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.5
Mērsragā,

2014.gada 18.martā

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1.Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
2.Par Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem
3.Par izmaiņām saistošajos noteikumos
4.Par atsevišķu adrešu piešķiršanu īpašumam ar adresi Lielā iela 11/11A, Mērsrags
5.Par atbalstu projektiem

Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Laima Valdemāre
Piedalās deputāti:
Dzintars CERAVS
Ārija LOGINA
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Roberts ŠILIŅŠ
Nepiedalās:
Aigars ŠTEINBERGS - komandējumā
Aivars UŠACKIS – darba dēļ
Gvido ERĶIS – darba dēļ

Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
galv.grāmatvede V.Puzānova, juriste I.Aleksejenkova
atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.
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1.
Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons iepazīstina klātesošos ar iepriekšējās sēdes lēmumu
izpildes pārskatu.
Vienojoties, DOME NOLEMJ:
pārskatu pieņemt zināšanai( pievienots protokolam).
2.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu,
un likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz novada domes Finanšu komitejas priekšlikumu 11.03.2014., atbalstīt
Mērsraga invalīdu centra projektu „Kusties vesels Mērsragā”, piešķirot
līdzfinansējumu 622 EUR, veikt budžeta grozījumus .
2. Pamatojoties uz novada domes Finanšu komitejas priekšlikumu 11.03.2014., atbalstīt
PII Dārta projektu „Sporta inventārs bērnu veselībai un kustību priekam”, piešķirot
līdzfinansējumu 850.14 EUR, veikt budžeta grozījumus.
EUR
Struktūra
Izpildvaras un
lēmējvaras
institūcija
(pārvalde)

Gada plāns
138 825

Projekts „Kusties vesels Mērsragā”
Projekts „Sporta
inventārs bērnu
veselībai un
kustību priekam”
Kopā

138 825

Grozījumi (+-)
-622
-851
(izpilddirektora
atalgojums )

Grozītais plāns
137 352

+622

622

+851

851

00

138 825

3.
Par grozījumiem 2011. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2011 „Nodeva par
pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
2014. gada 23. janvārī Mērsraga novada pašvaldība saņēma Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas skaidrojumu par akta par būves pieņemšanu
ekspluatācija saņemšanu kā pašvaldības nodevas objektu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par
būves pieņemšanu ekspluatācijā” 8. punktu, būvi pieņem ekspluatācijā vietējās pašvaldības
2

domes izveidota pieņemšanas komisija, savukārt saskaņā ar minēto noteikumu 29. punktu
aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā. No minēta regulējuma secināms, ka akts par būves pieņemšanu
ekspluatācijā ir pašvaldības izdots administratīvais akts. Saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 18. panta pirmo daļu, administratīvais process iestādē privātpersonai ir bez maksas, ja
likumā nav noteikts citādi. Normatīvais regulējums neparedz deleģējumu pašvaldības domei
noteikt samaksu par akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā izdošanu.
Vadoties no augstāk minētā,
atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
2011. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2011 „Nodevas par pašvaldības
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu” dzēst 2.8. punktu.
4.
Par atsevišķu adrešu piešķiršanu īpašumam Lielā iela 11/11A, Mērsrags
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saņemta Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 26.02.2014.vēstule „Par
ēkām ar vienādām adresēm Mērsraga novadā”, kurā lūgts piešķirt adresācijas objektiem
atsevišķas adreses, tādejādi nodrošinot nepārprotamu katra adresācijas objekta identificēšanu.
Saņemts īpašnieku Intas Freimanes un Annas Mihailovas 11.03.2014.iesniegums ar lūgumu
piešķirt katrai ēkas daļai atsevišķu adresi.
Ēka ar adresi: Lielā iela 11/11A, Mērsragā (Priedītes 1 un Priedītes 2), ir kopīpašums
2 īpašniekiem, kas celta uz kopējiem pamatiem.
Ņemot vērā Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 26.02.2014.vēstuli
un īpašnieku iesniegumu,
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu un MK
03.11.2009.noteikumiem Adresācijas sistēmas noteikumi 8.punktu,
atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1)kopīpašuma ar adresi: Lielā iela 11/11A, daļai ar nosaukumu „Priedītes 2”,
kad.Nr.88780030329, būves kad.apzīmējums 88780030329001, piešķirt adresi: Lielā iela 11,
Mērsrags, Mērsraga novads;
2)kopīpašuma ar adresi: Lielā iela 11/11A, daļai ar nosaukumu „Priedītes 1”,
kad.Nr.88780030173, būves kad.apzīmējums 88780030173001, piešķirt adresi: Lielā iela
11A, Mērsrags, Mērsraga novads;

5.
Par atbalstu projektiem
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
5.1.Novada dome izskatījusi Mērsraga invalīdu atbalsta centra 14.02.2014.vēstuli
Nr.2 „Par atbalstu projektam” , kurā lūdz atbalstīt Mērsraga invalīdu atbalsta centra projekta
„Kusties vesels-Mērsragā” iesniegšanu Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātajā projektu
programmā „Nāc un dari! Tu vari”. Projekta mērķis- apgūt pareizu ārstniecisko vingrošanu un
nūjošanas tehniku. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas € 6185,56.Nepieciešams
līdzfinansējums 10% apmērā € 622,0.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,
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atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
atbalstīt Mērsraga invalīdu atbalsta centra projektu „Kusties vesels-Mērsragā” ,
piešķirot līdzfinansējumu € 622,0.
5.2.Novada dome izskatījusi pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta” 2014.gada
27.februāra iesniegumu „Par projekta līdzfinansējumu” ,kurā lūdz piešķirt līdzekļus projekta
līdzfinansējumam. Mērsraga PII „Dārta” nolēmusi pieteikt dalību Izglītības un zinātnes
ministrijas projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” ar
projektu „Sporta inventārs bērnu veselībai un kustību priekam”. Projekta atbalsta rezultātā
iestāde tiks pie jauna, droša, viegli transformējama mīksto moduļu sporta inventāra ar
daudzfunkcionāla, mūsdienu prasībām atbilstošu bērniem piemērotu atribūtiku, kas nodrošina
kvalitatīvu pirmsskolas izglītības mācību satura apguvi fiziskās izglītības un veselības
nostiprināšanas jomā visās vecuma grupās. Projekta kopējās izmaksas € 1700,14, no kurām
50% ( € 850,14) ir nepieciešams līdzfinansējums.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju – nodrošināt finansiālu palīdzību ārpusskolas mācību un
audzināšanas iestādēm,
atklāti balsojot, ar 6 balsīm par (L.Karlsons, Dz.Ceravs, Ā.Logina, I.Indruškevičs,
I.Indruškeviča, R.Šiliņš), pret nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
atbalstīt Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta” projektu „Sporta inventārs
bērnu veselībai un kustību priekam” , piešķirot līdzfinansējumu € 850,14.

Sēdi beidz plkst.17.00

Sēdes vadītājs

Lauris Karlsons

Protokoliste

Laima Valdemāre
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