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MĒRSRAGA NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr.9
Mērsragā,

2013.gada 21.maijā

Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst.15.00
Darba kārtība:
1.Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
2.Par Mērsraga novada bibliotēkas normatīvo dokumentu apstiprināšanu
3.Par Mērsraga novada bibliotēkas un Informācijas centra pakalpojumu maksu
4.Par Mērsraga novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem
5.Par parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
6.Par īpašuma „Mērsraga kuģu remonta iecirknis” sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu
7.Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu īpašumam „Dzintariņi”
8. Par Administratīvās apgabaltiesas sprieduma izpildi
9.Par Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu
10.Par štata vienības „Mērsraga bērnu, jauniešu iniciatīvu centra vadītāja” apstiprināšanu

Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Jānis BUDREIKA
Vija KLĒVERE
Gunta FĪBIGA
Gvido ERĶIS
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Ivars SMILGA
Roberts ŠILIŅŠ
Aigars ŠTEINBERGS
Mareks JĒKABSONS
Ārija LOGINA
Nepiedalās:
Elviss MISIĶIS – darba dēļ
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Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Galvenā grāmatvede V.Puzānova, jurists A.Ūsiņš, NĪN administratore I.Rēvalde
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,
R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
1.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Ziņo domes jurists A.Ūsiņš
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pirmās daļas 16. punktu, 41. panta
pirmās daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas 7.punktu, un likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 10.panta trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 4.un 7.punktu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,
R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2013 Grozījumi Mērsraga novada domes
2011.gada 15.marta saistošajos noteikumos „Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai publiskās
vietās Mērsraga novadā” .

2.
Par Mērsraga novada bibliotēkas normatīvo dokumentu apstiprināšanu
Ziņo Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas pr-tājs R.Šiliņš
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,
R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
2.1.Apstiprināt Mērsraga novada bibliotēkas nolikumu.
2.2.Apstiprināt Mērsraga novada bibliotēkas lietošanas noteikumus.

3.
Par Mērsraga novada bibliotēkas un Informācijas centra pakalpojumu maksu
Ziņo Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas pr-tājs R.Šiliņš
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,
R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
noteikt maksu par pakalpojumiem Mērsraga novada bibliotēkā un Informācijas centrā:
1.Maksa par kopiju izgatavošanu iespieddarbiem un citiem dokumentiem:
1.1.A4 formāta vai mazākas 1 lapas kopēšana
(lapas viena puse)

0,05 Ls
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1.2.A4 formāta vai mazākas 1 lapas kopēšana
(lapas abas puses)
1.3.A4 formāta vai mazākas 1 lapas krāsaina
kopēšana (lapas viena puse)
1.4.A4 formāta vai mazākas 1 lapas krāsaina
kopēšana (lapas abas puses)

0,10 Ls
0,10 Ls
0,15 Ls

2.Maksa par iespieddarba vai cita dokumenta printēšanu

2.1.A4 formāta vai mazākas 1 lapas printēšana
(lapas viena puse)
2.2. A4 formāta vai mazākas 1 lapas printēšana
(lapas abas puses)
2.3. A4 formāta vai mazākas 1 lapas krāsaina
printēšana (lapas viena puse)
2.4. . A4 formāta vai mazākas 1 lapas krāsaina
printēšana (lapas abas puses)

0,05 Ls
0,10 Ls
0,10 Ls
0,15 Ls

3.Maksa par iespieddarbu vai citu dokumentu skenēšanu
3.1.A4 formāta vai mazākas 1 lapas skenēšana (lapas
viena puse)
3.2. A4 formāta vai mazākas 1 lapas skenēšana (lapas
abas puses)

0,05 Ls
0,10 Ls

4.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46.pantu, un likumu “Par
pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, R.Šiliņš) , pret 1(I.Indruškeviča),
atturas 1(I.Indruškevičs), DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2013 Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.3/2013 „Par Mērsraga novada pašvaldības 2013.gada budžetu”(pievienoti protokolam –
pielikums Nr.4)
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.

5.
Par parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
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5.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Aivara Šauberga
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.
Aivaram Šaubergam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu „Saldētava”, adrese: Lielā iela 62 Mērsragā, Mērsraga novadā
(kadastra numurs 88785030056).
Tādējādi Aivaram Šaubergam 2013.gada 21.maijā nokavētie nodokļa maksājumi ir Ls
131,60, 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 Aivara Šauberga 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 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,
R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Aivara Šauberga, (personas kods),( deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
nodokļa parādu Ls 131,60( viens simts trīsdesmit viens lats un 60 sant.), tai skaitā:
Personīgā
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
Ēkas – 1689 118,29
13,31
131,60
Mērsraga
LV85UNLA0
novada
05001651541
pašvaldība 4
LV74HABA0
55103028761
4

īpašuma
Kods

UNLALV2
X
HABALV2

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 Aivara Šauberga 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 Aivara Šauberga( 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.
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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.
5.2. Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Gundara Bogdanova
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.
Gundaram Bogdanovam ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamajiem īpašumiem „Dzidrumi” un „Upesgrīvas Ziediņi” Upesgrīvā, Mērsraga
novadā ( kadastra numurs 88780010042 un 88780010118).
Tādējādi Gundaram Bogdanovam 2013.gada 21.maijā nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 217,00, 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 Gundara Bogdanova 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 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,
R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Gundara Bogdanova,(personas kods),(deklarētā dzīvesvieta), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 217,00(divi simti septiņpadsmit), tai skaitā:
Pamat- Nokavējum
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Kods
Personīgā
konta nr.
parāds
a nauda
parāda
iestāde
summa
113,53
11,50
125,03
Mērsraga
Zeme - 79
LV85UNLA0 UNLALV2
novada
05001651541 X
7,06
0,77
7,83
pašvaldība 4
Ēkas- 1809
LV74HABA0 HABALV2
79,06
0,97
80,03
Zeme - 141
55103028761
4
4,06
0,05
4,11
Ēkas – 1856
KOPĀ:

203,71

13,29

217,00

un ar to piedziņu saistītos izdevumus, secīgi izmantojot šādus piespiedu līdzekļus:
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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 Gundara Bogdanova 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 Gundara Bogdanova( 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.
5.3.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Kristapa Skalberga
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.
Kristapam Skalbergam 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 19”(Gatvari), Mērsragā, Mērsraga novadā ( kadastra numurs
88780030494).
Tādējādi Kristapam Skalbergam 2013.gada 21.maijā nokavētie nodokļa maksājumi ir
Ls 196,14, 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 Kristapa Skalberga 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 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,
R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no Kristapa Skalberga, (personas kods),(deklarētā dzīvesvieta ), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 196,14(viens simts deviņdesmit seši lati un 14 sant.), tai skaitā:
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Personīgā
konta nr.

22,72

10,31

Kopējā
parāda
summa
33,03

Zeme- 701

118,35

44,76

163,11

KOPĀ:

141,07

55,07

196,14

Ēkas – 2205

Pamatparāds

Nokavējum
a nauda

Saņēmēja
iestāde
Mērsraga
novada
pašvaldība

Konts

Kods

LV85UNLA0 UNLALV2
05001651541 X
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 Kristapa Skalberga 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 Kristapa Skalberga( 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 īpašuma „Mērsraga kuģu remonta iecirknis” sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Novada dome izskatījusi Jāņa Porīša, (dzīvesvietas adrese), 2013.gada 30.aprīļa
iesniegumu par viņam piederošā īpašuma „Mērsraga kuģu remonta iecirknis” sadalīšanu divos
atsevišķos īpašumos un nosaukumu piešķiršanu šiem īpašumiem.
Dome konstatē: minētais īpašums sastāv no 2 atsevišķām ēkām- būvēm : piestātnes un
noliktavas(angāra).
Saskaņā ar Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
MK 03.11.2009. noteikumu „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,
R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
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1.Atļaut sadalīt īpašumu „Mērsraga kuģu remonta iecirknis” , adrese: Lielā iela 62,
Mērsrags, Mērsraga novads, kad.Nr.8878 503 0059, divos atsevišķos īpašumos.
2.Izveidot ēku-būvju īpašumu ar nosaukumu „Piestātne Nr.2”, kad.apzīmējums
88780030146016, ar adresi Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads, kas atrodas Mērsraga
ostas teritorijā.
3.Izveidot ēku-būvju īpašumu ar nosaukumu „Laivu angārs” , kad.apzīmējums
88780030146012, ar adresi Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads, kas atrodas Mērsraga
ostas teritorijā.

7.
Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu īpašumam „Dzintariņi”
Ziņo Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs J.Budreika
Novada dome izskatījusi Lauras Siliņas, (dzīvesvietas adrese), 2013.gada 9.maija
iesniegumu ar lūgumu precizēt zemes lietošanas mērķus viņai piederošajam īpašumam
„Dzintariņi” Mērsraga novadā.
Dome konstatē: minētais īpašums saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu
atrodas Mērsragā, teritorijā ar nosaukumu „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka pašvaldības
autonomo funkciju – saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību, un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,
R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
īpašuma „Dzintariņi” Mērsragā, Mērsraga novadā, zemei ,kad.Nr.8878 003 0863,
kopējā platība 0,6021 ha, noteikt 2 lietošanas mērķus:
1) 0,2000 ha – individuālā dzīvojamo māju apbūve, kods 0601;
2) 0,4021 ha – lauksaimniecības zeme, kods 0101.

8.
Par Administratīvās apgabaltiesas sprieduma izpildi
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
2013. gada 29.janvārī Administratīvā apgabaltiesa izskatīja un apmierināja Alberta
Neilanda (personas kods 110348-12503) pieteikumu daļā uzliekot par pienākumu Mērsraga
novada pašvaldībai izdot labvēlīgu administratīvo aktu, ar ko pieteicējam Albertam Neilandam
turpmāk katru mēnesi no Mērsraga novada pašvaldības budžeta līdzekļiem jāizmaksā pabalsts
Ls 69,82 (sešdesmit deviņi lati, 82 santīmi) apmērā, kas šobrīd kopā pirms nodokļu nomaksas ir
Ls 1885,14 (viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit pieci lati, 14 santīmi).
Pamatojoties uz augstākminēto uz saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, I.Smilga, M.Jēkabsons, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret
1(V.Klēvere), atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Atcelt 2011.gada 15. februāra Mērsraga novada domes lēmumu Nr. 16 (punkts Nr. 4.)
„Par pabalsta izmaksu A. Neilandam” .
2. Izmaksāt Albertam Neilandam (personas kods 110348-12503) pabalstu Ls 69,82
apmērā mēnesī par laika periodu no 2011.gada 31.janvāra, kad Alberts Neilands ar
iesniegumu vērsās pašvaldībā, kopā Ls 1885,14 (viens tūkstotis astoņi simti
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astoņdesmit pieci lati, 14 santīmi), saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada
domes deputāta statusa likuma 151.panta otro daļu.
3. Atmaksāt Albertam Neilandam (personas kods 110348-12503) valsts nodevu Ls 20,00
(divdesmit lati, 00 santīmi), saskaņā Administratīvā apgabaltiesas 2013.gada
13.janvāra spriedumu.
4. Izmaksājamo summu paredzēt no Mērsraga novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

9.
Par Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 68.pantu, kas nosaka, ka pēc domes
priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru un Darba likuma 46.pantu, kurā teikts,
ka noslēdzot darba līgumu, var noteikt pārbaudi, lai noskaidrotu, vai darbinieks atbilst viņam
uzticētā darba veikšana,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, I.Smilga, M.Jēkabsons, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš) , pret nav,
atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Par Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektoru iecelt Krišjāni Šneideru.
2. Slēdzot darba līgumu noteikt pārbaudes laiku 3 (trīs) mēneši.

10.
Par štata vienības „Mērsraga bērnu, jauniešu iniciatīvu centra vadītāja” apstiprināšanu
Ziņo Sociālā dienesta vadītāja G.Fībiga
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (L.Karlsons, J.Budreika, A.Šteinbergs, Ā.Logina,
G.Fībiga, I.Smilga, M.Jēkabsons, V.Klēvere, G.Erķis, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča,
R.Šiliņš) , pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1.Izveidot štata vienību „Mērsraga bērnu, jauniešu iniciatīvu centra vadītāja” ar
2013.gada 27.maiju, nosakot darba algu Ls 200,00 mēnesī (no Sociālā dienesta budžeta).

Sēdi beidz plkst.16.00

Sēdes vadītājs

Protokoliste

L.Karlsons

L.Valdemāre
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