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.7
Mērsragā,

2016.gada 19.jūlijs

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1. Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi;
2. Par 2016.gada budžeta grozījumiem;
3. Par dalību Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā;
4. Par Nodomu protokola slēgšanu;
5. Par Mērsraga novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu;
6. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” vidējā termiņa
darbības stratēģiju;
7. Par nekustamā īpašuma sadali;
8. Par SIA “Mērsraga Ūdens” valdes locekļa A. Kozlova atbrīvošanu;
9. Par lietošanas mērķu precizēšanu;
10. Par atvaļinājumu Mērsraga novada Domes priekšsēdētājam L. Karlsonam.
Darba kārtības 8. jautājumu papildina ar SIA “Mērsraga ūdens” valdes locekļa
iecelšanu.
Sēdi vada:
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Protokolē:
Sekretāre Madara Brāle
Piedalās deputāti:
Ārija LOGINA
Roberts ŠILIŅŠ
Dzintars CERAVS
Ilze INDRUŠKEVIČA
Ivars INDRUŠKEVIČS
Gvido ERĶIS
Nepiedalās:

Andis DĀRZIŅŠ – darba dēļ
Aigars ŠTEINBERGS-darba dēļ
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:Juriste Irita Aleksejenkova,
SIA “Mērsraga ūdens” grāmatvede Rasma Šamājeva, Oskars Luksis

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (L.Karlsons, Ā.Logina, G. Erķis, R.Šiliņš, I.
Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību ar 10 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 2016.gada budžeta grozījumiem
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46.
pantu, un likumu “Pašvaldības budžetiem”,
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (L.Karlsons, Dz. Ceravs, Ā.Logina, G. Erķis,
R.Šiliņš, I. Indruškevičs,), PRET –nav, ATTURAS– nav, I. Indruškeviča balsojumā
nepiedalās, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta izdevumu
plāna grozījumus 2 458 euro apmērā, samazinot plānotos budžeta izdevumus
savstarpējiem norēķiniem par izglītību citām pašvaldībām par 2 458 euro un
palielinot budžeta izdevumu plānu bāriņtiesai 2 458 euro apmērā.
3.
Par dalību Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Dome izskatījusi iespēju piedalīties un iesniegt projekta pieteikumu Latvijas–
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 1. Prioritātes “Ilgtspējīga un tīra vide”
1.2. aktivitātē “Vides resursu efektīva izmantošana”. Par ezeru efektīvu
apsaimniekošanu.
Projekta vadošais partneris un pieteikuma iesniedzējs – Kurzemes plānošanas
reģions. Sadarbības partneris – Mērsraga novada pašvaldība. Mērsraga novada
pašvaldības projekta īstenošanas izmaksas sastāda EUR 100 000,0 (viens simts
tūkstotis eiro un 0 centi), t. sk. PVN EUR 17 355,38 (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti
piecdesmit pieci eiro un 38 centi), ERAF līdzfinansējums 85%, t.i. EUR 85 000,0
(astoņdesmit pieci tūkstoši eiro un 0 centi), Mērsraga novada pašvaldības
līdzfinansējums 15%, t.i. EUR 15 000,0 (piecpadsmit tūkstoši eiro un 0 centi).
Kurzemes plānošanas reģions plāno veikt kopējā projekta budžeta precizējumus un
aktualizāciju līdz 2016. gada 5. augustam atbilstoši projekta sadarbības partneru
iesniegtajām projektu izmaksām.

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Dz. Ceravs, Ā.Logina, G. Erķis,
R.Šiliņš, I. Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME
NOLEMJ:
1) Piedalīties un iesniegt projekta pieteikumu Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 1. Prioritātes “Ilgtspējīga un tīra
vide” 1.2. aktivitātē “Vides resursu efektīva izmantošana”. Par ezeru
efektīvu apsaimniekošanu.
2) Papildus minētajam Mērsraga novada Dome, apliecina, ka nodrošinās
projektam nepieciešamo līdzfinansējumu EUR 15 000,0 (piecpadsmit
tūkstoši eiro un 0 centi) no Mērsraga novada pašvaldības līdzekļiem.

4.
Par nodomu protokola slēgšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Dome izskatījusi Mērsraga novada domes lēmuma projektu par Nodomu
protokola slēgšanu ar Jūrmalas pilsētas domi, Engures novada domi un Rojas novada
domi kopīgas projekta idejas izstrādē dalībai specifiskā atbalsta mērķa „5.5.1.
Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar
to saistītos pakalpojumus” projektu ideju priekšatlasē.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.322
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena "Vides
aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar
to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi”, un Kultūras ministrijas izstrādāto
paplašināto sākotnējo novērtējumu “Integrēto investīciju kultūras un dabas
mantojumā, kas plānotas specifiskā atbalsta mērķa „5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus” ietvaros paplašināts sākotnējais novērtējums”,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Dz. Ceravs, Ā.Logina, G. Erķis,
R.Šiliņš, I. Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME
NOLEMJ:
1) sadarboties kopīgas projekta idejas izstrādē dalībai specifiskā atbalsta
mērķa „5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu ideju
priekšatlasē, ievērojot Kultūras ministrijas, turpmāk – Atbildīgās iestādes,
izstrādātajās vadlīnijās iekļautos nosacījumus, atzīstot Jūrmalas pilsētas
domi par kopīgi sagatavojamā projekta idejas priekšatlases, un projektu
konkursā iesniedzamā projekta vadošo partneri, turpmāk – Vadošais
partneris ;
2) kopīgas projekta idejas aprakstā ietvert investīciju objektus un plānotās
investīcijas, kas norādītas Nodomu protokola pielikumā (Pievienots
protokolam, Pielikums Nr. 2)
3) kopīgi izstrādātās projekta idejas apstiprināšanas gadījumā, sadarboties
kopīga projekta iesnieguma izstrādē dalībai specifiskā atbalsta mērķa
„5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ierobežotā projektu
iesniegumu atlasē, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un Atbildīgās iestādes izstrādātajām vadlīnijām.

5.
Par Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada publisko pārskatu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Mērsraga novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats, sagatavots
saskaņā ar likumu “Par budžetu un finanšu vadību”, 2010.gada 5. maija Ministru
kabineta noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”.
Pārskatā atspoguļota Mērsraga novada amatpersonu un speciālistu darbība, komiteju
un komisiju darbs, finanšu līdzekļu plūsma, kā arī sniegts neliels ieskats svarīgākajos
notikumos 2015.gadā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Dz. Ceravs, Ā.Logina, G. Erķis,
R.Šiliņš, I. Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu (Pievienots
protokolam, Pielikums Nr.3)

6.
Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” vidējā
termiņa darbības stratēģiju
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Dome izskatījusi SIA “Aktritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””
vidējā termiņa darbības stratēģiju 2016. – 2020.gadam. Mērsraga novada domei
pieder 12 kapitāla daļas.
Lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus, t.sk. sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izpildi,
saskaņā ar likuma Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
“Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”57. pantu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Dz. Ceravs, Ā.Logina, G. Erķis,
R.Šiliņš, I. Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME
NOLEMJ:
apstiprināt SIA “Aktritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” vidējā termiņa
darbības stratēģiju 2016. – 2020.gadam. (Pievienots protokolam, Pielikums Nr.4)
7.
Par nekustamā īpašuma sadali
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
3.1. Par īpašuma “Bākas iela 55” , Mērsrags , Mērsraga novads sadalīšanu
Dome izskatījusi Sanitas Odiņecas un Santas Loginovas - Bērziņas
pilnvarotās personas Zigrīdas Deisones iesniegumu par lūgumu atļaut sadalīt
nekustamo īpašumu Bākas iela 55, Mērsrags, Mērsraga novads, atsevišķos piecos
īpašumos.
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 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Dz. Ceravs, Ā.Logina, G. Erķis,
R.Šiliņš, I. Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME
NOLEMJ:

atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Bākas iela 55”, Mērsrags, Mērsraga novads,
kadastra numurs 8878 003 0050, atsevišķos piecos īpašumos:
1) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0319, 1,72 ha
platībā, saglabājot adresi Bākas iela 51, Mērsrags, Mērsraga novads,
LV-3284;
2) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0881, 1,67 ha
platībā, saglabājot adresi Bākas iela 53, Mērsrags, Mērsraga novads,
LV-3284;
3) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0801, 2,08 ha
platībā, saglabājot adresi Bākas iela 53 A, Mērsrags, Mērsraga
novads, LV-3284;
4) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8878 003 1030, 4,35 ha
platībā, saglabājot adresi Bākas iela 53 B, Mērsrags, Mērsraga
novads, LV-3284;
5) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0050, 1,21 ha
platībā, saglabājot adresi Bākas iela 55, Mērsrags, Mērsraga novads,
LV-3284
3.2. Par īpašuma “Čiekuru iela 4”, Mērsrags, Mērsraga novads sadalīšanu
Dome izskatījusi Andra Reinfelda iesniegumu par lūgumu atļaut nekustamā
īpašumā Čiekuru iela 4, Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra numurs 8878 003 0673,
esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8878 003 1112, kopējā platība 0,8879,
sadalīt divos īpašumos: 0,4918 ha platībā, atstājot adresi Čiekuru iela 4, Mērsrags,
Mērsraga novads, LV-3284. Atlikušajai paltībai 0,3961 ha platībā piešķirt adresi
Čiekuru iela 4 A.
Dome konstatē, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8878 003 1112,
saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu atrodas teritorijā “Retināta
dzīvojamā apbūve lauku ainavā”(DZL), kurā jaunveidojamo zemes vienību platība ir
0,3 – 3,0 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 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Dz. Ceravs, Ā.Logina, G. Erķis,
R.Šiliņš, I. Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME
NOLEMJ:
atļaut sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8878 003 1112, Čiekuru iela 4,
Mērsrags, Mērsraga novads, divos īpašumos:
1) 0,4918 ha platībā (zeme zem ēkām un pagalmiem), saglabājot adresi Čiekuru
iela 4, Mērsrags, Mērsraga novads;
2) 0,3961 ha platībā, piešķirot adresi Čiekuru iela 4 A, Mērsrags, Mērsraga
novads, LV-3284
8.
Par SIA “Mērsraga Ūdens”valdes locekļa A. Kozlova atbrīvošanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons, SIA “Mērsraga ūdens”
grāmatvede Rasma Šamājeva
8.1. Par Andreja Kozlova atcešanu no SIA “Mērsraga ūdens” valdes locekļa
amata

Dome izskatījusi SIA “Mērsraga ūdens” valdes locekļa Andreja Kozlova
iesniegumu par atkāpšanās no valdes locekļa amata pēc savas iniciatīvas.
SIA “Mērsraga Ūdens “grāmatvede ziņo, ka visas materiālās vērtības, kas
atradās A.Kozlova materiālā atbildībā ir uz vietas.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma
„Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 14.pantu,
Komerclikuma 224.pantu 8.daļu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Dz. Ceravs, Ā.Logina, G. Erķis,
R.Šiliņš, I. Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME
NOLEMJ:
atbrīvot no darba pienākumu pildīšanas SIA “Mērsraga ūdens” valdes locekli Andreju
Kozlovu.
8.2. Par Oskara Lukša iecelšanu SIA “Mērsraga Ūdens” valdes locekļa amatā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma
„Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 14.pantu,
Komerclikuma 224.pantu 8.daļu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Dz. Ceravs, Ā.Logina, G. Erķis,
R.Šiliņš, I. Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME
NOLEMJ:
Par SIA “Mērsraga Ūdens” valdes locekli iecelt Oskaru Luksi.

9.
Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
Dome izskatījusi Jāņa Keiša iesniegumu ar lūgumu precizēt zemes lietošanas
mērķi nekustamam īpašumam “Sudmaliņas”, Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra
numurs 8878 003 0100, kopējā platība 0,8 ha, 0,7 ha platībā - no lauksaimniecības
zemes uz apbūves zemi.
Dome konstatē. Saskaņā ar Pirkuma līgumu, nekustamo īpašumu
“Sudmaliņas”, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, kadastra numurs 8878 003
0100 kopējā platība 0,8 ha, Jānis Keišs 2015.gada 15.aprīlī ir nopircis no Jāņa Siliņa.
Taču īpašuma ieguvējs Jānis Keišs savas īpašumtiesības nav reģistrējis
zemesgrāmatā.
Civillikuma 993.panta otrā daļa noteic, ka zemesgrāmatā jāieraksta nevien
katrs nekustama īpašuma atsavinājums, bet arī vispār katra tā īpašnieka maiņa.
Vienlaikus Civillikuma 1477. pants noteic, ka korroborācija nepieciešama tajos
gadījumos, kad ar darījumu iegūst lietu tiesības uz nekustamu īpašumu. No minētajām
tiesību normām izriet, ka likumdevējs noteicis nekustamā īpašuma ieguvējam nevis
tiesību, bet pienākumu ierakstīt zemesgrāmatā katru īpašnieka maiņu un nostiprināt
lietu tiesības, kas iegūtas, piemēram, uz darījuma pamata.Tāpat Civillikuma 994.pants
noteic, ka par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts
zemesgrāmatā. Turklāt minētā panta otrajā daļā noteikts, ka līdz ierakstīšanai
zemesgrāmatās nekustamā īpašuma ieguvējam pret trešajām personām nav nekādu
tiesību, viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām, kas saistītas ar īpašumu un
viņam jāatzīst par spēkā esošu visa uz šo nekustamo īpašumu attiecošās tās personas
darbība, kura pēc zemesgrāmatām apzīmēta par šā īpašuma īpašnieku.

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (L.Karlsons, Dz. Ceravs, Ā.Logina, G. Erķis,
R.Šiliņš, I. Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, DOME
NOLEMJ:
Noraidīt Jāņa Keiša iesniegumu per zemes lietošanas mērķu precizēšanu, līdz brīdim,
kad J. Keišs savas īpašumtiesības būs nostiprinājis zemesgrāmatā.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Adminstatīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā , Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.
10.
Par atvaļinājumu Mērsraga novada Domes priekšsēdētājam L. Karlsonam
Domes priekšsēdētājs L.Karlsons lūdz piešķirt viņam ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu par 2015. gadu no šā gada 8.augusta līdz 12.augustam.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 41. panta pirmo daļu un Darba likuma 149. panta otro daļu, 151.
panta pirmās daļas 1.punktu,
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (, Dz. Ceravs, Ā.Logina, G. Erķis, R.Šiliņš, I.
Indruškevičs, I. Indruškeviča), PRET –nav, ATTURAS– nav, L.Karlsons balsojumā
nepiedalās, DOME NOLEMJ:
1.Piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par 2015. gadu domes
priekšsēdētājam Laurim Karlsonam daļēji – no šā gada 8.augusta līdz 12.augustam.
2.Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pilda domes
priekšsēdētāja vietnieks Aigars Šteinbergs, par ko saņem priekšsēdētājam noteikto
darba algu.
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