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MĒRSRAGA NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr.3
Mērsragā,

2013.gada 24.janvārī

Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst.15.00
Darba kārtība:
1.Par Mērsraga novada pašvaldības 2013.gada budžetu
2.Par Mērsraga novada pašvaldības štatu sarakstu un amata algām 2013.gadam
3.Par aizņēmumiem projektu realizācijai
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Aigars ŠTEINBERGS
Jānis BUDREIKA
Vija KLĒVERE
Ārija LOGINA
Elviss MISIĶIS
Gunta FĪBIGA
Mareks JĒKABSONS
Roberts ŠILIŅŠ
Gvido ERĶIS
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Nepiedalās:
Ivars SMILGA- darba dēļ
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Izpilddirektora p.i. Ivo Tikums, galvenā grāmatvede V.Puzānova
1.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2013.gada budžetu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46.pantu, un likumu “Par
pašvaldību budžetiem”,
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atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,.
R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2013 „Par Mērsraga novada pašvaldības
2013.gada budžetu”(pievienoti protokolam – pielikums Nr.1)
2.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmo daļu.
3.Saistošie noteikumi trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

2.
Par Mērsraga novada pašvaldības štatu sarakstu un amata algām 2013.gadam
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome
var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā
arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, un 21.panta 12.punktu, kas nosaka, ka tikai
dome var noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, kā arī šīs atlīdzības
izmaksāšanas un deputāta darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,.
R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME NOLEMJ:
apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības štatu sarakstu un amata algas 2013.gadam.

3.
Par aizņēmumiem projektu realizācijai
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
3.1.Mērsraga novada pašvaldībai ir apstiprināta dalība Eiropas Savienības Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Teritoriju
attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības,
atjaunošana un attīstība”.
„Atpūtas ielas rekonstrukcija”,, projekta Nr. 12-08-ZL12-Z401101-000007, kopējās
izmaksas 26 767,59 LVL, tai skaitā attiecināmās projekta izmaksas 20 000,00 LVL, no
kuriem 90% EZF finansējums ir 18 000,00 LVL un pašvaldības budžeta līdzfinansējums
sastāda 6 329,84 LVL, projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 2 437,75 LVL.
Ņemot vērā Projekta Nr. 12-08-ZL12-Z401101-000007 „Atpūtas ielas rekonstrukcija”
kopējo izmaksu palielināšanos, sakarā ar neattiecināmām izmaksām, kuras tiks ņemtas
papildus jau projekta attiecināmām izmaksām un līdzfinansējumam,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,.
R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē par kopējo summu 26 767,59 LVL.
2. Atliktā maksājuma termiņš 3 gadi.
3. Aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš 10 gadi.
4. Aizņēmuma atmaksas garantija - Mērsraga novada pašvaldības budžets.
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3.2.Mērsraga novada pašvaldībai ir apstiprināta dalība Eiropas Savienības Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Teritoriju
attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības,
atjaunošana un attīstība”.
„Dzintaru ielas rekonstrukcija”,, projekta Nr. 12-08-ZL12-Z401101-000001, kopējās
izmaksas 25 273,27 LVL, tai skaitā attiecināmās projekta izmaksas 19 653,50 LVL, no
kuriem 90% EZF finansējums ir 17 688,15 LVL un pašvaldības budžeta līdzfinansējums
sastāda 6 042,57 LVL, projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 1 542,55 LVL.
Ņemot ņemot vērā Projekta Nr. 12-08-ZL12-Z401101-000001 „Dzintaru ielas
rekonstrukcija” kopējo izmaksu palielināšanos, sakarā ar neattiecināmām izmaksām, kuras
tiks ņemtas papildus jau projekta attiecināmām izmaksām un līdzfinansējumam,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,.
R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts Kasē par kopējo summu 25 273,27 LVL.
2.

Atliktā maksājuma termiņš 3 gadi.

3.

Aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš 10 gadi,

4. Aizņēmuma atmaksas garantija - Mērsraga novada pašvaldības budžets.
3.3. Mērsraga novada pašvaldībai ir apstiprināta dalība Eiropas Savienības Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Teritoriju
attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības,
atjaunošana un attīstība”.
„Skatu torņu būvniecība”,, projekta Nr. 12-08-ZL12-Z401101-000030, kopējās
izmaksas 24 626,76 LVL, tai skaitā attiecināmās projekta izmaksas 19 635,42 LVL, no
kuriem 90% EZF finansējums ir 17 671,88 LVL un pašvaldības budžeta līdzfinansējums
sastāda 6 398,13 LVL, projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 556.25 LVL.
Ņemot vērā Projekta Nr. 12-08-ZL12-Z401101-000030 „Skatu torņu būvniecība”
kopējo izmaksu palielināšanos, sakarā ar neattiecināmām izmaksām, kuras tiks ņemtas
papildus jau projekta attiecināmām izmaksām un līdzfinansējumam,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,.
R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts Kasē par kopējo summu 24 626,76 LVL.
2. Atliktā maksājuma termiņš 3 gadi.
3. Aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš 10 gadi.
4. Aizņēmuma atmaksas garantija - Mērsraga novada pašvaldības budžets.
3.4. Mērsraga novada pašvaldībai ir apstiprināta dalība Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
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„Informācijas centra būvniecība”,, projekta Nr. 11-08-LL18-L413201-000005,
kopējās izmaksas 44 948,98 LVL, tai skaitā attiecināmās projekta izmaksas 20 000,00 LVL,
no kuriem 90% EZF finansējums ir 18 000,00 LVL un pašvaldības budžeta līdzfinansējums
sastāda 21 106,98 LVL, projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 5 842,00 LVL.
Ņemot vērā
Projekta Nr. 11-08-LL18-L413201-000005 „Informācijas centra
būvniecība” kopējo izmaksu palielināšanos, sakarā ar neattiecināmām izmaksām, kuras tiks
ņemtas papildus jau projekta attiecināmām izmaksām un līdzfinansējumam,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,.
R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē par kopējo summu 44 948,98 LVL.
2.Atliktā maksājuma termiņš 3 gadi.
3.Aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš 10 gadi.
4.Aizņēmuma atmaksas garantija - Mērsraga novada pašvaldības budžets.
3.5. Mērsraga novada pašvaldībai ir apstiprināta dalība Eiropas Savienības Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Teritoriju
attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības,
atjaunošana un attīstība”.
„Trotuāra izbūve Skolas ielā”,, projekta Nr. 12-08-ZL12-Z401101-000003, kopējās
izmaksas 25 361,40 LVL, tai skaitā attiecināmās projekta izmaksas 19 963,50 LVL, no
kuriem 90% EZF finansējums ir 17 967,15 LVL un pašvaldības budžeta līdzfinansējums
sastāda 6 269,85 LVL, projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 1 124,40 LVL.
Ņemot vērā Projekta Nr. 12-08-ZL12-Z401101-000003 „Trotuāra izbūve Skolas ielā”
kopējo izmaksu palielināšanos, sakarā ar neattiecināmām izmaksām, kuras tiks ņemtas
papildus jau projekta attiecināmām izmaksām un līdzfinansējumam,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,.
R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu par kopējo summu 25 361,40 LVL.
2. Atliktā maksājuma termiņš 3 gadi.
3. Aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš 10 gadi.
4. Aizņēmuma atmaksas garantija - Mērsraga novada pašvaldības budžets.
3.6. Mērsraga novada pašvaldībai ir apstiprināta dalība Eiropas Savienības Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Teritoriju
attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības,
atjaunošana un attīstība”.
„Skvēra izveide Mērsragā”,, projekta Nr. 12-08-ZL12-Z401101-000017, kopējās
izmaksas 29 692,70 LVL, tai skaitā attiecināmās projekta izmaksas 19 918,19 LVL, no
kuriem 90% EZF finansējums ir 17 926,37 LVL un pašvaldības budžeta līdzfinansējums
sastāda 6 266,33 LVL, projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 5 500,00 LVL.
Ņemot vērā Projekta Nr. 12-08-ZL12-Z401101-000017 „Skvēra izveide Mērsragā”
kopējo izmaksu palielināšanos, sakarā ar neattiecināmām izmaksām, kuras tiks ņemtas
papildus jau projekta attiecināmām izmaksām un līdzfinansējumam,
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atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,.
R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts Kasē par kopējo summu 29 692,70 LVL.
2. Atliktā maksājuma termiņš 3 gadi.
3. Aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš 10 gadi.
4. Aizņēmuma atmaksas garantija - Mērsraga novada pašvaldības budžets.
3.7. Mērsraga novada pašvaldībai ir apstiprināta dalība Eiropas Savienības Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Teritoriju
attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības,
atjaunošana un attīstība”.
„Saieta nama rekonstrukcija”,, projekta Nr. 12-08-ZL12-Z401101-000019, kopējās
izmaksas 22 901,21 LVL, tai skaitā attiecināmās projekta izmaksas 17 463,41 LVL, no
kuriem 90% EZF finansējums ir 15 717,07 LVL un pašvaldības budžeta līdzfinansējums
sastāda 5 351,19 LVL, projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 1 832,95 LVL.
Ņemot vērā Projekta Nr. 12-08-ZL12-Z401101-000019 „Saieta nama rekonstrukcija”
kopējo izmaksu palielināšanos, sakarā ar neattiecināmām izmaksām, kuras tiks ņemtas
papildus jau projekta attiecināmām izmaksām un līdzfinansējumam,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, E.Misiķis, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,.
R.Šiliņš), pret nav, atturas - nav , DOME NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts Kasē par kopējo summu 22 901,21 LVL.
2.

Atliktā maksājuma termiņš 3 gadi.

3.

Aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš 10 gadi.

4. Aizņēmuma atmaksas garantija - Mērsraga novada pašvaldības budžets.

Sēdi beidz 17.00

Sēdes vadītājs

L.Karlsons

Protokoliste

L.Valdemāre
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