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1.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2013.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Debates:
Deputāte I.Indruškeviča – aicinu pārskata Vadības ziņojumā atšifrēt naudas atlikumu
norēķinu kontos un kasē, jo neatšifrējot, mēs neatklājam patieso situāciju – parādsaistības,
neatmaksātos rēķinus uz 2014.gada 1.janvāri. (Pamatbudžeta ieņēmumu izpilde pēc naudas
plūsmas 2013.gadā sastāda Ls 1 198 094, izdevumu izpilde – Ls 1 261 616. Naudas atlikums
norēķinu kontos un kasē uz 31.12.2013. sastāda Ls 19549).
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Ierosinu Vadības ziņojumā no nākotnes plāniem izņemt projektu „Sporta inventārs
bērnu veselībai un kustību priekam”, jo projekts jau bija noraidīts.(2014.gadā pašvaldība
turpina darbu pie 2013.gadā uzsākto projektu realizācijas, kā arī īsteno virkni jaunu Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzfinansētu projektu).
Galv.grāmtvede V.Puzānova – materiālus izsūtīju laicīgi, kāpēc šo jautājumu
neuzdeva iepriekš, būtu sagatavojusi.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 71.pantu,
atklāti balsojot, ar 5 balsīm par (L.Karlsons , Ā.Logina, A.Šteinbergs, G.Erķis,
A.Ušackis) pret nav, atturas 4 – R.Šiliņš, Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča
DOME NOLEMJ:
apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2013.gada pārskatu.
L.Karlsons uzdod jautājumu opozīcijas deputātiem – kāds bija iemesls nebalsošanai
„par”?.
I.Indruškeviča – tāpēc, ka netiek akceptēti mani ierosinājumi.

2.
Par SIA „Mērsraga Ūdens” 2013.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 71.pantu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par
(L.Karlsons , Ā.Logina, A.Šteinbergs,
G.Erķis,A.Ušackis, R.Šiliņš, Dz.Ceravs, I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, pret nav, atturas –
nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt SIA „Mērsraga Ūdens” 2013.gada pārskatu.

3.
Par amatu savienošanu
Ziņo juriste I.Aleksejenkova
Lai realizētu Likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktu, kas nosaka, ka Likumā
noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai
trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu
(uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi), ir pienākums izvērtēt, vai amatu (uzņēmuma
līguma vai pilnvarojuma izpildes) savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai
atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildei),
un Likuma 8.1 panta septīto daļu, kas nosaka, ka šā panta piektās daļas 2. punktā un sestajā
daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā,
norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta piektās daļas 1.punktu un citu normatīvo
aktu prasībām, lūgums Pašvaldības domei sniegt Personai rakstveida atļauju valsts
amatpersonas amatu savienošanai.
Persona iesniegumā apliecina, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada.
Saskaņā ar augstāk minēto un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 14. punktu, 7. panta piekto daļu un 9. panta pirmo
daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par( L.Karlsons, A.Šteinbergs, Dz.Ceravs, Ā.Logina, G.Erķis,
I.Indruškevičs, I.Indruškeviča, R.Šiliņš, A.Ušackis), pret nav, atturas- nav ,DOME
NOLEMJ:
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1. Atļaut savienot valsts amatpersonas amatu;
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā
rajona tiesā Liepājas tiesu namā (pasta adrese: Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401, Latvija).
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 81 .panta
sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar
atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt
Pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma
izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.

Sēdi beidz plkst.17.00

Sēdes vadītājs

Lauris Karlsons

Protokoliste

Laima Valdemāre

3

