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.11
Mērsragā,

2015.gada 20.oktobrī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1.Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi;
2.Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu īpašumam „Jasmīni”, Kanāla iela 7;
3. Par saistošajiem noteikumiem “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Mērsraga novadā 2016.gadā”;
4. Par zvejniecības un licensēšanas komisijas nolikumu “Par zvejas tiesību
iznomāšanas kārtību komerciālajai un pašpatēriņa zvejai Mērsraga novadā”;
5. Par Agneses Kreicbergas iecelšanu izpilddirektores p.i. amatā;
6.Par izveidoto Mērsraga vidusskolas interešu izglītības pulciņu apstiprināšanu
2015./2016.māc.g.;
7.Par J. Sapela ievietošanu ilgstošās aprūpes iestādē;
8.Par Mērsraga novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
„Par sociālās
palīdzības pabalstiem Mērsraga novadā”;
9.Par saistošajiem noteikumiem “Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem,
kuri palikuši bez vecāku gādības”;
10.Par grozījumiem Mērsraga novada pašvaldības 2013. gada 15. janvāra Saistošajos
noteikumos Nr. 1/2013 „Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība”;
11.Par noteikumiem “Par skaidrās naudas uzskaiti Mērsraga novada pašvaldībā
PAPILDUS JAUTĀJUMU IEKĻAUŠANA
12. Par lietošanas mērķu noteikšanu Mērsraga ostas teritorijā ietilpstošajiem zemes
gabaliem
13. Par budžeta grozījumiem Mērsraga novada pašvaldības 2015.gada budžetā
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Madara Brāle
Piedalās deputāti:
Ivars INDRUŠKEVIČS

Aivars UŠACKIS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Ārija LOGINA
Roberts ŠILIŅŠ
Gvido ERĶIS
Aigars ŠTEINBERGS
Nepiedalās:
Dzintars CERAVS- darba dēļ
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Agnese Kreicberga, juriste I. Aleksejenkova, sociālā dienesta vadītāja Gunta Fībiga,
Mūzikas un mākslas skolas direktore Alita Ozoliņa, galvenā grāmatvede Velga
Puzānova.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, I.
Indruškeviča, R.Šiliņš, G. Erķis, A. Šteinbergs, A. Ušackis), PRET –nav, ATTURAS –
nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību.

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 zemes lietošanas mērķu precizēšanu īpašumam „Jasmīni”, Kanāla iela 7
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Dome izskatījusi Zinaidas Tīles 24.septembra iesniegumu par lietošanas
mērķu maiņu viņai piederošajam īpašumam „Kanāla iela 7”, Mērsrags, Mērsraga
novads.
Konstatē: nekustamais īpašums „Kanāla iela 7” saskaņā ar Mērsraga novada
teritoriālo plānojumu atrodas teritorijā „Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve”,
kur apbūvei minimālā platība ir 0,12 ha, ja tiek nodrošināta centralizēta ūdensapgāde
un kanalizācija.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas
nosaka pašvaldības autonomo funkciju – saskaņā ar pašvaldības teritoriālo plānojumu
noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, un Mērsraga novada teritorijas
plānojumu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, I.
Indruškeviča, R.Šiliņš, G. Erķis, A. Šteinbergs, A. Ušackis), PRET –nav, ATTURAS –
nav, DOME NOLEMJ:
Noteikt 2 lietošanas mērķus īpašumam „Kanāla iela 7”, Mērsrags, Mērsraga
novads, kad. Nr. 8878 003 0524, kopējā platība 0,294 ha:
1) platībai 0,12 ha – apbūves zeme, kods 0601 (0,095 ha – zem ēkām
un ceļiem;0,025 ha l/s izmantojamā zeme),

2) platībai 0,174 ha- l/s izmantojamā zeme, kods 0101 (0,174 l/s
izmantojamā zeme)
3.
Par saistošajiem noteikumiem “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Mērsraga novadā 2016.gadā”
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”14.panta trešo punktu, 45.pantu un
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta (2) daļas 9.1 punktu, 3.panta (1.4)
daļu un 9.panta (2) daļu, Pārejas noteikumu 40.2 punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, I.
Indruškeviča, R.Šiliņš, G. Erķis, A. Šteinbergs, A. Ušackis), PRET –nav, ATTURAS –
nav, DOME NOLEMJ:
1. 2016.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli neaplikt saimnieciskajā darbībā
neizmantojamās dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz
25 m2, izņemot garāžas.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšasn paziņojumu piespiedu izpildes
termiņsš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

4.
Par zvejniecības un licensēšanas komisijas nolikumu “Par zvejas tiesību
iznomāšanas kārtību komerciālajai un pašpatēriņa zvejai Mērsraga novadā”
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā ar “Zvejniecības likuma” 5.panta ceturto daļu un 7.panta otro un
ceturto daļu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, I.
Indruškeviča, R.Šiliņš, G. Erķis, A. Šteinbergs, A. Ušackis), PRET –nav, ATTURAS –
nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt zvejniecības un licensēšanas komisijas nolikumu “Par zvejas
tiesību iznomāšanas kārtību komerciālajai un pašpatēriņa zvejai Mērsraga novadā.

5.
Par Agneses Kreicbergas iecelšanu izpildirektores p.i. amatā
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Dome izskatījusi Agneses Kreicbergas 13. oktobra iesniegumu par iecelšanu
darbā kā izpildirektores p.i.,
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu un
68.pantu, kas nosaka, ka pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ
izpilddirektoru,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, I.
Indruškeviča, R.Šiliņš, G. Erķis, A. Šteinbergs, A. Ušackis), PRET –nav, ATTURAS –
nav, DOME NOLEMJ:
1.Par Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektores pienākumu izpildītāju
iecelt Agnesi Kreicbergu.
2.Noteikt darba algu 80% apmērā no izpilddirektora amata algas likmes.

6.
Par izveidoto Mērsraga vidusskolas interešu izglītības pulciņu apstiprināšanu
2015./2016.māc.g.
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Dome izskatījusi Mērsraga vidusskolas direktores Ilzes Indruškevičas
13.oktobra iesniegumu par Mērsraga vidusskolas interešu izglītības pulciņu
apstiprināšanu 2015./2016. māc.g.,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, I.
Indruškeviča, R.Šiliņš, G. Erķis, A. Šteinbergs, A. Ušackis), PRET –nav, ATTURAS –
nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt interešu izglītības pulciņus, kas tiek finansēti no valsts budžeta
mērķdotācijas Mērsraga novadā:
1) Kultūrizglītības programmas:
• Žurnālistikas pulciņš;
• Koris 1.-4.klase
• Ansamblis 1.-4.klase
• Ansamblis 5.-9. klase
• Tautiskās dejas 1 .klase
• Tautiskās dejas 2.-4.klase
• Skatuves runas pulciņš
2) Sporta interešu izglītības programmas:
• Koriģējošā vingrošana
• Aerobika
• Futbols 1.-2.klase
• Futbols 3.-4.klase
• Futbols 5.-9.klase
• Darts
3) Tehnikas jaunraddes programmas:
• Kokapstrādes pulciņš
4) Citas interešu izglītības programmas:
• Radošais pulciņš “Es varu”

7.
Par J. Sapela ievietošanu ilgstošās aprūpes iestādē
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Dome izskatījusi J. Sapela 01.10.2015. iesniegumu par lūgumu viņu ievietot
ilgstošas aprūpes iestādē pēc pārciestā insulta. Pēdējos 9 gadus strādājis SIA “Saiva”,
pensija vēl nav nokārtota.
atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, I.
Indruškeviča, R.Šiliņš, G. Erķis, A. Šteinbergs, A. Ušackis), PRET –nav, ATTURAS –
nav, DOME NOLEMJ:
Atbalstīt J. Sapela ievietošanu ilgstošās aprūpes iestādē.

8.
Par Mērsraga novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Mērsraga novadā”
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus,
pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas
saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Mērsraga novada sociālās palīdzības
sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām personām, (ģimenēm), lai
apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu dzīvesvietu
Mērsraga novada administratīvajā teritorijā.
Pašvaldībā noteikt šādus pabalsta veidus:
1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
2. dzīvokļa pabalsts;
3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
4. pabalsts bāreņiem;
5. pabalsts audžuģimenēm;
6. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;
7. vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei;
8. pabalsts izglītojamo ēdināšanas apmaksai;
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta
ceturto un piekto daļu, likuma „Par sociālo palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.2pantu,Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17.punktu un 19.4. apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 „ Audžuģimenes
noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr.
913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3. punktu Ministru
kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 6. punktu un 15.2.
apakšpunktu, 2015. gada 01. janvāra, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” 27., 29., 30., 31. un 31.1punktu, 2015. gada 1. janvāra likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2pantu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, I.
Indruškeviča, R.Šiliņš, G. Erķis, A. Šteinbergs, A. Ušackis), PRET –nav, ATTURAS –
nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mērsraga
novadā”.

9.
Par saistošajiem noteikumiem “Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un
bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta izdevumu segšanas normatīvus,
aprēķināšanas un izmaksas kārtību bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības no pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai
(turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja Mērsraga novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu
par ārpusģimenes aprūpi.
Saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 pantu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, I.
Indruškeviča, R.Šiliņš, G. Erķis, A. Šteinbergs, A. Ušackis), PRET –nav, ATTURAS –
nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus “Dzīvokļa pabalsts bērniem un bāreņiem un
bērniem, kuri palikuši bez vecāku gadības”.
10.
Par grozījumiem Mērsraga novada pašvaldības 2013. gada 15. janvāra
Saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība”
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Ņemot vēra, ka Ministru Kabinets 2014. gada 12. augustā atbalstīja grozījumus
Ministra Kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr.1206 „Kārtība, kādā
aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām
pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” paredzot, ka brīvpusdienas no valsts
līdzekļiem tiek dotētas arī ceturtās klases skolēniem un valsts budžeta dotāciju
skolēnu brīvpusdienām 1,42 eiro dienā, Mērsraga novada pašvaldības budžetā postenī,
kas paredz izdevumus par skolēnu brīvpusdienām rodas pārpalikums.
Vadoties no iepriekš minētā, ņemot vēra Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
11. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas
izmaksas sedz pašvaldība,
saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, I.
Indruškeviča, R.Šiliņš, G. Erķis, A. Šteinbergs, A. Ušackis), PRET –nav, ATTURAS –
nav, DOME NOLEMJ:
veikt grozījumus Mērsraga novada pašvaldības 2013. gada 15. janvāra Saistošo
noteikumu Nr.1/2013 „Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība” 2. punktā, nosakot, ka
tiesības saņemt brīvpusdienas audzēkņiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu
Mērsraga vidusskolā vispārējās izglītības programmā līdz 7. klasei (ieskaitot)

11.
Par noteikumiem “Par skaidrās naudas uzskaiti Mērsraga novada pašvaldībā”
Ziņo domes priekšsēdētājs L.Karlsons
Saskaņā arLatvijas Republikas likumu ”Par grāmatvedību”, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585 “Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Latvijas Republikas Ministru kabineta
21.10.2003. noteikumiem Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”, kā arī
atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 5.februāra

noteikumiemNr.282 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un
iekārtu lietošanas kārtība” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 10.04.2007.
noteikumiem Nr.237 „Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi”,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, I.
Indruškeviča, R.Šiliņš, G. Erķis, A. Šteinbergs, A. Ušackis), PRET –nav, ATTURAS –
nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus “Par skaidrās naudas uzskaiti Mērsraga novada
pašvaldībā”.

12.
Par lietošanas mērķu noteikšanu Mērsraga ostas teritorijā ietilpstošajiem
zemes gabaliem
Ziņo domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Pamatojoties uz norādījumiem, kas ietverti Valsts Zemes dienesta 2015.gada
7.septembra lēmumos Nr.9.-01/482098-1/1 un Nr. 9-01/482101-1/1 “Par kadastra
objekta reģistrācijas lēmuma pieņemšanas pagarināšanu”, ņemot vērā SIA “Terra
Topo”veiktos zemes vienību daļu uzmērījumus Mērsraga ostas teritorijā , Mērsraga
ostas pārvalde 2015.gada 11.septembrī iesniegusi Mērsraga novada pašvaldībā
iesniegumu, kurā lūdz
1. Pieņemt lēmumu:
1) Zemes vienībai 15,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0979
mainīt zemes lietošanas mērķus nosakot
• Platībai 14,19 ha zemes lietošanas mērķi Publiksie ūdeņi, kods
0301,
• Paltībai 0,1945 ha zemes lietošanas mērķi Rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001;
2) Samazināt zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146
platību, kam noteikts zemeslietošanas mērķis Noliktavu apbūve, kods
1002, par 0,0852ha;
3) Zemes vienībā 8878 003 0146 ietilpstošajai platībai 0,0852 ha noteikt
jaunu zemes lietošanas mērķi Jūras ostas un jūras ostu termināļu
apbūve, kods 1107,
4) Zemes vienības daļai 1,3471 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8878
003 0146 8031, kas iznomāts A/S “Mērsrags”, noteikt zemes lietošanas
mērķi Noliktavu apbūve, kods 1002.
2. Izteikt Mērsraga novada Domes 2015.gada 21.jūlija sēdes (protokols Nr.8)
lēmumu Nr.5 “Par lietošanas mērķiem Mērsraga osta teritorijā
ietilpstošajiem gabaliem”sekojošā redakcijā:
1) Zemes vienības daļai 0,9946 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8878
003 0146 8032, ka siznomāta SIA “Monolith”, noteikt zemes
lietošanas mērķi Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods
1001;
2) Zemes vienības daļai 0,1945 ha platībā ar kadstra apzīmējumu 8878
003 0979 8002, kas iznomāta SIA “Monolith”, noteikt zeme
slietošanas mērķi Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods
1001;
3) Zemes vienība sdaļai 0,0852 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8878
003 0146 8033, kas iznomāts SIA “HAUT”, noteikt zeme slietošanas
mērķi Jūras ostas un jūras ostu termināļu apbūve, kods 1107.

atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, I.
Indruškeviča, R.Šiliņš, G. Erķis, A. Šteinbergs, A. Ušackis), PRET –nav, ATTURAS –
nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu,
1) Zemes vienībai 15,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0979
mainīt zemes lietošanas mērķus nosakot
• Platībai 14,19 ha zemes lietošanas mērķi Publiksie ūdeņi, kods
0301,
• Platībai 0,1945 ha zemes lietošanas mērķi Rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001;
2) Samazināt zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146
platību, kam noteikts zemeslietošanas mērķis Noliktavu apbūve, kods
1002, par 0,0852ha;
3) Zemes vienībā 8878 003 0146 ietilpstošajai platībai 0,0852 ha noteikt
jaunu zemes lietošanas mērķi Jūras ostas un jūras ostu termināļu
apbūve, kods 1107,
4) Zemes vienības daļai 1,3471 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8878
003 0146 8031, kas iznomāts A/S “Mērsrags”, noteikt zemes lietošanas
mērķi Noliktavu apbūve, kods 1002.
2. Izteikt Mērsraga novada Domes 2015.gada 21.jūlija sēdes (protokols Nr.8)
lēmumu Nr.5 “Par lietošanas mērķiem Mērsraga osta teritorijā ietilpstošajiem
gabaliem”sekojošā redakcijā:
1) Zemes vienības daļai 0,9946 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8878
003 0146 8032, ka siznomāta SIA “Monolith”, noteikt zemes
lietošanas mērķi Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods
1001;
2) Zemes vienības daļai 0,1945 ha platībā ar kadstra apzīmējumu 8878
003 0979 8002, kas iznomāta SIA “Monolith”, noteikt zeme
slietošanas mērķi Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods
1001;
3) Zemes vienība sdaļai 0,0852 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8878
003 0146 8033, kas iznomāts SIA “HAUT”, noteikt zeme slietošanas
mērķi Jūras ostas un jūras ostu termināļu apbūve, kods 1107.

13.
Par grozījumiem Mērsraga novada pašvaldības 2015.gada budžetā
Ziņo domes priekšēdērtājs L. Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.
pantu, un likumu “Par pašvaldības budžetiem”,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, I.
Indruškeviča, R.Šiliņš, G. Erķis, A. Šteinbergs, A. Ušackis), PRET –nav, ATTURAS –
nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada budžeta ieņēmumu
plāna pieaugumu 8 243 euro apmērā.
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada grozītu budžeta
ieņēmumu plānu 1 619 811 euro apmērā.
3. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības izdevumu plāna pieaugumu 8 243
euro apmērā

4. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015.gada grozītu budžeta izdevumu
plānu 1 564 992 euro apmērā.
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