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
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 7
Mērsragā,

2021. gada 27.aprīlī

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēde atklāta plkst. 10.00
Sēde notiek attālināti - ZOOM platformā
Darba kārtībā:
1. Par komunālo pakalpojumu maksu par slēgtās tirdzniecības vietas izmantošanu;
2. Par Ekonomikas ministrijas amatpersonu Mērsraga ostas valdē;
3. Par amatu savienošanas atļauju;
4. Par Mērsraga vidusskolas stadiona nomas maksu.
Sēdi vada: Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Protokolē: Sekretāre Madara Brāle
Piedalās deputāti:
Juris VENCKUS
Ainārs PUMPURS
Andris LEITAS
Daiga SKVORCOVA
Jānis KRŪZE
Nepiedalās:
Ārijs NEILANDS – slimības dēļ
Lelde UŠACKA – darba dēļ
Laima VALDEMĀRE – personīgu iemeslu dēļ
Piedalās: izpilddirektore Agnese Kreicberga
1.
Par komunālo pakalpojumu maksu par slēgtās tirdzniecības vietas izmantošanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Lai varētu noslēgt līgumus ar uzņēmējiem par slēgto tirdzniecības vietu
izmantošanu Mērsraga tirgū, jānosaka komunālo pakalpojumu maksa par slēgtās
tirdzniecības vietas izmantošanu, kas ietver pakalpojumus par elektroenerģiju, ūdeni un
kanalizāciju, apsardzi.
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Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 21. panta 14.punkta a) apakšpunktu
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME NOLEMJ:
1. Noteikt komunālo pakalpojumu maksu 2021. gadā uzņēmējam par vienas
slēgtās tirdzniecības vietas izmantošanu - 60,00 euro (sešdesmit euro un 00
centu) mēnesī + pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
2. Vaļējās tirdzniecības vietās tirdzniecība atļauta slēdzot rakstisku vienošanos ar
pašvaldību un piemērojot apstiprinātās tirdzniecības vietas maksas Mērsraga
novadā – 15,00 euro (piecpadsmit euro un 00 centi) mēnesī.

2.
Par Ekonomikas ministrijas amatpersonu Mērsraga ostas valdē
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ekonomikas ministrija ar 2021. gada 15.aprīļa Rīkojumu 1-6.1/2021/35 “Par
pārstāvjiem mazajās ostās” informē, ka Ekonomikas ministrs ir norīkojis Mērsraga
ostas valdē – Kasparu Lori.
Saskaņā ar likumu “Likums par ostām” 8. panta 1.punkto un 26. pantu,
Mērsraga ostas pārvaldes nolikuma 4.1. punktu,
Atklāti balsojot, ar 5 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš,), PRET – nav, ATTURAS – 1 (D.Skvorcova) DOME NOLEMJ:
1. Par Mērsraga ostas valdes locekli iecelt Kasparu Lori.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3.
Par amatu savienošanas atļauju
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Mērsraga novada dome saņēmusi Mērsraga ostas valdes locekļa Kaspara Lores
2021. gada 27. aprīļa iesniegumu (reģistrēts ar Nr.92), kurā lūgts izsniegt rakstveida
atļauju amata savienošanai, atbilstoši, kā to nosaka likums „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
Personas ieņemamie amati:
1.1.Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktora amats;
1.2.Ekonomikas ministrijas patstāvīgās iepirkumu komisijas locekļa amats;
1.3.Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas
komisijas vadītāja amats.
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,
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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 5 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš,), PRET – nav, ATTURAS – 1 (D.Skvorcova) DOME NOLEMJ:
1. Atļaut Mērsraga ostas valdes loceklim Kasparam Lorem savienot valsts
amatpersonas amatu ar Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta
direktora amatu;
2. Atļaut Mērsraga ostas valdes loceklim Kasparam Lorem savienot valsts
amatpersonas amatu ar Ekonomikas ministrijas patstāvīgās iepirkumu komisijas
locekļa amatu;
3. Atļaut Mērsraga ostas valdes loceklim Kasparam Lorem savienot valsts
amatpersonas amatu ar Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību
licencēšanas komisijas vadītāja amatu.
4. 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 domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi,
kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu
savienošanu.
4.
Par Mērsraga vidusskolas stadiona nomas maksu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Jānosaka nomas maksa par Mērsraga vidusskolas stadiona izmantošanu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 21. panta 14.punkta a) apakšpunktu
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME NOLEMJ:
Noteikt nomas maksu 2021. gadā par Mērsraga vidusskolas stadionu - 10,00
euro ieskaitot PVN dienā.
Sēdi beidz: plkst. 10.30
Sēdes vadītājs

Roberts Šiliņš

Protokoliste

Madara Brāle
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