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. 4
Aucē

2016.gada 27.aprīlī

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

Izsludinātā darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Par saistošo noteikumu „Par licencēto makšķerēšanu Ukru ezerā” apstiprināšanu.
Par zemes īpašuma „Liepu iela 18”, Vītiņu pagastā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala sadalīšanu Vītiņu pagastā.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Lauku iela 6”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, sadalīšanu.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu, nosaukumu
piešķiršanu un maiņu Bēnes pagastā.
Par adrešu likvidēšanu Auces novadā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma „Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma „Kaijas”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai.
Par nekustamā īpašuma „Baloži”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu.
Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un lēmuma atcelšanu.
Par nekustamā īpašuma Teodora Celma ielā 14-18, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu izsoli.
Par dzīvokļa īpašuma Parka ielā 10 - 4, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 27 - 13, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (vārds, uzvārds).
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu Ezera iela 30 - 1,
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā.
Par debitoru parāda dzēšanu.
Par Auces Mūzikas skolas pamatlīdzekļu norakstīšanu un izslēgšanu no pašvaldības
2016.gada bilances.
Par Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu norakstīšanu un izslēgšanu
no pašvaldības 2016.gada bilances.
Par nekustamā īpašuma iegādi.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Ģirts Ante, Juris Ābele, Valdis Bergmanis, Inita Bilkšte, Ivita Ceriņa, Māris
Eihmanis, Arnis Hofmanis, Gints Kaminskis, Vija Keršus, Aija Mule, Andris Smilga, Indra
Špela (no darba kārtības 34.jautājuma), Aigars Vernis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja Inese Valtere, projektu speciāliste Kristīne Ozoliņa, nekustamā īpašuma
speciālists Gints Memmēns, sabiedrisko attiecību speciāliste Gita Šēfere-Šteinberga; laikraksta
„Zemgale” nodaļas redaktore Indra Cehanoviča.
Nepiedalās: deputāts Andris Egils Āboliņš, neierašanās iemesls – personisks; deputāts
Vidmants Krapauskis, neierašanās iemesls – personisks.
Sēdes vadītājs ierosina darba kārtībā iekļaut četrus papildus jautājumus: Par Auces
novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140, 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 daļēju
atcelšanu; Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 16A – 1, Aucē, Auces novadā, izsoles rezultāta
apstiprināšanu; Par nekustamā īpašuma „Papeles”, Ukru pagastā, Auces novadā, izsoles
atzīšanu par nenotikušu; Par saistošo noteikumu „Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām
zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.-2026.gadam” apstiprināšanu.
Sēdes vadītājs uzaicina deputātus balsot par papildus jautājumu iekļaušanu darba
kārtībā.
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, jautājumi tiek iekļauti darba kārtībā.
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Darba kārtība:
1.
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.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Par saistošo noteikumu „Par licencēto makšķerēšanu Ukru ezerā” apstiprināšanu.
Par zemes īpašuma „Liepu iela 18”, Vītiņu pagastā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala sadalīšanu Vītiņu pagastā.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Lauku iela 6”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, sadalīšanu.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu, nosaukumu
piešķiršanu un maiņu Bēnes pagastā.
Par adrešu likvidēšanu Auces novadā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma „Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma „Kaijas”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai.
Par nekustamā īpašuma „Baloži”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu.
Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un lēmuma atcelšanu.
Par nekustamā īpašuma Teodora Celma ielā 14-18, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu izsoli.
Par dzīvokļa īpašuma Parka ielā 10 - 4, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 27 - 13, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (vārds, uzvārds).
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu Ezera iela 30 - 1,
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā.
Par debitoru parāda dzēšanu.
Par Auces Mūzikas skolas pamatlīdzekļu norakstīšanu un izslēgšanu no pašvaldības
2016.gada bilances.
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34. Par Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu norakstīšanu un izslēgšanu
no pašvaldības 2016.gada bilances.
35. Par nekustamā īpašuma iegādi.
36. Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140, 2014.gada 28.maija lēmuma
Nr.141 daļēju atcelšanu.
37. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 16A – 1, Aucē, Auces novadā, izsoles rezultāta
apstiprināšanu.
38. Par nekustamā īpašuma „Papeles”, Ukru pagastā, Auces novadā, izsoles atzīšanu par
nenotikušu.
39. Par saistošo noteikumu „Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām zemūdens medībām
Lielauces ezerā 2016.-2026.gadam” apstiprināšanu.
1.§
Par saistošo noteikumu „Par licencēto makšķerēšanu Ukru ezerā” apstiprināšanu
(ziņo: K.Ozoliņa; G.Kaminskis)
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.panta 1.daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Andris Smilga.
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.103 „Par saistošo noteikumu „Par licencēto makšķerēšanu Ukru ezerā”
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
2.§
Par zemes īpašuma „Liepu iela 18”, Vītiņu pagastā,
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.104 „Par zemes īpašuma „Liepu iela 18”, Vītiņu pagastā, sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam.
3.§
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala sadalīšanu Vītiņu pagastā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.105 „Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala sadalīšanu
Vītiņu pagastā”. Lēmums pievienots protokolam.
4.§
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma
“Lauku iela 6”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.106 „Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Lauku iela
6”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
5.§
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu,
nosaukumu piešķiršanu un maiņu Bēnes pagastā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.107 „Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu sadalīšanu,
apvienošanu, nosaukumu piešķiršanu un maiņu Bēnes pagastā”. Lēmums pievienots
protokolam.
6.§
Par adrešu likvidēšanu Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.108 „Par adrešu likvidēšanu Auces novadā”. Lēmums pievienots
protokolam.

7.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.109 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
8.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma
„Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.110 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma „Pēteri”, Ukru
pagastā, Auces novadā, sadalīšanai”. Lēmums pievienots protokolam.
9.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma
„Kaijas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.111 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma „Kaijas”, Bēnes
pagastā, Auces novadā, sadalīšanai”. Lēmums pievienots protokolam.
10.§
Par nekustamā īpašuma „Baloži”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.112 „Par nekustamā īpašuma „Baloži”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
11.§
Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles
atzīšanu par nenotikušu un lēmuma atcelšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.113 „Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu
un lēmuma atcelšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
12.§
Par nekustamā īpašuma Teodora Celma ielā 14-18, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu izsoli
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.114 „Par nekustamā īpašuma Teodora Celma ielā 14-18, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu izsoli”. Lēmums
pievienots protokolam.

13.§
Par dzīvokļa īpašuma Parka ielā 10 - 4, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.115 „Par dzīvokļa īpašuma Parka ielā 10 - 4, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
14.§
Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 27 - 13, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.116 „Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 27 - 13, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.117 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
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16.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.118 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
17.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.119 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
18.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.120 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.

19.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.121 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
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20.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.122 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
21.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.123 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
22.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.124 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
23.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.125 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
24.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.126 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.

25.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.127 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.

26.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.128 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.

27.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.129 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.

28.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.130 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
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29.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.131 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.

30.§
Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.132 „Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
(vārds, uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.

31.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo
īpašumu Ezera iela 30 - 1, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.133 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu
Ezera iela 30 - 1, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.

32.§
Par debitoru parāda dzēšanu
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.134 „Par debitoru parāda dzēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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33.§
Par Auces Mūzikas skolas pamatlīdzekļu norakstīšanu
un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.135 „Par Auces Mūzikas skolas pamatlīdzekļu norakstīšanu un izslēgšanu
no pašvaldības 2016.gada bilances”. Lēmums pievienots protokolam.

34.§
Par Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu norakstīšanu
un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.136 „Par Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu
norakstīšanu un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances”. Lēmums pievienots
protokolam.

35.§
Par nekustamā īpašuma iegādi
(ziņo: A.Lerhs; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.137 „Par nekustamā īpašuma iegādi”. Lēmums pievienots protokolam.

36.§
Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140,
2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 daļēju atcelšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.138 „Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140,
2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 daļēju atcelšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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37.§
Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 16A – 1, Aucē, Auces novadā,
izsoles rezultāta apstiprināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.139 „Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 16A – 1, Aucē, Auces novadā,
izsoles rezultāta apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
38.§
Par nekustamā īpašuma „Papeles”, Ukru pagastā,
Auces novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu
(ziņo: V.Keršus, A.Lerhs; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.140 „Par nekustamā īpašuma „Papeles”, Ukru pagastā, Auces novadā,
izsoles atzīšanu par nenotikušu”. Lēmums pievienots protokolam.
39.§
Par saistošo noteikumu „Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām
zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.-2026.gadam” apstiprināšanu
(ziņo: K.Ozoliņa; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.141 „Par saistošo noteikumu „Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām
zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.-2026.gadam” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.30.
Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

G.Kaminskis
E.Lintiņa

Protokols parakstīts ________________
Fizisko personu datu aizsardzības nolūkā netiek publicēti lēmumi Nr.115 – 133.

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.aprīlī

Nr.103
(prot.Nr.4, 1.§)

Par saistošo noteikumu „Par licencēto makšķerēšanu Ukru ezerā” apstiprināšanu
Izskatot iesniegto Auces novada domes saistošo noteikumu „Par licencēto makšķerēšanu
Ukru ezerā” projektu un konstatējot, ka saistošo noteikumu projekts izstrādāts atbilstoši Ukru
ezera nomnieka Andra Smilgas izstrādātajam “Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ukru
ezerā”, kas ir saskaņots ar visām Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.799 „Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 10.punktā minētajām institūcijām,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu un Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.799
„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 8.7., 15. un 16.punktu,
ievērojot Attīstības, plānošanas un vides komitejas 20.04.2016. lēmumu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 “Par licencēto
makšķerēšanu Ukru ezerā” (pielikumā).

2.

Noteikt kā atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības
pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības
pasākumos Ukru ezerā – Ukru ezera nomnieks Andris Smilga.

3.

Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

4.

Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus Auces novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Auces Novada Vēstis”, Auces novada pašvaldības
tīmekļvietnē www.auce.lv, nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību pašvaldības
administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs, un nosūtīt Zemkopības ministrijai, Valsts vides
dienestam un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtam „BIOR”.

5.

Šī lēmuma izpildes organizēšanu uzdot veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

6.

Šī lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Auces novada domes priekšsēdētājam.

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

Aucē

Saistošie noteikumi Nr.4

2016.gada 27.aprīlī

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2016.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.103
(prot.Nr.4, 1.§)

Par licencēto makšķerēšanu Ukru ezerā
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10.panta piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu
I.
1.

2.
3.
4.

5.

Vispārīgie jautājumi

Saistošie noteikumi „Par licencēto makšķerēšanu Ukru ezerā” (turpmāk – saistošie
noteikumi) nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana (amatierzveja) ūdenstilpē
Ukru ezers.
Ukru ezers, turpmāk tekstā saukts – ezers, 9,72 ha platībā, kurā tiek organizēta licencētā
makšķerēšana, atrodas Auces novada Ukru pagasta administratīvajā teritorijā.
Ezers saskaņā ar Civillikuma 1102.pantu ir privāta ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder
ezera īpašniekam – Auces novada pašvaldībai, un ezers ir iznomāts privātpersonai.
Licencētā makšķerēšana ezerā tiek organizētas saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
22.decembra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumi” un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 „Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”, un ieviesta saskaņā ar Ministru
kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību kārtība” 5.3.punktu ar nolūku regulāri pavairot zivju krājumus
makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo
zivju sugu ieguvi.
Licencēto makšķerēšanu ezerā, pamatojoties uz Auces novada pašvaldības pilnvarojumu,
organizē ezera nomnieks Andris Smilga, dzīvo Ezera iela 2, Ukri, Ukru pagasts, Auces
novads, tālrunis 26116570, e-pasta adrese barss71@inbox.lv, kuram ezers nodots nomā
līdz 2038.gada 01.novembrim licencētās makšķerēšanas organizēšanai, saskaņā ar
2006.gada 8.februārī ar Ukru pagasta padomi noslēgto un ar Auces novada pašvaldības
pārjaunoto Ūdenstilpes nomas līgumu par ezera nomu.
II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

6.

Licencētās makšķerēšanas vieta ir ezers visā tā platībā, bet laiks – visa kalendārā gada
laikā.
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Licencētā makšķerēšana atļauta no krasta vai no ledus.
Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu ezerā ir tiesības jebkurai fiziskai personai, kura
ievēro spēkā esošo normatīvo aktu un saistošo noteikumu prasības, un kura iegādājusies
makšķerēšanas karti un attiecīgu makšķerēšanas licenci, izņemot personas, kurām ir
tiesības makšķerēt, ievērojot saistošo noteikumu 9. un 10.punktos minētos nosacījumus.
9. Makšķerēšanas karte nav nepieciešama personām, kas jaunākas par 16 gadiem un vecākas
par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti. Ar gada bezmaksas licenci makšķerēt ezerā
ir tiesīgi bērni un pusaudži vecumā līdz 14 gadiem.
10. Saistošo noteikumu 9.punktā minētām personām jābūt līdzi dokumentiem, kuri apliecina
tiesības izmantot iepriekš minētās atlaides.
11. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem
Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ar šādiem papildus
noteikumiem un atkāpēm:
11.1. makšķerēšana no laivām nav atļauta;
11.2. licencētā makšķerēšana no krasta atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā
vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;
11.3. licencētā makšķerēšana uz ledus atļauta tikai ar uzvilktu atstarojošo vesti vai
makšķerēšanas tērpu ar iestrādātiem atstarojošiem elementiem tikai gaišajā
diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu
stundu pēc saulrieta;
11.4. ezerā ir aizliegts nodarboties ar vēžošanu;
11.5. ezerā aizliegtas zemūdens medības;
11.6. ezerā vienai personai atļauts vienlaicīgi makšķerēt ar diviem makšķerēšanas rīkiem,
kas sastāv no makšķerauklas ar vienu, diviem vai trim āķiem vai makšķerkāta ar
makšķerauklu ar vienu, diviem vai trim āķiem.
12. Vienas dienas lomā atļauts paturēt kopā ne vairāk kā 3 kg zivju vai vienu zivi, kuras svars
pārsniedz 3 kg, lomā paturamās karpas minimālais izmērs sākot no 25 cm.
7.
8.

III. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības
13. Dabas aizsardzības nolūkos ezerā ir aizliegts atstāt krastā, uz ledus vai mest ūdenī jebkādus
atkritumus.
14. Ezera tuvumā aizliegts kurināt ugunskurus un novietot transporta līdzekļus ārpus tam
speciāli ierīkotām un nozīmētām vietām, izmantot motorlaivas un citus peldošus līdzekļus
bez licencētās makšķerēšanas organizētāja rakstiskas atļaujas.
15. Aizliegta biotopu, savvaļas augu, dzīvnieku un zivju dzīvotņu iznīcināšana vai bojāšana.
16. Ezerā aizliegts uzbraukt un atrasties uz ledus ar jebkāda veida transportlīdzekļiem.
IV. Licenču veidi, skaits un maksa par licencēm
17. Licenču veidi un maksa par licencēm:
17.1. vienas dienas licence makšķerēšanai ezerā no krasta – 7 EUR (septiņi euro);
17.2. sezonas bezmaksas licence makšķerēšanai ezerā no ledus;
17.3. gada bezmaksas licence makšķerēšanai ezerā.
18. Licenču derīguma termiņi:
18.1. vienas dienas licence — derīga vienai dienai makšķerēšanai ezerā no krasta diennakts
gaišajā laikā;
18.2. sezonas bezmaksas licence makšķerēšanai ezerā no ledus – derīga makšķerēšanai ezerā
no ledus diennakts gaišajā laikā visā ledus periodā;
18.3. gada bezmaksas licence makšķerēšanai ezerā derīga visu kalendāro gadu
makšķerēšanai ezerā no krasta vai no ledus.
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19. Licencētā makšķerēšana ar jebkuru vienas dienas licenci ir atļauta tikai makšķerēšanas
licencē norādītajā datumā, kuru licencē ieraksta licences pārdevējs.
20. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.
V. Makšķerēšanas licenču ar atvieglojumiem piešķiršanas kārtība
21. Gada bezmaksas licenci makšķerēšanai ezerā ir tiesīgas saņemt:
21.1. personas, kuras ir sniegušas ievērojamu ieguldījumu ezera zivju resursu atjaunošanā
un aizsardzībā, kā arī piekrastes sakopšanā un licencētās makšķerēšanas
infrastruktūras sakārtošanā, kā arī citas personas saskaņā ar šiem saistošajiem
noteikumiem, Auces novada pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja
savstarpēji saskaņotu lēmumu atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam attiecīgo
personu sarakstam, kurā ir sniegts maksas samazināšanas pamatojums;
21.2. bērni un pusaudži vecumā līdz 14 gadiem.
22. Sezonas bezmaksas licence makšķerēšanai ezerā no ledus tiek izsniegta visām personām, kuras
to pieprasījušas.
VI. Makšķerēšanas licenču saturs, noformējums un realizācija
23. Katra licence (Pielikums Nr.2) satur sekojošus rekvizītus:
23.1. licences nosaukums un veids;
23.2. kārtas numurs;
23.3. derīguma termiņš;
23.4. licences cena;
23.5. makšķerēšanas vieta;
23.6. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti;
23.7. licences saņēmēja vārds, uzvārds, dzīves vieta;
23.8. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti;
23.9. izsniegšanas datums.
24. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.
25. Visas licences ir iespiestas tipogrāfiski, numurētas pēc veidiem un cenām un reģistrētas
likumdošanā noteiktā kārtībā.
26. Makšķerēšanas licenču tirdzniecības un bezmaksas licenču saņemšanas vieta Ezera iela 2,
Ukri, Ukru pagasts, Auces novads, no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00, tālrunis 26116570.
27. Licencētās makšķerēšanas organizētājs uzskaita izsniegtās licences īpašā licenču uzskaites
žurnālā.
VII.

Licenču realizācijā iegūto līdzekļu izlietojums

28. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas 10% licencētās makšķerēšanas
organizētājs reizi pusgadā – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro
pusgadu pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
29. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas 10% licencētās makšķerēšanas
organizētājs reizi pusgadā – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro
pusgadu pārskaita Auces novada pašvaldībai vides aizsardzības pasākumu organizēšanai.
30. Licencētās makšķerēšanas organizētāju rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās
kopējās summas – vides un zivju aizsardzībai, zivju krājumu pavairošanai un licencētās
makšķerēšanas nodrošināšanai.
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VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
31. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot
datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot:
31.1. visās vienas dienas licencēs - otrajā pusē norādītajā tabulā;
31.2. visās sezonas licencēs - lomu uzskaites tabulā atbilstoši licences otrajā pusē
norādītajam paraugam;
31.3. gada bezmaksas licencē - lomu uzskaites tabulā atbilstoši licences otrajā pusē
norādītajam paraugam.
32. Visu vienas dienas, sezonas un gada licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā
ar lomu uzskaites tabulām 1 mēneša laikā pēc to derīguma termiņa beigām iesniegt licenču
iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi, kura
norādīta uz licences, ievērojot šādus termiņus:
32.1. visu vienas dienas licenču, sezonas un gada licenču īpašniekiem licenču
nenodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida
makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks liegta iespēja turpmāk (esošajā un
nākamajā gadā) iegādāties vai saņemt jebkura veida licences makšķerēšanai ezerā;
32.2. lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas organizētājs saskaņā ar makšķernieku
deklarētajām ziņām;
32.3. licencētās makšķerēšanas organizētājs par iepriekšējo gadu līdz nākamā gada
1.februārim iesniedz valsts zinātniskajā institūtā „Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR”” pārskatu par iepriekšējā gadā
iegūtajiem lomiem.
IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un sniegtie pakalpojumi
33. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
33.1. sadarbībā ar Auces novada pašvaldību sniegt informāciju laikrakstā „Auces vēstis”
un reģiona preses izdevumos par pašvaldības saistošiem noteikumiem par
licencētās makšķerēšanas ieviešanu ezerā, kā arī nodrošināt atbilstošu norādes
zīmju izvietošanu tā piekrastē;
33.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā
laikā saskaņā ar šo nolikumu;
33.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām;
33.4. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas
atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā;
33.5. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali un izmantošanu
atbilstoši šī nolikuma prasībām;
33.6. iesniegt pārskatus par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem,
iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu;
33.7. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar
„Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR””
rekomendācijām;
33.8. norīkot atbildīgo personu par licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanu, kura
piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī līdz
katra gada 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem
dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem;
33.9. divas reizes gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim saskaņot ar pašvaldību un
iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu iepriekšējā
pusgadā;
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33.10.
33.11.
33.12.
33.13.
33.14.
33.15.
33.16.

veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši saistošajiem noteikumiem;
iepazīstināt makšķerniekus ar saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām;
veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
papildināt zivju krājumus saskaņā ar apsaimniekošanas plānu;
veikt ezera piekrastes teritorijas regulāru sakopšanu vismaz 10 m platumā;
veikt citus pienākumus saskaņā ar saistošajiem noteikumiem;
sniegt konsultācijas par makšķerēšanas vietām.
X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu
plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

34. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot Auces novada pašvaldības ieteikumus un
„Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR””
rekomendācijas un zivju uzskaišu rezultātus, īsteno pasākumu plānu ezera zivju resursu
atjaunošanai, papildināšanai un aizsardzībai, veicot:
34.1. patstāvīgu malu zvejniecības ierobežošanu, normatīvo aktu ievērošanas kontroli un
makšķerēšanas licenču esamības pārbaudi;
34.2. pasākumus zivju sugu krājumu pavairošanai un dabiskā nārsta aizsardzībai, ielaižot
ezerā zivju mazuļus saskaņā ar ezera apsaimniekošanas plānu (Pielikums Nr.1).
XI. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole
35. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic
Valsts vides dienesta amatpersonas, Valsts vides dienesta pilnvarotas personas —
sabiedriskie vides inspektori, pašvaldības pilnvarotās personas, kā arī licencētās
makšķerēšanas organizētājs.
36. Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās policijas un pašvaldības policijas
amatpersonas.
37. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi savos
kompetences ietvaros uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts
ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests un attiecīgā pašvaldība.
38. Saistošo noteikumu 34. un 35.punktos minētās amatpersonas un pilnvarotās personas ir
tiesīgas pārbaudīt makšķernieku lomu un izmantotos makšķerēšanas rīkus Ukru ezerā un tā
tiešā tuvumā un pārkāpuma gadījumā veikt citas darbības saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
XII.

Saistošo noteikumu stāšanās spēkā laiks un darbības ilgums

39. Saistošie stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
40. Saistošo noteikumu darbības ilgums ir 10 gadi no to spēkā stāšanas dienas.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis

20

Pielikums Nr.1
Auces novada pašvaldības 27.04.2016.
saistošiem noteikumiem Nr. 4
“Par licencēto makšķerēšanu Ukru ezerā”

Ukru ezera apsaimniekošanas plāns
Nr.p.k.
Darbu veids
1.
Nodrošināt ezera uzraudzību
2.
3.
4.

Ezerā ielaist zivju mazuļus – karpas.
Ezerā ielaist zivju mazuļus – līņus.
Ukru ezera piekrastes teritorijas sakopšana un uzturēšana

Domes priekšsēdētājs

Izpildes laiks gads
patstāvīgi 1 (viens)
cilvēks
Katru kalendāro gadu
Katru kalendāro gadu
pastāvīgi

Gints Kaminskis
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Pielikums Nr.2
Auces novada pašvaldības 27.04.2016.
saistošiem noteikumiem Nr. 4
“Par licencēto makšķerēšanu Ukru ezerā”

Licenču paraugi:
Andris Smilga, adrese Ezera iela 2, Ukri, Ukru pagasts,
Auces novads, tālrunis 26116570

Vienas dienas licence makšķerēšanai Ukru ezerā
no krasta
CENA 7,00 EUR
Nr.__
____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds)
Derīga ______________________________
(datums)
Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2. Makšķerējot ievērojiet normatīvos aktus un licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā kopā ne vairāk kā 3 kg zivju vai
vienu zivi, kuras svars pārsniedz 3 kg , minimālais karpas izmērs 25 cm,
pārējās zivis – atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra
noteikumiem Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumi”.
4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam
zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 26116570.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas
lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci viena mēneša laikā
atdodiet tās iegādes vietā vai nosūtiet pa pastu licencētās makšķerēšanas
organizētājam. Šī nosacījuma neievērošana liegs jums saņemt atpakaļ
iemaksāto drošības naudu un turpmāko iespēju iegādāties licenci un
makšķerēt Ukru ezerā esošajā un nākamajā gadā.
Licenci izsniedza __________
(paraksts)

Licenci saņēma ___________
(paraksts)

Lomu uzskaites tabula
Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars, kg
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Andris Smilga, Ezera iela 2, Ukri, Ukru pagasts, Auces
novads, tālrunis 26116570

Sezonas bezmaksas licence makšķerēšanai Ukru
ezerā no ledus
Bezmaksas
Nr.__
____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds)
______________________________
(gads)
Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2. Makšķerējot ievērojiet normatīvos aktus un licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā kopā ne vairāk kā 3 kg zivju vai
vienu zivi, kuras svars pārsniedz 3 kg , minimālais karpas izmērs 25 cm,
pārējās zivis – atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra
noteikumiem Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumi”.
4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam
zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 26116570.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas
lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci viena mēneša laikā
atdodiet tās iegādes vietā vai nosūtiet pa pastu licencētās makšķerēšanas
organizētājam. Šī nosacījuma neievērošana liegs jums saņemt atpakaļ
iemaksāto drošības naudu un turpmāko iespēju iegādāties licenci un
makšķerēt Ukru ezerā esošajā un nākamajā gadā.

Licenci izsniedza __________
(paraksts)

Licenci saņēma ___________
(paraksts)

Lomu uzskaites tabula
Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars,
kg
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Andris Smilga, Ezera iela 2, Ukri, Ukru pagasts, Auces
novads, tālrunis 26116570

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Ukru
ezerā no krasta vai no ledus

Lomu uzskaites tabula
Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars,
kg

Bezmaksas
Nr.__
____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds)
______________________________
(gads)
Kas jāzina licences īpašniekam.
1 . Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2. Makšķerējot ievērojiet normatīvos aktus un licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā kopā ne vairāk kā 3 kg zivju vai
vienu zivi, kuras svars pārsniedz 3 kg , minimālais karpas izmērs 25 cm,
pārējās zivis – atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra
noteikumiem Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumi”.
4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam
zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 26116570.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas
lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci viena mēneša laikā
atdodiet tās iegādes vietā vai nosūtiet pa pastu licencētās makšķerēšanas
organizētājam. Šī nosacījuma neievērošana liegs jums saņemt atpakaļ
iemaksāto drošības naudu un turpmāko iespēju iegādāties licenci un
makšķerēt Ukru ezerā esošajā un nākamajā gadā.
Licenci izsniedza __________
(paraksts)

Licenci saņēma ___________
(paraksts)

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

2016.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4 “Par licencēto makšķerēšanu Ukru ezerā”
paskaidrojuma raksts
Aucē
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Saistošo noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Pastāvošais tiesiskais regulējums: Zvejniecības likuma
10.panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos
noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu
vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā
teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un
licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta
makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību
izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm).
Ukru ezera apsaimniekotājs Andris Smilga ir izstrādājis un
iesniedzis Auces novada pašvaldībai izskatīt un ar
saistošajiem noteikumiem apstiprināt nolikumu par licencēto
makšķerēšanu Ukru ezerā, kas aizstāj spēku zaudējušo
licencētās makšķerēšanas nolikumu un Auces novada domes
25.07.2012. saistošos noteikumus Nr.11 “Par licencēto
makšķerēšanu Ukru ezerā”. Nolikums ir saskaņots ar visām
LR MK 22.12.2015. noteikumu Nr.799 „Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”
10.punktā minētajām institūcijām.
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģiskās
daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantot vērtīgo zivju
krājumus Ukru ezerā. Licencētā makšķerēšana sniedz
papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai,
kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku
tūrisma un rekreācijas attīstībai.

2. Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Ukru ezerā licencētās
makšķerēšanas noteikumus; vides un dabas resursu
aizsardzības prasības; licenču veidus, skaitu, maksu par
licencēm, saturu, realizāciju; licencētās makšķerēšanas
organizētāja pienākumus un tiesības.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt maksu par
makšķerēšanas licenču izsniegšanu, no licencēm iegūtos
līdzekļus 10% apmērā novirzot Auces novada pašvaldībai
vides aizsardzības pasākumu organizēšanai. Saistošo
noteikumu izpildei netiek prognozēta būtiska finansiāla
ietekme uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu izpildes
nodrošināšanai nav nepieciešams izveidot jaunas institūcijas.
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4. Informācija par plānoto
saistošo noteikumu
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā
paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās
komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē
www.auce.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus,
paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. Plānotais
sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu
ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības
tīmekļvietnē www.auce.lv;
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Gints Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.aprīlī

Nr.104
(prot.Nr.4, 2.§)
Par zemes īpašuma „Liepu iela 18”, Vītiņu pagastā,
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu

Auces novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), dzīvo (adrese), 14.04.2016.
iesniegumu (iesniegums reģistrēts pašvaldībā 14.04.2016., Nr.ADM-3-18/153-B) par
zemesgabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu no zemes īpašuma „Liepu iela 18”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, atdalāmajam zemesgabalam.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
(vārds, uzvārds) pieder nekustamais īpašums „Liepu iela 18”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, kadastra numurs 46940050385, kas sastāv no diviem zemesgabaliem ar kadastra
apzīmējumiem 46940050385 un 46940050386, ar kopplatību 5,29 ha. (vārds, uzvārds) īpašuma
tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000385584.
(vārds, uzvārds) vēlas atdalīt no zemes īpašuma „Liepu iela 18”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, kadastra numurs 46940050385, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46940050386,
piešķirot nosaukumu – „Priedītes”, Vītiņu pagasts, Auces novads.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru Kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atļaut atdalīt no zemes īpašuma „Liepu iela 18”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 46940050385, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46940050386, platība
4,23 ha.

2.

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46940050386, platība 4,23 ha,
nosaukumu – „Priedītes”, Vītiņu pagasts, Auces novads.

3.

Noteikt zemesgabala „Priedītes”, Vītiņu pagasts, Auces novads, platība 4,23 ha, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.aprīlī

Nr.105
(prot.Nr.4, 3.§)

Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā
zemesgabala sadalīšanu Vītiņu pagastā
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru Kabineta 08.12.2015.
noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumiem
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas un vides
komitejas 20.04.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pieliepu 3A”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums 46940050465, zemesgabalu 0,1358 ha
platībā. (Grafiskais pielikums)
Atdalītajai zemes vienībai 0,1358 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Liepu iela 3B”, Vītiņu
pagasts, Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Liepu iela 3B”, Vītiņu pagasts, Auces novads, platība 0,1358 ha,
ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Liepu iela 3B”, Vītiņu pagasts, Auces novads, platība 0,1358 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

2.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pieliepu 3A”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums 46940050465, zemesgabalu 0,0912 ha
platībā. (Grafiskais pielikums)
Atdalītajai zemes vienībai 0,0912 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Liepu iela 1B”, Vītiņu
pagasts, Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Liepu iela 1B”, Vītiņu pagasts, Auces novads, platība 0,0912 ha,
ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Liepu iela 1B”, Vītiņu pagasts, Auces novads, platība 0,0912 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
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3.

Noteikt zemes vienības “Pieliepu 3A”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46940050465, platību 0,0862 ha. (Grafiskais pielikums)
Mainīt nosaukumu zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46940050465, platību
0,0862 ha, no “Pieliepu 3A”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, uz “Liepu iela 5A”, Vītiņu
pagasts, Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Liepu iela 5A”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
apzīmējums 46940050465, platība 0,0862 ha, ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Liepu iela 5A”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
apzīmējums 46940050465, platība 0,0862 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.aprīlī

Nr.106
(prot.Nr.4, 4.§)

Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā
zemes īpašuma “Lauku iela 6”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, un Ministru Kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 20.04.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Lauku iela 6”, Bēnes
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 46500050125, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 46500010118, platība 1,12 ha.
Atdalītai zemes vienībai 1,12 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Jānīši”, Bēnes pagasts,
Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Jānīši”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 1,12 ha, ir Auces
novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Jānīši”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 1,12 ha, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

2. Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Lauku iela 6”, Bēnes
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 46500050125, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 46500010119, platība 1,0 ha.
Atdalītai zemes vienībai 1,0 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Mārtiņi”, Bēnes pagasts,
Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Mārtiņi”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 1,0 ha, ir Auces
novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Mārtiņi”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 1,0 ha, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
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3. Noteikt zemes vienības “Lauku iela 6”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
apzīmējums 46500050125, platību 0,26 ha.
Noteikt, ka zemesgabals “Lauku iela 6”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
apzīmējums 46500050125, platība 0,26 ha, ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemesgabala “Lauku iela 6”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46500050125, platība 0,26 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods – 0601).

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.aprīlī

Nr.107
(prot.Nr.4, 5.§)

Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu sadalīšanu,
apvienošanu, nosaukumu piešķiršanu un maiņu Bēnes pagastā
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru Kabineta 08.12.2015.
noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumiem
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas un vides
komitejas 16.03.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Tirgus iela”, Bēnes
pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 46500050386, zemesgabalu 0,070 ha platībā.
(Grafiskais pielikums)
Atdalītajai zemes vienībai 0,070 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Teodora Celma iela”,
Bēnes pagasts, Auces novads.
Pievienot zemesgabalu “Teodora Celma iela”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība
0,070 ha, un zemesgabalu “Ceļš pie bērnudārza”, Bēnes pagasts, Auces novads , kadastra
apzīmējums 46500050395, platība 0,2081 ha, nekustamajam īpašumam “Teodora Celma
iela”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 46500050387, izveidojot vienu
nekustamo īpašumu “Teodora Celma iela”, Bēnes pagasts, Auces novads, kurš sastāv no
trim zemes vienībām, kopplatība 0,4781 ha.(Grafiskais pielikums)
Noteikt, ka zemes īpašums “Teodora Celma iela”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība
0,4781 ha, ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Teodora Celma iela”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība
0,4781 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods – 1101).

2. Noteikt zemes vienības “Tirgus iela”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
46500050386, platību 0,2147 ha. (Grafiskais pielikums)
Noteikt, ka zemesgabals “Tirgus iela”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
46500050386, platība 0,2147 ha, ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Tirgus iela”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
46500050386, platība 0,2147 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
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infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods –
1101).
3. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46500050435 no
“Teodori”, Bēnes pagasts, Auces novads, uz “Tirgus laukums”, Bēnes pagasts, Auces
novads.

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.aprīlī

Nr.108
(prot.Nr.4, 6.§)

Par adrešu likvidēšanu Auces novadā
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru Kabineta
08.12.2015. noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 20.04.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
Likvidēt adreses:
1. “Strēļi”, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
2. “Strautiņi”, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711.

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.aprīlī

Nr.109
(prot.Nr.4, 7.§)

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” III daļas 17.7.punktu un IV daļu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai “Ezera iela 30A”, Bēnes
pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 46500010313, platība 6,22 ha, no individuālo dzīvojamo māju apbūve (NILM kods 0601) uz - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

2.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai zemes vienībā
46760020014 plānotai nomas zemei 1,0 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.aprīlī

Nr.110
(prot.Nr.4, 8.§)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma
„Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā, sadalīšanai

Auces novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds) pilnvarotās personas (vārds,
uzvārds), dzīvo (adrese) (pilnvara pievienota pie iesnieguma), 16.03.2016. iesniegumu
(iesniegums reģistrēts pašvaldībā 16.03.2016., Nr.ADM-3-18/123-Z) par zemes īpašuma
„Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
1. (vārds, uzvārds) vēlas sadalīt zemes īpašuma „Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr. 46900020030, divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 46900020030
un 46900010082 divās daļās katru, atbilstoši šī lēmuma pielikumam.
2. Nekustamais īpašums „Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā, pieder (vārds, uzvārds) un
(vārds, uzvārds), un sastāv no diviem zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem
46900020030 un 46900010082, īpašuma kopplatība 10,9 ha. (vārds, uzvārds) un (vārds,
uzvārds) īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Ukru pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000420185.
3. Saskaņā ar Auces novada pašvaldības 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Auces
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, Auces novada domes lēmumiem, citiem normatīvajiem aktiem būvniecības,
vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā, zemes īpašuma
„Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā, teritorijai nav paredzēta detālplānojuma izstrāde.
4. Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un vadoties no Zemes ierīcības likuma
8.panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un šī paša likuma 9.panta
pirmās daļas noteikumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu Zemes ierīcības likuma
8.pantā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz tām projektētajām
teritorijām, kurām normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz
detālplānojuma izstrādi, zemes īpašuma „Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
5. Savukārt saskaņā ar Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta nosacījumiem, projekta izstrādes process sastāv no
šādiem secīgiem posmiem:
5.1. ierosinātājs iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu par projekta izstrādi un grafisko
pielikumu, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes ir shematiski attēlota projektētā
teritorija un projektētās robežas;
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5.2. vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību,
norādot projekta izstrādes nosacījumus;
5.3. zemes ierīkotājs izstrādā projektu;
5.4. zemes ierīkotājs projekta grafisko daļu saskaņo ar šo noteikumu 26.punktā minētajām
personām un institūcijām;
5.5. zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā pašvaldībā;
5.6. vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai
noraidīšanu.
6. Saskaņā ar šo pašu noteikumu 26.punkta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta grafisko
daļu saskaņo ar šādām personām un institūcijām:
6.1. ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi" – ja projektētajā teritorijā ir valsts nozīmes meliorācijas sistēmas;
6.2. ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" – ja projektētajai teritorijai atbilstoši
spēkā esošajam detālplānojumam tiks paredzēts nodrošināt jaunu piekļūšanas iespēju
no valsts autoceļa vai ja projektētā teritorija atrodas valsts autoceļa aizsargjoslā un to
paredz valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" izsniegtie nosacījumi;
6.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldi – ja projektētajā teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, izņemot aizsargājamos kokus un dižakmeņus, īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas neitrālo zonu, aizsargājamā ainavu apvidus un biosfēras rezervāta
ainavu aizsardzības zonu;
6.4. ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju – ja projektētajā teritorijā
ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josla vai tā
robežojas ar to vai arī ja attiecīgajā teritorijā atrodas publiskās lietošanas dzelzceļa
ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla;
6.5. ar Satiksmes ministriju – ja projektētā teritorija atrodas valsts nozīmes civilās aviācijas
lidlauka teritorijā vai transporta infrastruktūras attīstības teritorijā;
6.6. ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju – ja projektētajā teritorijā atrodas
valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi vai projekts tiek izstrādāts valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijā;
6.7. ar vietējo pašvaldību;
6.8. ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem, kuru inženierkomunikācijām un
inženierbūvēm tiek noteiktas aizsargjoslas, ja apgrūtinājuma teritorija skar projektēto
teritoriju;
6.9. ar šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajos projekta izstrādes nosacījumos noteiktajām
personām un institūcijām, kuru intereses skar projekta risinājumi.
7. Vadoties no minētā tiesiskā regulējuma un faktiskās situācijas:
1) zemes ierīcības projekts ir saskaņojams ar Auces novada būvvaldi;
2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama
pēc brīvas izvēles atbilstoši Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38.punkta nosacījumiem.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Zemes ierīcības
likuma 5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru Kabineta 12.04.2011.
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9., 26. 38.punktiem, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Pēteri”, Ukru
pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46900020030, divu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 46900020030 un 46900010082 sadalīšanai divās daļās katru, atbilstoši šī
lēmuma pielikumam, ievērojot sekojošus nosacījumus:
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1) zemes ierīcības projekts ir izstrādājams atbilstoši Zemes ierīcības likumam un
Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” nosacījumiem un saskaņojams ar Auces novada būvvaldi;
2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama
pēc brīvas izvēles atbilstoši Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38.punkta nosacījumiem.
2.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.aprīlī

Nr.111
(prot.Nr.4, 9.§)

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma
„Kaijas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
Auces novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), dzīvo (adrese), 18.04.2016.
iesniegumu (iesniegums reģistrēts pašvaldībā 18.04.2016., Nr.ADM-3-18/161-Ž) par zemes
īpašuma „Kaijas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
1. (vārds, uzvārds) vēlas sadalīt zemes īpašuma „Kaijas”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46500020013, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46500020013 divās
daļās, atbilstoši šī lēmuma pielikumam.
2. Nekustamais īpašums „Kaijas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, pieder (vārds, uzvārds) un
sastāv no diviem zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem 46500020013 un
46500020014, īpašuma kopplatība 31,3 ha. (vārds, uzvārds) īpašuma tiesības reģistrētas
Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bēnes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 40.
3. Saskaņā ar Auces novada pašvaldības 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Auces
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, Auces novada domes lēmumiem, citiem normatīvajiem aktiem būvniecības,
vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā, zemes īpašuma
„Kaijas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, teritorijai nav paredzēta detālplānojuma izstrāde.
4. Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un vadoties no Zemes ierīcības likuma
8.panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un šī paša likuma 9.panta
pirmās daļas noteikumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu Zemes ierīcības likuma
8.pantā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz tām projektētajām
teritorijām, kurām normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz
detālplānojuma izstrādi, zemes īpašuma „Kaijas”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
5. Savukārt saskaņā ar Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta nosacījumiem, projekta izstrādes process sastāv no
šādiem secīgiem posmiem:
5.1. ierosinātājs iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu par projekta izstrādi un grafisko
pielikumu, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes ir shematiski attēlota projektētā
teritorija un projektētās robežas;
5.2. vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību,
norādot projekta izstrādes nosacījumus;
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5.3. zemes ierīkotājs izstrādā projektu;
5.4. zemes ierīkotājs projekta grafisko daļu saskaņo ar šo noteikumu 26.punktā
minētajām personām un institūcijām;
5.5. zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā pašvaldībā;
5.6. vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai
noraidīšanu.
6. Saskaņā ar šo pašu noteikumu 26.punkta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta grafisko
daļu saskaņo ar šādām personām un institūcijām:
6.1. ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi" – ja projektētajā teritorijā ir valsts nozīmes meliorācijas sistēmas;
6.2. ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" – ja projektētajai teritorijai atbilstoši
spēkā esošajam detālplānojumam tiks paredzēts nodrošināt jaunu piekļūšanas iespēju
no valsts autoceļa vai ja projektētā teritorija atrodas valsts autoceļa aizsargjoslā un to
paredz valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" izsniegtie nosacījumi;
6.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldi – ja projektētajā teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, izņemot aizsargājamos kokus un dižakmeņus, īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas neitrālo zonu, aizsargājamā ainavu apvidus un biosfēras rezervāta
ainavu aizsardzības zonu;
6.4. ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju – ja projektētajā teritorijā
ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josla vai tā
robežojas ar to vai arī ja attiecīgajā teritorijā atrodas publiskās lietošanas dzelzceļa
ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla;
6.5. ar Satiksmes ministriju – ja projektētā teritorija atrodas valsts nozīmes civilās aviācijas
lidlauka teritorijā vai transporta infrastruktūras attīstības teritorijā;
6.6. ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju – ja projektētajā teritorijā atrodas
valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi vai projekts tiek izstrādāts valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijā;
6.7. ar vietējo pašvaldību;
6.8. ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem, kuru inženierkomunikācijām un
inženierbūvēm tiek noteiktas aizsargjoslas, ja apgrūtinājuma teritorija skar projektēto
teritoriju;
6.9. ar šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajos projekta izstrādes nosacījumos noteiktajām
personām un institūcijām, kuru intereses skar projekta risinājumi.
7. Vadoties no minētā tiesiskā regulējuma un faktiskās situācijas:
1) zemes ierīcības projekts ir saskaņojams ar Auces novada būvvaldi;
2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir
veicama pēc brīvas izvēles atbilstoši Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38.punkta nosacījumiem.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Zemes ierīcības
likuma 5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru Kabineta 12.04.2011.
noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9., 26. 38.punktiem, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Kaijas”,
Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500020013, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 46500020013 sadalīšanai divās daļās, atbilstoši šī lēmuma pielikumam,
ievērojot sekojošus nosacījumus:
1) zemes ierīcības projekts ir izstrādājams atbilstoši Zemes ierīcības likumam un
Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” nosacījumiem un saskaņojams ar Auces novada būvvaldi;
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2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama
pēc brīvas izvēles atbilstoši Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38.punkta nosacījumiem.
2.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.aprīlī

Nr.112
(prot.Nr.4, 10.§)

Par nekustamā īpašuma „Baloži”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
Auces novada dome ir izskatījusi mērniecības firmas SIA „Rūķis AG” 19.04.2016.
izgatavoto un Auces novada pašvaldībā iesniegto zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma
„Baloži”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
Izskatot izstrādāto zemes ierīcības projektu, Auces novada dome konstatēja:
1. Izstrādātais zemes ierīcības projekts paredz sadalīt zemes īpašumu „Baloži”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 46940020042, divās daļās, atbilstoši šī lēmuma
pielikumam.
2. Nekustamais īpašums „Baloži”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, pieder (vārds, uzvārds) un
(vārds, uzvārds), un sastāv no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46940020042,
īpašuma kopplatība 34,5 ha. (vārds, uzvārds) un (vārds, uzvārds) īpašuma tiesības
reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.78.
3. Auces novada dome 2016.gada 23.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.78 (prot.Nr.3, 14.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Baloži”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai” – izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Baloži”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, sadalīšanai.
4. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA “Rūķis AG”, projekts saskaņots Auces novada
būvvaldē.
5. Zemes ierīcības projekts paredz:
5.1. sadalīt nekustamo īpašumu „Baloži”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
46940020042, divās daļās, pēc sadales izveidojot 0,7 ha lielu paliekošo zemes vienību,
kadastra apzīmējums 46940020042 (perspektīvais zemes lietošanas mērķis un kods –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101), kuram
piekļuve tiek paredzēta pa esošām nobrauktuvēm no pašvaldības autoceļa un plānoto
servitūta ceļu, 33,8 ha lielu atdalīto zemes gabalu bez kadastra apzīmējuma
(perspektīvais zemes lietošanas mērķis un kods – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, kods 0101), kuram piekļuve tiek paredzēta pa esošām
nobrauktuvēm no pašvaldības autoceļa un plānoto servitūta ceļu;
5.2. atdalītajai zemes vienībai bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība 33,8 ha, ir
nosakāmi nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
5.2.1. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz
20 kilovoltiem – 0.2 ha (1. – Nr. projekta plānā);
5.2.2. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem lauku apvidos – 1.2 ha (2.);
5.2.3. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes,
kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
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aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 1.3,
0.8, 0.6 ha (3., 4., 5.).
5.3. paliekošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 46940020042, kopējā zemes platība
0,7 ha, noteikti nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz
20 kilovoltiem – 0.0 ha (1.).
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un šim lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta lietu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 8. un 9.pantu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru Kabineta
23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10., 11. un
12.punktiem, un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (lēmuma pielikums), sadalot nekustamo
īpašumu „Baloži”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 46940020042, divās
daļās, piešķirot sadalītajiem nekustamajiem īpašumiem sekojošus nosaukumus:
1.1. paliekošajam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46940020042, platība 0,7 ha,
atstāt iepriekšējo nosaukumu „Baloži”, Vītiņu pagasts, Auces novads;
1.2. atdalītajam zemesgabalam bez kadastra apzīmējuma, platība 33,8 ha, piešķirt
nosaukumu – „Meža Baloži”, Vītiņu pagasts, Auces novads.

2. Zemesgabalam „Baloži”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46940020042, platība 0,7 ha, noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
3. Zemesgabalam „Meža Baloži”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, bez kadastra apzīmējuma,
platība 33,8 ha, noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus paliekošajam zemesgabalam
„Baloži”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums 46940020042:
- 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem –
0.0 ha (1.).
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus atdalītajam zemesgabalam
„Meža Baloži”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, bez kadastra apzīmējuma, platība 33,8 ha:
5.1. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem –
0.2 ha (1. – Nr. projekta plānā);
5.2. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem lauku apvidos – 1.2 ha (2.);
5.3. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes, kā arī
uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 1.3, 0.8, 0.6 ha (3.,
4., 5.).
6.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.aprīlī

Nr.113
(prot.Nr.4, 11.§)
Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu
par nenotikušu un lēmuma atcelšanu

Auces novada dome, izskatot Attīstības, plānošanas un vides komitejas iesniegto
lēmuma projektu “Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un
lēmuma atcelšanu”, konstatēja:
ar Auces novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu Nr.44 „Par nedzīvojamo telpu
nomas tiesību izsoli nekustamajā īpašumā Raiņa ielā 12, Aucē, Auces novadā” (prot.Nr.2,
11.§.) tika nolemts nodot nomā, rīkojot mutisku izsoli, Auces novada pašvaldībai piederošās
nedzīvojamās telpas 59,8 m2 platībā, kas atrodas ēkā Raiņa ielā 12, Aucē, Auces novadā,
kadastra apzīmējums 4605 006 0607 001, turpmāk tekstā – nomas objekts.
Izsoles paziņojumā un noteikumos noteiktajā termiņā (līdz 21.03.2016. plkst. 16:00) uz
nomas objekta nomas tiesību izsoli nav reģistrējies un iesniedzis dokumentus neviens
pretendents.
Ņemot vērā, ka par nomas objektu izsoles noteikumos un paziņojumā par izsoli
noteiktajā laikā netika izrādīta interese, kā arī netika saņemts neviens pieteikums dalībai nomas
tiesību izsolē, Auces novada pašvaldības Privatizācijas komisijas 18.04.2016. sēdē (prot.Nr.4)
tika akceptēts priekšlikums atzīt nomas objekta nomas tiesību izsoli par nenotikušu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu
Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, kā arī ņemot vērā
Auces novada pašvaldības Attīstības, plānošanas un vides komisijas priekšlikumu, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

Atzīt rīkoto nedzīvojamo telpu 59,8 m2 platībā, kas atrodas ēkā Raiņa ielā 12, Aucē, Auces
novadā, kadastra apzīmējums 4605 006 0607 001, nomas tiesību izsoli par nenotikušu.

2.

Atcelt Auces novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu Nr.44 „Par nedzīvojamo telpu
nomas tiesību izsoli nekustamajā īpašumā Raiņa ielā 12, Aucē, Auces novadā”.

3.

Publiskot informāciju Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē par iespēju personām
pieteikties telpu 59,8 m2 platībā, kas atrodas ēkā Raiņa ielā 12, Aucē, Auces novadā,
kadastra apzīmējums 4605 006 0607 001, nomai.

4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram Aldim
Lerham.

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.aprīlī

Nr.114
(prot.Nr.4, 12.§)

Par nekustamā īpašuma Teodora Celma ielā 14-18, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu izsoli
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto lēmuma projektu
par nekustamā īpašuma, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa Nr. 18, Teodora Celma ielā 14, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, 38.5 m2 platībā, 349/11690 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļa dzīvojamās mājas un zemes gabala, kura kopplatība ir
0.4259 ha, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Dzīvoklis Nr.18 atrodas nekustamajā īpašumā Teodora Celma ielā 14, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā.
Nekustamais īpašums Teodora Celma ielā 14, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā
reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļas Bēnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.186, un
sastāv no 3 stāvu dzīvojamās ēkas ar 24 dzīvokļiem un zemesgabala, kura kopplatība ir
0.4259 ha.
Minētais nekustamais īpašums netiek izmantots un nav nepieciešams Auces novada
pašvaldības patstāvīgo funkciju izpildei.
Saskaņā ar Auces novada domes 2015.gada 25.novembra sēdes lēmumu Nr. 328 „Par
nekustamā īpašuma Teodora Celma ielā 14-18, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”, Auces novada dome ir nolēmusi atsavināt minēto nekustamo īpašumu, pārdodot
to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles sākumcenu 1550,00 EUR
apmērā.
Noteiktajā termiņā tika reģistrēts viens izsoles dalībnieks, kurš ieradās uz izsoli, bet
sakarā ar to, ka netika ievēroti Izsoles noteikumu 4.8, 4.9.punkti, tad saskaņā ar Izsoles
noteikumu 4.10.punktu izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz
nosolītā īpašuma izpirkšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, ja
neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu,
izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, ja
nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli ar
augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt
izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Ņemot vērā iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus un papildus pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10., un 11..pantu, likuma „Par
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pašvaldībām” 21.pantu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ :
1. Atzīt nekustamā īpašuma Teodora Celma ielā 14-18, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
pirmo izsoli par nenotikušu.
2. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu 1-istabas dzīvokli Nr. 18, Teodora Celma ielā 14, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, 38.5 m2 platībā un 349/11690 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļa dzīvojamās mājas un zemes gabala .
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot atkārtotās
izsoles nosacīto sākumcenu 1240,00 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit eiro)
apmērā.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma 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 Ingrida Kalve.
5. Publicēt sludinājumu par nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, Auces novada pašvaldības mājaslapā internetā www.auce.lv, un pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Auces Novada Vēstis”.

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

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2016.gada 27.aprīļa
lēmumu Nr.114 (prot. Nr.4, 12.§)

Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Teodora Celma iela 14-18, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,

IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas
reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma Teodora Celma
ielā 14-18, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības,
pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti.
1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces
novadā, (2.stāvā – zālē) 2016.gada 13.jūnijā plkst. 12.00.
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums Teodora Celma ielā 14, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa Nr. 18, 38.5 m2 platībā, 349/11690 kopīpašuma
domājamās daļas no daudzdzīvokļa dzīvojamās mājas un zemes gabala 0.4259 ha .
2.1. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.2. Nosacītā sākumcena – EUR 1240.00 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit eiro).
2.3. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek
Auces novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas
atrodas Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no 2016. gada
16.maija līdz 2016.gada 10.jūnijam plkst. 14.00.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
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1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
 apliecināts spēkā esošs statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes
institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;
 attiecīgās institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi un attiecīgā valsts
reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu (izziņa ir derīga, ja tā
izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas);
 attiecīgā valsts reģistra izziņa 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 :
 personu apliecinošs dokuments;
 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.90009116331, pašvaldības kasē un norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
AS Citadele banka, PARXLV2X, konta Nr.LV40PARX0012447740001,
ar norādi "izsoles nodrošinājums Teodora Celma 14-18".
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. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robežās no izsolāmā nekustamā
īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā.
4.6. 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.
4.7. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
4.8. Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.9. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ir
jāparaksta pirkuma līgums.
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4.10. 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.
4.11. 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 tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un
gaitu.
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Nr.134
(prot.Nr.4, 32.§)
Par debitoru parāda dzēšanu

Auces novada dome, izskatot iesniegto Finanšu komitejas lēmumprojektu par debitoru
parādu dzēšanu, konstatēja:
2013.gada 27.aprīlī ir likvidēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAPEKS",
reģistrācijas numurs 40003250518.
Saskaņā ar Auces novada pašvaldības debitoru uzskaiti, sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību "TAPEKS" ir debitora parāds 206,60 EUR apmērā.
Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar
tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda
piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī
samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no
uzkrājumu samazinājuma.
Konstatēts, ka minētā debitora parāda piedziņas prasība ir neiespējama, jo parādnieks ir
likvidēts.
Ņemot vērā iepriekš minētos lietas faktiskos un juridiskos apstākļus, kā arī papildus
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz, ka
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veikt privāttiesiska
rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var apstiprināt
pašvaldības budžetu un budžeta grozījumus, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Dzēst no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites likvidētās sabiedrības ar ierobežotu
atbildību "TAPEKS", reģistrācijas numurs 40003250518, debitora parādu par kopējo
summu 206,60 EUR (divi simti seši eiro un 60 centi).

2.

Lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai I.Valterei.

3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram A.Lerham.
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Nr.135
(prot.Nr.4, 33.§)

Par Auces Mūzikas skolas pamatlīdzekļu norakstīšanu
un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
Pamatojoties uz Auces Mūzikas skolas direktores S.Bankevicas 21.03.2016. iesniegumu par
pamatlīdzekļu norakstīšanu un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.04.2016. lēmumu, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces Mūzikas skolas inventāra materiālās vērtības, kas ir nolietojušās, kā arī
tās nav remontējamas, ko apliecina tehniskais slēdziens – Gaisa sausinātāju
Ballu BDH-35L 482852, bilances vērtību 162.27 EUR (iegādes vērtība 216.28 EUR,
uzkrātais nolietojums 54.01 EUR).

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces Mūzikas skolas direktorei Sallijai Bankevicai.
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Nr.136
(prot.Nr.4, 34.§)

Par Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu
norakstīšanu un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
Pamatojoties uz Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu
izpildītāja G.Šēfera 01.04.2016. iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu un saskaņā ar
Finanšu komitejas 20.04.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes inventāra materiālās vērtības, kas
ir nolietojušās, kā arī to ekspluatācija netiek atļauta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām kases aparātu Samsung ER-4615L ar bilances vērtību 0.00 EUR (iegādes vērtība
374.22 EUR, uzkrātais nolietojums 374.22 EUR).

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītājam Guntim Šēferam.
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Nr.137
(prot.Nr.4, 35.§)
Par nekustamā īpašuma iegādi

Izskatot jautājumu par ēkas “Augļu cehs 1”, Vecauces pagasts, Auces novads, ar
kadastra apzīmējumu 4625 001 0073 004 un tās uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības
daļas 1183,2 m2 platībā iegūšanu Auces novada pašvaldības īpašumā un izvērtējot pašvaldības
rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
Ēka “Augļu cehs 1”, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
4625 001 0073 004, un tās uzturēšanai nepieciešamā zemes vienības daļa 1183,2 m2 platībā
(turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums) reģistrēta Dobeles rajona zemesgrāmatu nodaļas
Vecauces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000455486 kā daļa no nekustamā īpašuma
“Vecauces centrs 3”, Vecauces pagasts, Auces novads, kas sastāv no zemes gabala 44,6 ha
platībā un uz tā atrodošām četrām nedzīvojamām ēkām. Nekustamā īpašuma īpašnieks –
SIA “LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce””, reģistrācijas numurs 40003033696.
Nekustamais īpašums atrodas Auces pilsētas centrālajā daļā, pieguļ pilsētas maģistrālai
ielai – Jelgavas ielai un atrodas netālu no pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Jelgavas
ielā 1, Auce. Nekustamā īpašuma sastāvā esošā ēka ir izmantojama kā garāžas ēka. Tādejādi
nekustamais īpašums atrodas ļoti izdevīgā vietā, lai to izmantotu kā Auces novada pašvaldības
autotransporta - autobusu garāžas vietu.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, turklāt minētā likuma 21.pants nosaka, ka tikai dome var lemt
par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. Minētā likuma 77.panta otrā daļa nosaka, ka
pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību
apmierināšanai, t.sk., veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina
iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās
un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes). Šī paša likuma 15.panta
pirmās daļas 4.punktā ir noteikts, ka pašvaldības autonoma funkcija ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību.
Pašvaldība, veicot Nekustamā īpašuma iegādi, iegūtu vispiemērotāko vietu pašvaldības
autobusu novietošanai, kuri tiek izmantoti vairāku pašvaldības autonomu funkciju izpildei skolēnu pārvadāšanai, sociālo pakalpojumu sniegšanai, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas
un brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanai.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pants
nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir:
1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu;
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2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu;
3) manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu.
Minētā likuma 8.pants nosaka, ka publiskai personai aizliegts iegādāties īpašumā vai
lietošanā mantu vai arī pasūtīt pakalpojumus vai darbus par acīmredzami paaugstinātu cenu.
Saskaņā ar Auces novada pašvaldības pasūtīto Nekustamā īpašuma novērtējumu, ko
veikusi sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Anita Vēdiķe, kvalifikācijas sertifikāts Nr. 76,
tā tirgus vērtība ir noteikta 28 400 EUR apmērā.
Ņemot vērā, ka Nekustamā īpašuma vērtību ir noteicis sertificēts vērtētājs, tad nav
pamata šaubām, ka Nekustamā īpašuma vērtība atbilst tā patiesajai vērtībai.
Auces novada pašvaldība ir lūgusi Nekustamā īpašuma īpašniekam SIA “LLU mācību
un pētījumu saimniecība “Vecauce”” izskatīt iespēju atsavināt Nekustamo īpašumu Auces
novada pašvaldībai, veicot nekustamo īpašumu maiņas darījumu vai pārdodot Nekustamo
īpašumu Auces novada pašvaldībai, un SIA “LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce””
ir konceptuāli piekritusi atsavināt Nekustamo īpašumu Auces novada pašvaldībai par tā tirgus
vērtību, ko noteicis sertificēts vērtētājs.
Lai iegūtu Nekustamo īpašumu Auces novada pašvaldības īpašumā, tas sākotnēji ir
atdalāms no nekustamā īpašuma “Vecauces centrs 3”, Vecauces pagasts, Auces novads.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
77.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3. un 8.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Iegūt īpašumā ēku “Augļu cehs 1”, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
4625 001 0073 004, un tās uzturēšanai nepieciešamo zemes vienības daļu 1183,2 m2
platībā, veicot nekustamo īpašumu maiņas darījumu ar SIA “LLU mācību un pētījumu
saimniecība “Vecauce”” vai nopērkot nekustamo īpašumu par tā tirgus vērtību
28 400 EUR apmērā.

2.

Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski noslēgt ar
SIA “LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”” priekšlīgumu par ēkas “Augļu
cehs 1”, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 4625 001 0073 004, un tās
uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības daļas 1183,2 m2 platībā iegādi saskaņā ar šī
lēmuma 1.punkta nosacījumiem, nosakot, ka:
2.1. nekustamo īpašumu maiņas līguma vai nekustamā īpašuma pirkuma līguma
nosacījumi ir atsevišķi apstiprināmi un tiks noteikti ar atsevišķu Auces novada domes
lēmumu, pirms līgumu parakstīšanas;
2.2. ēka “Augļu cehs 1”, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
4625 001 0073 004, un tās uzturēšanai nepieciešamā zemes vienības daļa 1183,2 m2
platībā ir pieņemama Auces novada pašvaldības lietošanā ar priekšlīguma noslēgšanu.
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Nr.138
(prot.Nr.4, 36.§)

Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140,
2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 daļēju atcelšanu
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 25.04.2016. vēstuli Nr.2-04.1-Z/67, likumu “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos”, Administratīvā procesa likuma 85.pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140 „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un zemesgabalu nomu Auces novadā” pielikuma 56. punktu.
2. Atcelt Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 „Par zemes piekritību
Auces novada pašvaldībai” pielikuma 56. punktu.
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Nr.139
(prot.Nr.4, 37.§)
Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 16A – 1, Aucē,
Auces novadā, izsoles rezultāta apstiprināšanu

Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
atsavināšanu un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta
pieņemama cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā
nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2016.gada 25.aprīlī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Raiņa iela 16A – 1, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no vienistabas
dzīvokļa 32,6 m2 platībā un 326/1420 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas un šķūņa, mantas nosolītājai (vārds, uzvārds), personas kods ************,
par nosolīto cenu 1180,00 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit eiro).
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Nr.140
(prot.Nr.4, 38.§)
Par nekustamā īpašuma „Papeles”, Ukru pagastā,
Auces novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu

Saskaņā ar Auces novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu Nr.56 „Par nekustamā
īpašuma „Papeles”, Ukru pagastā, Auces novadā, trešo izsoli” atsavināšanai tika nodots Auces
novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums „Papeles”, Ukru pagastā, Auces novadā,
sastāvošs no zemesgabala 0,4021 ha platībā, kadastra numurs 4690 004 0238, un nedzīvojamās
ēkas ar kadastra apzīmējumu 4690 004 0238 001, nolemjot pārdot nekustamo īpašumu atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un apstiprinot izsoles nosacīto sākumcenu 1300,00 EUR
(viens tūkstotis trīs simti eiro) apmērā. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles
dalībnieks.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 31.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Atzīt nekustamā īpašuma „Papeles”, Ukru pagastā, Auces novadā, trešo izsoli par nenotikušu.
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Nr.141
(prot.Nr.4, 39.§)

Par saistošo noteikumu „Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām zemūdens
medībām Lielauces ezerā 2016.-2026.gadam” apstiprināšanu
Izskatot iesniegto Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par licencēto
makšķerēšanu un licencētajām zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.-2026.gadam” projektu
un konstatējot, ka saistošo noteikumu projekts izstrādāts atbilstoši Lielauces ezera
apsaimniekotāja akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” izstrādātajam “Nolikumam par
licencēto makšķerēšanu un licencētajām zemūdens medībām Lielauces ezerā
2016.-2026.gadam”, kas ir saskaņots ar visām Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.799
„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 10.punktā minētajām
institūcijām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 43.panta pirmās daļas
13.punktu, Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu un Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu
Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 8.7., 15. un
16.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 “Par licencēto
makšķerēšanu un licencētajām zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.-2026.gadam”
(pielikumā).
Noteikt kā atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības
pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības
pasākumos Lielauces ezerā – AS “Latvijas valsts meži” darbinieks Anatolijs Jakuņins.
Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai;
Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus Auces novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Auces Novada Vēstis”, Auces novada pašvaldības
tīmekļvietnē www.auce.lv, nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību pašvaldības
administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs, un nosūtīt Zemkopības ministrijai, Valsts vides
dienestam, Dabas aizsardzības pārvaldei un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskajam institūtam „BIOR”.
Šī lēmuma izpildes organizēšanu uzdot veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šī lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Auces novada domes priekšsēdētājam.

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

Aucē

Saistošie noteikumi Nr.5

2016.gada 27.aprīlī

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2016.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.141
(prot.Nr.4, 39.§)
PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU UN LICENCĒTAJĀM
ZEMŪDENS MEDĪBĀM LIELAUCES EZERĀ 2016.–2026. GADAM
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10.panta piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi „Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām zemūdens medībām
Lielauces ezerā 2016.-2026.gadam” (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā
veicama licencētā makšķerēšana (amatierzveja) ūdenstilpē Lielauces ezers.
2. Lielauces ezers atrodas Auces novada Lielauces pagasta teritorijā uz valsts meža zemes
un atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas liegumā “Vīķu purvs”.
3. Lielauces ezeru apsaimnieko akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” (LVM).
4. Lielauces ezers ir publiskais ezers un zvejas tiesības tajā pieder valstij.
5. Licencētā makšķerēšana un zemūdens medības Lielauces ezerā nepieciešamas, lai
regulētu makšķernieku un zemūdens mednieku ietekmi uz vidi dabas lieguma “Vīķu purvs”
teritorijā un radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu aizsardzībai un racionālai izmantošanai,
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 799
„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”.
6. Licencēto makšķerēšanu un licencētās zemūdens medības Lielauces ezerā organizē
LVM struktūrvienība “Rekreācija un medības” saskaņā ar Lielauces ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumiem un pamatojoties uz Lielauces pagasta padomes līgumu –
pilnvarojumu.
7. „LVM Rekreācija un medības”, juridiskā adrese Vaiņodes iela – 1, Rīga LV-1006,
tālrunis +371 20272964.
II. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību noteikumi
8.

Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību vieta
Makšķerēšana tiek noteikta visā Lielauces ezera teritorijā makšķerēšanai no laivām un no
krasta, ziemas sezonā arī no ledus, zemūdens medības veicamas tikai no Lielauces ezera
laivu bāzes laivām. Putnu aizsardzības nolūkā no ledus kušanas līdz 30. jūnijam aizliegta
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laivu un zemūdens mednieku atrašanās Lielauces ezera austrumu (ar aizlieguma zīmēm
norādītajā) daļā (skat. pielikumā Nr. 3).
9.

Makšķerēšanas un zemūdens medību tiesības
Makšķerēt vai nodarboties ar zemūdens medībām Lielauces ezerā atļauts tikai, ja
makšķernieks vai zemūdens mednieks ir iegādājies, un tam ir līdzi kāda saistošajos
noteikumos noteikta makšķerēšanas vai zemūdens medību licence, personu apliecinošs
dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot invalīdus) –
makšķerēšanas karte. Makšķerēšanas un zemūdens medību licences tiek izrakstītas uz
konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot citām personām.

10. Makšķerēšanas un zemūdens medību sezonas un laiks
10.1. makšķerēšanas un zemūdens medību sezona no 1. maija līdz ezera aizsalšanai
(vasaras sezona);
10.2. zemledus makšķerēšanas no ezera aizsalšanas līdz ledus izkušanai, bet ne ilgāk kā
līdz 31. martam (ziemas sezona);
10.3. no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim makšķerēšana un zemūdens medības Lielauces ezerā ir
aizliegtas.
11. Makšķerēšanas un zemūdens medību rīki un veidi
Atļautie makšķerēšanas un zemūdens medību rīki un veidi, loma lielums un citi
ierobežojumi Lielauces ezerā tiek noteikti atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 799 “Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi”.
12. Makšķerēšanas un zemūdens medību licenču veidi, skaits un maksa par licencēm
Licences nosaukums
3.1.1.Gada makšķerēšanas licence
3.1.2.Vienas dienas makšķerēšanas licence
3.1.3.Gada bezmaksas makšķerēšanas licence
3.1.4. Zemūdens medību vienas dienas licence
Licences cenā iekļauts PVN.

Cena EUR
15,00
1,50
0
50.00

Skaits (gab./ gadā)
200
6000
50
50

13. Makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana
Lielauces ezerā bezmaksas makšķerēšanas licences pēc Auces novada apstiprināta saraksta
ir tiesības saņemt:
13.1. invalīdiem un politiski represētām personām,
13.2. piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem,
13.3. bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem, kā arī personām kas vecākas par 65 gadiem,
13.4. maznodrošinātiem iedzīvotājiem.
14. Licenču noformēšana un realizācija
14.1. Katra makšķerēšanas un zemūdens medību licence satur sekojošus rekvizītus:
14.1.1. kārtas numurs,
14.1.2. derīguma termiņš,
14.1.3. makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāja rekvizīti,
14.1.4. licences saņēmēja vārds un uzvārds,
14.1.5. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti,
14.1.6. izdošanas datums.
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14.2. Licencē tās izdošanas un izmantošanas datumu ieraksta licences izdevējs. Licences ar
labojumiem uzskatāmas par nederīgām.
14.3. Licences noformējums parādīts pielikumos Nr.1-1, 1-2, 1-3 un 1–4.
14.4. Licenču realizācija.
Makšķerēšanas un zemūdens medību licences iespējams iegādāties Lielauces ezera laivu
bāzē, bāzes darba laikā, tālr. +371 26556771.
15. Lomu uzskaite
15.1. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājs
saskaņā ar makšķernieku un zemūdens mednieku deklarētajām ziņām.
15.2. Makšķernieka un zemūdens mednieka pienākums ir 5 darba dienu laikā pēc licences
derīguma termiņa beigām, licenci nodot Lielauces ezera laivu bāzē, aizpildot licencē
paredzēto lomu uzskaites formu. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību
organizētājam ir tiesības turpmāk neizsniegt licences makšķerniekiem un zemūdens
medniekiem, kuri šī punkta prasības neievēro kārtējā un nākamajā gadā.
16. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
No licencēm iegūtos līdzekļus sadala šādi:
16.1. valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai – 30%,
16.2. Auces novada pašvaldībai – 10 % vides aizsardzības pasākumu organizēšanai dabas
liegumā,
16.3. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājam – 60%. Licencētās
makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājs savu līdzekļu daļu izlieto Lielauces
ezera apsaimniekošanai saskaņā ar Lielauces ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumiem, saskaņā ar Lielauces ezera apsaimniekošanas plānu licencētās
makšķerēšanas un zemūdens medību organizēšanas pasākumu nodrošināšanai.
17. Vides aizsardzība
17.1. Putnu aizsardzības nolūkā no ledus kušanas līdz 30. jūnijam aizliegta laivu atrašanās
Lielauces ezera austrumu (ar aizlieguma zīmēm norādītajā) daļā (skat. pielikumā
Nr. 3).
17.2. Lielauces ezera tuvumā aizliegts trokšņot, kurināt ugunskurus, izmest atkritumus un
novietot transporta līdzekļus ārpus tam speciāli ierīkotām un nozīmētām vietām,
izmantot motorlaivas un citus peldošus līdzekļus bez licencētās makšķerēšanas un
zemūdens medību organizētāja rakstiskas atļaujas.
17.3. Lielauces pagasta iedzīvotāji ir tiesīgi turēt un izmantot personīgām vajadzībām tikai
CSDD un Lielauces ezera laivu bāzē reģistrētās airu laivas, noslēdzot ar licencētās
makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāju līgumu par laivu bāzes
izmantošanu un ievērojot visus licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību
noteikumus.
17.4. Aizliegta biotopu, savvaļas augu, dzīvnieku un zivju dzīvotņu iznīcināšana vai
bojāšana.
17.5. Makšķernieki un zemūdens mednieki, pārvietojoties un makšķerējot no krasta, drīkst
izmantot tauvas joslu, kuras platums 10 m.
17.6. Migrējošo putnu aizsardzības nolūkā aizliegta kuģošanas līdzekļu atrašanās ezerā
naktīs no 1. oktobra līdz 1. novembrim – sākot ar divas stundas pēc saulrieta, beidzot
ar divām stundām pirms saullēkta.
18. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību vides aizsardzības prasību kontrole
Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic
Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori, vides aizsardzības
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sabiedriskie inspektori, kā arī licencētās makšķerēšanas organizētāji, policija un citas
pašvaldības pilnvarotas personas savas kompetences ietvaros.
19. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāja pienākumi
Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāja pienākumi ir:
19.1. sadarbībā ar pašvaldību ik gadus sniegt sabiedrības informācijas līdzekļos
informāciju par licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību kārtību Lielauces
ezerā un izvietot norādes zīmes pie šīs teritorijas,
19.2. nodrošināt makšķerēšanas un zemūdens medību licenču pieejamību saskaņā ar šo
saistošo noteikumu 14.4. punktu,
19.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas un zemūdens medību licences atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktām prasībām,
19.4. nodrošināt līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas un zemūdens medību
licences, izlietošanu atbilstoši šī nolikuma 16. punktam,
19.5. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas un zemūdens medību licences uzskaites žurnālā,
19.6. piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos,
19.7. iepazīstināt makšķerniekus un zemūdens medniekus ar šo nolikumu,
19.8. veikt makšķernieku un zemūdens mednieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma
15.1. punktā noteiktai kārtībai un sniegt ziņas Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskajam institūtam „BIOR”,
19.9. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981) pārskatu
par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām divas reizes gadā, par
katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt
valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus,
kas iegūti, realizējot makšķerēšanas un zemūdens medību licences, divas reizes gadā
par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz
10.janvārim par otro pusgadu,
19.10.
sagatavot makšķerēšanas vietas un iznomāt laivas.
19.11.
veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar Lielauces ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumiem.
20. Atbildība
Šo noteikumu neievērošanas gadījumā makšķerniekiem un zemūdens medniekiem
piemēroti sodi saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
21. Saistošo noteikumu darbības laiks
21.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
21.2. Saistošo noteikumu darbības ilgums ir 10 gadi no to spēkā stāšanas dienas.
22. Saistošo noteikumu pielikumi
22.1. Pielikums Nr. 1 - Licenču paraugi (pielikums Nr.1-1, 1-2, 1-3 un 1-4).
22.2. Pielikums Nr.2 - Lielauces ezera apsaimniekošanas plāns 2016.–2026.gadam.
22.3. Pielikums Nr.3 - Lielauces ezera shēma.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis

62

Pielikums Nr. 1-1
Auces novada pašvaldības 27.04.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām
zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.–2026. gadam”

Licenču paraugi
AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ. Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ. Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

„LVM Rekreācija un medības”
Lielauces ezers
tālr. +371 26556771

„LVM Rekreācija un medības”
Lielauces ezers
tālr. +371 26556771

Kvīts

Pasaknis
Licence: Sērija LS Nr.

Licence: Sērija LS Nr.

0000000

Cena Eur 15,00

PVN iekļauts cenā

GADA
LICENCE
MAKŠĶERĒŠANAI
LIELAUCES EZERĀ

Licencētai makšķerēšanai laikā

no 1.maija līdz 31.martam.

Izdota ______________________________________
vārds, uzvārds
Derīga līdz 20___.g.____________

0000000
GADA
LICENCE
MAKŠĶERĒŠANAI
LIELAUCES
EZERĀ

Cena Eur 15,00

PVN iekļauts cenā
Licencētai makšķerēšanai laikā

no
1.maija
31.martam.

līdz

Izdota
__________________________________________
vārds, uzvārds
Derīga līdz 20___.g.____________

Licencētās makšķerēšanas organizētājs „LVM Rekreācija un
medības”

Licencētās makšķerēšanas organizētājs „LVM Rekreācija
un medības”

Izdeva________________________________________________________________
vārds, uzvārds

Izdeva______________________________________________________________

20___.g. __________________

20___.g. __________________

Makšķernieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem

Makšķernieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

___

vārds, uzvārds
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Licences 2. puse.

Datums

Makšķernieka lomu uzskaite
Makšķerē- Zivju suga
šanas
ilgums st.

Zivju
skaits
gab.

Zivju
svars
kg.

Licence nododama laivu bāzē.
Makšķernieka dzīves vieta................................................................
Paraksts.................................................................................

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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Pielikums Nr. 1-2
Auces novada pašvaldības 27.04.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām
zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.–2026. gadam”

Licenču paraugi
AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ.Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ.Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

„LVM Rekreācija un medības”
Lielauces ezers
tālr. +371 26556771

„LVM Rekreācija un medības”
Lielauces ezers
tālr. +371 26556771

Kvīts

Pasaknis
Licence: Sērija LD Nr.

Licence: Sērija LD Nr.

0000000

Cena Eur 1.50

PVN iekļauts cenā
Licencētai makšķerēšanai laikā

VIENAS
DIENAS
LICENCE
MAKŠĶERĒŠANAI
LIELAUCES EZERĀ
no 1.maija līdz 31.martam.

0000000
VIENAS
DIENAS
LICENCE
MAKŠĶERĒŠANAI
LIELAUCES EZERĀ

Cena Eur 1.50

PVN iekļauts cenā
Licencētai makšķerēšanai laikā

no
1.maija
31.martam.

līdz

Derīga 20___.g. ___________________

Derīga 20___.g.___________________

Izdota __________________________________________
vārds, uzvārds

Izdota
__________________________________________
vārds, uzvārds

Licencētās makšķerēšanas organizētājs „LVM Rekreācija un
medības”

Licencētās makšķerēšanas organizētājs „LVM Rekreācija
un medības”

Izdeva___________________________________________
vārds, uzvārds

Izdeva_________________________________________
_
vārds, uzvārds

20___.g. __________________

20___.g. __________________

Makšķernieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

Makšķernieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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Pielikums Nr. 1-3
Auces novada pašvaldības 27.04.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām
zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.–2026. gadam”

Licenču paraugi
AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ. Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ. Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

„LVM Rekreācija un medības”
Lielauces ezers
tālr. +371 26556771

„LVM Rekreācija un medības”
Lielauces ezers
tālr. +371 26556771

Kvīts

Pasaknis
Licence: Sērija LB Nr.

Licence: Sērija LB Nr.

0000000

Bezmaksas

GADA
BEZMAKSAS
LICENCE
MAKŠĶERĒŠANAI
LIELAUCES EZERĀ

Licencētai makšķerēšanai laikā

no
1.maija
31.martam.

līdz

Izdota __________________________________________
vārds, uzvārds
Derīga līdz 20___.g.____________

0000000
GADA
BEZMAKSAS
LICENCE
MAKŠĶERĒŠANAI
LIELAUCES
EZERĀ

Bezmaksas

Licencētai makšķerēšanai laikā

no
1.maija
31.martam.

līdz

Izdota
__________________________________________
vārds, uzvārds
Derīga līdz 20___.g.____________

Licencētās makšķerēšanas organizētājs „LVM Rekreācija un
medības”

Licencētās makšķerēšanas organizētājs „LVM Rekreācija
un medības”

Izdeva___________________________________________
vārds, uzvārds

Izdeva________________________________________
vārds, uzvārds

20___.g. __________________

20___.g. __________________

Makšķernieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

Makšķernieka paraksts _____________________
par
iepazīšanos
ar
licencētās
makšķerēšanas
noteikumiem.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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Pielikums Nr. 1-4
Auces novada pašvaldības 27.04.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām
zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.–2026. gadam”

Licenču paraugi
AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ.Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ.Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

„LVM Rekreācija un medības”
Lielauces ezers
tālr. +371 26556771

„LVM Rekreācija un medības”
Lielauces ezers
tālr. +371 26556771

Kvīts

Pasaknis
Licence: Sērija KM Nr.

0000000

Cena Eur 50,00

PVN iekļauts cenā

ZEMŪDENS MEDĪBU
VIENAS
DIENAS
LICENCE
LIELAUCES EZERĀ

no 1. maija līdz 31.martam

Licence: Sērija KM Nr.

0000000

Cena Eur 50,00

PVN iekļauts cenā

ZEMŪDENS
MEDĪBU
VIENAS DIENAS LICENCE
LIELAUCES EZERĀ

no 1. maija līdz 31.martam

Derīga 20___.g.__________________________

Derīga 20___.g._________________________

Izdota ___________________________________
vārds, uzvārds

Izdota _________________________________
vārds, uzvārds

Licencētās makšķerēšanas organizētājs „LVM Rekreācija
un medības”

Licencētās makšķerēšanas organizētājs „LVM Rekreācija un
medības”

Izdeva__________________________________________
vārds, uzvārds

Izdeva__________________________________________________
vārds, uzvārds

20___.g. __________________

20___.g. __________________

Zemūdens mednieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencēto zemūdens medību
noteikumiem.

Domes priekšsēdētājs

Zemūdens mednieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencēto zemūdens medību
noteikumiem.

Gints Kaminskis
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Pielikums Nr. 2
Auces novada pašvaldības 27.04.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām
zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.–2026. gadam”

Lielauces ezera apsaimniekošanas plāns 2016.–2026. gadam
Nr.p.k.
Darbu veids
1.
Nodrošināt ezera uzraudzību
2.
Saskaņā ar Lielauces ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumiem ezerā ielaist zivju mazuļus
3.
Laivu bāzei blakus esošās atpūtas vietas
labiekārtošana un uzturēšana
4
Nodrošināt sezonas lieguma zonas marķējumu

Ik gadu
2 cilvēki
185000
pastāvīgi
pastāvīgi

Ezera uzrauga darba pienākumi:
1. Regulāri veikt ezera apsardzību.
2. Pilnveidot laivu bāzi.
3. Makšķernieku un zemūdens mednieku konsultācijas par makšķerēšanas vietām.
4. Laivu uzturēšana, remonts.
5. Makšķerēšanas un zemūdens medību licenču tirgošana, laivu iznomāšana.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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Pielikums Nr. 3
Auces novada pašvaldības 27.04.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām
zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.–2026. gadam”

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

2016.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.5 „Par licencēto makšķerēšanu
un licencētajām zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.-2026.gadam”
paskaidrojuma raksts
Aucē
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

Pastāvošais tiesiskais regulējums: Zvejniecības likuma 10.panta
1. Saistošo noteikumu
piektā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par
nepieciešamības
licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām
pamatojums
zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos,
ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu,
licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos
ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību
tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm).
Lielauces ezera apsaimniekotājs akciju sabiedrība “Latvijas
valsts meži” ir izstrādājis un iesniedzis Auces novada pašvaldībai
izskatīt un ar saistošajiem noteikumiem apstiprināt nolikumu par
licencēto makšķerēšanu Lielauces ezerā, kas aizstāj spēku
zaudējušo licencētās makšķerēšanas nolikumu un Auces novada
domes 25.04.2012. saistošos noteikumus Nr.8 “Par licencēto
makšķerēšanu un licencētajām zemūdens medībām Lielauces ezerā
2012.-2015.gadam”. Nolikums ir saskaņots ar visām LR MK
22.12.2015. noteikumu Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 10.punktā minētajām
institūcijām.
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģiskās
daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantot vērtīgo zivju
krājumus Lielauces ezerā. Licencētā makšķerēšana sniedz papildu
līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī
licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un
rekreācijas attīstībai.
Saistošie noteikumi nosaka Lielauces ezerā licencētās
2. Īss saistošo
makšķerēšanas
noteikumus; vides un dabas resursu aizsardzības
noteikumu projekta
prasības; licenču veidus, skaitu, maksu par licencēm, saturu,
satura izklāsts
realizāciju; licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus un
tiesības.
Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt maksu par
3. Informācija par
makšķerēšanas licenču izsniegšanu, no licencēm iegūtos līdzekļus
plānoto projekta
10% apmērā novirzot Auces novada pašvaldībai vides aizsardzības
ietekmi uz
pašvaldības budžetu pasākumu organizēšanai. Saistošo noteikumu izpildei netiek
prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
izveidot jaunas institūcijas.
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4. Informācija par
plānoto saistošo
noteikumu ietekmi
uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Saistošie noteikumi šo jomu neskar
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā
paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas
sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.auce.lv,
saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot
lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un
iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības
tīmekļvietnē www.auce.lv;
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

G.Kaminskis

