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.17
Mērsragā,

2017.gada 19.septembrī

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi atklāj plkst.16.00
Darba kārtība:
1. Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
2. Par kārtību, kādā Mērsraga vidusskolā tiek sadalīta mērķdotācija pedagogu
darba samaksai;
3. Par atbalstu Kristeram Janbergam dalībai sacensībās;
4. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
5. Par licencētās makšķerēšanas nolikumu;
6. Par saistošajiem noteikumiem “Pašvaldības pabalsti Mērsraga novada
iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”;
7. Par 2016. gada Publisko pārskatu;
8. Par atklātā konkursa nolikumu uz vakanto amatu “Mērsraga Tautas nama
vadītājs”;
9. Par lietošanas mērķu precizēšanu nekustamam īpašumam “Meža iela 18”;
10. Par nekustamā īpašuma “Bērzlejas” sadalīšanu;
11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu;
12. Par apkopējas slodzes samazināšanu;
13. Par Mērsraga novada vēlēšanu komisiju;
14. Par saistošajiem noteikumiem “Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu
Mērsraga novadā”
Sēdi vada: Mērsraga novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Roberts Šiliņš
Protokolē: Sekretāre Madara Brāle
Piedalās deputāti:
Dzintars CERAVS
Andis DĀRZIŅŠ
Gvido ERĶIS
Vija KLĒVERE
Roberts ŠILIŅŠ
Laima VALDEMĀRE
Juris VENCKUS

Nepiedalās:
Andris LEITAS – darba dēļ
Lauris KARLSONS – darba dēļ
Piedalās pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji:
Izpilddirektora p.i. A.Kreicberga, juriste Baiba Peizuma
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (V.Klēvere, Dz. Ceravs, A.Dārziņš, G. Erķis,
R.Šiliņš, L. Valdemāre, J. Venckus), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību ar 14 jautājumiem.
1.
Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
Domes priekšsēdētāja vietnieks Roberts Šiliņš iepazīstina klātesošos ar iepriekšējās
sēdes lēmumu izpildes pārskatu.
Vienojoties DOME NOLEMJ:
pārskatu pieņemt zināšanai( pievienots protokolam, pielikums Nr.1).
2.
Par kārtību, kādā Mērsraga vidusskolā tiek sadalīta mērķdotācija
pedagogu darba samaksai
Mērsraga vidusskolas direktore I. Indruškeviča iesniegusi apstiprināšanai kārtību, kādā
tiek sadalīta mērķdotācija pedagogu darba samaksai.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (V.Klēvere, Dz. Ceravs, A.Dārziņš, G. Erķis,
R.Šiliņš, L. Valdemāre, J. Venckus), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
Apstiprināt kārtību kādā Mērsraga vidusskolā tiek komplektēta darba slodze 2017.2018.m.g.
3.
Par atbalstu Kristeram Janbergam dalībai sacensībās
Dome izskatījusi Latvijas Junioru motokrosa izlases vadītāja Fīlipa Kempela
iesniegumu, par lūgumu finansiāli atbalstīt Kristera Janberga dalību “Coupe de
l’Avenir” jeb Nākotnes cerības kausā - gada nozīmīgākajā junioru komandas motokrosa
sacensībās pasaulē, kas notiek Beļģijā no 6. līdz 8. oktobrim. Prasītais finansējums –
200 euro.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (V.Klēvere, Dz. Ceravs, A.Dārziņš, G. Erķis,
R.Šiliņš, L. Valdemāre, J. Venckus), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1) Atbalstīt iesniegumu pilnā apmērā – 200 euro;
2) Uzdot izpilddirektora p.i. A.Kreicbergai nodrošināt nepieciešamā līguma
noformēšanu starp Mērsraga novada pašvaldību un motosporta biedrību.
3) Līgumā paredzēt pienākumu motosporta biedrībai - Mērsraga novada
simbolikas lietošanu minēto sacensību laikā un vietā Kristera Janberga
ekipējumā.

4.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
4.1.Lēmums - izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no
Ilonas Tombergas
Ņemot vērā, ka Ilona Tomberga 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 paziņojums 02.02.2017./17-1360, kas stājās
spēkā 09.02.2017. un kļuva neapstrīdams 10.03.2017., kā arī brīdinājums
07.07.2017.Nr.4-3/342, kas stājās spēkā 14.07.2017. un kļuva neapstrīdams
12.08.2017., un kurā Ilonai Tombergai piedāvāts veikt nokavētu nodokļu samaksu
labprātīgi – nav apmaksāts. Tāpat Ilona Tomberga minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi.
Ilonai Tombergai ir nokavētie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies saskaņā ar
nodokļa aprēķinu un nav samaksāti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un pilnā
apmērā par nekustamo īpašumu “Vecpavāri”, Mērsraga novads ( kadastra numurs 8878
001 0086) .
Tādējādi Ilona Tomberga uz 2017. gada 19. septembri ir parādā Mērsraga
novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi “Vecpavāri”,
Mērsraga novads 159,12 euro, nokavējuma naudu 62,69 euro, kopā 221,81 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 Ilonas Tombergas 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 Administratīvā 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 7 balsīm PAR (V.Klēvere, Dz. Ceravs, A.Dārziņš, G. Erķis,
R.Šiliņš, L. Valdemāre, J. Venckus), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1.Piedzīt no Ilonas Tombergas, personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta:
xxxxxxxxxxxx nekustamā īpašuma nodokļa parādu 221,81 euro (divi simti divdesmit
viens euro un 81 cents), tai skaitā:
Nokav.
Kopējā
Saņēmēja
Konts
Personīgā
Pamatkonta nr.
parāds
nauda
parāda
iestāde
summa

109. – Zeme

159,12

62,69
KOPĀ:

221,81

Mērsraga
novada
pašvaldība

LV85UNLA0050016515414
LV74HABA0551030287614

221,81

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 Ilonas Tombergas 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 Ilonas Tombergas ( 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.
5.
Par licencētās makšķerēšanas nolikumu
Licencēta makšķerēšana Mērsraga kanālā nepieciešama, lai regulētu
makšķernieku skaitu un radītu labvēlīgus apstākļus caurceļojošo zivju krājumu
aizsardzībai un racionālai izmantošanai.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu, un Ministru Kabineta
2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 „Licencētās makšķerēšanas – vēžošanas
un zemūdens medību kārtība”13. punktu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (V.Klēvere, Dz. Ceravs, A.Dārziņš, G. Erķis,
R.Šiliņš, L. Valdemāre, J. Venckus), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1) Atzīt 18.07.2017.saistošos noteikumus Nr.5/2017 par spēkā neesošiem;
2) Apstiprināt saistošos noteikumus “Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga
kanālā 2017. -2022. gadā”.
6.
Par saistošajiem noteikumiem “Pašvaldības pabalsti Mērsraga novada
iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”
Noteikumi nosaka citus personām piešķiramos pabalstus, izņemot ģimenes
(personas) pabalstus, ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas veidus, apmērus,
piešķiršanas un izmaksas kārtību Mērsraga novadā.

Nepieciešams saistošos noteikumus precizēt, saskaņā ar VARAM 05.09.2017.
vēstuli Nr.1-18/6801.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (V.Klēvere, Dz. Ceravs, A.Dārziņš, G. Erķis,
R.Šiliņš, L. Valdemāre, J. Venckus), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1.Apstiprināt saistošos noteikumus “Pašvaldības pabalsti Mērsraga novada
iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”.
7.
Par 2016. gada Publisko pārskatu
Mērsraga novada pašvaldības 2016. 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
2016. gadā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 72. pantu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (V.Klēvere, Dz. Ceravs, A.Dārziņš, G. Erķis,
R.Šiliņš, L. Valdemāre, J. Venckus), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu
8.
Par atklātā konkursa nolikumu uz vakanto amatu “Mērsraga Tautas nama
vadītājs”
Atklātā konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Mērsraga Tautas nama
vadītāja pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu, kurš nodrošinātu saimnieciski un
mākslinieciski augstvērtīgu kultūras norišu piedāvājumu dažādām paaudzēm Mērsraga
Tautas namā un Mērsraga novadā.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (V.Klēvere, Dz. Ceravs, A.Dārziņš, G. Erķis,
R.Šiliņš, L. Valdemāre, J. Venckus), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1) Apstiprināt atklātā konkursa nolikumu uz vakanto amatu “Tautas nama
vadītājs”.
2) Par konkursa komisijas sastāvu un tās apstiprināšanu lemt oktobra sēdē.
9.
Par lietošanas mērķu precizēšanu nekustamam īpašumam “Meža iela 18”
Dome izskatījusi Annas Sotovas, Vitas Sotovas un Anrija Sotova 2017. gada
18. augusta iesniegumu (reģistrēts ar Nr.247) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
precizēšanu nekustamam īpašumam Meža iela 18, Mērsrags, Mērsraga novads,
kadastra numurs 003 0532, kopējā platība 0,5976 ha. Iesniegumā lūgts zemes vienībai
noteikt 3 lietošanas mērķus: 0,0912 ha platībā – Individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (kods 0601), 0,1864ha platībā – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), 0,3200 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Konstatē: nekustamajam īpašumam „Meža iela 18”, Mērsrags, Mērsraga
novads, kadastra numurs 8878 003 0148, saskaņā ar Mērsraga novada teritoriālo

plānojumu, atļautā/plānotā izmantošana ir „Savrupmāju uz mazstāvu dzīvojamā
apbūve” (DZS). Pēc eksplikācijas lauksaimniecībā izmantojamā zeme (ganības) –
0,1864 ha, meži 0,32 ha, zem ēkām 0,0858 ha, zem ceļiem 0,0054 ha.
Zemes lietošanas mērķu maiņu atbilstoši “Nekustamā īpašuma valsts kadastru
likuma” 9. panta trešajai daļai regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”. Atbilstoši noteikumu otrajam punktam nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi nosaka atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai
būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.
Dome administratīvā akta pieņemšanas gaitā ir izvērtējusi tā pieņemšanas
lietderības apsvērumus saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. un 66. pantu
secina, ka dati par zemes lietošanas mērķi tiek izmantoti nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanai. Šo nodokli saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma” nodokli 8.
panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks iemaksā tās pašvaldības budžetā, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums. Atbilstoši minētajam likumam
šo nodokli administrē attiecīgā pašvaldība. Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”
ir noteiktas konkrētas likmes, saskaņā ar kurām nodoklis tiek aprēķināts, savukārt
iepriekš minētā likuma 9. panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā īpašuma īpašnieka
pienākums ir nodokli nomaksāt laikus un pilnā apmērā. Nodokļu nomaksa ir visas
sabiedrības leģitīma interese, tie ir finanšu līdzekļi, kas paredzēti izlietošanai
sabiedrības kopīgajām vajadzībām. Likumdevējs ir noteicis skaidru kārtību, kādā
zemes lietošanas mērķis nosakāms.
”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, “Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma” 9. panta pirmās daļas pirmo punktu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 23. punktu, Mērsraga
novada teritorijas plānojumu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (V.Klēvere, Dz. Ceravs, A.Dārziņš, G. Erķis,
R.Šiliņš, L. Valdemāre, J. Venckus), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
Noteikt 3 lietošanas mērķus nekustamajam īpašumam Meža iela 18, Mērsrags,
Mērsraga novads:
• 0,0912 ha platībā Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601)
(eksplikācija: 0,0858 ha zem ēkām, zem ceļiem 0,0054 ha)
• 0,1864 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) (eksplikācija: 0,1864 ha lauksaimniecībā
izmantojamā zeme – ganības)
• Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība ( kods 0201),
(pēc eksplikācijas: 0,32 ha meži);
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.
10.
Par nekustamā īpašuma “Bērzlejas” sadalīšanu
Dome izskatījusi Ivara Smilga, personas kods xxxxxx-xxxxx, 11. septembra
iesniegumu (reģistrēts ar Nr.276) par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Bērzlejas”,

Upesgrīva, Mērsraga novads, kadastra numurs 8878 001 0009, kura sastāvā ietilpst trīs
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8878 001 0009, 8878 003 0111 un 8878 001
0010, kopējā platībā 14,64 ha, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8878 003
0111, 9,7 ha platībā. Atdalīto nekustamo īpašumu apzīmēt ar jaunu nosaukumu
Akmeņkalni”, Mērsraga novads. Iesniegumam pievienota Zemes robežu plāna kopija.
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, Zemes ierīcības likuma 8. panta 3.punktu,
Saskaņā ar Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumam Nr. 698
„Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu,” un Mērsraga novada teritorijas plānojumu,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (V.Klēvere, Dz. Ceravs, A.Dārziņš, G. Erķis,
R.Šiliņš, L. Valdemāre, J. Venckus), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1.
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Bērzlejas”, kadastra numurs 8878
001 0009, kopējā platība 14,64 ha, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8878
003 0111, 9,7 ha platībā.
2.
Atdalāmajai zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0111,
9,7 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Akmeņkalni”, Mērsraga novads.
11.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Dome izskatījusi nekustamā īpašuma “Priekuļi” (Lielā iela 49), Mērsrags,
Mērsraga novads, kadastra numurs 8878 003 0069 īpašnieka Aigara Gūtšmita 2017.
gada 4. septembra iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu E.B. ,
personas kods xxxxxx-xxxxx un viņa nepilngadīgā bērna R.B. personas kods xxxxxxxxxxx dzīvesvietas ziņas, sakarā ar to, ka ir zudis tiesiskais pamats deklarēt dzīvesvietu
(īpašumam mainījies īpašnieks, zudis tiesiskais pamats) “Priekuļi” (Lielā iela 49),
Mērsrags, Mērsraga novads, kā arī tā nav personas faktiskā dzīvesvieta. Pamatojoties
uz likuma ”Par pašvaldībām” 47. panta ceturto daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
15. pantu un 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka personas pienākums ir viena mēneša
laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā dzīvesvietā, 11. pantu un 12. panta pirmās daļas 2.
punktu, kas nosaka kārtību deklarēto ziņu pārbaudei un anulēšanai, Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (V.Klēvere, Dz. Ceravs, A.Dārziņš, G. Erķis,
R.Šiliņš, L. Valdemāre, J. Venckus), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1) Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu E.B. un R.B., “Priekuļi” (Lielā iela
49), Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284.
2) Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 6. pantu, paziņot bāriņtiesai par
nepilngadīgā bērna deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.
12.
Par apkopējas slodzes samazināšanu
Dome izskatījusi Mērsraga pirmskolas izglītības iestādes “Dārta” vadītājas
Lailas Štālas iesniegumu, par lūgumu rast iespēju apkopējas darba slodzi samazināt no

0,8 uz 0,6 un 0,2 slodzes darba samaksu pielikt pavāres darba algai par papildu darba
veikšanu ēdināšanas blokā ar šā gada 1. septembri.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (V.Klēvere, Dz. Ceravs, A.Dārziņš, G. Erķis,
R.Šiliņš, L. Valdemāre, J. Venckus), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1) Samazināt apkopējas darba slodzi no 0,8 uz 0,6;
2) 0,2 slodzes darba samaksu pielikt pavāres darba algai.
13.
Par Mērsraga novada vēlēšanu komisiju
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likumu domei triju mēnešu laikā pēc ievēlēšanas ir jāievēl
pašvaldības vēlēšanu komisija. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu
komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi
funkcionējošajām vadības institūcijām, katram domes deputātam, kā arī ne mazāk kā
10 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem.
2017. gada 1.septembī saņemts LZS Mērsraga nodaļas vadītāja vietnieka,
domes deputāta Dzintara Cerava iesniegums par to, ka LZS Mērsraga nodaļa Mērsraga
novada vēlēšanu komisijā izvirza: Liānu Luksi – Bolmani, p.k.xxxxxx-xxxxx, Diānu
Rubeni, p.k. xxxxxx-xxxxx un Rasmu Grebeņņikovu, p.k. xxxxxx-xxxxx.
2017. gada 14. septembrī saņemts vēlētāju apvienības “Mēs Mērsraga
novadam” iesniegums, kurā Mērsraga novada vēlēšanu komisijā izvirzīti sekojoši
kandidāti: Marika Rožkalne, p.k. xxxxxx-xxxxx un Elīna Rožkalne – Misiķe xxxxxxxxxxx.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (V.Klēvere, Dz. Ceravs, A.Dārziņš, G. Erķis,
R.Šiliņš, L. Valdemāre, J. Venckus), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
1) Apstiprināt Mērsraga novada vēlēšanu komisijā
1.1.Liānu Luksi – Bolmani;
1.2.Diānu Rubeni;
1.3.Rasmu Grebeņņikovu;
1.4.Mariku Rožkalni;
1.5.Elīnu Misiķi – Rožkalni
2) Vēlētāju apvienībai “Demokrātiju visiem” jāizvirza vēl divi kandidāti.
3) Par vēlēšanu komisijas izveidošanu un sastāvu piecu dienu laikā paziņot
Centrālajai vēlēšanu komisijai.
14.
Par saistošajiem noteikumiem “Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu
Mērsraga novadā”
Saistošie noteikumi par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Mērsraga novadā
(turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka sabiedriskas kārtības normas Mērsraga novada
administratīvajā teritorijā un atbildību par to neievērošanu.
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 4.punktu
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (V.Klēvere, Dz. Ceravs, A.Dārziņš, G. Erķis,
R.Šiliņš, L. Valdemāre, J. Venckus), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2017 “Par sabiedriskās kārtības
nodrošināšanu Mērsraga novadā”.
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