas stājās spēkā 16.04.2019. un kļuva neapstrīdams 15.05.2019.,
04.12.2020. Nr. 4-3/364, kas stājās spēkā 11.12.2020. un kļuva neapstrīdams
10.01.2021. un kuros Aigaram Vaselam piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu
labprātīgi – nav apmaksāti. Tāpat Aigars Vasels minētos brīdinājumus nav apstrīdējis.
Aigaram Vaselam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā
ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu “Brūkleņu iela 20”, Mērsrags, Mērsraga novads
(kadastra numurs 8878 003 0248).
Tādējādi Aigars Vasels uz 2021. gada 16. februāri ir parādā Mērsraga novada
pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi Brūkleņu iela 20,
Mērsrags, Mērsraga novads 188,18 euro, nokavējuma naudu 31,21 euro, kopā 219,39
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 Aigara Vasela 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 (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Aigara Vasela, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 219,39 euro (divi
simti deviņpadsmit euro un 39 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
nauda
konta nr.
parāds
parāda
iestāde
summa
508. – Zeme

188,18

31,21

KOPĀ:

219,39

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

219,39

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 Aigara Vasela 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 Aigara Vasela ( 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.
4.6.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Guntara Fogela
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ņemot vērā, ka Guntars Fogels nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus par zemi, par 2020. gadu, Mērsraga novada pašvaldība
ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojums 22.01.2020./20-643.,kas stājās
spēkā 29.01.2020. un kļuva neapstrīdams 27.02.2020., kā arī brīdinājums 04.12.2020.
Nr. 4-3/359, kas stājās spēkā 11.12.2020. un kļuva neapstrīdams 10.01.2021. un kuros
Guntaram Fogelam piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu labprātīgi – nav
apmaksāts. Tāpat Guntars Fogels minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
Guntaram Fogelam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies
saskaņā ar nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un
pilnā apmērā par nekustamo īpašumu “Pūcītes”, Mērsraga novads ( kadastra numurs
8878 003 0866).
Tādējādi Guntars Fogels uz 2021. gada 16. februāri ir parādā Mērsraga novada
budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Pūcītes”, Mērsraga novads 376,53
euro, nokavējuma naudu 31,25 euro, kopā 407,78 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 Guntara Fogela 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 (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Guntara Fogela, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 407,78 euro (četri
simti septiņi euro un 78 centi), tai skaitā:
Personīgā
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
1208. –
Zeme

376,53

31,25

KOPĀ:

407,78

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

407,78

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 Guntara Fogela 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 Guntara Fogela (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.

5.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada budžeta izpildi
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 2.punktu un 46. pantu, un
likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu
izpildi 1 942 062 euro apmērā.
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu
izpildi 1 815 264 euro apmērā.
3. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada ziedojumu un dāvinājumu
budžeta ieņēmumu izpildi 109 euro apmērā.
4.

Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada ziedojumu un
dāvinājumu budžeta izdevumu izpildi 185 euro apmērā.

5. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada aizņēmumu atmaksas
valsts kasē izpildi 174 326 euro apmērā.
6. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada maksājumus
pamatkapitāla palielinājumam SIA “Mērsraga Ūdens” 15 096 euro apmērā un
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 10 000 euro apmērā.
7. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu Mērsraga novada pašvaldības norēķinu
kontos un galvenajā kasē uz 31.12.2019. 121 296, 74 euro apmērā.
6.
Par precizējumiem Mērsraga novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
štata darbinieku un amatu algu sarakstā
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Nepieciešams precizēt Mērsraga novada domes 19.01.2021. lēmuma Nr.9
(punkts Nr.1, protokols Nr.2) sarakstu “Mērsraga novada pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību štata darbinieki un amata algas 2021. gadā”
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1. Apstiprināt precizēto sarakstu “Mērsraga novada pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību štata darbinieki un amata algas 2021. gadā”.
2. 20. struktūrvienībā “Tautas nams”:
1) Izslēgt amata vietu “Saimnieciskais vadītājs”;
2) Izveidot amata vietu “Mākslinieciskais vadītājs”, par amata algu nosakot
750,00 euro mēnesī.
7.
Par deputāta mandāta izbeigšanu Gvido Erķim
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš

2021. gada 3. februārī saņemts Gvido Erķa iesniegums, kurā lūgts atbrīvot no
domes deputāta pienākumu pildīšanas (mandāta nolikšana), kā iemeslu minot, nespēju
apvienot pamatdarbu ar Mērsraga novada domes deputāta pienākumu pildīšanu.
Saskaņā ar likuma “Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likums” 3. panta 1.daļu,
Atklāti balsojot, ar 5 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – 1 (Jānis Krūze), ATTURAS – 1 (Daiga
Skvorcova) DOME NOLEMJ:
Izbeigt Gvido Erķa deputāta pilnvaras, sakarā ar deputāta personisku rakstveida
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, kā iemeslu minot, nespēju apvienot
pamatdarbu ar Mērsraga novada domes deputāta pienākumu pildīšanu.
8.
Par īpašuma sadalīšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi Modra Freiberga 2021. gada 20. janvāra iesniegumu
(reģistrēts ar Nr.13) par nekustamā īpašuma “Vectirveņi”, Mērsrags, Mērsraga novads
kadastra numurs 8878 003 0746, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8878 003 0746, kopējā platība 1,76 ha, sadalīšanu, atdalot 1 zemes vienību ar aptuveno
platību 0,3 ha. 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 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1.Atļaut sadalīt nekustamajā īpašumā “Vectirveņi”, Mērsrags, Mērsraga
novads, kadastra numurs 8878 003 0746 ietilpstošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8878 003 0746, kopējā platība 1,76 ha, atdalot 1 zemes vienību ar
aptuveno platību 0,3 ha.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma “Vectirveņi”, Mērsrags,
Mērsraga novads, kadastra numurs 8878 003 0746 ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8878 003 0746 sadalei;
3. Pēc atdalīšanas paliekošajai zemes vienībai ar aptuveno platību 1,46 ha
saglabāt adresi “Vectirveņi”, Mērsrags, Mērsraga novads, LV – 3284.
4. Atdalāmajai zemes vienībai ar aptuveno platību 0,3 ha piešķirt adresi
“Maztirveņi”, Mērsrags, Mērsraga 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.
9.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi SIA “Rūķis AG” zemes ierīkotājas Baibas Eglītes zemes
ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ceriņu iela 22, Mērsrags, Mērsraga novads
kadastra numurs 8878 003 0766.
Zemes ierīcības projekts paredz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8878 003
0766 (platība 0,4708 ha) sadalīt divās zemes vienībās, atdalot atsevišķu zemes vienību
0,1670 ha platībā (platība var tikt precizētas zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā).
Projektēto zemes vienību kadastra apzīmējumi un platība, atbilstoši grafiskajam
pielikumam (Pielikums Nr.2):
1.Zemes vienības kadastra apzīmējums 8878 003 1233 0,1670 ha platībā
2. Zemes vienības kadastra apzīmējums 8878 003 1234 0,3038 ha platībā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 13.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt
zemes izmantošanas un apbūves kārtību, Zemes ierīcības likuma 8. panta 3.punktu,
Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumiem Nr. 698
„Adresācijas noteikumi”, Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Ceriņu iela 22, Mērsrags,
Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 003 0766, saskaņā ar Zemes ierīcības
projekta projektētās teritorijas shēmu (Pielikums Nr.2);
2. Zemes vienībai ar apzīmējumu zemes ierīcības projektā Nr.1, ar plānoto
kadastra apzīmējumu 8878 003 1233, 0,1670 saglabāt adresi Ceriņu iela 22, Mērsrags,
Mērsraga novads, LV – 3284. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0,1670 ha platībā
“Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods 0601);
3. Zemes vienībai ar apzīmējumu zemes ierīcības projektā Nr.2, ar plānoto
kadastra apzīmējumu 8878 003 1234, 0,3038 ha platībā piešķirt adresi Ceriņu iela 22A,
Mērsrags, Mērsraga novads, LV – 3284. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0,3038
ha platībā “Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods 0601).
10.
Par saistošajiem noteikumiem “Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Mērsraga novadā”
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru
nepārsniedzot, mājsaimniecība, kas sastāv no vairākām personām, kuras dzīvo vienā
mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi
Mērsraga novadā, tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami
mājsaimniecības (personas) ienākumi un materiālie resursi.
saskaņā ar ”Sociālo pakalpojumu un palīdzības likuma” 33 panta trešo daļu un
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2021 “Kārtība, kādā mājsaimniecība vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Mērsraga novadā”.

11.
Par personas ievietošanu ilgstošās aprūpes iestādē
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi fiziska spersonas 2021. gada 2. februāra iesniegumu
(reģistrēts ar Nr.30) ar lūgumu viņu ievietot ilgstošas aprūpes iestādē. Personai ir
2.grupas invaliditāte, vienīgie ienākumi ir 187,11 euro apmērā.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
Atbalstīt personas ievietošanu ilgstošās aprūpes iestādē.
12.
Par pilna darba laika slodzes amatalgas likmi
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 6. pantu un 8. pantu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1. Noteikt pilna darba laika slodzes amatalgas likmi ar 01.01.2021. Mērsraga
vidusskolas direktorei 1155,00 euro (viens tūkstotis viens simts piecdesmit pieci
eiro un 00 centu);
13.
Par deleģējumu Mērsraga vidusskolai saskaņot izglītības programmas apguvi
ģimenē
Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā
izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības
iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti
uz nākamo klasi” 22.punkts nosaka, ka “Pamatojoties uz izglītojamā vecāku rakstisku
iesniegumu, direktors pēc saskaņošanas ar izglītības iestādes dibinātāju un izglītojamā
uzņemšanas izglītības iestādē (izņemot speciālās izglītības iestādi/grupu) ir tiesīgs ar
rīkojumu noteikt, ka pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas daļā
paredzēto mācību saturu izglītojamais var apgūt ģimenē un ka par to ir atbildīgi viņa
vecāki”.
Savukārt Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.18.1 punkts nosaka, ka, “organizējot
pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas daļā paredzēto mācību satura
apguvi ģimenē atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.
591.", līdz ārkārtējās situācijas beigām nepiemērot minēto noteikumu 22.1.
apakšpunktā noteikto prasību iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu;”
Ņemot vērā, ka epidemioloģiskajā situācijā atsevišķi vecāki varētu izteikt
vēlmi, ja skolēniem mācību process tiek noteikts klātienē, piemērojot iepriekš minētos

normatīvo aktu regulējumus, īstenot apmācību ģimenē 1.-6. klasē un vecāku vēlme tiktu
pamatota ar centieniem pasargāt savus bērnus un ģimenes locekļus no iespējamās
saslimšanas, vai arī ar neapmierinātību un nevēlēšanos izpildīt nosacījumus par
obligātu masku lietošanu skolēniem, un lēmumu par šādas apmācības uzsākšanu
ārkārtējās situācijas laikā nepieciešams pieņemt īsā laikā ar mērķi paātrināt lēmuma
pieņemšanu par apmācības organizēšanu ģimenē 1.-6. klases vecumposmā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta ceturto daļu “gādāt par
iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības
atbalsta iestādēm u.c.);”
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
Uz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laiku deleģēt Mērsraga vidusskolas
direktorei tiesības pieņemt lēmumu par pamatizglītības pirmā posma izglītības
programmas daļā paredzētā mācību satura apguves ģimenē saskaņošanu.
Sēdi beidz: plkst. 11.00
Sēdes vadītājs

Roberts Šiliņš

Protokoliste

Madara Brāle

