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.4
Mērsragā,

2016.gada 19.aprīlis

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1. Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi;
2. Par Mērsraga novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem;
3. Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā;
4. Par īpašuma sadalīšanu;
5. Par nomas tiesībām uz Mērsraga novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu
“Laivu bāze”;
6. Par Dz. Cerava atcelšanu no finanšu komitejas locekļa amata un A.Dārziņa
iecelšanu finanšu komitejas locekļa amatā;
7. Par atļauju veikt atmežošanu;
8. Par Engures ezera dabas parka fonda projektu;
9. Par atļauju savienot amatus ostas valdes priekšsēdētāja vietniecei Anetei
Andržejevskai;
10. Par neatkarīgu revidentu ziņojumu “Par SIA “Mērsraga ūdens” finanšu
pārskatu”;
11. Par neatkarīgu revidentu ziņojumu “Par Mērsraga novada pašvaldības finanšu
pārskatu”.
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Madara Brāle
Piedalās deputāti:
Ivars INDRUŠKEVIČS
Ārija LOGINA
Roberts ŠILIŅŠ
Aigars ŠTEINBERGS
Dzintars CERAVS
Gvido ERĶIS
Andis DĀRZIŅŠ
Ilze INDRUŠKEVIČA

Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Izpilddirektora p.i. Agnese Kreicberga, galvenā grāmatvede Velga Puzānova, SIA
“Mērsraga ūdens” valdes loceklis Andrejs Kozlovs un grāmatvede Rasma Šamājeva,
juriste Irita Aleksejenkova
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A. Dārziņš,
R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību ar 11 jautājumiem.
1.
Par iepriekšējo domes sēžu lēmumu izpildi
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons iepazīstina klātesošos ar iepriekšējās sēdes lēmumu
izpildes pārskatu.
Vienojoties, DOME NOLEMJ:
pārskatu pieņemt zināšanai( pievienots protokolam, pielikums Nr.1).
2.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.
pantu, un likumu “Pašvaldības budžetiem”,
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A.
Dārziņš, R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta izdevumu
plāna grozījumus 918 euro apmērā.
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta izdevumu
plānu 1 456 873 euro apmērā. (Pielikums Nr. 2, saistošie noteikumi
Nr.2/2016)

3.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
3.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
N.V.
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Ņemot vērā, ka Natālija Vorobjova nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par zemi, Mērsraga novada pašvaldība ir
uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojumi: 02.02.2015./15-1301, kas
stājās spēkā 10.02.2015. un kļuva neapstrīdams 11.03.2015., 10.02.2016./16-1301,
kas stājās spēkā 17.02.2016. un kļuva neapstrīdams 17.03.2016., kā arī brīdinājumi
07.04.2015. Nr.4-3/130, kas stājās spēkā 14.04.2015. un kļuva neapstrīdams
13.05.2015., 23.03.2016. Nr.4-3/150, kas stājās spēkā 30.03.2016. un kļūs
neapstrīdams 28.04.2016. un kuros N.V. piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu
labprātīgi– nav apmaksāti. Tāpat N.V. minētos brīdinājumus nav apstrīdējusi.

N.V. ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar nodokļa
aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā par
nekustamo īpašumu “Ceriņu iela 27” ,Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878 003
0679) .
Tādējādi N.V. uz 2016.gada 19.aprīli ir parādā Mērsraga novada budžetam
nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Ceriņu iea 27” Mērsraga novads 114.42 euro,
nokavējuma naudu 94.02 euro, kopā 208.44 euro, kas saskaņā ar likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir piedzenami piespiedu kārtā,
pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Papildus iepriekš minētajam, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi
nokavējuma naudas apmēri.
Uz N.V. 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 iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 18.panta 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu,
saskaņā ar Admistratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas
pirmo un trešo punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo
un otro daļu un 367.pantu,
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A.
Dārziņš, R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no N. V.personas kods180253-12760, deklarētā dzīvesvieta: Ozolciema iela
12 k-2-97, Rīga, LV-1058, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 208.44 euro (divi
simti astoņi euro un 44 centi), tai skaitā:
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokav.
nauda

886. – Zeme
“Ceriņu iela
27”

114.42

94.02

208.44

KOPĀ:

208.44

Kopējā
parāda
summa

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

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 N.V. 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 N.V. ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas
atrodas pie trešajām personām ) .

2. Aprēķināt 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 - Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
3.2.Lēmums – izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
SIA “Zvani”
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs L. Karlsons
Ņemot vērā, ka SIA “Zvani” nav savlaicīgi veikuši aprēķinātos nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus par zemi un ēkām, Mērsraga novada pašvaldība ir
uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Konstatēts, ka nodokļu maksāšanas paziņojums 09.02.2016./16-1242, kas
stājās spēkā 16.02.2016. un kļuva neapstrīdams 16.03.2016., kā arī brīdinājums
23.03.2016. Nr.4-3/144, kas stājās spēkā 30.03.2016.un kļūs neapstrīdams
29.04.2016., un kuros SIA “Zvani” piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu
labprātīgi– nav apmaksāti. Tāpat SIA “Zvani” minēto brīdinājumu pagaidām nav
apstrīdējuši.
SIA “Zvani” ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamajiem īpašumiem “Vaisumi” ,Mērsraga novads ( kadastra
numurs 8878 501 0008) un “Vaisumi 1” , Mērsraga novads (kadastra numurs 8878
001 0224).
Tādējādi SIA “Zvani” uz 2016.gada 19.aprīli ir parādā Mērsraga novada
budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām “Vaisumi” un “Vaisumi 1”
Mērsraga novads 379.45 euro, nokavējuma naudu 103.99 euro, kopā 483.44 euro,
kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu ir
piedzenami piespiedu kārtā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.
Papildus iepriekš minētajam, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otro daļu par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi
nokavējuma naudas apmēri.
Uz SIA “Zvani” 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 iepriekš minēto un saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 18.panta 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu,
saskaņā ar Admistratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas

pirmo un trešo punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo
un otro daļu un 367.pantu,
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A.
Dārziņš, R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
1.Piedzīt no SIA “Zvani” , reģistrācijas numurs 40003218097, juridiskā adrese:
Daugavgrīvas iela 31 E, Rīga, LV-1007, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 483.44
euro (četri simti astoņdesmit trīs euro un 44 centi), tai skaitā:
Personīgā
konta nr.

Pamatparāds

Nokav.
Nauda

Kopējā
parāda
summa

7162. – Ēkas
“Vaisumi”

247.98

67.96

315.94

7322.
–
Zeme
“Vaisumi 1”

131.47

36.03

167.50

KOPĀ:

483.44

Saņēmēja
iestāde

Konts

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

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 SIA “Zvani” ( kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām ) .
2. Aprēķināt 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 – Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401).
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”40. pantu, lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi.
4.
Par īpašuma sadalīšanu
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Dome izskatījusi Emīlijas Veitneres iesniegumu par nekustamā īpašuma
“Purniņi”, kadastra numurs 8878 003 0345, zemes vienības atdalīšanu 0,4 ha platībā.
Nekustamais īpašums “Purniņi”, kadastra numurs 8878 003 0345, pēc
Mērsraga novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem atrodas teritorijā Dzīvojamā apbūve jūras piekrastes ainavā (DZJ), kur
minimālā jaunveidojamo zemes vienību platība ir 0,3 ha.

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, MK 03.11.2009. noteikumu „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 8.punktu, Mērsraga novada teritorijas plānojumu
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A.
Dārziņš, R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Purniņi” , kadastra Nr.8878 003 0345,
zemes vienību, kopējā platība 1,1217 ha:
1) Zemes vienību 0,4 ha platībā;
2) Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Pīlādzīši”, Mērsrags,
Mērsraga novads.
5.
Par nomas tiesībām uz Mērsraga novada pašvaldībai piederošo zemes
gabalu “Laivu bāze”
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Dome izskatījusi nodibinājuma “Sporta makšķerēšanas un atpūtas atbalsta
fonda “Mērsrags”” , reģ. nr. 40008250143, juridiskā adrese “Upesgrīvas Ziediņi”,
Upesgrīva, Mērsraga novads, LV-3284, valdes locekļa A. Pumpura iesniegumu par
lūgumu piešķirt nomas tiesības uz Mērsraga novada pašvaldībai piederošo zemes
gabalu “Laivu bāze”, Mērsragā, kadastra numurs 8878 003 0421, 0,0409 ha platībā.
Nomas tiesību mērķis – veicināt, popularizēt un atbalstīt sporta makšķerēšanu kā videi
draudzīgu atpūtas un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas veidu.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A.
Dārziņš, R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
Atbalstīt nodibinājuma “Sporta makšķerēšanas un atpūtas atbalsta fonda
“Mērsrags”” , reģ. nr. 40008250143, juridiskā adrese “Upesgrīvas Ziediņi”,
Upesgrīva, Mērsraga novads, LV-3284, valdes locekļa A. Pumpura iesniegumu un
slēgt nomas līgumu.
6.
Par Dz. Cerava atcelšanu no finanšu komitejas locekļa amata un A. Dārziņa
iecelšanu finanšu komitejas locekļa amatā
6.1. Par Dz. Cerava atcelšanu no finanšu komitejas locekļa amata
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Dome izskatījusi Mērsraga novada Domes deputāta Dzintara Cerava
iesniegumu par lūgumu atbrīvot viņu no finanšu komitejas locekļa amata, sakarā ar
lielo aizņemtību. Dz. Ceravs savā vietā rekomendē Mērsraga novada Domes deputātu
Andi Dārziņu.
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu,
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs,
R.Šiliņš, A. Šteinbergs, G. Erķis,) PRET – 1 (I. Indruškeviča), ATTURAS– nav,
balsojumā nepiedalās Dz. Ceravs, A. Dārziņš DOME NOLEMJ:
1) Atcelt Dzintaru Ceravu no darba finanšu komitejā.
6.2. Par A. Dārziņa iecelšanu finanšu komitejas locekļa amatā
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Dome izskatījusi Mērsraga novada Domes deputāta Dzintara Cerava
iesniegumu par lūgumu atbrīvot viņu no finanšu komitejas locekļa amata, sakarā ar

lielo aizņemtību. Dz. Ceravs savā vietā rekomendē Mērsraga novada Domes deputātu
Andi Dārziņu.
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs,
R.Šiliņš, A. Šteinbergs, G. Erķis, Dz. Ceravs) PRET –nav, ATTURAS– 1 (I.
Indruškeviča), balsojumā nepiedalās A. Dārziņš DOME NOLEMJ:
Dz. Cerava vietā par finanšu komitejas locekli iecelt Andi Dārziņu.
7.
Par atļauju veikt atmežošanu
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Dome izskatījusi Alda Zeldera p.k. 051058-10302, dzīvojošs Marijas ielā 1415, Rīgā, LV-1011, 05.04.2016. iesniegumu par lūgumu atļaut atmežot, viņam
piederošajam nekustamam īpašumam “Krūmāji”, kadastra numurs 8878 003 0622,
0,02 ha lielu platību. Atmežotajā platībā plānots veikt meliorācijas darbus.
Iesniegumam pievienota skice, zemesgrāmatu apliecība un zemes robežu plāns.
Saskaņā ar Meža likuma 41.panta pirmo daļu, kurā likumdevējs definējis
gadījumus, kad meža platību atmežo, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra
noteikumu Nr. 889. “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas
kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” 10.1 un 11.punktu,
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A.
Dārziņš, R.Šiliņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
1) Nekustamā īpašumā “Krūmāji”, Mērsraga novads, kadastra numurs 8878 003
0622, 0,02 ha platībā atļaut atmežot mežu;
2) Pēc adminstratīvā akta izdošanas, nosūtīt pieprasījumu kompensācijas
aprēķinam Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecībai
8.
Par Engures ezera dabas parka fonda projektu
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
14.04.2016. saņemts Engures ezera dabas parka fonda iesniegums par
saskaņojumu projektam par ūdensputniem piemēroto ligzdošanas atjaunošanu
Engures ezera Lielrovas mākslīgo salu arhipelāgā. Engures ezera dabas fonds plāno
iesniegt projekta pieteikumu LVAFA izsludinātajam konkursam “IADT dabas
aizsardzības plānu ieviešana”, kura ietvaros ir iecerēts atjaunot ūdensputniem
piemērotus ligzdošanas apstākļus Engures ezera centrālajā daļā: Lielrovas mākslīgo
salu arhipelāgā. Daļa no šīs teritorijas ietilpst Mērsraga novadam tiesiskajā valdījumā
nodotajā teritorijā.
Saskaņā ar dabas parka dabas aizsradzības plānu, šādi apsaimniekošanas
pasākumi norādītajā vietā ir paredzēti
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, I. Indruškevičs, A.
Dārziņš, Dz. Ceravs, A. Šteinbergs, G. Erķis, I. Indruškeviča), PRET –nav,
ATTURAS– nav, R. Šiliņš balsojumā nepiedalās, DOME NOLEMJ:
atbalstīt Engures ezera dabas fonda projekta pieteikuma iesniegšanu LVAFA
izsludinātajam konkursam “IADT dabas aizsardzības plānu ieviešana”.

9.
Par atļauju savienot amatus ostas valdes priekšsēdētāja vietniecei Anetei
Andržejevskai
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
2016.gada 18.aprīlī saņemts Mērsraga ostas pārvaldes Valdes priekšēdētāja
vietnieces Anetes Andržejevskas iesniegums, kurā lūgts izsniegt rakstveida atļauju
amata savienošanai, atbilstoši kā to nosaka likums “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā – Likums ) 7.panta piektās daļas
4.punkta nosacījumi
Personas ieņemamie amati:
1. SIA “FUTURUM”, reģ.nr. 50103625211 – darba ņēmēja: juriste;
2. SIA “CVIR” , reģ. nr. 40103428197 – darba ņēmēja: juriste;
3. SIA “Legend 25”, reģ.nr. 51203055521 – dalībniece un valdes locekle.
Persona iesniegumā apliecina, ka minēto amatu savienošana interešu
konfliktu nerada.
Likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punkts 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,
Izvērtējot vai savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonu tiešo
pienākumu pildīšanai,
Saskaņā ar 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 6 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, R.Šiliņš, A.
Šteinbergs, G. Erķis, A. Dārziņš) PRET – 2 (I. Indruškeviča, Dz. Ceravs),
ATTURAS– 1 (I. Indruškevičs), DOME NOLEMJ:
1. Atļaut Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja vietniecei Anetei Andržejevskai
savienot valsts amatpersonas amatu ar SIA “Futurum” jurista amatu;
2. Atļaut Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja vietniecei Anetei Andržejevskai
savienot valsts amatpersonas amatu ar SIA “CVIR” jurista amatu.
3. Atļaut Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja vietniecei Anetei Andržejevskai
savienot valsts amatpersonas amatu ar dalībnieka un valdes locekļa amatu
SIA “Legend 25”.
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.
10.
Par neatkarīgu revidentu ziņojumu “Par SIA “Mērsraga ūdens” finanšu
pārskatu”
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
SIA “Auditorfirma Alianse” ir veikusi SIA “Mērsraga ūdens” 2015.gada
pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver
2015.gada 31. decembra bilanci, 2015.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu
kapitāla izmaiņu pārskatu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.
SIA “Auditorfirma Alianse” atzinusi, ka minētais finanšu pārskats sniedz
patiesu un skaidru priekšstatu par SIA “Mērsraga ūdens” finansiālo stāvokli
2015.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas
plūsmām 2015.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskata likumu.
Vienojoties, DOME NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai Neatkarīgu revidentu ziņojumu par SIA “Mērsraga ūdens”
finanšu pārskatu (Pielikums Nr.3)
11.
Par neatkarīgu revidentu ziņojumu “Par Mērsraga novada pašvaldības finanšu
pārskatu”
Ziņo novada Domes priekšsēdētājs
SIA “Auditorfirma Alianse” ir veikusi Mērsraga novada pašvaldības
2015.gada 31.decembra pārskatu par pašvaldības finansiālo stāvokli, 2015.gada
pārskatu par pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem, pašvaldības pašu
kapitāla izmaiņu pārskatu par 2015.gadu, pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par
2015.gadu.
SIA “Auditorfirma Alianse” atzinusi, ka minētais finanšu pārskats sniedz
patiesu un skaidru priekšstatu par Mērsraga novada pašvaldības finansiālo stāvokli
2015.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas
plūsmām 2015.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumu Nr. 1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtības”
nosacījumiem.
Vienojoties, DOME NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai Neatkarīgu revidentu ziņojumu par Mērsraga novada
pašvaldības finanšu pārskatu. (Pielikums Nr.4)
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