Latvijas Republika
MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA
Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284
Tālrunis +371 63235602, fakss +371 63237701, e - pasts mersrags@mersrags.lv
MĒRSRAGA NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr. 6
Mērsragā,

2021. gada 20.aprīlī

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēde atklāta plkst. 10.00
Sēde notiek attālināti - ZOOM platformā
Darba kārtībā:
1. Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi;
2. Par izpilddirektores informatīvo ziņojumu;
3. Par galvenās grāmatvedes informatīvo ziņojumu;
4. Par Zanes Vilsones iesniegumu;
5. Par Ojāra Grasmaņa iesniegumu;
6. Par atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa pienākumiem;
7. Par Satiksmes ministrijas amatpersonu Mērsraga ostas valdē;
8. Par amatu savienošanas atļauju;
9. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām Mērsraga ostas
teritorijā;
10. Par lietošanas mērķu precizēšanu nekustamajā īpašumā Bākas ielā 25;
11. Par īpašumu apvienošanu;
12. Par Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Silapriedes”;
13. Par Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Bākas iela 53;
14. Par Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Bākas iela 58;
15. Par pašvaldības kustamās mantas – lidlauka skrejceļu betona plākšņu izsoles
noteikumu apstiprināšanu;
16. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas OPEL ANTARA
izsoles noteikumu apstiprināšanu;
17. Par Mērsraga novada pašvaldības 2021. gada budžeta grozījumiem;
18. Par telpu nomas maksu Mērsraga Tautas namā un brīvdabas estrādē “Jēgerleja”;
19. Par Mērsraga Tautas nama ieņēmumu novirzīšanu Mērsraga Tautas nama
budžetā;
20. Par neatkarīgu revidentu ziņojumu “Par SIA “Mērsraga ūdens” finanšu
pārskatu”;
21. Par neatkarīgu revidentu ziņojumu “Par Mērsraga novada pašvaldības finanšu
pārskatu”.
Sēdi vada: Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Protokolē: Sekretāre Madara Brāle
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Piedalās deputāti:
Juris VENCKUS
Ainārs PUMPURS
Andris LEITAS
Daiga SKVORCOVA
Jānis KRŪZE
Laima VALDEMĀRE
Nepiedalās:
Ārijs NEILANDS – darba dēļ
Lelde UŠACKA– 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 21 jautājumu.
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 Zanes Vilsones iesniegumu
Mērsraga novada Domē ir saņemts un izskatīts Zanes Vilsones 2021. gada 25.
janvāra iesniegums (reģistrēts ar Nr. 53), kurā Zane Vilsone lūdz piemērot nekustamā
īpašuma nodokļa samazināšanu 50 % apmērā par piederošo nekustamo īpašumu
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“Rūķi”, Upesgrīva, Mērsraga novads, pamatojoties uz daudzbērnu ģimenes statusu un
valstī izsludināto ārkārtas situāciju.
Kā jau norādīts Mērsraga novada pašvaldības atbildes vēstulē 04.01.2021. Nr.42/2 uz Zanes Vilsones 17.12.2021. iesniegumu likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5. panta 1. daļas 12 punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa summa ir
samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par
500 euro, par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem nekustamā
īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav
sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās,
kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai
(pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai
vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti
bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā
ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā,
ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā
minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks,
kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.
Konstatēts, ka Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā norādīto, īpašumā “Rūķi”,
Upesgrīvā, Mērsraga novadā deklarētā dzīvesvieta nebija norādīta iesniedzējai vai tās
laulātajam kopā ar vismaz trim vai vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai bērniem
līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Nodokļa atvieglojumu var saņemt tikai vecāks, ja viņš savā īpašumā ir deklarējies
un ir deklarēti arī vismaz trīs bērni.
Nekustamā īpašuma nodokļa daudzbērnu ģimeņu atvieglojumu tiesību
noteikšana notiek saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 1347 “Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai”. Pašvaldībai ir tiesības
noteikt nodokļa atvieglojumu tikai atbilstoši ar normatīvajos aktos paredzētajiem
nosacījumiem.
Jebkuru cita veida nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana notiek
saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem
saistošajiem noteikumiem, kuros var paredzēt atvieglojumus atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām.
Mērsraga novada Dome nekustamā īpašuma nodokļu jomā ir izstrādājusi trīs
saistošos noteikumu, kas ir spēkā esoši. 2017. gada 18.aprīļa saistošie noteikumi
Nr.2/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Mērsraga
novadā” un 2018. gada 15. maija Saistošie noteikumi Nr.2/2018 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Mērsraga novadā”, ar kuriem grozīti
noteikumi Nr.2/2017. Minētie noteikumi nosaka kārtību, kādā atsevišķiem nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, piemēram, trūcīgās personas,
maznodrošinātās personas, personas ar invaliditāti, personas ar 1991. gada barikāžu
dalībnieka statusu, var piemērot nekustamā īpašuma, kas atrodas Mērsraga novada
administratīvajā teritorijā, nodokļa atvieglojumus. Kā arī saistošos noteikumus
Nr.10/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mērsraga novadā, kas
nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja
palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas. Pašvaldībai ir tiesības noteikt
nodokļa atvieglojumus tikai atbilstoši spēkā esošu saistošo noteikumu
paredzētajos gadījumos.
Pamatojoties uz iepriekš minēto,
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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:
Nekustamā īpašuma “Rūķi”, Upesgrīva, Mērsraga novads īpašniece Zane
Vilsone neatbilst “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 1.daļas 12 punktam un
Mērsraga novada Domes saistošo noteikumu nosacījumiem, lai samazinātu nekustamā
īpašuma nodokļa summu 50% apmērā.
5.
Par Ojāra Grasmaņa iesniegumu
Mērsraga novada Domē ir saņemts un izskatīts Ojāra Grasmaņa iesniegums,
kurā lūgts samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nenomaksāto 2020. gada summu,
kā arī samazināt tā apmēru 2021. gadam par piederošo nekustamo īpašumu “Dzidrumi”,
Upesgrīva, Mērsraga novads, pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana notiek saskaņā ar likumu
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu un pašvaldības izdotajiem saistošajiem
noteikumiem. Pašvaldībai ir tiesības noteikt nodokļa atvieglojumus tikai atbilstoši
likumā un saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos.
Mērsraga novada Dome nekustamā īpašuma nodokļu jomā ir izstrādājusi trīs
saistošos noteikumu, kas ir spēkā esoši. 2017. gada 18.aprīļa saistošie noteikumi
Nr.2/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Mērsraga
novadā” un 2018. gada 15. maija Saistošie noteikumi Nr.2/2018 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Mērsraga novadā”, ar kuriem grozīti
noteikumi Nr.2/2017. Minētie noteikumi nosaka kārtību, kādā atsevišķiem nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, piemēram, trūcīgās personas,
maznodrošinātās personas, personas ar invaliditāti, personas ar 1991. gada barikāžu
dalībnieka statusu, var piemērot nekustamā īpašuma, kas atrodas Mērsraga novada
administratīvajā teritorijā, nodokļa atvieglojumus. Kā arī saistošos noteikumus
Nr.10/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mērsraga novadā, kas
nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja
palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
Nodokļu maksātājam ir iespējams pagarināt nokavēto nodokļu maksājumu
samaksas termiņu līdz vienam gadam saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
24. panta 1.daļas 1.punktu, rakstveidā vienojoties ar nodokļu maksātāju par parāda
samaksas grafiku.
Pamatojoties uz iepriekš minēto,
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:
Nekustamā īpašuma “Dzidrumi”, Upesgrīva, Mērsraga novads īpašnieks Ojārs
Grasmanis neatbilst likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantam un Mērsraga
novada Domes saistošo noteikumu nosacījumiem, lai samazinātu nekustamā īpašuma
nodokļa summu.
6.
Par atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa pienākumiem
6.1. Par Anda Dārziņa atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa
pienākumiem
2021. gada 13. aprīlī saņemts Mērsraga novada Administratīvās komisijas
locekļa Anda Dārziņa iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Administratīvās komisijas
locekļa amata.
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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. Atbrīvot Andi Dārziņu no Administratīvās komisijas locekļa amata.
2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
6.2. Par Ligitas Šucas atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekles
pienākumiem
2021. gada 7. aprīlī saņemts Mērsraga novada Administratīvās komisijas
locekles Ligitas Šucas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Administratīvās komisijas
locekles amata.
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. Atbrīvot Ligitu Šucu no Administratīvās komisijas locekles amata.
2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
7.
Par Satiksmes ministrijas amatpersonu Mērsraga ostas valdē
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Satiksmes ministrija ar 2021. gada 12.aprīļa Rīkojumu 01-03/77 “Par
Satiksmes ministrijas amatpersonas norīkošanu iekļaušanai Mērsraga ostas valdē”
informē, ka Satiksmes ministrs ir norīkojis Mērsraga ostas valdē – Ingunu Strautmani.
Saskaņā ar likumu “Likums par ostām” 8. panta 1.punkto un 26. pantu,
Mērsraga ostas pārvaldes nolikuma 4.1. punktu,
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. Par Mērsraga ostas valdes locekli iecelt Ingunu Strautmani.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
8.
Par amatu savienošanas atļauju
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Mērsraga novada dome saņēmusi Mērsraga ostas valdes locekles Ingunas
Strautmanes, 2021. gada 12. aprīļa iesniegumu (reģistrēts ar Nr.76), kurā lūgts izsniegt
rakstveida atļauju amata savienošanai, atbilstoši, kā to nosaka likums „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
Personas ieņemamie amati:
1.1.Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta
direktores amats;
1.2.Ventspils ostas valdes locekles amats.
Likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punkts nosaka, ka Likumā noteiktajos
gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā
daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu
(uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi), ir pienākums izvērtēt, vai amatu
(uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildes) savienošana neradīs interešu konfliktu,
nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas
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izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai (uzņēmuma līguma vai
pilnvarojuma izpildei), un Likuma 8.1 panta septīto daļu, kas nosaka, ka šā panta piektās
daļas 2. punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta
piektās daļas 1.punktu un citu normatīvo aktu prasībām,
Izvērtējot vai savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonu tiešo pienākumu
pildīšanai, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 4. panta pirmās daļas 14. punktu, 7. panta piekto daļu un 9. panta pirmo daļu,
Administratīvā procesa likuma 67. 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. Atļaut Mērsraga ostas valdes loceklei Ingunai Strautmanei savienot valsts
amatpersonas amatu ar Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības
departamenta direktores amatu;
2. Atļaut Mērsraga ostas valdes loceklei Ingunai Strautmanei savienot valsts
amatpersonas amatu ar Ventspils ostas valdes locekles amatu;
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā (pasta adrese: Lielā iela 4,
Liepāja, LV 3401, Latvija).
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma
81. panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai,
šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir
pienākums rakstiski informēt domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi,
kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu
savienošanu.
9.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām Mērsraga
ostas teritorijā
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi Mērsraga ostas pārvaldes 2021. gada 9.aprīļa iesniegumu par
lietošanas mērķu noteikšanu. Iesniegumā lūgts pieņemt lēmumu par zemes lietošanas
mērķi Mērsraga ostas teritorijā esošajām zemes vienības daļām un būvju īpašumam.
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) Mērsraga ostas teritorijā zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8878
003 0146 8042, uz kuras atrodas Inesei Šaubergai un Renātei Šaubergai
piederošas domājamās 1/9 daļas no būvju īpašuma, noteikt lietošanas mērķi
Komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0801);
2) Mērsraga ostas teritorijā zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8878
003 0146 8043, uz kuras atrodas SIA “NECENICE COMPANY” piederošās
domājamās 8/9 daļas no būvju īpašuma, noteikt lietošanas mērķi
Komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0801);
3) Mērsraga ostas teritorijā zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8878
003 0145 8020, uz kuras atrodas SIA “Amber Real” piederošais būvju
īpašums (Mērsraga ūdenstornis), noteikt lietošanas mērķi Komercdarbības
objektu apbūves zeme (kods 0801);
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4) Tā kā zemes gabals Mērsraga ūdenstorņa uzturēšanai atdalīts no SIA
“Amber Real” nomā nodotā zems gabala, atlikušajam zemes gabalam ar
kadastra numuru 8878 503 0016 saglabāt lietošanas mērķi Rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
10.
Par lietošanas mērķu precizēšanu nekustamajā īpašumā Bākas ielā 25
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi Gunāra Ozola 2021. gada 9. marta iesniegumu (reģistrēts ar
Nr.50) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu nekustamajā īpašuma
Bākas iela 25, Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra numurs 8878 003 0373, kopējā
platība 1,1795 ha. Iesniegumā lūgts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8878 003
0373 esošo lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) mainīt uz dalīto lietošanas mērķi: Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 0,7795 ha platībā un Individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601) 0,4 ha platībā.
Konstatē: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0373, saskaņā ar
Mērsraga novada teritoriālo plānojumu, atļautā/plānotā izmantošana ir „Dzīvojamā
apbūve Jūras piekrastes ainavā” (DZJ).
Zemes lietošanas mērķu maiņu atbilstoši “Nekustamā īpašuma valsts kadastru
likuma” 9. panta trešajai daļai regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”. Atbilstoši noteikumu otrajam punktam nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi nosaka atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai
būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.
Dome administratīvā akta pieņemšanas gaitā ir izvērtējusi tā pieņemšanas
lietderības apsvērumus saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. un 66. pantu
secina, ka dati par zemes lietošanas mērķi tiek izmantoti nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanai. Šo nodokli saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma” nodokli 8.
panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks iemaksā tās pašvaldības budžetā, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums. Atbilstoši minētajam likumam
šo nodokli administrē attiecīgā pašvaldība. Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”
ir noteiktas konkrētas likmes, saskaņā ar kurām nodoklis tiek aprēķināts, savukārt
iepriekš minētā likuma 9. panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā īpašuma īpašnieka
pienākums ir nodokli nomaksāt laikus un pilnā apmērā. Nodokļu nomaksa ir visas
sabiedrības leģitīma interese, tie ir finanšu līdzekļi, kas paredzēti izlietošanai
sabiedrības kopīgajām vajadzībām. Likumdevējs ir noteicis skaidru kārtību, kādā
zemes lietošanas mērķis nosakāms.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu, kas
nosaka pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar pašvaldības teritoriālo plānojumu
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9. panta pirmās daļas pirmo punktu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 23. punktu, Mērsraga
novada teritorijas plānojumu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:

7

Noteikt dalīto lietošanas mērķi nekustamā īpašuma Bākas iela 25, Mērsrags,
Mērsraga novads, kadastra numurs 8878 003 0373 ietilpstošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8878 003 0373:
1) 0,7795 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101). (Eksplikācija: ganības 0,6826 ha, zem ūdens
0,0554 ha, citas zemes 0,0415)
2) 0,4 ha platībā Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
(Eksplikācija:0,3343 ganības, zem ceļiem 0,0657 ha).
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.
11.
Par īpašumu apvienošanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome ir izskatījusi Anda Cīruļa 2021. gada 8.aprīļa iesniegumu (reģistrēts ar
Nr.68), kurā lūgts atļaut apvienot zemes vienības “Līcīši”, Upesgrīva, Mērsraga
novads, kadastra apzīmējums 8878 001 0029 un “Piekrasti”, Upesgrīva, Mērsraga
novads, kadastra apzīmējums 8878 001 0207, piešķirt vienotu adresi “Līcīši”,
Upesgrīva, Mērsraga novads.
Konstatē: Iesniedzējs vēlas apvienot viņam piederošos nekustamos īpašumus: “Līcīši”,
Upesgrīva, Mērsraga novads, 0,49 ha platībā un “Piekrasti”, Upesgrīva, Mērsraga
novads, 0,25 ha platībā.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8. panta trešajai daļai, pašvaldība pieņem
lēmumu par zemes vienību apvienošanu. Likums nosaka, ka Zemes ierīcības projekts
nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības.
Pēc pašvaldības rīcībā esošiem kadastra informācijas sistēmas datiem zemes
vienības “Līcīši”, Upesgrīva, Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 001 0029
un “Piekrasti”, Upesgrīva, Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 001 0207 ir
blakus esošas zemes vienības. Atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnijā
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktam kadastrālās
vērtēšanas vajadzībām, pašvaldība nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, (…)
Saskaņa ar Zemes ierīcības likuma 8. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2015.
gada 8. decembra noteikumiem “Adresācijas noteikumi” 2.punkta 2.8. un
2.9.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnijā noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1) Atļaut apvienot Andim Cīrulim piederošās zemes vienības “Līcīši”, Upesgrīva,
Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 001 0029 un “Piekrasti”,
Upesgrīva, Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 001 0207.
2) Jaunveidojamai zemes vienībai 0,74 ha platībā un ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 8878 001 0029 001, 8878 001 0029 002, 8878001 0029 003 un
8878 001 0029 004 piešķirt adresi “Līcīši”, Upesgrīva, Mērsraga novads, LV3284.
3) Jaunveidojamai zemes vienībai (platība var tikt precizēta pēc kadastrālās
uzmērīšanas) noteikt lietošanas mērķi – 0,74 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.
12.
Par Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Silapriedes”
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi SIA “ZeTopo” zemes ierīkotājas Andras Valaines zemes
ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Silapriedes”, Mērsrags, Mērsraga novads
kadastra numurs 8878 003 0803.
Zemes ierīcības projekts paredz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8878 003
0803 (platība 1,27 ha) sadalīt divās zemes vienībās, atdalot atsevišķu zemes vienību 0,6383
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 1241 - 0,6383 ha platībā
2. Zemes vienības kadastra apzīmējums 8878 003 1242 - 0,6356 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 “Silapriedes”, Mērsrags,
Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 003 0803, 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 1241, 0,6383 ha platībā un ēkām uz tās ar kadastra
apzīmējumiem 8878 003 0803 001, 8878 003 0803 002 saglabāt adresi “Silapriedes”,
Mērsrags, Mērsraga novads, LV – 3284. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0,6383
ha platībā Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101);
3. Zemes vienībai ar apzīmējumu zemes ierīcības projektā Nr.2, ar plānoto
kadastra apzīmējumu 8878 003 1242, 0,6356 ha platībā un ēkām uz tās ar kadastra
apzīmējumiem 8878 003 0803 003 un 8878 003 0803 004 piešķirt adresi
“Jaunsilapriedes”, Mērsraga novads, LV – 3284. Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis: 0,6356 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
13.
Par Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Bākas iela 53
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi SIA “Latvijasmernieks.lv” zemes ierīkotājas Aijas Padrevicas
zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Bākas iela 53, Mērsrags, Mērsraga
novads kadastra numurs 8878 003 0881.
Zemes ierīcības projekts paredz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8878 003
0881 (platība 1,67 ha) sadalīt trīs zemes vienībās, atdalot atsevišķus zemes gabalus 0,49 ha
platībā, 0,83 ha platībā un 0,35 ha platībā (platības var tikt precizētas zemes kadastrālās
uzmērīšanas laikā).
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Projektēto zemes vienību kadastra apzīmējumi un platība, atbilstoši grafiskajam
pielikumam (Pielikums Nr.3):
1.Zemes vienības kadastra apzīmējums 8878 003 1238 - 0,49 ha platībā
2. Zemes vienības kadastra apzīmējums 8878 003 1239 - 0,83 ha platībā
3. Zemes vienības kadastra apzīmējums 8878 003 1239 - 0,83 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 Bākas iela 53, Mērsrags,
Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 003 0881, saskaņā ar Zemes ierīcības
projekta projektētās teritorijas shēmu (Pielikums Nr.3);
2. Zemes vienībai ar apzīmējumu zemes ierīcības projektā Nr.1, ar plānoto
kadastra apzīmējumu 8878 003 1238, 0,49 ha platībā un ēkai uz tās ar kadastra
apzīmējumu 8878 003 0881 001 piešķirt adresi Bākas iela 53D, Mērsrags, Mērsraga
novads, LV – 3284. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0,49 ha platībā Individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601);
3. Zemes vienībai ar apzīmējumu zemes ierīcības projektā Nr.2, ar plānoto
kadastra apzīmējumu 8878 003 1239, 0,83 ha platībā saglabāt adresi Bākas iela 53
Mērsraga novads, LV – 3284. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0,83 ha platībā
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
4. Zemes vienībai ar apzīmējumu zemes ierīcības projektā Nr.3, ar plānoto
kadastra apzīmējumu 8878 003 1240, 0,35 ha platībā un ēkām uz tās ar kadastra
apzīmējumiem 8878 003 0881 002 un 8878 003 0881 003 piešķirt adresi Bākas iela
53C, Mērsrags, Mērsraga novads, LV – 3284. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis:
0,35 ha platībā Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
14.
Par Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Bākas iela 58
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi SIA “Latvijasmernieks.lv” zemes ierīkotājas Aijas Padrevicas
zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Bākas iela 58, Mērsrags, Mērsraga
novads kadastra numurs 8878 003 0730.
Zemes ierīcības projekts paredz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8878 003
0730 (platība 1,1423 ha) sadalīt divās zemes vienībās, atdalot atsevišķus zemes gabalus
0,9006 ha platībā un 0,2417 ha platībā (platības var tikt precizētas zemes kadastrālās
uzmērīšanas laikā).
Projektēto zemes vienību kadastra apzīmējumi un platība, atbilstoši grafiskajam
pielikumam (Pielikums Nr.4):
1.Zemes vienības kadastra apzīmējums 8878 003 1236 - 0,9006 ha platībā
2. Zemes vienības kadastra apzīmējums 8878 003 1237 - 0,2417 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
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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 Bākas iela 58, Mērsrags,
Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 003 0730, saskaņā ar Zemes ierīcības
projekta projektētās teritorijas shēmu (Pielikums Nr.4);
2. Zemes vienībai ar apzīmējumu zemes ierīcības projektā Nr.1, ar plānoto
kadastra apzīmējumu 8878 003 1236, 0,9006 ha platībā un būvēm uz tās ar kadastra
apzīmējumiem 8878 003 0730 001, 8878 003 0730 002, 8878 003 0730 003, 8878 003
0730 004, 8878 003 0730 005, 8878 003 0730 006, 8878 003 0730 007 saglabāt adresi
Bākas iela 58, Mērsrags, Mērsraga novads, LV – 3284. Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis: 0,9006 ha platībā Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801);
3. Zemes vienībai ar apzīmējumu zemes ierīcības projektā Nr.2, ar plānoto
kadastra apzīmējumu 8878 003 1237, 0,83 ha platībā saglabāt adresi Bākas iela 53
Mērsraga novads, LV – 3284. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0,83 ha platībā
Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).
15.
Par pašvaldības 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 – 14 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 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus “Pašvaldības atsavināmās kustamās mantas – lidlauka
skrejceļu betona plākšņu izsoles noteikumi”.
16.
Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas OPEL ANTARA izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Noteikumi nosaka kārtību, kādā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdota
pašvaldības kustamā manta – vieglās automašīnas OPEL ANTARA, ar valsts
reģistrācijas Nr. HG 1006 izsolīšanu. 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.
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 noteikumus “Pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas
OPEL ANTARA izsoles noteikumi”.
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17.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2021. gada budžeta grozījumiem
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. pantu,
un likumu “Pašvaldības 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 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu
plāna grozījumus 12 042 eiro apmērā;
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu
plānu 1 659 863 eiro apmērā;
3. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības2021.gada aizņēmuma plāna
grozījumus sakarā ar aizņēmumu no valsts kases 53 372 eiro budžeta izdevumu
segšanai;
4. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2021. gada aizņēmumu plānu 53 372
eiro apmērā;
5. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta izdevumu
grozījumus 65 414 eiro apmērā;
6. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta izdevumu
plānu 1 833 701 eiro apmērā;
7. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2021 Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 2/2021 “Par Mērsraga novada pašvaldības 2021. gada
budžetu””.
18.
Par telpu nomas maksu Mērsraga Tautas namā un brīvdabas estrādē
“Jēgerleja”
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 21. panta 14.punkta a) apakšpunktu, noteikt
sekojošu maksu par Mērsraga tautas nama telpu un brīvdabas estrādes „Jēgerleja”
nomu:
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 tautas nama telpu un brīvdabas estrādes „Jēgerleja”
nomas maksu:
Mērsraga Tautas nama Lielā zāle
+palīgtelpas (tualete + grimētava):
Maksimālais sēdvietu skaits:147
Publiskie pasākumi
Slēgtie pasākumi
Semināri, konferences, sapulces
Noma stundā
Mazā zāle + palīgtelpas (tualetes):
Publiskie pasākumi

EUR 150,00 (par pasākumu)
EUR 150,00(par pasākumu)
EUR 100,00 (visa diena)
EUR 30,00
Maksimālais cilvēku skaits:50
EUR 50,00 (visa diena)
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Slēgtie pasākumi
EUR 50,00 (visa diena)
Noma stundā
EUR 10,00
Estrāde „Jēgerleja”+ palīgtelpas (tualetes +
grimētavas + stāvlaukums)
Maksimālais sēdvietu skaits:1570
Publiskie pasākumi
EUR 300,00 (par pasākumu)
Noma stundā
EUR 50,00
2. Nomas maksa norādīta ar PVN.
3. Pašvaldības pakļautībā esošās iestādes Mērsraga Tautas nama telpas un Brīvdabas
estrādi “Jēgerleja” izmanto bez maksas.
19.
Par Mērsraga Tautas nama ieņēmumu novirzīšanu Mērsraga Tautas nama
budžetā
Dome izskatījusi Mērsraga Tautas nama vadītāja p.i. Jāņa Kaļiņičenko 2021.
gada 12.aprīļa iesniegumu par lūgumu izskatīt iespēju, ka Mērsraga Tautas nama
pasākumu ieņēmumu līdzekļus novirza tikai tautas nama vajadzībām, tādejādi ceļot
kultūras izaugsmi un kvalitāti novadā.
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:
Visu Mērsraga novada pašvaldības iestāžu ieņēmumi tiek novirzīti iestādes
vajadzībām 50 % apmērā no ieņēmumiem.
20.
Par neatkarīgu revidentu ziņojumu “Par SIA “Mērsraga ūdens” finanšu
pārskatu”
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
SIA “Auditorfirma Alianse” ir veikusi SIA “Mērsraga ūdens” 2020. gada
pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2020.
gada 31. decembra bilanci, 2020. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla
izmaiņu pārskatu un citu paskaidrojošu informāciju.
SIA “Auditorfirma Alianse” atzinusi, ka minētais finanšu pārskats sniedz
patiesu un skaidru priekšstatu par SIA “Mērsraga ūdens” finansiālo stāvokli 2020. gada
31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2020. gadā
Saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu
likuma prasībām,
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:
Pieņemt zināšanai Neatkarīgu revidentu ziņojumu par SIA “Mērsraga ūdens”
finanšu pārskatu.
21.
Par neatkarīgu revidentu ziņojumu “Par Mērsraga novada pašvaldības finanšu
pārskatu”
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
SIA “Auditorfirma Alianse” ir veikusi Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada
31. decembra pārskatu par pašvaldības finansiālo stāvokli, 2020. gada pārskatu par
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pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem, pašvaldības pašu kapitāla izmaiņu
pārskatu par 2020. gadu, pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2020. gadu.
SIA “Auditorfirma Alianse” atzinusi, ka minētais finanšu pārskats sniedz
patiesu un skaidru priekšstatu par Mērsraga novada pašvaldības finansiālo stāvokli
2020. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām
2020. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra
noteikumu Nr. 1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtības” nosacījumiem.
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:
Pieņemt zināšanai Neatkarīgu revidentu ziņojumu par Mērsraga novada
pašvaldības finanšu pārskatu.

Sēdi beidz: plkst. 11.00
Sēdes vadītājs

Roberts Šiliņš

Protokoliste

Madara Brāle
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