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. 12
Auces novada Bēnes pagastā

2010.gada 20.decembrī

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

Darba kārtība:
1. Par Guntas Valdmanes reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Par Ivara Grundmaņa reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā.
3. Par Rolanda Traucenieka reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā.
4. Par atteikumu Ričarda Antanaviča reģistrēšanai Auces novada pašvaldības dzīvokļu
jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā.
5. Par piekrišanu Sergeja Ivanova iemitināšanai īrnieka īrētajā pašvaldībai piederošā
dzīvojamā telpā un dzīvesvietas deklarēšanai.
6. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Mairai Vanagai.
7. Par adrešu piešķiršanu un maiņu nekustamajiem īpašumiem.
8. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām Auces pilsētā.
9. Par adrešu dzēšanu no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas.
10. Par zemes īpašuma Liepu ielā 3, Vītiņos, Vītiņu pagastā, Auces nov., sadalīšanu,
adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, par zemesgabala „Norītes”, Īles pagastā, nomu.
12. Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai.
13. Par zemes piederību un piekritību Auces novada pašvaldībai.
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Lauri”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, sadalīšanai.
15. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Lielauces pagastā.
16. Par Auces novada bibliotēku reorganizāciju.
17. Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.32 “Grozījumi Auces novada
pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Auces novada pašvaldības
nolikums”” apstiprināšanu.
18. Par Auces bibliotēkas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites.
19. Par Bēnes vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites.
20. Par Vītiņu bibliotēkas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites.
21. Par termiņa noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes samaksai.
22. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Vitauta Rupeika.
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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, Andris Melderis, Agris Mellis, Lauris Špels,
Andris Šulgins, Dzintars Zeltiņš, Arnis Hofmanis (no plkst.15.20).
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja Inese Valtere, nekustamā īpašuma speciālists Gints Memmēns, projekta
koordinatore Kristīne Ozoliņa, Bēnes pagasta pārvaldes vadītājs Ainars Āriņš.
Nepiedalās – deputāts Guntis Šēfers, neierašanās iemesls – darba pienākumi.

1.§
Par Guntas Valdmanes reģistrēšanu Auces novada
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
/ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis/
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis,
B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atzīt Guntu Valdmani par tiesīgu saņemt Auces novada pašvaldības palīdzību pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt Guntu Valdmani Auces novada
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā ceturtajā grupā vispārējā kārtībā ar 2010.gada 20.decembri.

2.

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

2.§
Par Ivara Grundmaņa reģistrēšanu Auces novada
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
/ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis/
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis,
B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atzīt Ivaru Grundmani par tiesīgu saņemt Auces novada pašvaldības palīdzību pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt Ivaru Grundmani Auces novada
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā ceturtajā grupā vispārējā kārtībā ar 2010.gada 20.decembri.

2.

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
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3.§
Par Rolanda Traucenieka reģistrēšanu Auces novada
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
/ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis/
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis,
B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atzīt Rolandu Traucenieku par tiesīgu saņemt Auces novada pašvaldības palīdzību
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt Rolandu Traucenieku Auces
novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā ceturtajā grupā vispārējā kārtībā ar 2010.gada 20.decembri.

2.

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.

4.§
Par atteikumu Ričarda Antanaviča reģistrēšanai Auces novada
pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā
/ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis/
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis,
B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atteikt atzīt Ričardu Antanaviču par tiesīgu saņemt Auces novada pašvaldības palīdzību
pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanā.

2.

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

5.§
Par piekrišanu Sergeja Ivanova iemitināšanai īrnieka īrētajā
pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpā un dzīvesvietas deklarēšanai
/ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis/
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis,
B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Piekrist Sergeja Ivanova iemitināšanai Inetai Buļļaragai izīrētajā dzīvoklī
*****************, Bēnes pagastā, Auces novadā.
Uzdot SIA „Bēnes nami” ierakstīt Sergeja Ivanova vārdu, uzvārdu un personas kodu
dzīvojamās telpas īres līgumā.
Pēc ieraksta izdarīšanas dzīvojamās telpas īres līgumā, atļaut Sergejam Ivanovam deklarēt
dzīvesvietu **********************, Bēnes pagastā, Auces novadā.
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
Atbildīgais par lēmuma izpildi SIA „Bēnes nami”.
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6.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Mairai Vanagai
/ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis/
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis,
B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Anulēt ziņas par Mairas Vanagas deklarēto dzīvesvietu – ***************, Auce, Auces
novads, jo zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē.
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – lietvedības sekretāre Dace Stauģe.
7.§
Par adrešu piešķiršanu un maiņu nekustamajiem īpašumiem
/ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, L.Mandeiķe/

Precizējot informāciju Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, pamatojoties uz LR
Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9. un
10.punktiem, un saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas
13.12.2010. lēmumu (prot.Nr.12), atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis,
I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis,
L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Mainīt adreses sekojošiem objektiem:
1.1. būvei ar kadastra apzīmējumu 46900050185001, adresi no „Lejiņas”, Ukru pag,
Auces nov., LV-3729, uz „Lejasmisuļi”, Ukru pag., Auces nov., LV-3729
(grafiskais pielikums);
1.2. būvei ar kadastra apzīmējumu 46900050185003 adresi no „Lejiņas”, Ukru pag,
Auces nov., LV-3729, uz „Lejasmisuļi”, Ukru pag., Auces nov., LV-3729
(grafiskais pielikums);
1.3. būvei ar kadastra apzīmējumu 46900050185004, adresi no „Lejiņas”, Ukru pag,
Auces nov., LV-3729, uz „Lejasmisuļi”, Ukru pag., Auces nov., LV-3729
(grafiskais pielikums);
1.4. būvei ar kadastra apzīmējumu 46900050185005, adresi no „Lejiņas”, Ukru pag,
Auces nov., LV-3729, uz „Lejasmisuļi”, Ukru pag., Auces nov., LV-3729
(grafiskais pielikums);
1.5. būvei ar kadastra apzīmējumu 46940050130001, adresi no „Dravas”, Vītiņu pag,
Auces nov., LV-3708, uz „Druvas”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708 (grafiskais
pielikums);
1.6. būvei ar kadastra apzīmējumu 46940050130002, adresi no „Dravas”, Vītiņu pag,
Auces nov., LV-3708, uz „Druvas”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708 (grafiskais
pielikums);
1.7. būvei ar kadastra apzīmējumu 46940050130003, adresi no „Dravas”, Vītiņu pag,
Auces nov., LV-3708, uz „Druvas”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708 (grafiskais
pielikums);
1.8. būvei ar kadastra apzīmējumu 46940050130005, adresi no „Dravas”, Vītiņu pag,
Auces nov., LV-3708, uz „Druvas”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708 (grafiskais
pielikums);
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1.9. būvei ar kadastra apzīmējumu 46940050130006, adresi no „Dravas”, Vītiņu pag,
Auces nov., LV-3708, uz „Druvas”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708 (grafiskais
pielikums);
1.10. būvei ar kadastra apzīmējumu 46940050130007, adresi no „Dravas”, Vītiņu pag,
Auces nov., LV-3708, uz „Druvas”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708 (grafiskais
pielikums);
1.11. būvei ar kadastra apzīmējumu 46940050130008, adresi no „Dravas”, Vītiņu pag,
Auces nov., LV-3708, uz „Druvas”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708 (grafiskais
pielikums);
1.12. būvei ar kadastra apzīmējumu 46940030010002, adresi no „Griķi”, Vītiņu pag,
Auces nov., LV-3708, uz „Grūbas”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708 (grafiskais
pielikums);
1.13. būvei ar kadastra apzīmējumu 46940020120002, adresi no „Zemturi”, Ķevele, Vītiņu
pag, Auces nov., LV-3721, uz „Zemturīši”, Ķevele, Vītiņu pag., Auces nov.,
LV-3721 (grafiskais pielikums);
1.14. būvei ar kadastra apzīmējumu 469400200083005, adresi no „Veldres”, Vītiņu pag,
Auces nov., LV-3721, uz „Gateris Veldres”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3721
(grafiskais pielikums);
1.15. būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002001, adresi no Miera iela 27, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Miera iela 27A, Auce, Auces nov., LV-3708;
1.16. būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002002, adresi no Miera iela 27, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Miera iela 27A, Auce, Auces nov., LV-3708;
1.17. būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002003, adresi no Miera iela 27, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Miera iela 27A, Auce, Auces nov., LV-3708;
1.18. būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002004, adresi no Miera iela 27, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Miera iela 27A, Auce, Auces nov., LV-3708;
1.19. būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002005, adresi no Miera iela 27, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Miera iela 27A, Auce, Auces nov., LV-3708;
1.20. būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002008, adresi no Miera iela 27, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Miera iela 27A, Auce, Auces nov., LV-3708;
1.21. būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002010, adresi no Miera iela 27, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Miera iela 27A, Auce, Auces nov., LV-3708;
1.22. būvei ar kadastra apzīmējumu 460501010002012, adresi no Miera iela 27, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Miera iela 27A, Auce, Auces nov., LV-3708;
1.23. zemes īpašumam ar kadastra Nr.46050111111, adresi no Miera iela 25A, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Miera iela 25, Auce, Auces nov., LV-3708 (grafiskais
pielikums);
1.24. zemesgabalam ar kadastra Nr.46050464615, adresi no Vītiņu iela 1C, Auce, Auces
nov., LV-3708, uz Vītiņu iela 1B, Auce, Auces nov., LV-3708 (grafiskais
pielikums);
1.25. zemesgabalam ar kadastra Nr.46500050317, adresi no Pie Sniķeres iela 15, Bēne,
Bēnes pag., Auces nov., LV-3711, uz Sniķeres iela 13A, Bēne, Bēnes pag., Auces
nov., LV-3711 (grafiskais pielikums);
1.26. zemesgabalam ar kadastra Nr.46940040048, un uz tā esošajām būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 46940040048001 un 46940040048002, adresi no „Bungas”, Bungas,
Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz „Bungu māja”, Bungas, Vītiņu pag., Auces
nov., LV-3708 (grafiskais pielikums);
1.27. zemesgabalam ar kadastra Nr.46940050076, un uz tā esošajām būvēm ar kadastra
apzīmējumiem
46940050076001;
46940050076002;
46940050076003;
46940050076004; 46940050076005 un 46940050076006, adresi no Dārza iela 12,

6

Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Dārza iela 12A, Vītiņi, Vītiņu pag.,
Auces nov., LV-3708 (grafiskais pielikums);
1.28. zemesgabalam ar kadastra Nr.46940040026, un uz tā esošajām būvēm ar kadastra
apzīmējumiem
46940040026001;
46940040026002;
46940040026003;
46940040026004; 46940040026005 un 46940040026006, adresi no „Zīles”, Vītiņu
pag., Auces nov., LV-3708, uz „Zīles 1”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708
(grafiskais pielikums).
2.

Piešķirt adreses sekojošiem objektiem:
2.1.

2.2.

2.3.

zemesgabalam ar kadastra Nr.46900040188 un uz tā esošajām būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 46900040188001; 46900040188002 un 46900040188003, piešķirt
adresi – „Stariņi”, Ukri, Ukru pag., Auces nov., LV-3729 (grafiskais pielikums);
zemesgabalam ar kadastra Nr.46940050285 un uz tā esošajām būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 46940050285001 un 46940050285002, piešķirt adresi –
„Pagastmāja”, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708 (grafiskais pielikums);
būvei ar kadastra apzīmējumu 46250010056002 adresi – „Pūpoli”, Vecauces pag.,
Auces nov., LV-3708. (grafiskais pielikums).

8.§
Par adrešu piešķiršanu telpu grupām Auces pilsētā
/ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis/
Precizējot informāciju Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, pamatojoties uz LR
Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un
saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas 13.12.2010. lēmumu (prot.
Nr.12), atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins,
Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Piešķirt adreses sekojošām telpu grupām:
1) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707001001 – Kalna iela 3-1,
Auces nov., LV-3708;
2) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707001002 – Kalna iela 3-2,
Auces nov., LV-3708;
3) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707001003 – Kalna iela 3-3,
Auces nov., LV-3708;
4) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707001004 – Kalna iela 3-4,
Auces nov., LV-3708;
5) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707001005 – Kalna iela 3-5,
Auces nov., LV-3708;
6) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707001006 – Kalna iela 3-6,
Auces nov., LV-3708;
7) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707001007 – Kalna iela 3-7,
Auces nov., LV-3708;
8) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707002001 – Kalna iela 3A-1,
Auces nov., LV-3708;
9) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707002002 – Kalna iela 3A-2,
Auces nov., LV-3708;

Auce,
Auce,
Auce,
Auce,
Auce,
Auce,
Auce,
Auce,
Auce,
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10) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707002003 – Kalna iela 3A-3, Auce,
Auces nov., LV-3708;
11) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707002004 – Kalna iela 3A-4, Auce,
Auces nov., LV-3708.

9.§
Par adrešu dzēšanu no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas
/ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, L.Špels/
Precizējot informāciju Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, pamatojoties uz LR
Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un
saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas 13.12.2010. lēmumu
(protokols Nr.12), atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins,
Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas sekojošas telpu grupas:
1.1. Jelgavas iela 1-1, Auce, Auces nov., LV-3708;
1.2. Jelgavas iela 1-3, Auce, Auces nov., LV-3708;
1.3. Jelgavas iela 1-15, Auce, Auces nov., LV-3708;
1.4. Jelgavas iela 1-16, Auce, Auces nov., LV-3708;
1.5. Jelgavas iela 1-17, Auce, Auces nov., LV-3708;
1.6. Jelgavas iela 1-18, Auce, Auces nov., LV-3708.
2. Dzēst no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas sekojošas adreses:
2.1. „Čūreikas”, Ukru pag., Auces nov., LV-3714;
2.2. „Sniķeres Stūrīši”, Ukru pag., Auces nov., LV-3714;
2.3. „Vanagi Sakali”, Ukru pag., Auces nov., LV-3729;
2.4. Īles iela 15, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
2.5. Jelgavas iela 31, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
2.6. Dzelzceļa ēka 87.km, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
2.7. Dzirnavas, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
2.8. Stacijas ēka, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
2.9. „Sermuliņi”, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
2.10. „Svilpji”, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
2.11. 1.maija iela 7, Auce, Auces nov., LV-3708;
2.12. Dzirnavu iela 14, Auce, Auces nov., LV-3708;
2.13. Puškina iela 3A, Auce, Auces nov., LV-3708;
2.14. Rūpniecības iela 3, Auce, Auces nov., LV-3708;
2.15. Sporta iela 13A, Auce, Auces nov., LV-3708;
2.16. Vītiņu iela 19 k-2, Auce, Auces nov., LV-3708.
10.§
Par zemes īpašuma Liepu ielā 3, Vītiņos, Vītiņu pagastā, Auces nov.,
sadalīšanu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
/ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis/
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis,
B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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1.

Pieņemt lēmumu „Par zemes īpašuma Liepu ielā 3, Vītiņos, Vītiņu pagastā, Auces nov.,
sadalīšanu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”.

2.

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.

11.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, par zemesgabala „Norītes”,Īles pagastā, nomu
/ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, L.Mandeiķe/
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis,
B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, par zemesgabala „Norītes”, Īles
pagastā, nomu.

2.

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.

12.§
Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai
/ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis/
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pantu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu un
otro daļu, LR Ministru Kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, atklāti
balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu, Auces novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība –
“Norītes”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 46640020196, platība 10,18 ha.

13.§
Par zemes piederību un piekritību Auces novada pašvaldībai
/ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis/
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, LR Ministru Kabineta 01.09.2009. noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura
turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” un saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas
13.12.2010. lēmumu (protokols Nr.12), atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis,
I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis,
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L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, Auces novada pašvaldībai piekrīt zemes vienības Auces
pilsētā (pielikums).

14.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala
„Lauri”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
/ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, V.Keršus/
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis,
B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Melderis, 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 „Lauri”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, sadalīšanai”.

2.

Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.

15.§
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Lielauces pagastā
/ziņo: K.Ozoliņa, G.Kaminskis/
Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukciju un novadu reformas
rezultātā apvienoto pagastu funkciju un saistību izpildi, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide,
V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe,
A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

Ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) Auces novada
Lielauces pagastā nodrošina Auces novada pašvaldība.

2.

Pakalpojumi ir:
2.1. ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz
patērētājam;
2.2. notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšana
un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpnē.

3.

Pakalpojumu tarifus nosaka Auces novada dome.

4. Lielauces pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu tarifu
izmaiņu veikšanai. Lēmuma brīdī Lielauces pagastā ir spēkā sekojoši tarifi, kas ir
apstiprināti ar 2006.gada 31.oktobra sēdes protokolu Nr.12, 8.§:
4.1. par centralizēto ūdensapgādi – 0.30Ls/ m3 ;
4.2. par centralizēto kanalizāciju – 0.25 Ls/ m3.
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16.§
Par Auces novada bibliotēku reorganizāciju
/ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis, A.Šulgins, M.Eihmanis, Dz.Zeltiņš, A.Mellis/
Auces novada dome, izskatot Auces novada Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu
komitejas iesniegto lēmumprojektu par Auces bibliotēkas, Bēnes bibliotēkas, Lielauces
bibliotēkas, Īles bibliotēkas, Ukru bibliotēkas, Vītiņu bibliotēkas un Ķeveles bibliotēkas
reorganizāciju, veicot šo iestāžu apvienošanu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma
15.panta trešās daļas 2.punktu, 27., 28., 29. un 30.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8. un 9.punktu, Bibliotēku likuma 6.panta trešo daļu un 25.pantu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus,
L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, A.Hofmanis), PRET – nav, ATTURAS
– 1 (Dz.Zeltiņš), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Reorganizēt Auces novada pašvaldības iestādes – Auces bibliotēku, Bēnes bibliotēku,
Lielauces bibliotēku, Īles bibliotēku, Ukru bibliotēku, Vītiņu bibliotēku un Ķeveles
bibliotēku, apvienojot tās, un ar 2011.gada 1.janvāri izveidot Auces novada pašvaldības
iestādi – Auces novada bibliotēka.

2.

Noteikt, ka Auces novada bibliotēka ir Auces bibliotēkas, Bēnes bibliotēkas, Lielauces
bibliotēkas, Īles bibliotēkas, Ukru bibliotēkas, Vītiņu bibliotēkas un Ķeveles bibliotēkas
tiesību, saistību, funkciju, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja.

3.

Apstiprināt Auces novada bibliotēkas nolikumu (pielikumā).

4.

Iecelt par Auces novada bibliotēkas vadītāja pienākumu izpildītāju Jautrīti Fišeri.

5.

Uzdot Auces novada bibliotēkas vadītāja pienākumu izpildītājai Jautrītei Fišerei nodrošināt
lēmumu izpildi.

6.

Lēmuma kontroli uzdot pašvaldības izpilddirektoram Aldim Lerham.

17.§
Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.32
“Grozījumi Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Auces novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
/ziņo: G.Kaminskis, V.Keršus/
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide,
V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe,
A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, A.Hofmanis), PRET – nav, ATTURAS – 1
(Dz.Zeltiņš), Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.32 “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2009.gada
1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Auces novada pašvaldības nolikums”” (saistošie
noteikumi pielikumā).
2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt saistošos
noteikumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
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18.§
Par Auces bibliotēkas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
/ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis/
Pamatojoties uz Auces novada Auces bibliotēkā 2010.gada 15.novembrī sastādīto
norakstīšanas aktu, saskaņā ar Finanšu komitejas 13.12.2010. lēmumu (protNr.12), atklāti
balsojot: PAR – 14 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš, A.Hofmanis),
PRET – nav, ATTURAS – nav Auces novada dome NOLEMJ:
Norakstīt no Auces bibliotēkas materiālajām vērtībām 1971 bibliotēkas grāmatas ar kopējo
bilances vērtību Ls 81.58 (astoņdesmit viens lats 58 santīmi), jo minētās grāmatas ir bojātas.

19.§
Par Bēnes vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
/ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis/
Pamatojoties uz Bēnes vidusskolā 2010.gada 4.novembrī sastādīto norakstīšanas aktu,
saskaņā ar Finanšu komitejas 13.12.2010. lēmumu (protNr.12), atklāti balsojot: PAR – 14
(I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus,
L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš, A.Hofmanis), PRET – nav,
ATTURAS – nav Auces novada dome NOLEMJ:
Norakstīt no Bēnes vidusskolas materiālajām vērtībām 791 bibliotēkas grāmatas ar kopējo
bilances vērtību Ls 2 032.60 (divi tūkstoši trīsdesmit divi lati 60 santīmi), jo minētās grāmatas
ir bojātas.

20.§
Par Vītiņu bibliotēkas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
/ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis/
Pamatojoties uz Vītiņu bibliotēkā 2010.gada 4.decembrī sastādīto norakstīšanas aktu,
saskaņā ar Finanšu komitejas 13.12.2010. lēmumu (protNr.12), atklāti balsojot: PAR – 14
(I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus,
L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš, A.Hofmanis), PRET – nav,
ATTURAS – nav Auces novada dome NOLEMJ:
Norakstīt no Vītiņu bibliotēkas materiālajām vērtībām 95 bibliotēkas grāmatas ar kopējo
bilances vērtību Ls 45.09 (četrdesmit pieci lati 09 santīmi), jo minētās grāmatas ir bojātas.

21.§
Par termiņa noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes samaksai
/ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis/
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.1 daļu un Ministru
kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.635 „Kārtība, kādā apseko un nosaka
neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to”,
atklāti balsojot: PAR – 14 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis,
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B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš,
A.Hofmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav Auces novada dome NOLEMJ:
Noteikt termiņu nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes par neapstrādāto lauksaimniecībā
izmantojamo zemi 2010.taksācijas gadā samaksai – 2011.gada 31.marts.

22.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Vitauta Rupeika
/ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis/
Atklāti balsojot: PAR – 14 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis,
B.Kārkla, V.Keršus, L.Mandeiķe, A.Melderis, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš,
A.Hofmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Pieņemt lēmumu „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Vitauta Rupeika”.
Lēmums sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.

Sēde slēgta plkst.16.00.

Sēdes vadītājs

_________________________

G.Kaminskis

Protokols parakstīts 23.12.2010.

Sēdes protokolētāja

________________________

E.Lintiņa

PIELIKUMS
Auces novada domes
2010.gada 20.decembra
sēdes lēmumam
(prot.Nr.12, 13.§)
Auces novada pašvaldībai piekritīgā zeme Auces pilsētā, saskaņā ar likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu

N.p.k.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Teritorija

Īpašuma
kadastra
numurs

Īpašuma nosaukums

2

3

4

Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce

46050202022
46050525208
460500525209
46050525213
46050535312
46050545408
46050545410
46050545412
46050545417
46050545420
46050545422
46050545424

Sporta iela 21
Kapsētas iela 42A
Kapsētas iela 44A
Kapsētas iela 48A
Puškina iela 42A
Puškina iela 29A
Annas Brigaderes iela 46A
Annas Brigaderes iela 44A
Annas Brigaderes iela 26A
Annas Brigaderes iela 30A
Annas Brigaderes iela 32A
Annas Brigaderes iela 34A

Zemes vienības statuss

Nekustamā
īpašuma
lietošanas mērķa
kods*

Koppl., (ha)

5

6

7

pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme

0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601

0.3417
0.0990
0.1523
0.1241
0.1986
0.1497
0.1163
0.2042
0.2044
0.2692
0.4880
0.4000

2
13
14
15
16

17
18

Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
* - NĪLM:

46050575711
Lejas iela 10A
pašvaldībai piekritīgā zeme
46050575715
Lejas iela 14A
pašvaldībai piekritīgā zeme
46050585804
Bēnes iela 49A
pašvaldībai piekritīgā zeme
4605585809
Alkšņu iela 5A
pašvaldībai piekritīgā zeme
46050070704
Raiņa iela 8
pašvaldībai piekritīgā zeme
46050050508
Pils iela 15
pašvaldībai piekritīgā zeme
0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve;
0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
0908 - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve;
0801 - Komercdarbības objektu apbūve

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

0601
0601
0601
0601
0801
0801

0.1480
0.0902
0.1442
0.1748
0.0559
0.1302

APSTIPRINĀTS
Auces novada domes
20.12.2010. sēdē, protokols Nr.12, 16.§ 3.pk.

Auces novada bibliotēkas nolikums
I. Vispārīgie noteikumi
1. Auces novada bibliotēka ir Auces novada pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras
iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras
ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu,
rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un
saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu
un centrālās bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu.
2. Lēmumu par Auces novada bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem
Auces novada pašvaldība.
3. Auces novada bibliotēka veic Auces novada centrālās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā
administrējošais, koordinējošais centrs centrālās bibliotēkas struktūrvienībām – Auces novada
administratīvajā teritorijā esošajām, Auces novada pašvaldības izveidotajām bibliotēkām.
4. Savā darbībā Auces novada bibliotēka ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Bibliotēku
likumu, likumu „Par pašvaldībām”, citus normatīvos aktus, Auces novada domes pieņemtos
saistošos noteikumus, lēmumus un rīkojumus, bibliotēkas lietošanas noteikumus un šo
nolikumu.
5. Auces novada bibliotēka savas funkcijas veic sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām,
nevalstiskajām organizācijām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām.
6. Auces novada bibliotēkas darbību finansē no Auces novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Auces novada bibliotēkas naudas līdzekļi atrodas Auces novada pašvaldības bankas kontā un
budžeta līdzekļu izlietojumu kontrolē Auces novada pašvaldības Finanšu nodaļa. Nākošā gada
budžeta tāmju projektu sastādīšanā piedalās visu Auces bibliotēkas struktūrvienību vadītāji,
saskaņojot ar Auces novada bibliotēkas vadītāju.
7. Auces novada bibliotēka simboliku un zīmogu lieto saskaņā ar Auces novada domes
saistošajiem noteikumiem un lēmumiem.
8. Auces novada bibliotēkas nolikumu un izmaiņas tajā apstiprina Auces novada dome.
9. Auces novada bibliotēkas juridiskā adrese ir: Jelgavas 1A, Auce, Auces novads, LV – 3708.
II. Auces novada bibliotēkas uzdevumi
10. Attīstīt Auces novada bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās
saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām
atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.
11. Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Auces novada bibliotēkas lietotājiem un ar
struktūrvienību tīkla palīdzību nodrošināt Auces novada bibliotēkas pakalpojumu pieejamību
visā novada teritorijā.
12. Veikt Auces novada bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu
komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību
uzskaiti un saglabāšanu.
13. Koordinēt un vadīt struktūrvienību darbu.
14.Veidot Auces novada bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko
uzziņu un informācijas darbu.

15. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas
pieejamību.
16. Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību Auces novada
bibliotēkā, nodrošināt Auces novada bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un
vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez maksas
izmantot datorus.
17. Veikt Auces novada bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo
standartu prasībām.
18. Saskaņā ar likumu “Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu
darbību.
19. Sadarboties ar reģiona galveno bibliotēku, citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku
abonementa sistēmā.
20. Koordinēt Auces novada bibliotēkas struktūrvienību krājumu komplektēšanu.
21. Koordinēt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un bibliotēku informācijas
sistēmas darbību struktūrvienībās, sadarboties ar reģiona galveno bibliotēku reģiona bibliotēku
kopkataloga veidošanā.
22. Sniegt konsultatīvo palīdzību Auces novada bibliotēkas struktūrvienībām, vākt, apkopot un
analizēt informāciju par struktūrvienību darbu, popularizēt to darba pieredzi.
23. Nodrošināt Auces novada bibliotēkas struktūrvienību darbinieku tālākizglītības un
apmācības pasākumu apmeklēšanu.
24. Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
III. Auces novada bibliotēkas tiesības
25. Patstāvīgi veikt darbību, saskaņā ar šajā nolikumā fiksētiem uzdevumiem, noteikt šīs
darbības virzienus un Auces novada bibliotēkas lietošanas kārtību.
26. Saskaņā ar nolikumu veidot Auces novada bibliotēkas struktūru.
27. Saņemt no Auces novada pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko
nodrošinājumu centrālās bibliotēkas uzdevumu izpildei.
28. Izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī saimnieciskās darbības
rezultātā iegūtos līdzekļus bibliotēkas darbības attīstīšanai – Auces novada bibliotēkas un
struktūrvienību darbinieku tālākizglītībai, zinātniskās pētniecības darba nodrošināšanai, Auces
novada bibliotēkas un struktūrvienību krājuma papildināšanai, darbinieku materiālajai
stimulēšanai un darba procesu uzlabošanai.
29. Normatīvajos aktos noteiktā kartībā norakstīt no bibliotēkas krājumiem iespieddarbus un
citus dokumentus.
30. Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības.
31. Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās,
apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā.
32. Iesniegt priekšlikumus Auces novada domei par centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību
darbību.
33. Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
IV. Organizatoriskā struktūra
34. Auces novada bibliotēkas struktūru un amatu vienības apstiprina Auces novada dome,
ievērojot Bibliotēkas likuma un citu normatīvo aktu prasības.
35. Auces novada bibliotēkas struktūra tiek noteikta, lai nodrošinātu vienotu bibliotēku
informācijas tīklu novada administratīvās teritorijas robežās un pakalpojumu sniegšanu
iedzīvotājiem novada teritoriālās vienībās, pamatojoties uz bibliotēku vienoto fondu,
bibliogrāfisko aparātu un vienotu iespieddarbu un citu dokumentu apstrādi.

36. Auces novada bibliotēkas struktūrvienības bez juridiskās personas tiesībām ir Auces novada
teritorijā esošās, Auces novada pašvaldības izveidotās bibliotēkas:
36.1. Bēnes bibliotēka (adrese: Stacijas iela 8 , Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, LV–3711);
36.2. Īles bibliotēka (adrese: ”Mālnieki”, Īle, Īles pagasts, Auces novads, LV–3716);
36.3. Ķeveles bibliotēka (adrese: Dailes 5-8, Ķevele, Vītiņu pagasts, Auces novads, LV–3721);
36.4. Lielauces bibliotēka (adrese: ”Ezerkrasti”, Lielauce, Lielauces pagasts, Auces novads,
LV-3723);
36.5. Ukru bibliotēka (adrese:” Stariņi”, Ukri, Ukru pagasts, Auces novads, LV-3729);
36.6. Vītiņu bibliotēka (adrese: Tautas Nams, Vītiņi, Vītiņu pagasts, Auces novads, LV-3708).
37. Struktūrvienību darbu vada vadītāji, kurus pieņem darbā un atbrīvo no darba Auces novada
bibliotēkas vadītājs.
38. Struktūrvienību darbību nosaka Auces novada bibliotēkas vadītāja apstiprināts nolikums.
39. Auces novada bibliotēkas darbu vada Auces novada bibliotēkas vadītājs, kuru apstiprina
amatā un atbrīvo no amata Auces novada dome.
V. Bibliotēkas vadītāja tiesības un pienākumi
40. Organizē bibliotēkas darbu un plāno tās attīstības stratēģiju, sastāda ikgadējos darbības
plānus, pārskatus un budžeta projektu, saskaņojot to ar Auces novada pašvaldību.
41. Atbild par bibliotēkas funkciju un uzdevumu veikšanu, apstiprina struktūrvienību
nolikumus, koordinē un pārrauga struktūrvienību darbu.
42. Atbild par bibliotēkas darbības tiesiskumu.
43. Iesniedz Auces novada domei priekšlikumus par bibliotēkas struktūrvienību izveidošanu,
reorganizēšanu un likvidēšanu.
44. Veido, reorganizē vai likvidē bibliotēkas nodaļas, nosaka to darbības mērķus un galvenos
pienākumus.
45. Ir atbildīgs par bibliotēkas reģistrāciju un akreditāciju Bibliotēku likuma noteiktajā kārtībā.
46. Izstrādā bibliotēkas lietošanas noteikumus un iesniedz tos apstiprināšanai Auces novada
domē.
47. Izstrādā bibliotēkas darba kārtības noteikumus un iesniedz tos apstiprināšanai Auces
novada pašvaldības izpilddirektoram.
48. Nodrošina darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu atbilstoši
normatīvajiem aktiem.
49. Savas kompetences ietvaros slēdz līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, ņemot vērā
esošo finanšu līdzekļu apjomu.
50. Izdod rīkojumus un dod norādījumus bibliotēkas un struktūrvienību darbiniekiem.
51. Izsniedz pilnvaras savas kompetences ietvaros
52. Rīkojas ar bibliotēkai nodalīto mantu un naudas līdzekļiem atbilstoši apstiprinātajai tāmei
un asignējumam, nodrošina finanšu disciplīnas ievērošanu un materiālo līdzekļu saglabāšanu.
53. Nodrošina bibliotēkas un struktūrvienību personāla vadību: pieņem un atbrīvo no darba
bibliotēkas un struktūrvienību darbiniekus, apstiprina bibliotēkas un struktūrvienību darbinieku
amatu aprakstus un nosaka to pienākumus un darba apjomu.
54. Nodrošina personāla dokumentācijas, lietvedības un pārējās dokumentācijas pareizu
iekārtošanu, izpildi un glabāšanu atbilstoši tiesību aktos noteiktajai kārtībai.
VI. Bibliotēkas materiālais un tehniskais pamats un finanšu līdzekļi
55. Auces novada bibliotēkas materiālo un tehnisko pamatu veido Auces bibliotēkas ēkas,
telpas, iekārtas, drošības sistēmas un cita manta.
56. Bibliotēkas materiālo un tehnisko pamatu veido un nodrošina pašvaldība,
ievērojot normatīvos aktus. Auces novada bibliotēka savu materiālo un tehnisko pamatu attīsta,
izmantojot pašvaldības piešķirtos līdzekļus un savus ieņēmumus.

57. Bibliotēkas un struktūrvienību maksas pakalpojumu saraksts un maksas pakalpojumu
izcenojumi ir norādāmi bibliotēku lietošanas noteikumos, kuru izstrādi, ievērojot Bibliotēku
likumu un citus normatīvos aktus, organizē bibliotēkas vadītājs, un kurus apstiprina Auces
novada dome.
58. Bibliotēkas un tās struktūrvienību finanšu līdzekļus veido:
58.1. pašvaldības budžeta līdzekļi;
58.2. valsts budžeta mērķdotācijas īpašu ar bibliotēkas darbību, attīstību un zinātnisko
pētniecību saistītu projektu un programmu īstenošanai;
58.3. pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
58.4. ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi.
59. Auces novada domes apstiprināto un saskaņoto bibliotēkas un struktūrvienību budžeta tāmi
un budžeta līdzekļu izlietojumu kontrolē Auces novada pašvaldības finanšu nodaļa.
60. Bibliotēkas vadītājs ir atbildīgs par budžeta līdzekļu izlietojumu struktūrvienībās.
VII. Bibliotēkas reorganizācija un likvidācija
61. Ievērojot Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu, bibliotēku reorganizē un likvidē Auces
novada dome.
62. Ja bibliotēka tiek reorganizēta vai likvidēta, bibliotēkas vadītājs ir atbildīgs par arhīva
saglabāšanu un tā nodošanu tiesību un saistību pārņēmējam vai Valsts arhīvā, atbilstoši
likumam „Par arhīviem”.
VIII. Centrālās bibliotēkas darbības tiesiskuma nodrošināšana
63. Bibliotēkas darbības tiesiskumu nodrošina vadītājs. Bibliotēkas vadītājs ir atbildīgs par
iestādes iekšējās kontroles un pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību.
64. Bibliotēkas vadītāja administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Auces novada
domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
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Auces novada pašvaldības 2010.gada 20.decembra
Saistošie noteikumi Nr. 32
“GROZĪJUMI AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009.GADA 1. JŪLIJA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.1 “AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS
NOLIKUMS””

Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Auces
novada pašvaldības nolikums", turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādus grozījumus :
1.

Izteikt Saistošo noteikumu 5.19.punktu šādā redakcijā:
„5.19. Auces novada bibliotēka;”.

2.

Svītrot Saistošo noteikumu 5.20.punktu.

3.

Svītrot Saistošo noteikumu 5.21.punktu.

4.

Svītrot Saistošo noteikumu 5.22.punktu.

5.

Svītrot Saistošo noteikumu 5.23.punktu.

6.

Svītrot Saistošo noteikumu 5.24.punktu.

7.

Svītrot Saistošo noteikumu 5.25.punktu.

2
8. Izteikt Saistošo noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā:
„2.pielikums
Auces novada pašvaldības 01.07.2009.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 1

DOME
Novada kapitālsabiedrības:
SIA Auces komunālie pakalpojumi
SIA Auces slimnīca
SIA Bēnes nami
SIA Bēnes doktorāts

Priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Izpilddirektors
(pašvaldības
administrācijas vadītājs)

Bēnes pagasta pārvalde

Lielauces pagasta pārvalde

Ukru pagasta klientu
apkalpošanas punkts

Īles pagasta klientu
apkalpošanas punkts

Auces vidusskola
Bēnes vidusskola
Auces mūzikas skola
Bēnes mūzikas un mākslas skola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Vecauce”

Domes priekšsēdētājs

Pirmsskolas izglītības iestāde „Mazulis”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Kāpēcīši”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”
Ukru feldšeru vecmāšu punkts
Auces novada bibliotēka

Izpilddirektora
vietnieks

Pašvaldības administrācija
Finanšu nodaļa
Attīstības nodaļa
Izglītības, kultūras un sporta nodaļa
Administratīvā nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļa
Auces novada būvvalde
Auces novada pašvaldības policija

Auces novada Sociālais dienests
Auces novada bāriņtiesa
Auces novada pieaugušo izglītības
un informācijas centrs
Auces novada kultūras centrs

Bēnes Tautas nams
Īles Tautas nams
Lielauces Tautas nams
Vītiņu Tautas nams
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2010.gada 20.decembra Saistošo noteikumu Nr.32
„Grozījumi Auces novada pašvaldības 2009.gada 1. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 “Auces novada pašvaldības nolikums”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Pastāvošais tiesiskais regulējums: likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka tikai dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, savukārt likuma
„Par pašvaldībām” 24.pants paredz, ka pašvaldības nolikumā
nosaka pašvaldības administrācijas struktūru. Ar saistošo
noteikumu izdošanu tiek aktualizēta pašvaldības administrācijas
struktūra, kas izriet no Auces novada domes pieņemtā lēmuma
par Auces novada pašvaldības iestāžu reorganizāciju, apvienojot
Auces bibliotēku, Bēnes bibliotēku, Lielauces bibliotēku, Īles
bibliotēku, Ukru bibliotēku, Vītiņu bibliotēku un Ķeveles
bibliotēku, un izveidojot Auces novada pašvaldības iestādi –
Auces bibliotēku.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek aktualizēta pašvaldības
administrācijas struktūra, izslēdzot no Auces novada pašvaldības
iestāžu saraksta reorganizētās pašvaldības iestādes un iekļaujot
jaunveidojamo iestādi.
Nav attiecināms

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis

