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.7
Mērsragā,

2013.gada 16.aprīlī

Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst.15.00
Darba kārtība:
1.Par izpilddirektora Ivo Tikuma atbrīvošanu no ieņemamā amata
2.Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
3.Par dabā neesošu adrešu likvidēšanu
4.Par īpašumu sadalīšanu
5.Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā
6.Par struktūrvienības „Mērsraga novada jauniešu dome” izveidošanu
7.Par SIA „Mērsraga Ūdens” 2012.finanšu gada pārskata apstiprināšanu
8.Par aizņēmumu Valsts kasē
9.Par nosaukuma piešķiršanu ēkai
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Jānis BUDREIKA
Vija KLĒVERE
Gunta FĪBIGA
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Ivars SMILGA
Roberts ŠILIŅŠ
Aigars ŠTEINBERGS
Mareks JĒKABSONS
Nepiedalās:
Ārija LOGINA -slimības dēļ
Elviss MISIĶIS – darba dēļ
Gvido ERĶIS – darba dēļ
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Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Izpilddirektors Ivo Tikums, galvenā grāmatvede V.Puzānova, SIA „Mērsraga Ūdens”
grāmatvede R.Šamajeva
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Fībiga,
I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturasnav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
1.
Par izpilddirektora Ivo Tikuma atbrīvošanu no amata
Ziņo domes priekssēdētājs L.Karlsons
Novada dome izskatījusi izpilddirektora Ivo Tikuma 2013.gada 26.marta iesniegumu
ar lūgumu atbrīvot viņu no izpilddirektora amata ar šā gada 27.aprīli personisku iemeslu
dēļ.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par( L.Karlsons, J.Budreika, G.Fībiga, I.Smilga,
M.Jēkabsons, V.Klēvere, I.Indruškevičs, R.Šiliņš), pret 1(I.Indruškeviča), atturas-nav,
(A.Šteinbergs balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
atbrīvot izpilddirektoru Ivo Tikumu no amata ar šā gada 27.aprīli pamatojoties uz
viņa rakstisko iesniegumu.
2.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un LR
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu 18. punktu,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Fībiga,
I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturasnav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2013 “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala
nomas maksas aprēķināšanas kārtību Mērsraga novadā” (pielikums Nr.1).

3.
Par dabā neesošu adrešu likvidēšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Ņemot vērā, ka adreses: Ceriņu iela 28, Mērsrags, Mērsraga novads un „Siliņi”
Mērsrags, Mērsraga novads dabā neeksistē,
saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu un
MK 03.11.2009.noteikumu Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Fībiga,
I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturasnav, DOME NOLEMJ:
likvidēt adreses: 1) Ceriņu iela 28, Mērsrags, Mērsraga novads,
2) „Siliņi”, Mērsrags, Mērsraga novads.
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4.
Par īpašumu sadalīšanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
4.1.Novada dome izskatījusi Māra Mosa pilnvarotās personas Rūtas Mosas,
(dzīvesvietas adrese), 2013.gada 18.marta iesniegumu par četru zemes vienību atdalīšanu
no īpašuma „Spīdolas” Mērsraga novadā un kopēja nosaukuma piešķiršanu atdalāmajām
zemes vienībām. Iesniegumam pievienota Ģenerālpilnvaras kopija.
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, Mērsraga novada teritorijas plānojumu, MK 03.11.2009. noteikumu
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Fībiga,
I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturasnav, DOME NOLEMJ:
1.Atļaut atdalīt no īpašuma „Spīdolas” , kad.Nr.8878 004 0054, četras zemes vienības:
1) ar kad.apzīmējumu 8878 002 0122, platība 3,8 ha;
2) ar kad.apzīmējumu 8878 002 0153, platība 3,6 ha;
3) ar kad.apzīmējumu 8878 002 0163, platība 1,7 ha;
4) ar kad.apzīmējumu 8878 004 0201, platība 6,5 ha.
2.Atdalāmajām zemes vienībām piešķirt kopēju nosaukumu „Jūras Spīdolas”.
4.2.Novada dome izskatījusi Spodras Āmures, (dzīvesvietas adrese), 2013.gada
2.aprīļa iesniegums par atļauju īpašuma „Drošvaldi” sadali 2 īpašumos. Iesniegumam
pievienota zemes robežu plāna kopija un zemesgrāmatas kopija.
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, Mērsraga novada teritorijas plānojumu, MK 03.11.2009. noteikumu
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Fībiga,
I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturasnav, DOME NOLEMJ:
1.Atļaut atdalīt no īpašuma „Drošvaldi” , 2.zemes vienību pēc plāna, kad. apzīmējums
8878 004 0003, platība 4,5 ha, zemes lietošanas mērķis-mežsaimniecība, kods 0101.
Atdalāmajai zemes vienībai atstāt nosaukumu „Drošvaldi”.
2.Pirmajai zemes vienībai(pēc plāna), kad.apzīmējums 8878 003 0106, platība 0,34 ha,
zemes lietošanas mērķis- individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, piešķirta
adrese: Brūkleņu iela 2, Mērsrags, Mērsraga novads.
5.
Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
5.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Jevgēņija Okuncova
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Jevgenijam Okuncovam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
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nekustamo īpašumu „Saldētava”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 503
0056).
Tādējādi Jevgenijam Okuncovam 2013.gada 16.aprīlī nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 520,35 kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz Jevgenija Okuncova 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 minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Fībiga,
I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturasnav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Jevgenija Okuncova, (personas kods), (deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 520,35(pieci simti divdesmit lati un 35 sant.), tai skaitā:
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Personīgā
Saņēmēja
Konts
Kods
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
520,35
Mērsraga
Ēkas - 1688
484,69
35,66
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
LV74HABA0 HABALV2
55103028761
4

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 Jevgenija Okuncova 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 Jevgenija Okuncova( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta 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 - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
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5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
5.2.Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA
„IVOLGA”
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
SIA „IVOLGA” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu Kanāla ielā 15, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs 8878 003
0510) .
Tādējādi SIA „IVOLGA” 2013.gada 16.aprīlī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
233,53, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Uz SIA „IVOLGA” 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 minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Fībiga,
I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturasnav, DOME NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „IVOLGA”,reģ.Nr.49003000, juridiskā adrese: Celtnieku iela 4A ,
Rīga, LV – 1005, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 233,53 ( divi simti trīsdesmit trīs lati
un 53 sant.), tai skaitā
Personīgā
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
Pamat- Nokavējuma
konta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa
Ēkas - 1755 109,75
30,98
140,73
Mērsraga
LV85UNLA00 UNLALV2
novada
50016515414
X
Zeme-717
70,43
22,37
92,80
pašvaldība LV74HABA05
51030287614
HABALV2
2
KOPĀ
180,18
53,35
233,53
un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus,
vēršot piedziņu uz SIA „IVOLGA” mantu ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta 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.
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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 - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
5.3.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Ludmilas Buličovas
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu un likuma ”Par
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus, kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu , nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Ludmilai Buličovai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Dzintaru iela 1 -32”, Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs
88789000050).
Tādējādi Ludmilai Buličovai 2013.gada 16.aprīlī nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
36,86, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir piedzenami
piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Uz Ludmilas Buličovas 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 minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 4.
punktu, 41. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 26. panta
pirmo un trešo daļu,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Fībiga,
I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturasnav, DOME NOLEMJ:
1Piedzīt no Ludmilas Buličovas, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta ), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 36,86(trīsdesmit seši lati un 86 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Saņēmēja
Konts
Kods
Pamat- Nokavējum
Kopējā
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
25,26
Mērsraga
LV85UNLA0 UNLALV2
Ēkas
– 23,22
2,04
500542
novada
05001651541 X
pašvaldība 4
Zeme10,89
0,71
11,60
LV74HABA0 HABALV2
500067
55103028761
4
KOPĀ
34,11
2,75
36,86

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 Ludmilas Buličovas darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem
maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no citām personām
(Civilprocesa likuma 592.un 599.pants);
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1.3. vēršot piedziņu uz Ludmilas Buličovas( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Tiek aprēķināta 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 - Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401).
5. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.

6.
Par struktūrvienības „Mērsraga novada jauniešu dome” izveidošanu
Ziņo Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas pr-tāja vietniece G.Fībiga
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Jaunatnes
likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Fībiga,
I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturasnav, DOME NOLEMJ:
1.Izveidot struktūrvienību „Mērsraga novada jauniešu dome” ar šā gada 16.aprīli.
2.Ar 2014.gadu izveidot štata vienību „Jaunatnes lietu speciālists”.
3.2014.gada pašvaldības budžetā paredzēt līdzekļus struktūrvienības finansēšanai.

7.
Par SIA „Mērsraga Ūdens” 2012. finanšu gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo SIA „Mērsraga Ūdens” valdes loceklis A.Kozlovs
Iepazīstoties ar SIA „Mērsraga Ūdens” finanšu pārskatu par 2012.gadu, kas atspoguļo
zaudējumus Ls 15 175,00 apmērā un bilanci par kopējo summu Ls 980 843,00,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Fībiga,
I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturasnav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt SIA „Mērsraga Ūdens” 2012.gada pārskatu ar zaudējumiem, ievērojot LR
likuma „Par uzņēmumu gada pārskatiem” nostiprinātos noteikumus un nosacījumus.

8.
Par aizņēmumu Valsts kasē
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
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”. Nepieciešams Mērsraga novada domes lēmums par
Aizņēmumu Valsts kasē.
Pamatojoties uz augstāk minēto,
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atklāti balsojot, ar 10 balsīm par( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Fībiga,
I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturasnav, DOME NOLEMJ:
1.Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Projektam Nr. 12-08-LL18-L413201-000006
„Tautastērpu iegāde Mērsraga vidusskolas 1.-4.klases un 5.-9.klases deju kolektīviem” par
kopējo summu 5 833,30 LVL.
2. Atliktā maksājuma termiņš 3 gadi, aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš 5 gadi.
3.Aizņēmuma garantija - Mērsraga novada pašvaldības budžets.
9.
Par nosaukuma piešķiršanu ēkai
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Novada dome izskatījusi Ludmilas Sibiļevas, (dzīvesvietas adrese), 2013.gada
16.aprīļa iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu viņai piederošai ēkai.
Dome konstatē: ēka atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes ar adresi Ozolu iela 19,
Mērsrags, Mērsraga novads. Lai ēku varētu reģistrēt zemesgrāmatā ,tai nepieciešams
piešķirt nosaukumu.
Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumu „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par( L.Karlsons, A.Šteinbergs, J.Budreika, G.Fībiga,
I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturasnav, DOME NOLEMJ:
ēkai, kas atrodas uz pašvaldības zemes Ozolu ielā 19, Mērsragā, Mērsraga novadā,
piešķirt nosaukumu „OZOLU IELA 19”.

Sēdi beidz plkst.16.00

Sēdes vadītājs

L.Karlsons

Protokoliste

L.Valdemāre
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