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. 10
Mērsragā,

2021. gada 15.jūnijā

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 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
“Vectirveņi”;
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Bānīša
iela 1;
6. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām Mērsraga ostas
teritorijā;
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu;
8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu;
9. Par Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada Publisko pārskatu;
10. Par Daigas Liestiņas iesniegumu;
11. Par Arņa Gulbja iesniegumu;
12. Par Mērsraga novada pašvaldības 2021. gada budžeta grozījumiem;
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā;
14. Par adreses piešķiršanu;
15. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par materiālo palīdzību
audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušam bērnam Mērsraga
novadā”;
16. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības un pašvaldības
pabalstiem Mērsraga novadā”;
17. Par personas ievietošanu ilgstošās aprūpes iestādē.
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:
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 17 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 Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
“Vectirveņi”
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi SIA “Metrum” Talsu biroja sertificētas zemes ierīkotājas
Ineses Kurātes zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Vectirveņi”,
Mērsrags, Mērsraga novads kadastra numurs 8878 003 0746 ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0746.

Zemes ierīcības projekts paredz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8878 003
0746 (platība 1,76 ha) sadalīt divās zemes vienībās, atdalot atsevišķu zemes gabalu 0,31 ha
platībā (platības 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 1245 – 1,45 ha platībā
2. Zemes vienības kadastra apzīmējums 8878 003 1246 - 0,31 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 “Vectirveņi”, Mērsrags,
Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 003 0746, 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 1245, 1,45 ha platībā saglabāt adresi “Vectirveņi”,
Mērsrags, Mērsraga novads, LV – 3284. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 1,45
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 1246, 0,31 ha platībā piešķirt adresi “Maztirveņi”,
Mērsrags, Mērsraga novads, LV – 3284. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0,31
ha platībā Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
5.
Par Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Bānīša
iela 1
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi SIA “ENERGOPLĀNS” projekta izstrādes vadītājas Diānas
Gliezdenieces zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Bānīša iela 1
Mērsrags, Mērsraga novads kadastra numurs 8878 003 0058 ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0058.
Zemes ierīcības projekts paredz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8878 003
0058 (platība 0,8870 ha) sadalīt divās zemes vienībās, atdalot atsevišķu zemes gabalu
0,1466 ha platībā (platības var tikt precizētas zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā).
Projektēto zemes vienību kadastra apzīmējumi un platība, atbilstoši grafiskajam
pielikumam (Pielikums Nr.3):
1.Zemes vienības kadastra apzīmējums 8878 003 1247 – 0,7407 ha platībā
2. Zemes vienības kadastra apzīmējums 8878 003 1248 - 0,1466 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 Bānīša iela 1, Mērsrags,
Mērsraga novads, kadastra apzīmējums 8878 003 0058, 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 1247, 0,7407 ha platībā un ēkām ara kadastra
apzīmējumiem 8878 003 0058 001, 8878 003 0058 002, 8878 003 0058 003 saglabāt
adresi Bānīša iela 1, Mērsrags, Mērsraga novads, LV – 3284. Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis: 0,7407 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 1248, 0,1466 ha platībā piešķirt adresi Bānīša iela 1A,
Mērsrags, Mērsraga novads, LV – 3284. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0,1466
ha platībā Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
6.
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 25. maija iesniegumu par
lietošanas mērķu noteikšanu. Iesniegumā lūgts pieņemt lēmumu par zemes lietošanas
mērķi Mērsraga ostas teritorijā esošajai zemes vienības daļai.
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) Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146 precizēt
zemes lietošanas mērķiem piekrītošās platības, nosakot platībai
0,2 ha jaunu lietošanas mērķi komercdarbību objektu apbūve
(kods 0801);
2) Samazināt zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003
0146 platību, kam noteikts lietošanas mērķis noliktavu apbūve
(kods 1002) par 0,2 ha.
7.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Izvērtējot Mērsraga novada nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas
sistēmas informāciju, tika konstatēts, ka ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kuri nav
piedzenami saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” noteikumiem. Likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 25. pantā paredzēti gadījumi, kad nekustamā īpašuma
nodokli dzēš: 25. panta pirmās daļas trešajā punktā noteikts, ka nekustamā īpašuma
nodokļa parādu dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja
nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda
naudas un nokavējuma naudas. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.
panta pirmās daļas 4.punktu nodokļu parādu dzēš nodokļu maksātājam attiecībā uz
bezstrīda kārtībā piedzenamiem nokavētiem nodokļu maksājumiem – ja lēmums par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis spēku, t.i. ja trīs gadu laikā nav bijis
iespējams lēmumu izpildīt. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta

pirmās daļas 5. punktu nodokļu parādu dzēš, ja nodokļa parāds ir mazāks par 15,- EUR
un ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9. panta otro daļu pašvaldība izbeidz nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piespiedu piedziņu, ja piespiedu piedziņas izpildes termiņš pārsniedz septiņus gadus no
nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „ Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās
daļas 3.punktu, 4. punktu, 5. punktu, 25. panta trešo daļu, 26. panta 6.1 daļu, likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro 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:
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1801,70 euro, tai skaitā pamatparāds
1240,24 euro un nokavējuma nauda 561,46 euro, saskaņā ar sarakstu Pielikumā Nr.4.
8.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
8.1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Vairim Beiševam
Dome izskatījusi nekustamā īpašuma Lielā iela 41-14, Mērsrags, Mērsraga
novads, īpašnieka 2021. gada 27. maija iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par
deklarēto dzīvesvietu Vairim Beiševam, personas kods xxxxxx-xxxxx, sakarā ar to, ka
ir zudis tiesiskais pamats deklarēt dzīvesvietu Lielā iela 41-14, Mērsrags, Mērsraga
novads. Persona uzaicināta sniegt skaidrojumus, kā arī iesniegt dokumentus, ja tādi ir,
kas apliecinātu, tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu konkrētajā adresē. Dokumenti, kas
apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē – nav.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 47. panta ceturto daļu, Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 15. pantu un 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka personas
pienākums ir viena mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā dzīvesvietā, 11. pantu un
12. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka kārtību deklarēto ziņu pārbaudei un
anulēšanai, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu”,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1) Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Vairim Beiševam, Lielā iela 41-14,
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.
8.2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Jānim Ķirsim
Dome izskatījusi nekustamā īpašuma Lielā iela 41-14, Mērsrags, Mērsraga
novads, īpašnieka 2021. gada 27. maija iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par
deklarēto dzīvesvietu Jānim Ķirsim, personas kods xxxxxx-xxxxx, sakarā ar to, ka ir
zudis tiesiskais pamats deklarēt dzīvesvietu Lielā iela 41-14, Mērsrags, Mērsraga
novads. Persona uzaicināta sniegt skaidrojumus, kā arī iesniegt dokumentus, ja tādi ir,
kas apliecinātu, tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu konkrētajā adresē. Dokumenti, kas
apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē – nav.

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 47. panta ceturto daļu, Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 15. pantu un 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka personas
pienākums ir viena mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā dzīvesvietā, 11. pantu un
12. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka kārtību deklarēto ziņu pārbaudei un
anulēšanai, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu”,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1) Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Jānim Ķirsim, Lielā iela 41-14,
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.
8.3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Elitai Krūzei
Dome izskatījusi nekustamā īpašuma Lielā iela 41-14, Mērsrags, Mērsraga
novads, īpašnieka 2021. gada 27. maija iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par
deklarēto dzīvesvietu Elitai Krūzei, personas kods xxxxxx-xxxxx, sakarā ar to, ka ir
zudis tiesiskais pamats deklarēt dzīvesvietu Lielā iela 41-14, Mērsrags, Mērsraga
novads. Persona uzaicināta sniegt skaidrojumus, kā arī iesniegt dokumentus, ja tādi ir,
kas apliecinātu, tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu konkrētajā adresē. Dokumenti, kas
apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē – nav.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 47. panta ceturto daļu, Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 15. pantu un 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka personas
pienākums ir viena mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā dzīvesvietā, 11. pantu un
12. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka kārtību deklarēto ziņu pārbaudei un
anulēšanai, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu”,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1) Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Elitai Krūzei, Lielā iela 41-14,
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.
8.4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Aleksandram Stockim
Dome izskatījusi nekustamā īpašuma Zvejnieku iela 4, Mērsrags, Mērsraga
novads, īpašnieces 2021. gada 25. maija iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par
deklarēto dzīvesvietu Aleksandram Stockim, personas kods xxxxxx-xxxxx, sakarā ar
to, ka ir zudis tiesiskais pamats deklarēt dzīvesvietu Zvejnieku iela 4, Mērsrags,
Mērsraga novads. Persona uzaicināta sniegt skaidrojumus, kā arī iesniegt dokumentus,
ja tādi ir, kas apliecinātu, tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu konkrētajā adresē.
Dokumenti, kas apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē – nav.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 47. panta ceturto daļu, Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 15. pantu un 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka personas
pienākums ir viena mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā dzīvesvietā, 11. pantu un
12. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka kārtību deklarēto ziņu pārbaudei un

anulēšanai, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu”,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1) Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Aleksandram Stockim Zvejnieku iela
4, 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.
8.5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ilo Zvaigznītim
Dome izskatījusi nekustamā īpašuma Dzintaru iela 9-8, Mērsrags, Mērsraga
novads, īpašnieces 2021. gada 1. jūnija iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu Ilo Zvaigznītim, personas kods xxxxxx-xxxxx, sakarā ar to, ka ir zudis
tiesiskais pamats deklarēt dzīvesvietu Dzintaru iela 9-8, Mērsrags, Mērsraga novads.
Persona uzaicināta sniegt skaidrojumus, kā arī iesniegt dokumentus, ja tādi ir, kas
apliecinātu, tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu konkrētajā adresē. Dokumenti, kas
apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē – nav.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 47. panta ceturto daļu, Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 15. pantu un 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka personas
pienākums ir viena mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā dzīvesvietā, 11. pantu un
12. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka kārtību deklarēto ziņu pārbaudei un
anulēšanai, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu”,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
3) Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ilo Zvaigznītim Dzintaru iela 9-8,
Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284.
4) Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV3401.
9.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada Publisko pārskatu
Ziņo Mērsraga novada domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats, sagatavots
saskaņā ar likumu “Par budžetu un finanšu vadību”, 2010. gada 5. maija Ministru
kabineta noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”. Pārskatā
atspoguļota Mērsraga novada amatpersonu un speciālistu darbība, komiteju un komisiju
darbs, finanšu līdzekļu plūsma, kā arī sniegts neliels ieskats svarīgākajos notikumos
2020. gadā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 72. 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:
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2020. gada Publisko pārskatu.

10.
Par Daigas Liestiņas iesniegumu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
Dome izskatījusi Daigas Liestiņas 2021. gada 29. maija iesniegumu par lūgumu
piešķirt 300 m2 mazdārziņam, Mērsraga novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā
īpašumā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0439, Lielā iela 53, Mērsrags, Mērsraga
novads.
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – 1 (D.Skvorcova) DOME
NOLEMJ:
Piešķirt 300 m2 mazdārziņam, Mērsraga novada pašvaldībai piederošajā
nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0439, Lielā iela 53, Mērsrags,
Mērsraga novads.
11.
Par Arņa Gulbja iesniegumu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
Dome izskatījusi Arņa Gulbja 2021. gada 2.j ūnija iesniegumu par lūgumu
piešķirt zemi nomai - mazdārziņam, Mērsraga novada pašvaldībai piederošajā
nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0971.
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – 1 (D.Skvorcova) DOME
NOLEMJ:
Piešķirt 600 m2 mazdārziņam, Mērsraga novada pašvaldībai piederošajā
nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0971.
12.
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 izdevumu
grozījumus 8 000 eiro apmērā.
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta izdevumu
plānu 1 843 362 eiro apmērā.
3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6/2021 Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 2/2021 “Par Mērsraga novada pašvaldības 2021. gada
budžetu””.
13.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
13.1.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.,16.02.2021./21-1346, kas stājās spēkā
23.02.2021. un kļuva neapstrīdams 25.03.2021., kā arī brīdinājumi 09.12.2019. Nr.43/437, kas stājās spēkā 16.12.2019.un kļuva neapstrīdams 14.01.2020.,03.12.2020.
Nr.4-3/362, kas stājās spēkā 10.12.2020. un kļuva neapstrīdams08.01.2021. 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 2021. gada 15.jūniju ir parādā Mērsraga novada
budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām Lielā iela 154, Mērsrags,
Mērsraga novads, ½ domājamo daļu 1264,89 euro, nokavējuma naudu 167,05 euro,
kopā 1431,94 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 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 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 Daiņa Bērziņa, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta:
xxxxxxxxxxxxxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1431,94 euro (viens tūkstotis
četri simti trīsdesmit viens euro un 94 centi) , tai skaitā:
PamatNokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Personīgā
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
957.– Zeme

157,40

30,94

188,34

2376. - Ēkas

1107,49

136,11

1243,60

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

KOPĀ:

1431,94

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).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
13.2.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Sergej Plingau
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
Ņemot vērā, ka Sergej Plingau 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 21.01.2020./20-204, kas stājās
spēkā 28.01.2020. un kļuva neapstrīdams 26.02.2020.,15.02.2021/21-1319, kas stājās
spēkā 22.02.2021. un kļuva neapstrīdams 23.03.2021., kā arī brīdinājums 18.02.2021.
Nr.4-3/71, kas stājās spēkā 25.02.2021. un kļuva neapstrīdams 26.03.2021., un kurā
Sergej Plingau piedāvāts veikt nokavēto nodokļu samaksu labprātīgi – nav apmaksāti.
Tāpat Sergej Plingau minēto brīdinājumu nav apstrīdējis.
Sergej Plingau ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu “Irbes”, Mērsraga novadā (kadastra numurs 8878 001
0052).
Tādējādi Sergej Plingau uz 2021. gada 15. jūniju ir parādā Mērsraga novada
budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Irbes”, Mērsraga novads 332,86 euro,
nokavējuma naudu 31,12 euro, kopā 363,98 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 Sergej Plingau 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 Sergej Plingau, dzimšanas dati xxxxxx-xxxxx dzīvesvietas adrese
xxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 363,98 euro (trīs simti sešdesmit trīs
euro un 98 centi), tai skaitā:
Personīgā
Nokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Pamatnauda
konta nr.
parāds
parāda
iestāde
summa
18322.–
Zeme

332,86

31,12

363,98

KOPĀ:

363,98

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 Sergej Plingau 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 Sergej Plingau ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām).
2. Aprēķināt nokavējuma nauda saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29. panta otro daļu, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu.
3. Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un
to izpilda nodokļu administrācijas ierēdnis atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināts
tiesu izpildītājs saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta septītās daļas
1. un 2.punktu.
4. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 37.1.panta otro daļu 30 dienu
laikā pēc šī lēmuma saņemšanas, lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas
Liepājas tiesu namā (pasta adrese - Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.

14.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi Ivetas Boļšejas 2021. gada 11. jūnija iesniegumu (reģistrēts ar
Nr.133) par lūgumu piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8878 001 0065
adresi “Brīvkalni”, Upesgrīva, Mērsraga novads, LV-3284.
Konstatē: Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8878 001 0065, 0,3702 ha
platībā, saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu atrodas teritorijā Dzīvojamā
apbūve jūras piekrastes ainavā (DZJ). Šobrīd īpašumam nav noteikta adrese, ir
nosaukums “Brīvkalni”, Mērsraga novads, zemes vienība tiek apbūvēta.
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” 2.7.,2.8. punktu un 2.9.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir
viensēta, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta
ēka; zemes vienība, uz kuras atļauts būvēt minētos objektus,
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:
Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8878 001 0065, kurā ietilpst
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8878 001 0065 piešķirt adresi “Brīvkalni”,
Upesgrīva, Mērsraga novads, LV-3284. (Adresācijas objektu tipa kods - 108).
15.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par materiālo palīdzību
audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušam bērnam Mērsraga
novadā”
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
panta
pirmo
un
piekto
daļu
un
Ministru
kabineta
25.2
2005.
gada
15.
novembra
noteikumu
Nr.
857
“Noteikumi
par
sociālajām
garantijām
bārenim
un
bez
vecāku
gādības
palikušajam
bērnam,
kurš
ir
ārpusģimenes
aprūpē,
kā
arī
pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. un 31.1 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. Apstiprināt grozījumus Mērsraga novada Domes 2020. gada 18. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 16/2019 “Par materiālo palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušam bērnam Mērsraga novadā”
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2021 “Grozījumi Mērsraga novada
Domes 2020. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 16/2019 “Par materiālo
palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušam bērnam
Mērsraga novadā””.
16.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības un pašvaldības
pabalstiem Mērsraga novadā
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 36. panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2020. gada 17.
decembra noteikumiem Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas
izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 2.,9.,10.,11.,12., 13., 15., 16. 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. Apstiprināt grozījumus Mērsraga novada domes 2019. gada 17. decembra
Saistošajos noteikumos Nr. 10/2019 “Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības
un pašvaldības pabalstiem Mērsraga novadā ”;
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2021 “Grozījumi Mērsraga novada domes
2019. gada 17. decembra Saistošajos noteikumos Nr. 10/2019 “Saistošie noteikumi
par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Mērsraga novadā ””.
17.
Par personas ievietošanu ilgstošās aprūpes iestādē
Dome izskatījusi fiziskas personas 2021. gada 27. maija iesniegumu (reģistrēts
ar Nr.128) ar lūgumu viņu ievietot ilgstošas aprūpes iestādē. Personai ir invaliditāte,
vienīgie ienākumi ir 255,53 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.
Sēdi beidz: plkst. 11.00
Sēdes vadītājs

Roberts Šiliņš

Protokoliste

Madara Brāle

