LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 10
Aucē

2010.gada 27.oktobrī

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.05.

Izsludināta darba kārtība:
1. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 9A-1,Aucē, Auces novadā, atkārtotu izsoli.
2. Par Biznesa inkubatora telpu nomas maksas atvieglojumu noteikšanu.
3. Par Nodomu protokola par siltuma enerģijas piegādi noslēgšanu.
4. Par Normunda Sirmja reģistrēšanu Auces novada pašvaldības dzīvojamās telpas
apmaiņas palīdzības reģistrā.
5. Par Ulda Kodes reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
6. Par īres tiesību piešķiršanu Maritai Piebalgai.
7. Par Igora Bikova izslēgšanu no Auces novada pašvaldības palīdzības dzīvokļa
jautājumā reģistra.
8. Par Gunitas Vasiļūnas izslēgšanu no Auces novada pašvaldības palīdzības dzīvokļa
jautājumā reģistra.
9. Par piekrišanu Gunta Brāķera iemitināšanai īrnieka īrētajā pašvaldībai piederošajā
dzīvojamā telpā un dzīvesvietas deklarēšanai.
10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Jānim Rektiņam.
11. Par zemes īpašuma „Immas”, Īles pagastā, Auces nov., sadalīšanu, nosaukuma
piešķiršanu atdalāmajiem zemesgabaliem un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu.
12. Par zemes īpašuma „Imanti”, Bēnes pagastā, Auces nov., sadalīšanu, nosaukumu
piešķiršanu atdalāmajiem zemesgabaliem un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu.
13. Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam Bēnes pagastā.
14. Par adreses piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Auces pilsētā.
15. Par nekustamā īpašuma „Vanagi”, Vītiņu pagastā, lietošanas mērķa maiņu.
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Stādi”, Ukru pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai.
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Broņislavam Želvim.
18. Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra darbinieku štatu saraksta
apstiprināšanu.
19. Par Lielauces bibliotēkas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites .
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20. Par pamatlīdzekļa - vieglās automašīnas VW PASSAT VARIANT izslēgšanu no Auces
novada pašvaldības bilances.
21. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Auces novada pašvaldības 2010.gada budžetu””
apstiprināšanu.
22. Par Auces novada pašvaldības 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.26
„Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi” precizēšanu.
23. Par Auces novada pašvaldības pilnvaroto institūciju (amatpersonu) transportlīdzekļu
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Inga Barvide, Valdis Bergmanis, Inita Bilkšte, Māris Eihmanis, Gints Kaminskis,
Biruta Kārkla, Vija Keršus, Larisa Mandeiķe, Agris Mellis, Lauris Špels, Andris Šulgins,
Dzintars Zeltiņš.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: nekustamā īpašuma speciālists Gints Memmēns,
projekta koordinatore Kristīne Ozoliņa, Bēnes pagasta pārvaldes vadītājs Ainars Āriņš.
Nepiedalās – deputāti Arnis Hofmanis, neierašanās iemesls nav zināms, Andris Melderis,
neierašanās iemesls nav zināms, Guntis Šēfers, neierašanās iemesls nav zināms.

Deputāts G.Kaminskis ierosina izslēgt no sēdes darba kārtības 20. jautājumu.
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, jautājums tiek izslēgts no darba kārtības.
Deputāts G.Kaminskis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildus jautājumus:
1. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Renāra Graudiņa
2. Par atbalstu Silvas Novicānes ģimenes ārsta praksei.
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, jautājumi tiek iekļauti darba kārtībā.
Darba kārtība:
1. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 9A-1,Aucē, Auces novadā, atkārtotu izsoli.
2. Par Biznesa inkubatora telpu nomas maksas atvieglojumu noteikšanu.
3. Par Nodomu protokola par siltuma enerģijas piegādi noslēgšanu.
4. Par Normunda Sirmja reģistrēšanu Auces novada pašvaldības dzīvojamās telpas
apmaiņas palīdzības reģistrā.
5. Par Ulda Kodes reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
6. Par īres tiesību piešķiršanu Maritai Piebalgai.
7. Par Igora Bikova izslēgšanu no Auces novada pašvaldības palīdzības dzīvokļa
jautājumā reģistra.
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8. Par Gunitas Vasiļūnas izslēgšanu no Auces novada pašvaldības palīdzības dzīvokļa
jautājumā reģistra.
9. Par piekrišanu Gunta Brāķera iemitināšanai īrnieka īrētajā pašvaldībai piederošajā
dzīvojamā telpā un dzīvesvietas deklarēšanai.
10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Jānim Rektiņam.
11. Par zemes īpašuma „Immas”, Īles pagastā, Auces nov., sadalīšanu, nosaukuma
piešķiršanu atdalāmajiem zemesgabaliem un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu.
12. Par zemes īpašuma „Imanti”, Bēnes pagastā, Auces nov., sadalīšanu, nosaukumu
piešķiršanu atdalāmajiem zemesgabaliem un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu.
13. Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam Bēnes pagastā.
14. Par adreses piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Auces pilsētā.
15. Par nekustamā īpašuma „Vanagi”, Vītiņu pagastā, lietošanas mērķa maiņu.
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Stādi”, Ukru pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai.
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Broņislavam Želvim.
18. Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra darbinieku štatu saraksta
apstiprināšanu.
19. Par Lielauces bibliotēkas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites .
20. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Auces novada pašvaldības 2010.gada budžetu””
apstiprināšanu.
21. Par Auces novada pašvaldības 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.26
„Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi” precizēšanu.
22. Par Auces novada pašvaldības pilnvaroto institūciju (amatpersonu) transportlīdzekļu
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē.
23. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Renāra Graudiņa
24. Par atbalstu Silvas Novicānes ģimenes ārsta praksei.

1.§
Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 9A-1,Aucē, Auces novadā, atkārtotu izsoli
/ziņo: K.Ozoliņa; G.Kaminskis, L.Špels, I.Bilkšte, V.Keršus/
Auces novada dome ir izskatījusi Auces novada domes Attīstības, plānošanas un vides
komitejas iesniegto lēmumprojektu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Nr. 1, Skolas ielā 9A, Aucē, Auces novadā, ar kopējo platību 41,4 m2,
kadastra numurs 4605 900 0543, atsavināšanu, nosakot atkārtotu šī dzīvokļa īpašuma izsoli.
Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2010.gada 7.aprīļa lēmumu, Auces
novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvokļa Nr.1, Skolas ielā 9A, Aucē,
Auces novadā, īpašumu, kadastra numurs 4605 900 0543, sastāvošu no dzīvokļa 41,4 m2
platībā un 414/3580 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, šķūņa un
zemesgabala 1174 m2 platībā, Skolas ielā 9A, Aucē, Auces novadā, par ko Auces pilsētas
zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 398-1 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Minētais dzīvokļa īpašums pašreiz netiek izmantots (nav izīrēts) un nav nepieciešams
pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.
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Auces novada dome 2010.gada 30.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu „Par nekustamā īpašuma
Skolas ielā 9A-1, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu” (prot.Nr.6, 17.§), nolemjot atsavināt,
pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, minēto dzīvokļa īpašumu un apstiprināt
izsoles nosacīto sākumcenu Ls 2150,00 apmērā. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens
izsoles dalībnieks.
Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Valsts un
pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 12
(I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus,
L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.
2.

3.
4.

5.

Uzskatīt par nenotikušu dzīvokļa īpašuma Nr.1, Skolas ielā 9A, Aucē, Auces novadā pirmo
izsoli.
Noteikt atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Nr.1, Skolas ielā
9A, Aucē, Auces novadā, īpašumu, kadastra numurs 4605 900 0543, sastāvoša no dzīvokļa
41,4 m2 platībā un 414/3580 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
šķūņa un zemesgabala 1174 m2 platībā, Skolas ielā 9A, Aucē, Auces novadā un apstiprināt
otrās izsoles sākuma cenu Ls 2150,00 apmērā.
Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.1, Skolas ielā 9A, Aucē, Auces novadā, izsoles
noteikumus (lēmuma pielikumā).
Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.1, Skolas ielā 9A, Aucē, Auces novadā, izsoles komisiju
šādā sastāvā :
1) izsoles komisijas priekšsēdētājs –
Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs,
2) izsoles komisijas locekļi –
Auces novada pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis,
Auces novada pašvaldības ekonomiste Ingrīda Kalve.
Publicēt sludinājumu par Auces novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.1,
Skolas ielā 9A, Aucē, Auces novadā, atkārtotu izsoli laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un
„Auces novada vēstis”.

2.§
Par Biznesa inkubatora telpu nomas maksas atvieglojumu noteikšanu
/ziņo: K.Ozoliņa; G.Kaminskis; L.Špels/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b”
apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūlija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” pirmās nodaļas 4.10.punktu, trešās nodaļas 54.punktu, 56.punktu,
projekta „Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijās”
noteikumiem un saskaņā ar Biznesa inkubatorā noteikto atbalstu nomniekiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Biznesa inkubatora Miera ielā 29, Aucē, Auces novadā, LV-3708, nomniekiem –
komersantiem, kas uz līguma slēgšanas brīdi ir reģistrēti Uzņēmumu reģistra iestādes
komercreģistrā ne ilgāk par trīs gadiem, uzņēmējdarbības atbalstam noteikt nomas maksas
atlaidi sekojošos apmēros:
1) 100 % apmērā pirmajā inkubācijas gadā;
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2) 85% apmērā otrajā inkubācijas gadā;
3) 65% apmērā trešajā inkubācijas gadā.

3.§
Par Nodomu protokola par siltuma enerģijas piegādi noslēgšanu
/ziņo: G.Kaminskis; L.Špels, L.Mandeiķe, A.Šulgins, M.Eihmanis/
Auces novada dome izskatījusi uzņēmuma SIA „HL Paper”, reģ.Nr. 40003323366,
18.10.2010. iesniegumu Nr.18/10/2010-1 par iespēju noslēgt Nodomu protokolu par
siltumenerģijas piegādi, ko iegūs kā blakusproduktu ražojot elektroenerģiju koģenerācijas
procesā. Pamatojoties uz Attīstības, plānošanas un vides komitejas 20.10.2010.lēmumu
(prot.Nr.10), atklāti balsojot: PAR – 10 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, Dz.Zeltiņš), PRET – 1 (A.Šulgins),
ATTURAS – 1 (L.Špels), Auces novada dome NOLEMJ:
Pilnvarot domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski parakstīt Nodomu
SIA „HL Paper”, reģ.Nr. 40003323366, par siltuma enerģijas piegādi.

protokolu

ar

4.§
Par Normunda Sirmja reģistrēšanu Auces novada pašvaldības
dzīvojamās telpas apmaiņas palīdzības reģistrā
/ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis/
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Atzīt Normundu Sirmi par tiesīgu saņemt Auces novada pašvaldības palīdzību īrēto telpu
apmaiņā pret citām īrējamām dzīvojamām telpām un reģistrēt Normundu Sirmi Auces
novada pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņas palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā ar
2010.gada 27.oktobri.
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
Atbildīgais par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas sekretāre D.Stauģe.
5.§
Par Ulda Kodes reģistrēšanu Auces novada
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
/ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis/

Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
4.

5.

Atzīt Uldi Kodi par tiesīgu saņemt Auces novada pašvaldības palīdzību pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt Uldi Kodi Auces novada pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā ceturtajā grupā vispārējā kārtībā ar 2010.gada 27.oktobri.
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
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6.§
Par īres tiesību piešķiršanu Maritai Piebalgai
/ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis/
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

4.

Nodrošināt ar pagaidu dzīvojamām telpām Maritas Piebalgas ģimeni, piešķirot Maritai
Piebalgai dzīvokļa Nr.18, „Dailes 6”, Ķevele, Vītiņu pagasts, Auces novads, ar platību
65,2 m2, pagaidu īres tiesības, nosakot īres līguma termiņu uz laiku, līdz pašvaldības dome
vai tās deleģēta institūcija pieņems lēmumu par pašvaldībai piederošu vai nomātu
dzīvojamo telpu izīrēšanu.
Uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam A.Šaulim, atbilstoši likuma
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18.panta un šī lēmuma noteikumiem,
piedāvāt Maritai Piebalgai īrēt dzīvokli Nr. Nr.18, „Dailes 6”, Ķevele, Vītiņu pagasts,
Auces novads.
Lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku, ja Marita Piebalga ir rakstiski
atteikusies no dzīvokļa īres tiesībām vai viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas
dienas nav noslēgusi dzīvokļa īres līgumu.
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.

7.§
Par Igora Bikova izslēgšanu no Auces novada pašvaldības
palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā
/ziņo: V.Keršus/
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Izslēgt Igoru Bikovu no Auces novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – dzīvokļu komisijas sekretāre D.Stauģe.

8.§
Par Gunitas Vasiļūnas izslēgšanu no Auces novada
pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumā reģistra
/ziņo: V.Keršus/
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Izslēgt Gunitu Vasiļūnu no Auces pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu
risināšanā.
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Atbildīgais par lēmuma izpildi - dzīvokļu komisijas sekretāre D.Stauģe.
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9.§
Par piekrišanu Gunta Brāķera iemitināšanai īrnieka īrētajā
pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpā un dzīvesvietas deklarēšanai
/ziņo: V.Keršus/
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Piekrist Gunta Brāķera iemitināšanai ***************
izīrētajā dzīvoklī
****************, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads.
Uzdot SIA „Bēnes nami” ierakstīt Gunta Brāķera vārdu, uzvārdu un personas kodu
dzīvojamās telpas īres līgumā.
Pēc ieraksta izdarīšanas dzīvojamās telpas īres līgumā, atļaut Guntim Brāķerim deklarēt
dzīvesvietu ****************, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā.
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
Atbildīgais par lēmuma izpildi SIA „Bēnes nami”.

10.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Jānim Rektiņam
/ziņo: G.Kaminskis/
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Anulēt ziņas par Jāņa Rektiņa deklarēto dzīvesvietu - ****************, Lielauces
pagasts, Auces novads, jo zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē.
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – lietvedības sekretāre Dace Stauģe.

11.§
Par zemes īpašuma „Immas”, Īles pagastā, Auces nov.,
sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu atdalāmajiem zemesgabaliem
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
/ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis/
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Pieņemt lēmumu „Par zemes īpašuma „Immas”, Īles pagastā, Auces nov., sadalīšanu,
nosaukuma piešķiršanu atdalāmajiem zemesgabaliem un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa noteikšanu”.

2.

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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12.§
Par zemes īpašuma „Imanti”, Bēnes pagastā, Auces nov.,
sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu atdalāmajiem zemesgabaliem
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
/ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis/
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Pieņemt lēmumu „Par zemes īpašuma „Imanti”, Bēnes pagastā, Auces nov., sadalīšanu,
nosaukumu piešķiršanu atdalāmajiem zemesgabaliem un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa noteikšanu”.

2.

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.

13.§
Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam Bēnes pagastā
/ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, V.Keršus/
Precizējot informāciju Vienotajā kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz LR
Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un
saskaņā ar Auces novada domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 20.10.2010. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis,
B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt adresi zemes īpašumam ar kadastra Nr.46500010258 no – Ezera iela 30A, Bēne,
Bēnes pag., Auces nov., LV-3711, uz jaunu – Ezera iela 30B, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.,
LV-3711.
2. Mainīt adresi zemes īpašumam ar kadastra Nr.46500010313 no – Ezera iela 32, Bēne, Bēnes
pag., Auces nov., LV-3711, uz jaunu – Ezera iela 30A, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.,
LV-3711.

14.§
Par adreses piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Auces pilsētā
/ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, L.Špels/
Auces novada pašvaldība, pamatojoties uz VZD Zemgales reģionālās nodaļas
30.09.2010. vēstuli Nr.10-03-Z/89, izvērtē adresācijas objektus Auces pilsētā.
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi”, saskaņā ar Auces novada domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas
20.10.2010. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
M.Eihmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins,
Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050141405001 adresi – Amatnieku iela 8, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050141405004 adresi – Amatnieku iela 8A,
Auce, Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050282801001 adresi – Brīvības iela 2, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050282801006 adresi – Brīvības iela 2A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050090909003 adresi – Jelgavas iela 1, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050090918001 adresi – Jelgavas iela 1A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050070707001 adresi – Kalna iela 3, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050070707002 adresi – Kalna iela 3A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050141411001 adresi – Miera iela 7, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050141411002 adresi – Miera iela 7A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050050501001 adresi – Pļavas iela 1, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050050501002 adresi – Pļavas iela 1A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050393995004 adresi – Puškina iela 15, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050393995001 adresi – Puškina iela 15A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050404011001 adresi – Puškina iela 35, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050404011008 adresi – Puškina iela 35A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050060604001 adresi – Raiņa iela 22, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050060604002 adresi – Raiņa iela 22A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050060601001 adresi – Raiņa iela 24 Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050060601002 adresi – Raiņa iela 24A Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050060601003 adresi – Raiņa iela 24B Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050030308001 adresi – Raiņa iela 31, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050030308003 adresi – Raiņa iela 31A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050050509001 adresi – Raiņa iela 5, Auce, Auces
nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050050509002 adresi – Raiņa iela 5A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050050509005 adresi – Raiņa iela 5B, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
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27. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050050509004 adresi – Raiņa iela 5C, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
28. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050050509003 adresi – Raiņa iela 5D, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
29. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050050510001 adresi – Raiņa iela 9, Auce, Auces
nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
30. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050050518006 adresi – Raiņa iela 9A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
31. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050050518007 adresi – Raiņa iela 9A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
32. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050050518001 adresi – Raiņa iela 9A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
33. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050050518002 adresi – Raiņa iela 9A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
34. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050050518003 adresi – Raiņa iela 9A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
35. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050050518004 adresi – Raiņa iela 9A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
36. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050050518005 adresi – Raiņa iela 9A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
37. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050484806001 adresi – Tehnikas iela 2, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
38. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050484806002 adresi – Tehnikas iela 2A, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
39. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050484806003 adresi – Tehnikas iela 2B, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
40. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050484806005 adresi – Tehnikas iela 2C, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
41. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050484813001 adresi – Vītiņu iela 4D, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
42. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050484813002 adresi – Vītiņu iela 4E, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
43. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050484813003 adresi – Vītiņu iela 4F, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
44. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050484813004 adresi – Vītiņu iela 4G, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
45. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050484813005 adresi – Vītiņu iela 4H, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
46. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050484813006 adresi – Vītiņu iela 4J, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
47. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002006 adresi – Miera iela 27, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
48. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002014 adresi – Miera iela 27, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
49. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002015 adresi – Miera iela 27, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
50. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002016 adresi – Miera iela 27, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
51. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002017 adresi – Miera iela 27, Auce,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
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52. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002019
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
53. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002001
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
54. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002002
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
55. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002003
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
56. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002004
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
57. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002005
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
58. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002008
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
59. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002010
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)
60. Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002012
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums)

adresi – Miera iela 27, Auce,
adresi – Miera iela 27, Auce,
adresi – Miera iela 27, Auce,
adresi – Miera iela 27, Auce,
adresi – Miera iela 27, Auce,
adresi – Miera iela 27, Auce,
adresi – Miera iela 27, Auce,
adresi – Miera iela 27, Auce,
adresi – Miera iela 27, Auce,

15.§
Par nekustamā īpašuma „Vanagi”, Vītiņu pagastā, lietošanas mērķa maiņu
/ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, V.Keršus/
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu un LR
Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” IV daļas
30.punktu, un saskaņā ar Auces novada domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas
20.10.2010. lēmumu (prot. Nr.10), atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis,
I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels,
A.Šulgins, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes īpašumam „Vanagi”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, kadastra Nr.46940040010, platība 3,19 ha, no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101) uz – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLM kods – 0601).
16.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala
„Stādi”, Ukru pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
/ziņo: G.Memmēns; V.Keršus/
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Pieņemt lēmumu „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Stādi”, Ukru pagastā,
Auces novadā, sadalīšanai”.

2.

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.

12

17.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Broņislavam Želvim
/ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, V.Keršus/
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

Piešķirt Broņislavam Želvim par īpašumu “Bungas 85”, Bungās, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90 procentu apmērā no taksācijas gadā
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par laika posmu no 01.04.2010. līdz
30.09.2010.
Uzlikt par pienākumi Broņislavam Želvim viena mēneša laikā no personas statusa izmaiņu
brīža rakstveidā paziņot Auces novada pašvaldībai par personas statusa izmaiņām, tostarp,
trūcīgas personas/ģimenes statusa zaudēšanu, atkārtotu piešķiršanu, tā termiņa saīsināšanu
vai pagarināšanu, deklarētās dzīves vietas maiņu, saimnieciskās darbības uzsākšanu
nekustamajā īpašumā un/vai tā atsavināšanu.
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.

18.§
Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas
centra darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu
/ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus/
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.

3.

Apstiprināt Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra darbinieku štatu
sarakstu.
Atzīt par spēku zaudējušu Auces novada domes 2009.gada 22.jūlija sēdē apstiprināto
Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra darbinieku štatu sarakstu
(prot.Nr.3,21.§ 26.pk.).
Lēmums stājas spēkā 2010.gada 1.novembrī.

19.§
Par Lielauces bibliotēkas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
/ziņo: G.Kaminskis/
Pamatojoties uz Auces novada Lielauces bibliotēkā 2010.gada 14.oktobrī sastādīto
norakstīšanas aktu, saskaņā ar Finanšu komitejas 20.10.2010. lēmumu (prot.Nr.10), atklāti
balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Norakstīt no Lielauces bibliotēkas materiālajām vērtībām 244 bojātas bibliotēkas grāmatas ar
kopējo bilances vērtību Ls 59.72 (piecdesmit deviņi lati 72 santīmi).
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20.§
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības
2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Auces novada pašvaldības 2010.gada budžetu”” apstiprināšanu
/ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2. punktu un 46.panta pirmo un otro daļu, un likuma „Par pašvaldību budžetiem”
37. un 38.pantu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.30 “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2010.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Auces novada pašvaldības 2010.gada
budžetu”” (pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

21.§
Par Auces novada pašvaldības 2010.gada 25.augusta
saistošo noteikumu Nr.26 „Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi” precizēšanu
/ziņo: G.Kaminskis; A.Šulgins, L.Špels/
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 19.10.2010.
atzinumu Nr. 2.2-13/11926/6345 par Auces novada pašvaldības 25.08.2010. saistošajiem
noteikumiem Nr.26 „Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 12
(I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus,
L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Auces novada pašvaldības 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumus Nr. 26
„Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi):
1.1.Svītrot Saistošo noteikumu 6.punktu.
1.2.Svītrot Saistošo noteikumu 7.punktu.
1.3.Pēc iepriekš minēto punktu svītrošanas atbilstoši mainīt punktu numerāciju.
2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt precizētos
saistošos noteikumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Auces
novada domes informatīvajā izdevumā „ Auces novada vēstis”.

22.§
Par Auces novada pašvaldības pilnvaroto institūciju (amatpersonu)
transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē
/ziņo: G.Kaminskis/
Izskatot lēmumprojektu par Auces novada pašvaldības pilnvaroto institūciju noteikšanu
transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē Auces novada
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pašvaldības teritorijā, pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 211.3 pantu,
Ceļu satiksmes likuma 4.panta pirmo daļu un LR MK 07.03.2006 noteikumiem Nr. 182
„Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols – paziņojums par
transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu”, atklāti balsojot: PAR – 12
(I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus,
L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Pilnvarot Auces novada pašvaldības policiju kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu ievērošanu Auces novada pašvaldības teritorijā ar tiesībām Auces
novada pašvaldības policistiem sastādīt protokolus – paziņojumus un uzlikt naudas sodus
par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Pilnvarot Auces novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisiju izskatīt sūdzības
un strīdus par Auces novada pašvaldības policijas amatpersonu piemērotajiem
administratīvajiem sodiem par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
neievērošanu un naudas soda samaksu.

23.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Renāra Graudiņa
/ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus/
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Renāra Graudiņa.
2. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.

24.§
Par atbalstu Silvas Novicānes ģimenes ārsta praksei
/ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus/
Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmumprojektu par atbalsta sniegšanu ģimenes
ārstei Silvai Novicānei ieguldījumu veikšanā Auces novada pašvaldības īpašumā esošajā
infrastruktūrā un līguma slēgšanu ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, konstatēja, ka:
Auces novada pašvaldība 2010.gada 26.oktobrī ir saņēmusi iesniegumu no ģimenes ārstes
Silvas Novicānes, ģimenes ārsta prakses reģ. Nr. 15014712204, ar lūgumu Auces novada
pašvaldībai atbalstīt ieguldījumu veikšanu Auces novada pašvaldības īpašumā esošajā
infrastruktūrā - ēkā Raiņa ielā 4, Aucē, kā arī rast iespēju līdzfinansēt 15% (līdz 3500 LVL) no
projekta renovācijas izmaksām.
Iesniegumā norādīts, ka ģimenes ārste Silva Novicāne, sadarbībā ar ģimenes ārstiem
I.Šulci, ģimenes ārsta prakses reģ. Nr.460800007, M.Erniņu, ģimenes ārsta prakses reģ.
Nr. 460800008, I.Dobžansku, ārsta prakses pediatrijā reģ. Nr.460800011 un SIA „Auces
doktorāts”, reģ. Nr.460800001, vēlas iesniegt projekta pieteikumu programmas 3.1.5. Veselības
aprūpes infrastruktūra aktivitātes 3.1.5.1. „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība”
apakšaktivitātē 3.1.5.1.1. „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” un šajā sakarā projektam ir
nepieciešams Auces novada pašvaldības atbalsts – garantēt, ka Auces novada pašvaldība līdz
2016.gada 31.decembrim nodrošinās ēkas Raiņa ielā 4, Aucē, izmantošanu valsts apmaksāto
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Projekta mērķis ir veikt Auces pašvaldības īpašuma
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objekta - ēkas Raiņa ielā 4, Aucē, renovāciju. Projekta īstenošanas sakarā Silvas Novicānes
ģimenes ārstu praksei ir jāslēdz arī līgums ar sadarbības iestādi (Veselības ekonomikas centrs)
par projekta īstenošanu.
Vadoties no minētā un ņemot vērā pašvaldības ieguvumus pašvaldības infrastruktūras
uzlabošanā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas
6.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

Atbalstīt Silvas Novicānes ģimenes ārsta prakses ieguldījumu veikšanu Auces novada
pašvaldības īpašumā esošajā infrastruktūrā - ēkā Raiņa ielā 4, Aucē, un līguma slēgšanu ar
sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.
Pagarināt nomas līgumus ar ģimenes ārstu praksēm par ēkas Raiņa ielā 4, Aucē,
izmantošanu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai līdz 2016.gada
31.decembrim, tādejādi garantējot, ka Auces novada pašvaldība šajā laikā nodrošinās ēkas
Raiņa ielā 4, Aucē, izmantošanu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanai.
Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt no Auces novada pašvaldības budžeta
līdzfinansējumu 15% apmērā (līdz LVL 3500 (Trīs tūkstoši pieci simti latu 00 santīmi)) no
projekta renovācijas izmaksām. Kopējās renovācijas izmaksas LVL 23333,87 (Divdesmit
trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs lati 87 santīmi).

Sēde slēgta plkst.16.10.

Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts

Sēdes protokolētāja

_________________________

G.Kaminskis

01.11.2010.

________________________

E.Lintiņa

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

APSTIPRINĀTI
Auces novada domes
27.10.2010. sēdē, prot. nr.10, 1.§

Auces novada pašvaldības
nekustamā īpašuma Skolas ielā 9A-1, Aucē, Auces novadā

IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Valsts un pašvaldību
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kuri
reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 9A-1,
Aucē, Auces novadā, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību,
ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti.
1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas pamatojums – Auces novada domes 2010.gada
27.oktobra sēdes lēmums, prot.Nr.10, 1.§.
1.4. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.5. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā 2011.gada 10.janvārī
plkst. 10.00.
1.6. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
2.1. Izsoles priekšmets - nekustamais īpašums Skolas ielā 9A -1, Aucē, Auces novadā,
kadastra numurs 46059000543, sastāvošs no dzīvokļa Nr.1 41,4 m2 platībā un 414/3580
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, šķūņa un zemes gabala,
kadastra Nr.46050454516, 1174 m2 platībā, Skolas ielā 9A, Aucē, Auces novadā (Auces
pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.398-1).
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – lati 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – LVL 2150,00 (divi tūkstoši simts piecdesmit lati).
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu mēnešu laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā,
notiek Auces novada pašvaldībā, Auces novada pašvaldības sekretāres kabinetā darba
laikā no 2010. gada 29.novembra līdz 2011.gada 7.janvāra plkst. 17.00.
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3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai :
· apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju
(amatpersonu) kompetences apjomu;
· attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi un attiecīgā valsts
reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta
ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas);
· attiecīgā valsts reģistra izziņu par pārstāvja paraksta tiesībām (izziņa ir derīga, ja tā
izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas) vai attiecīgās institūcijas
pilnvarojums.
2) Fiziskai personai :
· pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.2.2. jāuzrāda :
1) Juridiskai personai :
· kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2) Fiziskai personai :
· pase - fiziskai personai;
· kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Auces novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.990009116331, norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLAL2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
AS Latvijas Krājbanka, UBALLV2X, konta Nr.LV69UBAL2507163784001;
AS Parex banka, PARXLV2X, konta Nr.LV40PARX0012447740001,
ar norādi "izsoles nodrošinājums".
4. Izsoles norises procedūra
4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti
un Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Ja uz izsoli reģistrējies un ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, izsolāmais nekustamais
īpašums var tikt pārdots par tā nosacīto sākumcenu.
4.6. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robežās no izsolāmā
nekustamā īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā.
4.7. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles
dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas
atzīmēšana ir jāturpina kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina.
Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam, ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā, jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
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4.9. Izsoles uzvarētājam, divu mēnešu laikā no izsoles dienas, jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.10. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā, no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas
ir jāparaksta pirkuma līgums.
4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu.
4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos
minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē, starp tā dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus
un gaitu.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

APSTIPRINĀTS
Auces novada domes 27.10.2010.
sēdē, prot.Nr.10, 18.§

AUCES NOVADA PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS UN
INFORMĀCIJAS CENTRA DARBINIEKU
ŠTATU SARAK STS

N r.

Amat a nosau ku ms

Kods

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V a d īt ā j s
V a d īt ā j a v i e t n i e k s
N o d a ļ a s va d ī t ā j s
Dat o rt īk la a d min ist r at o r s
T ū r i s m a i n f o r m ā c i j a s k o n s u lt a n t s
K l i e nt u a p k a l p o š a na s o p e r a t o r s
Apko pē js

1345
1345
1345
3514
4221
4222
9112

Domes priekšsēdētājs

21
22
22
02
03
04
01

Amat a
vienību
skait s
1
1
1
1
1
1
0.75

G. Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

2010.gada 27.oktobrī

Aucē

Saistošie noteikumi Nr.30
APSTIPRINĀTI
Auces novada domes
2010.gada 27.oktobra
sēdē (prot.Nr.10, 20.§)

Grozījumi Auces novada pašvaldības
2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Auces novada pašvaldības 2010.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21., 46.pantiem
un likumu “Par pašvaldību
budžetiem”

Izdarīt Auces novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
“Par Auces novada pašvaldības 2010.gada budžetu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“Noteikt Auces novada pašvaldības pamatbudžetu 2010.gadam ieņēmumos 3 791 095 latu
apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 355 852 latu apmērā un sadalījumu pa
ieņēmumu veidiem, saskaņā ar 1.pielikumu”.
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“Noteikt Auces novada pašvaldības pamatbudžetu 2010.gadam izdevumos 4 146 947 latu
apmērā, saskaņā ar 2.pielikumu”.
3. Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
„1.pielikums
Auces novada pašvaldības 27.01.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.4

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Kods
1.0.0.0.
1.1.1.0.
4.0.0.0.
4.1.1.0.
4.1.2.0.
8.0.0.0.
8.4.2.0.
8.6.1.0.

Koda nosaukums
Ienākuma nodokļi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Pašvaldību budžetu procentu ieņēmumi
Procentu ieņēmumi no depozītiem

Summa
1 587 326.00
1 587 326.00
190 929.00
177 507.00
13 422.00
16 220.00
15 420.00
800.00
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8.6.2.0.
9.0.0.0.
9.4.0.0.
9.5.0.0.
10.0.0.0.
10.1.4.0.
12.0.0.0.
12.3.1.0.
13.0.0.0.
13.2.0.0.
18.0.0.0.
18.6.1.0.

18.6.2.0.

18.6.3.0.
18.6.4.0.
18.6.9.0.
18.8.2.0.
19.0.0.0.
19.2.1.0.
21.0.0.0.
21.3.5.0.
21.3.7.0.
21.3.8.0.
21.3.9.0.
21.4.9.0.

Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem
Valsts (pašvaldību) nodevas
Valsts nodevas,kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no privatizācijas
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas
Valsts budžeta transferti
Dotācijas
No Kultūras ministrijas pārskaitītā dotācija
Pārējās dotācijas
Mērķdotācijas
Izglītības pasākumiem
Pedagogu darba samaksai,t.sk.
vispārējā izglītība
interešu izglītība
piecgadīgo un sešgadīgo apmācība
Sociālās nodrošināšanas pasākumiem
Valsts budžeta līdzdalības maksājumi ES projektos
Dotācija no PFIF
Pārējās dotācijas
Ieņēmumi pašvaldību budžetā ES projektiem par valsts finansējuma
daļu
Pašvaldību budžeta transferti
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi no kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par īri un nomu
Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi
KOPĀ
Budžeta līdzekļi gada sākumā

PAVISAM KOPĀ

400.00
4 164.00
2 291.00
1 873.00
3 300.00
3 300.00
1 059.00
1 059.00
26 190.00
26 190.00
1 623 944.00
102 025.00
93 517.00
8 508.00
715 835.00
616.00
658 665.00
602 580.00
27 053.00
29 032.00
56 554.00
11 808.00
591 253.00
112 934.00
90 089.00
30 410.00
30 410.00
307 553.00
88 953.00
596.00
31 335.00
181 006.00
5 663.00
3 791 095.00
355 852.00

4 146 94700

Domes priekšsēdētājs
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4. Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā:
„2.pielikums
Auces novada pašvaldības 27.01.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.4

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Kods
01.000.

Iestādes nosaukums
Vispārējie valdības dienesti
Administrācija
Bēnes pagasta pārvalde
Lielauces pagasta pārvalde
Norēķini ar pašvaldību budžetiem:
1) par izglītības pakalpojumiem

Summa
640 986.00
332 247.00
71 531.00
72 683.00
119 700.00
69 700.00
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03.000.

06.000.

07.000.

08.000.

09.000.

10.000.

2) par sociālās aprūpes pakalpojumiem 50 000.00
Rezerves fonds
43 920.00
Bankas pakalpojumi
905.00
Sabiedriskā kārtība un drošība
59 319.00
Pašvaldības policija
16 970.00
Bāriņtiesa
42 349.00
Pašvaldības teritorijas apsaimniekošana
805 627.00
Auces teritorijas labiekārtošana
328 677.00
Bēnes teritorijas labiekārtošana
92 781.00
Īles komunālā saimniecība
111 352.00
Lielauces komunālā saimniecība
80 384.00
Ukru komunālā saimniecība
73 344.00
Vītiņu komunālā saimniecība
119 089.00
Veselības aprūpe
16 943.00
Veselības aprūpe
15 000.00
Ukru feldšeru vecmāšu punkts
1 943.00
Atpūta, kultūra un reliģija
381 683.00
Auces bibliotēka
26 759.00
Bēnes bibliotēka
28 848.00
Īles bibliotēka
5 961.00
Lielauces bibliotēka
5 736.00
Ukru bibliotēka
5 618.00
Ķeveles bibliotēka
5 998.00
Vītiņu bibliotēka
5 387.00
Auces novada Kultūras centrs
97 848.00
Bēnes Tautas nams
18 161.00
Īles Tautas nams
12 326.00
Lielauces Tautas nams
145 894.00
Vītiņu Tautas nams
14 851.00
Reliģiskie pasākumi
500.00
Sporta pasākumi
5 490.00
Pārējie kultūras pasākumi
2 306.00
Izglītība
1 949 801.00
PII Mazulis
90 121.00
PII Pīlādzītis
80 864.00
PII Vecauce
125 759.00
PII Rūķīši
88 100.00
PII Kāpēcīši
39 278.00
Auces vidusskola
952 487.00
Bēnes vidusskola
282 023.00
Auces Mūzikas skola
156 563.00
Bēnes mūzikas un mākslas skola
67 753.00
Pieaugušo izglītības un informācijas centrs
66 853.00
Sociālā aizsardzība
292 588.00
PAVISAM KOPĀ
4 146 947.00

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis”

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Auces novada pašvaldības 29.09.2010. saistošo noteikumu
Nr.29 „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Auces novada pašvaldības 2010.gada budžetu” 1., 2., 3. un 4.punktus
(29.09.2010.protokols Nr.9, 34.§).
Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

2010.gada 25.augustā

Saistošie noteikumi Nr.26

Aucē

APSTIPRINĀTI
Auces novada domes
2010.gada 25.augusta sēdē
(prot. Nr.8, 10.§)

Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi
Izdoti pamatojoties uz LR likuma „Par
pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumu
Nr.606 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas
noteikumi" 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1.

Noteikumi nosaka mājdzīvnieku uzskaites kārtību Auces novadā, to uzturēšanas
noteikumus, pašvaldības veikto kontroli pār šo noteikumu izpildi, atbildību par
pārkāpumiem, kā arī dzīvnieku klaiņošanas novēršanas, klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas
un, ja nepieciešams, likvidēšanas organizēšanas kārtību.

2.

Noteikumos ir lietoti šādi termini :
2.1. Mājdzīvnieki – (šo noteikumu izpratnē) visu sugu mājlopi (suņu, kaķu, govju, cūku,
aitu, zirgu un kazu dzimtas dzīvnieki, mājas nepārnadži, truši, kā arī fermā audzēti
minēto sugu savvaļas dzīvnieki un savvaļas atgremotāji, mājputni, rāpuļi, abinieki,
zivis, kā arī eksotiskie un dekoratīvie dzīvnieki;
2.2. Klaiņojošs dzīvnieks – bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis
dzīvnieks (izņemot medību suņus medību laikā). Par klaiņojošu dzīvnieku nav
uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas pilsētā, ciemā un lauku apdzīvotā vietā māju
tuvumā;
2.3. Labturība – mājdzīvnieka fizioloģisko vajadzību nodrošināšanas pasākumu
kopums.

3.

Noteikumu mērķis ir :
3.1. reglamentēt Auces novadā esošo mājdzīvnieku turēšanu atbilstoši labturības
prasībām;
3.2. samazināt mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst iespējas inficēties ar
trakumsērgu un slimībām, kas kopējas dzīvniekiem un cilvēkiem, kā arī ar slimībām,
kas apdraud citus dzīvniekus;
3.3. novērst apstādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri
higiēniskās situācijas uzlabošanu Auces novadā.
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II. Mājdzīvnieku uzturēšana
4.

Nekustamā īpašuma īpašnieks viņam piederošajā (apsaimniekošanā esošajā) objektā un
teritorijā nedrīkst pieļaut klaiņojošu dzīvnieku ilgstošu uzturēšanos vai barošanos.

5.

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļos ar mājas īpašnieka vai pašvaldības namīpašuma
apsaimniekotāja rakstveida atļauju drīkst turēt tikai mājas (istabas) dzīvniekus. Akvāriju
zivis un mazos dziedātājputnus, ja tie netraucē apkārtējos, drīkst turēt arī bez mājas
īpašnieka piekrišanas.

6.

Auces pilsētas vēsturiskajā centrā, kura robežas iet pa Raiņa ielu, Kapsētas ielu, Miera ielu,
1.Maija ielu, Ausmas ielu, Bēnes ielu, Rūpniecības ielu un Jelgavas ielu drīkst turēt tikai
mājas (istabas) dzīvniekus.

7.

Auces pilsētā (ārpus Auces vēsturiskā centra) un Auces novada ciemu teritorijās, ar
nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu, atbilstoši ierīkotās novietnēs vai iežogotā
teritorijā, drīkst turēt mājdzīvniekus, ja mājdzīvnieku turēšana netraucē blakus esošo māju
iedzīvotājus (t.i., netraucē naktsmieru ar troksni, nerada smaku, netīrību) un būtiski nebojā
apkārtējās vides ainavu.

8.

Rodoties nelabvēlīgai epizootiskai situācijai, kā arī atsevišķos gadījumos (antisanitāru
apstākļu radīšana, troksnis, smakas, nepiemēroti turēšanas apstākļi u.c.), Pārtikas un
veterinārais dienests un Auces novada dome ar atsevišķu lēmumu var aizliegt turēt
konkrētā vietā jebkādus mājdzīvniekus, ierobežot to skaitu vai konkrētus mājdzīvniekus
konkrētā vietā.

9.

Mājas (istabas) dzīvnieku atļauts turēt tikai tā nekustamā īpašuma teritorijā vai tās daļā,
kurā tas reģistrēts atbilstoši šo noteikumu II. nodaļas noteikumiem. Atsevišķos gadījumos
īslaicīgi (līdz vienam kalendārajam mēnesim) mājas (istabas) dzīvnieku atļauts turēt citā
nekustamajā īpašumā ar minētā nekustamā īpašuma īpašnieka (-u) un tajā dzīvojošo
pilngadīgo personu atļauju, ja šo personu dzīvesvieta deklarēta minētajā nekustamajā
īpašumā.

10. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un šādai mājai piegulošajā teritorijā
(zemes gabalā), kas atrodas visu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā nav atļauta
mājdzīvnieku turēšana.
11. Mājdzīvnieka īpašniekam un turētājam ir pienākums godprātīgi ievērot Latvijas
Republikas normatīvo aktu, kas reglamentē dzīvnieku turēšanu noteikumus, t.sk.,
labturības prasības, veterinārmedicīnisko aprūpi un infekciju slimību profilaksi,
tirdzniecības, pārvadāšanas, apmācības, demonstrēšanas noteikumu prasības, dzīvnieku
aizsardzības prasības, pildīt dzīvnieku aizsardzības normu ievērošanu uzraugošo un
kontrolējošo iestāžu uzliktos pienākumus un lēmumus, saņemt minētajos normatīvajos
aktos paredzētās atļaujas, ja tās nepieciešamas specifisku darbību veikšanai ar dzīvniekiem.

III. Klaiņojošo mājas (istabas) dzīvnieku izķeršana,
izmitināšana un aprūpēšana, bezsaimnieku dzīvnieku apglabāšana
12. Auces novada teritorijā klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu saskaņā ar normatīvajos aktos un
noslēgtā līguma noteikto kārtību organizē un nodrošina Auces novada pašvaldības izvēlēta
persona(as), kas specializējušās konkrētu pakalpojumu sniegšanā.
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13. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina izķerto klaiņojošo un konfiscēto mājas (istabas)
dzīvnieku, kā arī bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo savvaļas dzīvnieku izmitināšanu
dzīvnieku patversmē.
14. Pakalpojuma sniedzējs organizē bezsaimnieku dzīvnieku līķu aizgādāšanu uz dzīvnieku
kapsētām vai kremēšanas vietām un tos apglabā vai kremē saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām par dzīvnieku kapsētu uzturēšanu.

IV. Atbildība par noteikumu neievērošanu
15. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildību neparedz citi Latvijas
Republikas normatīvie akti, personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības
sekojošā apmērā – atkarībā no pārkāpuma smaguma personai var piemērot brīdinājumu vai
naudas sodu – fiziskām personām līdz 100,- (viens simts) latiem, juridiskām personām līdz
1000,- (viens tūkstotis) latiem.
16. Personu saukšana pie administratīvās atbildības neatbrīvo tās no pienākuma atbildēt par
nodarīto zaudējumu vai kaitējuma atlīdzināšanu.
17. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolu ir tiesīgas sekojošas amatpersonas:
17.1. Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieki;
17.2. policijas darbinieki;
17.3. pašvaldības policijas darbinieki.
18. Saistošo noteikumu 17.3.punktā minētās amatpersonas bez protokola sastādīšanas ir
tiesīgas naudas sodu līdz 20,- (divdesmit) latiem iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā,
izsniedzot noteikta parauga kvīti, ja pārkāpējs piemēroto sodu neapstrīd.
19. Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Auces novada pašvaldības administratīvā
komisija Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā.
20. Ieņēmumi no naudas sodiem par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti Auces novada
pašvaldības pamatbudžetā.

V. Noslēguma jautājums
21. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Auces novada domes
informatīvajā izdevumā „Auces novada vēstis”.

Domes priekšsēdētājs
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