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. 5
Aucē

2018.gada 23.maijā

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.05.
Darba kārtība:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Par saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Auces novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Par saistošo noteikumu “Par reklāmas izvietošanu Auces novadā” apstiprināšanu.
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2010.gada 28.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.23 “Auces novada sabiedriskās kārtības noteikumi””
apstiprināšanu.
Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu Auces novadā.
Par adreses un nosaukumu maiņu Auces novadā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu.
Par nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Par aizdevuma ņemšanu Auces vidusskolas telpu remontam.
Par aizdevuma ņemšanu Bēnes vidusskolas telpu remontam.
Par aizdevuma ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras
attīstība Auces pilsētā” līdzfinansējumam.
Par Auces mūzikas skolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances.
Par Auces novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Ģirts Ante, Juris Ābele, Valdis Bergmanis, Māris Eihmanis, Gundars Freimanis, Vija
Keršus, Kristaps Krapauskis, Sintija Liekniņa, Inita Sabule, Indra Špela, Aigars Vernis, Kosts
Žasins.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis
Lerhs, Finanšu nodaļas vadītāja Inese Valtere, Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs,
nekustamā īpašuma speciālists Gints Memmēns, sabiedrisko attiecību speciāliste Gita ŠēfereŠteinberga.
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Nepiedalās – deputāts Arnis Hofmanis, neierašanās iemesls – personisks; deputāts Gints
Kaminskis, neierašanās iemesls – komandējumā; deputāts Andris Smilga, neierašanās iemesls –
personisks.
1.§
Par saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Auces novada pašvaldībā” apstiprināšanu
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, I.Špela, A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.163 „Par saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Auces novada pašvaldībā” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
2.§
Par saistošo noteikumu “Par reklāmas izvietošanu Auces novadā” apstiprināšanu
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, I.Špela, A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.164 „Par saistošo noteikumu “Par reklāmas izvietošanu Auces novadā”
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
3.§
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības
2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.23 “Auces novada
sabiedriskās kārtības noteikumi”” apstiprināšanu
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, I.Špela, A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.165 „Par saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības
2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.23 “Auces novada sabiedriskās kārtības
noteikumi”” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
4.§
Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, I.Špela, A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.166 „Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu Auces novadā”. Lēmums
pievienots protokolam.
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5.§
Par adreses un nosaukumu maiņu Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, I.Špela, A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.167 „Par adreses un nosaukumu maiņu Auces novadā”. Lēmums pievienots
protokolam.
6.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, I.Špela, A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.168 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
7.§
Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, I.Špela, A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.169 „Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu”. Lēmums pievienots
protokolam.
8.§
Par nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, I.Špela, A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.170 „Par nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā”. Lēmums
pievienots protokolam.
9.§
Par aizdevuma ņemšanu Auces vidusskolas telpu remontam
(ziņo: I.Valtere; K.Žasins, I.Špela, A.Lerhs, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, I.Špela, A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.171 „Par aizdevuma ņemšanu Auces vidusskolas telpu remontam”. Lēmums
pievienots protokolam.
10.§
Par aizdevuma ņemšanu Bēnes vidusskolas telpu remontam
(ziņo: I.Valtere; G.Freimanis, M.Eihmanis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, I.Špela, A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.172 „Par aizdevuma ņemšanu Bēnes vidusskolas telpu remontam”. Lēmums
pievienots protokolam.
11.§
Par aizdevuma ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Auces pilsētā” līdzfinansējumam
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, I.Špela, A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.173 „Par aizdevuma ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Auces pilsētā” līdzfinansējumam”. Lēmums pievienots
protokolam.
12.§
Par Auces mūzikas skolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, I.Špela, A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.174 „Par Auces mūzikas skolas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances”. Lēmums pievienots
protokolam.
13.§
Par Auces novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, I.Špela, A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.1475 „Par Auces novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
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14.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, I.Špela, A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.176 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
15.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, I.Špela, A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.177 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
16.§
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, I.Špela, A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.178 „Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.00.
Sēdes vadītāja
Sēdes protokolētāja

V. Keršus

_________________________
________________________

E. Lintiņa

Protokols parakstīts ________________
Personu

datu

aizsardzības

nolūkā

netiek

publicēti

lēmumi

Nr.176,

177.

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
2018.gada 23.maijā

Nr. 163
(prot.Nr.5, 1.§)

Par saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Auces novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu
un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu, novada Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 “Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Auces novada pašvaldībā”.

2.

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

3.

Ja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par pieņemto
saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības bezmaksas
informatīvajā izdevumā “Auces Novada Vēstis”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Auces Novada Vēstis”.

4.

Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā internetā
www.auce.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Auces novada pašvaldības
administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.

5.

Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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. 3

2018.gada 23.maijā

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2018.gada 23.maija lēmumu Nr.163
(prot.Nr. 5, 1.§)

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Auces novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu
Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai,
kontroles un uzraudzības kārtību;
1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām;
1.3. prasību minimumu asenizatoriem;
1.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;
1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā
pašvaldības kompetenci minētajā jomā;
1.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;
1.8. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2.

Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;
2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu
apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles
prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību
ievērošanu Auces novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
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3.

Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Auces novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās
kanalizācijas sistēmas.

4.

Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.
II. Pašvaldības kompetence decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā

5.

Auces novada pašvaldības centrālā administrācija nodrošina:
5.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;
5.2. asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra
uzturēšanu;
5.3. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to
transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību
ievērošanas kontroli;
5.4. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas
biežuma kontroli un uzraudzību;
5.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas
kontroli;
5.6. Auces novada pašvaldība nodrošina informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas
sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un
nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu
apliecinošu dokumentāciju. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu
pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas
sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments,
kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu,
pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.
III.

Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai
no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

6.

Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz kādu no notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām (NAI) vai pašvaldības norādītām, centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli
izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām.

7.

Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu
formulu:
I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts
ir mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to
noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens
patēriņš mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m3/mēnesī vai arī
izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.
Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved
retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā
(Ig) saskaņā ar šādu formulu:
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Ig = MxI,kur –
M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem
skaitļiem uz leju.
Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas reize mēnešos.
Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.
8.

Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:
8.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā
tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu
daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas
biežums ir nosakāms saskaņā ar 7.punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot vai nu
faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites
mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteikto
ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza
vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim
nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;
8.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā
tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa
mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma
noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu
izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā
īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Ja to nav
iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto pašvaldības noteikto
ūdens patēriņa normu komercuzskaitei.

9.

Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā.

10. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām,
kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī,
ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par
šo iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka
vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta
rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.
IV.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

11. Pašvaldības noteiktā kontroles institūcija ir tiesīga:
11.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu
attaisnojuma dokumentu esamību;
11.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai,
tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;
11.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību,
nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktās pārbaudes
rezultātiem;
11.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.
12. Ja Auces novada pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai radušās šaubas par
decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību
normatīvo aktu regulējumam, Auces novada pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai, ir
tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:
12.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;
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12.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša
komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par
iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;
12.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes.
Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu
paraugu analīzēm, sedz:
12.3.1. pašvaldības noteiktā kontroles institūcija, ja decentralizētās kanalizācijas
sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras
aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas
nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās;
12.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja, decentralizētajā
kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs, tiek konstatētas
vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību.
12.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās
kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu,
vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
V.

Prasību minimums asenizatoriem

13. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos
noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Auces novada pašvaldībā.
14. Prasību minimums asenizatoram:
14.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos
dokumentus atbilstoši MK noteikumos Nr. 384 un šajos saistošajos noteikumos
noteiktajām prasībām un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu
īpašniekiem vai valdītājiem;
14.2. veikt Auces novada administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;
14.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim
nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;
14.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto
notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās
savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;
14.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu
centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;
14.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo
atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības,
nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu
notekūdeņu novadīšanas rezultātā;
14.7. līdz kārtējā gada 1. februārim iesniegt Auces novada pašvaldības reģistra uzturētājam
rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un
nosēdumu apjomu konkrētās pašvaldības teritorijā saskaņā ar pielikumā pievienoto
veidlapu (1.pielikums). Veidlapu iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski
normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.
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VI.

Asenizatoru reģistrācijas kārtība

15. Papildus MK noteikumos Nr.384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz
Auces novada pašvaldībā rakstveida iesniegumu (2.pielikums), kuram pievieno 16. punktā
norādīto rakstveida informāciju.
16. Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka:
16.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas
teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot
asenizācijas mucu;
16.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā,
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz
150 euro;
16.3. ir noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu
pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem.
17. Šo noteikumu 15. punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt:
17.1. personīgi pašvaldības administrācijā;
17.2. pa pastu;
17.3. elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā
kārtībā.
18. Lai veiktu reģistrāciju, pašvaldības administrācija pārbauda iesniegto informāciju un
pārliecinās par:
18.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem,
ja asenizators ir juridiska persona;
18.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma
nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.
19. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt pašvaldības administrācijai šo noteikumu
18. punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.
20. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo noteikumu prasības, iesniedzot visus
nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas pašvaldības administrācija ir atzinusi, ka
asenizators atbilst šajos noteikumos izvirzītajām prasībām.
21. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas
dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi noteikumos
norādītie nepieciešamie dokumenti.
22. Pašvaldības administrācija trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē
pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā
kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā pašvaldības administrācija nosūta rakstveida
informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma
izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti
norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un
saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.
23. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās
darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības
jomu, pašvaldība anulē attiecīgā asenizatora reģistrācijas faktu, nosūtot rakstveida
paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā
gadījumā asenizatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas
dienas iesniegt pašvaldībai šo noteikumu 14.7. punktā noteikto informāciju par periodu līdz
reģistrācijas anulēšanas dienai.
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24. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā no paziņojuma saņemšanas iesniedzot rakstveida iesniegumu pašvaldībā, kurā tiek
norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem.
Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur noteikumu 23. punktā norādītā
paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no šo noteikumu 23. punktā paredzētās
informācijas iesniegšanas.
25. Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz Auces
novada domes lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.
26. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka
asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas
Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas,
pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas
autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.
27. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldības sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs
ieraksts.
VII.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība

28. Auces novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai
valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz
decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās
kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem pievienoto
paraugu (3.pielikums).
29. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas
izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski
dzīvojošo personu skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai
izmaiņām šo noteikumu 28. punktā norādītais apliecinājums jāiesniedz personiski, jānosūta
pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformēšanu.
VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi
30. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi, papildus
MK noteikumos Nr.384. noteiktajiem, ir šādi:
30.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā
decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;
30.2. segt izmaksas pašvaldības kontroles institūcijai, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu
analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras
neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu
koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;
30.3. nodrošināt pašvaldības kontroles institūcijas pilnvarotam pārstāvim piekļuvi
decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas
prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;
30.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt Auces novada pašvaldībai atbilstoša komersanta
rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas
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tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās
ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru
kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī;
30.5. uzrādīt pašvaldības kontroles institūcijai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
saņemšanu pierādošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā
kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs
attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par
savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu
sniedzēja rekvizīti.
IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
31. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas
kompetences robežās ir tiesīgas šādas amatpersonas:
31.1. pašvaldības policijas amatpersonas;
31.2. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības
sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos
aktos;
31.3. citas pašvaldības institūcijas.
32. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu:
fiziskām personām – līdz 350 euro, juridiskām personām – līdz 1400 euro.
33. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
34. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst
pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
X. Noslēguma jautājumi

35. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un
normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks
vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne
vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.
36. Auces novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai
valdītājs līdz 2020.gada 31.decembrim iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra
uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu
saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu (3.pielikums).
37. Saistošie noteikumi publicējami Auces novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Auces
Novada Vēstis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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1.pielikums
Auces novada pašvaldības
23.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.3
(prot. Nr.5, 1.§)

ASENIZATORA
DEKLARĀCIJA PAR _________________ GADĀ IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN
NOSĒDUMU APJOMU
1. Objekta adrese ___________________________________
2. Notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums________ (reizes gadā)
3. Izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjoms atskaites periodā _______m3
N.p.k.

Objekta
adrese

Transp.reģ.nr. Cisternas
reģ.nr.

Izvešanas
reizes
gadā

Izvestie
m3

Kam nodoti
notekūdeņi

Datums
Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds _______________________________
(personiskais paraksts)

Domes priekšsēdētāja

V.Keršus
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2.pielikums
Auces novada pašvaldības
23.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.3
(prot. Nr.5, 1.§)
______________________________ (adresāts)
REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI
______________________________________ TERITORIJĀ
20__.gada ______. __________________
___________________________________________________________________________
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)
Juridiskā adrese:___________________________ Reģ. Nr. _______________Reģ. datums: ________
_____________________________________ Tālr.: _________________ Epasts:________________
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Auces novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. _________________ lūdzu reģistrēt ____________________________
tīmekļa vietnē _______________________ (asenizatora nosaukums) kā decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniedzēju ___________________________________ teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma
sniegšanu ar šādiem specializētajiem transportlīdzekļiem:
N. p.k.
Transportlīdzekļa marka
Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr.
Transportlīdzekļa tips
(A – autotransports T – Traktortehnika)
Transportlīdzekļa
tvertnes tilpums
Cisternas reģ. Nr. (ja attiecināms, piem., traktortehnikas gadījumā)
Nomas līguma termiņš*
Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:
1. kopija līgumam ar _____________________________ pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;
2. * transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai nav minēts kā
turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.
 ٭Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā
labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu „KOPIJA PAREIZA”, apliecinātājas personas pilnu amata
nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.
Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.
Iesnieguma iesniedzējs:__________________________________________
_____________________________________________________________
(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)

Domes priekšsēdētāja

V.Keršus

16

3.pielikums
Auces novada pašvaldības
23.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.3
(prot. Nr.5, 1.§)

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS
1.

Objekta adrese __________________________________________________

2.

Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits ____________

3.

Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits ____________

4.
Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?
□ ir □ nav
4.1.
4.2.

Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī _______m3
Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ______ m3

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo
notekūdeņu apjomu gadā.
5.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos)

□ Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un
kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī
□ Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli
ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem,
filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
□ Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā
tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.
□ Cits _________________________________________
(Lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)
6.

Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

□ Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums
par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu
□ Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
□ Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem
□ Netiek nodrošināta
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7.
Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas
biežums:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x 2 mēnešos
□ 1x ceturksnī

□ 1 x gadā un retāk
8.

Krājtvertnes tilpums:

□ < 3m3
□ 3 līdz 5 m3
□ 5 līdz 10 m3
□ > 10 m3
9.

Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x ceturksnī
□ 1x gadā
□ retāk nekā 1x gadā
Kad veikta iepriekšējā apkope?___________________________________
(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)
10.

Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

□ jā (Ja atbilde ir “Jā”, lūdzu, atbildiet uz 11. jautājumu.)
□ nē
11.

Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

□ 2018. gada laikā
□ 2019. gada laikā
□ līdz 2020. gadam
□ līdz 2022. gadam
Datums
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds
__________________________________

(personiskais paraksts)
Domes priekšsēdētāja

V.Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Auces novada pašvaldības 2018.gada 23.maija Saistošo noteikumu Nr. 3
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Auces novada pašvaldībā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, ievērojot Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas
paredz, ka pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus,
kuros paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķi ir:
1) organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu iedzīvotājiem;
2) noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās
uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas
(attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un
kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un
veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu
ilgtspējīgu izmantošanu;
3) nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu
attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Auces novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka:
1) decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav
pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles
un uzraudzības kārtību;
2) minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai
no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
3) prasību minimumu asenizatoriem;
4) asenizatoru reģistrācijas kārtību;
5) decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas
kārtību;
6) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci
minētajā jomā;
7) decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un
valdītāju pienākumus;
8) atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.
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3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav būtiskas ietekmes.

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

Saistošo
noteikumu
mērķgrupa
ir
decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji Auces novada teritorijā
un decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieki vai
valdītāji.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildes ievērošanu kontrolēs Auces
novada pašvaldības centrālā administrācija šo noteikumu
paredzētajā kārtībā un Auces novada pašvaldības policijas
amatpersonas. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties
saistošo noteikumu piemērošanā, ir Auces novada
pašvaldība un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniedzēji.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Pēc Saistošo noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu
komitejas sēdē, projekts publicēts pašvaldības tīmekļa
vietnē www.auce.lv, lai sabiedrības pārstāvjiem būtu
iespējas izteikt priekšlikumus vai iebildumus.

Domes priekšsēdētāja

V.Keršus

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
2018.gada 23.maijā

Nr. 164
(prot.Nr.5, 2.§)

Par saistošo noteikumu “Par reklāmas izvietošanu Auces novadā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas
likuma 7.panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 221 panta otro daļu, Ministru
kabineta 2012. gada 30.oktobra noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas
izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28.,40.,41. un 45.
punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4 “Par reklāmas izvietošanu
Auces novadā”.

2.

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

3.

Ja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par pieņemto
saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības bezmaksas
informatīvajā izdevumā “Auces Novada Vēstis”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Auces Novada Vēstis”.

4.

Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā internetā
www.auce.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Auces novada pašvaldības
administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.

5.

Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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

2018.gada 23.maijā

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2018.gada 23.maija lēmumu Nr.164
(prot. Nr. 5, 2.§)

Par reklāmas izvietošanu Auces novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta
pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu,
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1panta otro daļu,
Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā
saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai
vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28., 40., 41. un 45.punktu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka izkārtņu, afišu, mobilo
reklāmu, reklāmas objektu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu, tautas nobalsošanas
aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu (turpmāk tekstā – reklāma) izvietošanas,
izmantošanas, uzraudzības un kontroles kārtību Auces novada administratīvās teritorijas
publiskajā ārtelpā.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. afiša – paziņojums vai reklāmas plakāts par kultūras pasākumiem, koncertiem, izrādēm,
sporta pasākumiem, izstādēm u.tml. ar norādītu pasākumu norises laiku un vietu;
2.2. īslaicīga reklāma – akcijas, sludinājumi, drukātie plakāti, afišas u.c., ja to eksponēšanas
laiks nav ilgāks par diviem mēnešiem;
2.3. reklāmas stends - afišām, sludinājumiem, plakātiem un citiem tamlīdzīgiem informatīviem
materiāliem speciāli izveidots reklāmas objekts;
2.4. slietnis – neliels (ne augstāks kā 1,20 m) reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras
iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai to darba laikā;
2.5. publiska ārtelpa - publiska vieta vai vieta, kas vērsta pret publisku vietu;
2.6. reklāmas izvietošanas atļauja – dokuments, kuru izsniedz Auces novada pašvaldības
centrālā administrācija (turpmāk tekstā - Administrācija);
2.7. reklāmas izvietotājs – fiziska vai juridiska persona, kura vēlas izvietot ar Auces novada
pašvaldību saskaņotu reklāmas objektu Auces novada teritorijā.
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II.

Reklāmas izvietošanas pamatprincipi. Ierobežojumi Reklāmas izvietošanai

3. Administrācija izvērtē reklāmas izvietotāju iesniegumus, saskaņo reklāmas
izvietošanu un izsniedz reklāmas izvietošanas atļaujas.
4. Tiesības izvietot reklāmu publiskā ārtelpā ir reklāmas izvietotājam, kas ir saņēmis
reklāmas izvietošanas atļauju un samaksājis pašvaldības nodevu atbilstoši rēķinam par reklāmas
izvietošanu (turpmāk - pašvaldības nodeva). Patvaļīga reklāmas izvietošana un grafiskā dizaina
maiņa ir aizliegta.
5. Lai saņemtu atļauju izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus un tautas
nobalsošanas aģitācijas materiālus publiskā ārtelpā, persona, kura vēlas izvietot priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālus vai tautas nobalsošanas aģitācijas materiālus, iesniedz pašvaldībā
saskaņošanai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu vai tautas nobalsošanas aģitācijas materiālu
vizuālā risinājuma projektu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par reklāmas
izvietošanu un šiem Noteikumiem.
6. Par reklāmas saturu atbild reklāmas izvietotājs. Reklāmas izvietotājs, izvietojot
reklāmu, ir atbildīgs par Konkurences likuma, Valsts valodas likuma, Alkoholisko dzērienu
aprites likuma u.c. Latvijas Republikas likumdošanas aktu ievērošanu.
7. Izvietojot reklāmu, ir jānodrošina novadam raksturīgās arhitektūras un vides
saglabāšana, jāsaglabā konkrētās teritorijas apbūves raksturs un mērogs, kā arī jāievēro prasības,
kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos.
8. Izvietojot reklāmu uz ēkas fasādes:
8.1. jāievēro ēkas proporcijas;
8.2. jāievēro ēkas arhitektoniskā kompozīcija, fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām,
karnīzēm un citām arhitektoniskām detaļām;
8.3. reklāma nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, karnīzes,
fasādes dekorus u.c.);
8.4. jāievēro reklāmai pielietojamo materiālu atbilstība ēkas fasādes apdares materiāliem;
8.5. reklāmas stiprinājums nedrīkst bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;
8.6. perpendikulāri ēkas fasādei izvietotas reklāmas apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par
2,5 m no zemes, neatkarīgi no tās platuma;
8.7. uz vienas ēkas, izvietojot vairākas reklāmas, jāievēro esošo reklāmu izvietojums, veidojot
vienotu kompozicionālu risinājumu;
8.8. reklāmas izgaismošanai jābūt kontekstā ar fasādes izgaismojumu.
9. Izvietojot reklāmu, kas nav saistīta ar ēku, ar vai bez piesaistes zemei, tā nedrīkst
aizsegt skatu uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem.
10. Slietņu, kuri novietojami atdalīti no ēkas un netiek nostiprināti, izvietošana
pieļaujama tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot reklāmu konstruktīvā saistībā ar ēku
(objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā vai pagalmā, vai augstāk par
1.stāva līmeni). Tādā gadījumā slietnis jāizvieto ne tālāk kā 2 m no ieejas ēkā vai nožogotā
teritorijā, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, gājēju plūsmai jāatstāj ne mazāk kā 1,5 m no
ietves platuma. Slietņa konstrukcijai jābūt stabilai un noturīgai pret laikapstākļu iedarbību un
pārvietošanu.
11. Aizliegts:
11.1. izvietot izkārtni uz nesakoptas fasādes (uz fasādes ar bojātu apdari, krāsojumu, un tml.);
11.2. izvietot reklāmu uz viena balsta ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem;
11.3. izvietot reklāmu, kas apžilbina transporta līdzekļu vadītājus;
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11.4. eksponēt mehāniski vai korozijas bojātas, saplaisājušas, notraipītas, nodilušas,
izbalējušas, krāsojuma detaļu vai izgaismojuma defektus saturošas reklāmas daļas;
11.5. reklāmu stiprināt pie kokiem un apgaismojuma stabiem.
III.

Afišu stabu un iestikloto stendu izmantošanas kārtība

12. Īslaicīgu reklāmu atļauts izvietot uz šim nolūkam izveidotiem reklāmas stendiem.
Informāciju par pašvaldības reklāmas stendiem vietu var saņemt Administrācijā vai attiecīgajā
pagasta pārvaldē.
13. Uz reklāmas stendiem maksimāli pieļaujamais afišas vai plakāta lielums ir A1
formāta lapa (594 x 841mm). Afišai jābūt izgatavotai no materiāla, kas ir speciāli tam paredzēts,
kvalitatīvs un ir izturīgs pret mitrumu (lietus, sniegs u.tml.). Sludinājumu maksimālais
pieļaujamais lielums ir A3 formāta lapa (297x420mm).
14. Īslaicīgu reklāmu drīkst izvietot uz pašvaldības reklāmas stendiem, saskaņojot to ar
attiecīgās iestādes vadītāju.
IV.

Reklāmas izvietošana valsts aizsargājama kultūras
pieminekļu teritorijā vai to aizsardzības zonā

15. Izvietojot reklāmu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā vai valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības zonā, jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas
normatīvie akti.
16. Reklāmai uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem jābūt pielāgotai
vēsturiskai arhitektoniskai videi un ēkas arhitektūrai.
17. Reklāmas izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā pieļaujama
tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri,
nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu,
kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.
V.

Reklāmas ekspluatācija un demontāža

18. Reklāmas izvietotājs ir atbildīgs:
18.1. par reklāmas uzturēšanu tehniskā, augstvērtīgā un vizuāli estētiskā kārtībā;
18.2. par konstrukciju, uz kurām izvietota reklāma, drošību;
18.3. par reklāmai nepieciešamās elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību normatīvo aktu
prasībām;
18.4. par reklāmas demontāžu;
18.5. par reklāmas izvietošanu, ja beidzies izvietošanas atļaujas termiņš vai nav samaksāta
pašvaldības nodeva.
19. Ja izkārtnes vai slietņa izvietotājs attiecīgās reklāmas izvietošanas vietā ir izbeidzis
saimniecisko darbību vai beidzies reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņš, reklāmas
izvietotājam jāveic reklāmas demontāža 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc atļaujas termiņa
beigām vai no dienas, kad ir izbeigta saimnieciskā darbība izkārtnes vai slietņa izvietošanas
vietā, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot
reklāmas pamatu demontāžu utt.).
20. Ja reklāma tiek demontēta pirms izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām, tad
par atlikušo laika periodu pašvaldības nodevas samaksa netiek proporcionāli aprēķināta un
atmaksāta reklāmas izvietotājam.
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VI.

Bīstamas reklāmas demontāža

21. Ja reklāma apdraud personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, reklāmas
izvietotājam ir pienākums nekavējoties veikt reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.
22. Administrācija, konstatējot apdraudošo reklāmu, sagatavo aktu, kurā norāda
reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli, pievieno reklāmas fotofiksāciju un uzdod reklāmas
izvietotājam veikt reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.
23. Ja reklāmas izvietotājs Administrācijas noteiktajā termiņā nav novērsis Noteikumu
22.punktā minētos apstākļus, pašvaldība ir tiesīga veikt reklāmas demontāžu.
24. Reklāmas izvietotājam ir pienākums segt izdevumus pašvaldībai, kas saistīti ar
reklāmas demontāžu.
VII.

Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība

25. Kontrolēt Noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, veikt lietvedību administratīvā
pārkāpuma lietā, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir
tiesīgas Auces novada pašvaldības policijas amatpersonas.
26. Noteikumu 25.punktā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā minēto
amatpersonu sastādītos administratīvā pārkāpuma protokolus izskata un lēmumu administratīvā
pārkāpuma lietā pieņem Auces novada pašvaldības Administratīvā komisija.
27. Par Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas izvietotājs.
28. Administratīvā atbildība, izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu par reklāmas
neatļautu izvietošanu Auces novadā saskaņā ar Noteikumiem un citiem spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, noteikta:
28.1. fiziskām personām – brīdinājums vai naudas sods no 5,00 EUR līdz 30,00 EUR;
28.2. fiziskām personām par atkārtotu Reklāmas neatļautu izvietošanu – naudas sods no
30,00 EUR līdz 100,00 EUR;
28.3. juridiskām personām – naudas sods no 20,00 EUR līdz 300,00 EUR.
VIII. Noslēguma jautājums
29. Reklāmas izvietotājam, kurš ir izvietojis saskaņotu reklāmu Auces novadā pirms
Noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir pienākums saņemt Administrācijā reklāmas izvietošanas
atļauju gada laikā no šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Auces novada pašvaldības 2018.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr. 4
“Par reklāmas izvietošanu Auces novadā”
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu izdošana nepieciešama, lai
noteiktu vienotu kārtību reklāmas materiālu un
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai
publiskās vietās Auces novada teritorijā, kā arī
noteiktu ierobežojumus attiecībā uz to izmēriem,
veidu un izvietošanu.
Pašlaik novadā nav spēkā esošu normatīvo aktu
reklāmas jomā un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu
izvietošanas jomā. Atļaujas reklāmas izvietošanai
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku
vietu, tiek izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta
30.10.2012. noteikumos Nr. 732 “Kārtība, kādā
saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”
noteikto un Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā
noteikto.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka izkārtņu, afišu, mobilo
reklāmu,
reklāmas
objektu,
sludinājumu,
priekšvēlēšanu
aģitācijas
materiālu,
tautas
nobalsošanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo
materiālu izvietošanas, izmantošanas, uzraudzības un
kontroles kārtību Auces novada administratīvās
teritorijas publiskajā ārtelpā.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4.
5. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

6. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās un ievērošanu
kontrolēs Auces novada pašvaldības centrālā
administrācija šo noteikumu paredzētajā kārtībā un
Auces novada pašvaldības policijas amatpersonas.

Saistošo noteikumu regulējums attieksies uz
personām, kas vēlas izvietot reklāmas materiālus un
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus Auces novada
administratīvajā teritorijā.
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7. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

Fiziskām vai juridiskām personām, kuras vēlas
izvietot reklāmas objektu Auces novada teritorijā, ar
iesniegumu ir jāvēršas Auces novada pašvaldībā. Pēc
saistošo noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu
komitejas sēdē, projekts publicēts pašvaldības
tīmekļa vietnē www.auce.lv, lai sabiedrības
pārstāvjiem būtu iespējas izteikt priekšlikumus vai
iebildumus.
V. Keršus

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
2018.gada 23.maijā

Nr. 165
(prot.Nr.5, 3.§)

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības
2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.23 “Auces novada
sabiedriskās kārtības noteikumi”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43. panta
pirmās daļas 4. punktu, novada Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 5 “Grozījumi Auces novada
pašvaldības 2010. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr.23 “Auces novada sabiedriskās
kārtības noteikumi””.

2.

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

3.

Ja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par pieņemto
saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības bezmaksas
informatīvajā izdevumā “Auces Novada Vēstis”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Auces Novada Vēstis”.

4.

Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā internetā
www.auce.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Auces novada pašvaldības
administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.

5.

Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Aucē
2018.gada 23.maijā

Saistošie noteikumi Nr. 5
APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2018.gada 23.maija lēmumu Nr.165
(prot.Nr. 5, 3.§)

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2010.gada 28.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.23 “Auces novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 4.punktu
1. Izdarīt Auces novada pašvaldības 2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.23
“Auces novada sabiedriskās kārtības noteikumi” (turpmāk- saistošie noteikumi) šādus
grozījumus:
1.1.

Papildināt saistošos noteikumus ar 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.3. Par mehānisko transportlīdzekļu vadīšanu uz aizsalušajām ūdens tilpnēm, izņemot
pasākumus, kas saskaņoti ar pašvaldību, uzliek naudas sodu transporta līdzekļa vadītājam
no EUR 15,00 līdz EUR 70,00.”
1.2.

Papildināt saistošos noteikumus ar 8.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.4. Par transportlīdzekļa vadīšanu apzinātā sānslīdē (driftā) uz ceļiem, ielām un laukumos,
izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar pašvaldību, uzliek naudas sodu transporta līdzekļa
vadītājam no EUR 35,00 līdz EUR 70,00”.
1.3.

Papildināt saistošos noteikumus ar 8.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.5. Par tīšu transportlīdzekļa dzenošo riteņu izbuksēšanu, tā rezultātā atstājot uz brauktuves
seguma transportlīdzekļa riepu gumijas sastāvdaļu nospiedumus, uzliek naudas sodu
transportlīdzekļa vadītājam no EUR 35,00 līdz EUR 70,00”.
1.4.

Izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:

“ 12. Braukšana ar motorolleru vai velosipēdu pa bērnu rotaļlaukumiem un zaļo zonu
Par braukšanu ar motorolleru vai velosipēdu pa bērnu rotaļlaukumiem vai zaļo zonu izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no EUR 8,00 līdz EUR 50,00.”
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1.5.

Izteikt saistošo noteikumu 15. punktu šādā redakcijā:

“15. Nepilngadīgo personu vecumā līdz 16 gadiem atrašanās sabiedriskās vietās bez
pieaugušo klātbūtnes no plkst.22:00 līdz plkst. 6:00.
15.1. Par nepilngadīgo personu vecumā līdz 16 gadiem atrašanos sabiedriskās vietās bez vecāku
vai personu, kuras viņus aizstāj, klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00, nepilngadīgā
vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz EUR 15,00.
15.2. Par nepilngadīgo personu vecumā līdz 16 gadiem atrašanos sabiedriskās vietās bez vecāku
vai personu, kuras viņus aizstāj, klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no EUR
15,00 līdz EUR 43,00 nepilngadīgā vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus
aizstāj”.
1.6.

Papildināt saistošos noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

“23.1 Par tādu pašvaldības iestāžu iekšējās kārtības noteikumu prasību neievērošanu, par kuriem
nav paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, uzliek
naudas sodu no EUR 10,00 līdz EUR 35,00”.
1.7.

Izteikt saistošo noteikumu 24. punktu šādā redakcijā:

“24. Kontroli par Noteikumu izpildi ir tiesīgi veikt šādas amatpersonas, sastādot administratīvo
pārkāpumu protokolus:
24.1. Valsts policijas amatpersonas;
24.2. Auces novada pašvaldības policijas amatpersonas.”
2.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Auces
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Auces Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja

V Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Auces novada pašvaldības 2018.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Auces
novada pašvaldības 2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 23 “Auces novada
sabiedriskās kārtības noteikumi””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

Norādāmā informācija
Grozījumi saistošajos noteikumos ir nepieciešami, lai
precizētu dažus nosacījumus, kā arī papildinātu ar jauniem
nosacījumiem.
Saistošajos noteikumos ir veiktas šādas izmaiņas:
1.Saistošie noteikumi ir papildināti ar nosacījumiem, kas
aizliedz mehānisko transportlīdzekļu vadīšanu pa
aizsalušām ūdens tilpnēm; transporta līdzekļa vadīšanu
apzinātā sānslīdē (driftā), par transporta līdzekļa dzenošo
riteņu izbuksēšanu, bojājot ceļa segumu;
2. Saistošajos noteikumos tiek mainīts laiks, no kura
nepilngadīgās personas vecumā līdz 16 gadiem var
atrasties sabiedriskās vietās bez pieaugušo klātbūtnes, tas
ir no 22:00 vakarā līdz 6:00 rītā;
3. Saistošie noteikumi papildināti ar punktu, kas ļauj uzlikt
naudas sodu gadījumos, ja nav paredzēta administratīvā
atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā;
4. Saistošajos noteikumos tiek mainīta naudas soda
piemērošanas kārtība, izslēdzot normu, kas noteica, ka
naudas sodus varēja iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā.
Nav ietekmes.
Nav ietekmes.
Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un
iebildumu ievērtēšana pēc saistošo noteikumu projekta
publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv;
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi
– paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

V. Keršus

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
2018.gada 23.maijā

Nr. 166
(prot.Nr.5, 4.§)

Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu Auces novadā
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” un saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 16.05.2018. lēmumu,
Auces novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 4676 004 0036 un uz tā esošām būvēm
– “Galaiši”, Lielauces pag., Auces nov., LV-3723. (Grafiskais pielikums)
2. Piešķirt adresi zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 4664 002 0363 un uz tā esošām būvēm
– “Kalvas”, Īles pag., Auces nov., LV-3716.
3. Piešķirt adresi būvei ar kadastra apzīmējumu 4605 044 4409 002 – Jura Mātera iela 17A,
Auce, Auces nov., LV-3708.
4. Likvidēt adresi Centrālais laukums 3C, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711.
5. Likvidēt adresi Centrālais laukums 3D, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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
2018.gada 23.maijā

Nr. 167
(prot. Nr. 5, 5.§)
Par adreses un nosaukumu maiņu Auces novadā

Pamatojoties uz valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” 23.04.2018. iesniegumu
Nr.DN-6.3.1./121-2018, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru Kabineta
08.12.2015. noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 16.05.2018. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Mainīt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4650 001 0305 no
“Jelgava-Reņģe-Valsts robeža”, Bēnes pagasts, Auces novads, uz “Dzelzceļa GlūdaReņģe
86.-87.km”, Bēnes pagasts, Auces novads.

2.
Mainīt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4650 005 0394 no
“Glūda-Reņģe-Valsts robeža”, Bēnes pagasts, Auces novads, uz “Dzelzceļa Glūda-Reņģe
87.-88.km”, Bēnes pagasts, Auces novads.
3.
Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4650 005 0394 un uz tās
esošām būvēm no "Dzelzceļa ēka 88. km", Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711, uz
“Stacija Bēne”, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711.
4.
Mainīt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4625 003 0064 no
“Jelgava-Reņģe-Valsts robeža”, Vecauces pagasts, Auces novads, uz “Dzelzceļa Glūda-Reņģe
91.-93.km”, Vecauces pagasts, Auces novads.
5.
Mainīt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4625 002 0028 no
“Jelgava-Reņģe-Valsts robeža”, Vecauces pagasts, Auces novads, uz “Dzelzceļa Glūda-Reņģe
93.-97.km”, Vecauces pagasts, Auces novads.
6.
Mainīt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4605 056 5608 no
“Jelgava-Reņģe-Valsts robeža”, Auce, Auces novads, uz “Dzelzceļa Glūda-Reņģe 97.-99.km”,
Vecauces pagasts, Auces novads.
7.
Mainīt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4694 003 0110 no
“Jelgava-Reņģe-Valsts robeža”, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz “Dzelzceļa Glūda-Reņģe
101.-107.km”, Vītiņu pagasts, Auces novads.
8.
Mainīt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4694 003 0063 no
“Jelgava-Reņģe-Valsts robeža”, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz “Dzelzceļa Glūda-Reņģe
99.-101.km”, Vītiņu pagasts, Auces novads.
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Nr. 168
(prot. Nr. 5, 6.§)
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Pamatojoties uz [..], adrese: [..], 09.05.2018. iesniegumu (iesniegums reģistrēts
pašvaldībā 10.05.2018., Nr.3-19/609), 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:
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes īpašuma “Aizstrauti”, Vītiņu
pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4694 002 0006, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4694 002 0006, kopplatība 54,2 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu:
1) zemes vienības daļai 52,9536 ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NILM kods 0101), t.sk., 42,3 ha – tīrumi, 7,6 ha – meži, 3,0536 ha –
citas zemes;
2) zemes vienības daļai 1,2464 ha – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (NILM
kods 1003), t.sk., 0,1 ha – zem ēkām un pagalmiem, 1,1464 ha – citas zemes.
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Nr. 169
(prot. Nr. 5, 7.§)
Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma “Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, kas
nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda
zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām
personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma
tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai
gadījumos, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā
noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals,
izņemot šā likuma 8.pantā minēto uz valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāmo zemi un atbilstoši
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta a) apakšpunktam, kas nosaka,
ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka
par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību
vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai, Auces novada dome NOLEMJ:
Atzīt par starpgabalu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46940050547, platība - 0,0544 ha.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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
2018.gada 23.maijā

Nr. 170
(prot. Nr. 5, 8.§)

Par nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā
Auces novada dome ir izskatījusi valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts ceļi”
19.04.2018. iesniegumu Nr.4.8/4441 par nekustamā īpašuma “V1127”, Bēnes pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 4650 001 0303, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4650 001 0303 daļas aptuveni 0,029 km kopgarumā nodošanu bez atlīdzības Auces novada
pašvaldības īpašumā.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai (turpmāk tekstā – Pašvaldība) pieder inženierbūve – tilts,
kadastra apzīmējums 4650 001 0286 001.
Daļa inženierbūves – tilts, kadastra apzīmējums 4650 001 0286 001, atrodas uz autoceļa
“V1127”, Bēnes pagasts, Auces novads, kas sastāv no zemes vienības 8,17 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4650 001 0303, un ir piekritīga valstij. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā esošo informāciju, īpašuma tiesiskais valdītājs ir Satiksmes
ministrija, bet lietotājs saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 4. panta pirmo daļu ir VAS “Latvijas
Valsts ceļi” (turpmāk - LVC). Nekustamajā īpašumā ir izbūvēts koplietošanas ceļš un tam
noteikts lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktam pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(t.sk., ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).
Inženierbūves sekmīgai uzturēšanai Nekustamā īpašuma daļu nepieciešams iegūt
pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietojumā, jo atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pantam, publiskā persona nedrīkst ieguldīt savus
finanšu līdzekļus citu personu īpašumā bez tiesiska pamata. Pārņemot Nekustamo īpašumu
valdījumā, Pašvaldība varētu veikt tā rekonstrukciju, ka arī ikdienas uzturēšanu.
Ir saņemta LVC 19.04.2018. vēstule Nr.4.8/4441, kurā LVC ierosina nodot autoceļa
“V1127”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 001 0303, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4650 001 0303 daļu aptuveni 0,029 km kopgarumā bez atlīdzības Auces
novada pašvaldības īpašumā, pieņemot par to attiecīgu Domes lēmumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas otro punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu un 42.panta pirmo daļu, Auces novada dome
NOLEMJ:

36

1. Pārņemt bez atlīdzības Auces novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošā
nekustamā īpašuma - autoceļa V1127, kadastra apzīmējumu 4650 001 0303, daļu 29 m garumā,
virzienā no autoceļa V1127 līdz nekustamā īpašuma “Upesmala” robežai, saskaņā ar shēmu
(pielikumā), kas nepieciešams Auces novada pašvaldībai likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 2. punkta noteiktās pašvaldības autonomās funkciju realizēšanai.
2. Uzdot pašvaldības Attīstības nodaļai pēc Ministru kabineta rīkojuma par lēmuma
1.punktā minētā Nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības īpašumā Auces novada pašvaldībai,
veikt Nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Auces novada pašvaldības vārda.
3.

Atbildīgais par lēmuma izpildi – Attīstības nodaļas vadītājs I. Matvejs.
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Nr. 171
(prot. Nr. 5, 9.§)

Par aizdevuma ņemšanu Auces vidusskolas telpu remontam
Ievērojot apstākli, ka Auces vidusskolas ēkas Jura Mātera ielā 11 sporta zāles telpu un
komunikāciju esošais stāvoklis neatbilst prasībām, lai spētu kvalitatīvi un droši nodrošināt
skolēnu apmācības un uzturēšanos telpās, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu, likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”, kas paredz, ka
pašvaldības 2018.gadā var ņemt aizdevumus pašvaldību izglītības iestāžu remontam, kas
pārsniedz pašvaldības budžetā plānoto finansējuma apjomu, saskaņā ar likumu “Par pašvaldību
budžetiem” un Auces novada domes Iepirkumu komisijas 2018.gada 26.aprīļa lēmumu, Auces
novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Auces
novada pašvaldībai ņemt aizdevumu Valsts kasē 199 097 EUR apmērā uz 20 gadiem ar
Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu
gadu Auces vidusskolas sporta zāles remontam.
2. Paredzēt aizdevuma izņemšanu atbilstoši veiktā iepirkuma rezultātiem 2018.gada jūnijā pēc
pieprasījuma.
3. Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
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Nr. 172
(prot. Nr. 5, 10.§)

Par aizdevuma ņemšanu Bēnes vidusskolas telpu remontam
Ievērojot apstākli, ka Bēnes vidusskolas ēkas telpu un komunikāciju esošais stāvoklis
neatbilst prasībām, lai spētu kvalitatīvi un droši nodrošināt skolēnu apmācības un uzturēšanos
telpās, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam”, kas paredz, ka pašvaldības 2018.gadā var ņemt
aizdevumus pašvaldību izglītības iestāžu remontam, kas pārsniedz pašvaldības budžetā plānoto
finansējuma apjomu, saskaņā ar likumu “Par pašvaldību budžetiem” un Auces novada domes
Iepirkumu komisijas 2018.gada 10.maija lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Auces
novada pašvaldībai ņemt aizdevumu Valsts kasē 78 351 EUR apmērā uz 20 gadiem ar Valsts
kases noteikto kredīta procentu likmi un atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu
Bēnes vidusskolas telpu remontam.
2. Paredzēt aizdevuma izņemšanu atbilstoši veiktā iepirkuma rezultātiem 2018.gada jūlijā pēc
pieprasījuma.
3. Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
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Nr. 173
(prot. Nr. 5, 11.§)

Par aizdevuma ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Auces pilsētā” līdzfinansējumam
Īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Auces pilsētā” Nr.3.3.1.0/16/I/015, tiks veikta Miera ielas
pārbūve. Veiktā iepirkuma un noslēgto līgumu rezultātā tika precizētas projekta kopējās
izmaksas, kas ievērojami pārsniedz pašvaldības budžetā plānoto finansējuma apjomu, kā arī
neattiecināmajās izmaksās ir iekļauta daļa būvniecības izmaksu, jo ir ierobežots ERAF
finansējums. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu un likumu “Par
pašvaldību budžetiem”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Auces
novada pašvaldībai ņemt aizdevumu Valsts kasē 229 068 EUR apmērā uz 20 gadiem ar
Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu
gadu projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Auces
pilsētā” Nr.3.3.1.0/16/I/015 līdzfinansējumam.
2. Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
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Nr. 174
(prot. Nr. 5, 12.§)

Par Auces mūzikas skolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
Pamatojoties uz Auces mūzikas skolas direktores 2018.gada 21.marta iesniegumu par
pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces mūzikas skolas
remonts nav ekonomiski izdevīgs:
1.1. Čells par bilances vērtību
nolietojums 313,03 euro);
1.2. Čells par bilances vērtību
nolietojums 213,43 euro);
1.3. Čells par bilances vērtību
nolietojums 213,43 euro).

inventāra materiālās vērtības, kuras ir nolietojušās un to
0,00 euro (iegādes vērtība 313,03 euro, uzkrātais
0,00 euro (iegādes vērtība 213,43 euro, uzkrātais
0,00 euro (iegādes vērtība 213,43 euro, uzkrātais

2.

Auces mūzikas skolas direktorei S. Bankevicai nodrošināt minēto materiālo vērtību
utilizāciju.

3.

Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram A. Lerham.
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Nr. 175
(prot. Nr. 5, 13.§)

Par Auces novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, Auces
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Auces novada pašvaldības konsolidēto 2017 gada pārskatu, tajā skaitā šādus
rādītājus:
1. Kopsavilkuma bilance uz 31.12.2017. EUR 22 963 711.
2. Pamatbudžeta naudas plūsma: ieņēmumi EUR 8 469 670, izdevumi EUR 7 707 140, naudas
līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 127 723, gada beigās EUR 890 253.
3. Speciālā budžeta naudas plūsma: ieņēmumi EUR 222 709, izdevumi EUR 223 841, naudas
līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 140 178, gada beigās EUR 139 046.
4. Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu naudas plūsma: ieņēmumi EUR 47 065, izdevumi
EUR 13 846, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 2 311, gada beigās EUR 35 550.
5. Budžetu izpildes rezultāti:
5.1. Pamatbudžetam – (+) EUR 9 558 221;
5.2. Speciālajam budžetam – (+) EUR 68 239;
5.3. Ziedojumu un dāvinājumu budžetam – (+) EUR 31 367.
6. Valsts kases aizdevumu atmaksa EUR 3 422 126, tai skaitā EUR 3 114 452 ilgtermiņa daļa,
EUR 307 674 īstermiņa daļa.
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Nr. 178
(prot. Nr. 5, 16.§)

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Auces novada pašvaldībā 2018.gada 14.martā ar
reģ. Nr. 6-40/353 saņemto VAS “Latvijas Pasts”, reģ.Nr.40003052790, 2018.gada 13.marta
vēstuli Nr.04.1.2-2/103, par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Auces novada
pašvaldībai piederošā ēkā “Stariņi”, Ukros, Ukru pagastā, Auces novadā.
Izskatot minēto lūgumu, Auces novada dome konstatēja:
uz Auces novada pašvaldības vārda Ukru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000552215 ar kadastra Nr. 46900040188 reģistrēts nekustamais īpašums ”Stariņi”, Ukri,
Ukru pagasts, Auces novads, kura sastāvā ietilpst nedzīvojamā ēka “Stariņi”, Ukri, Ukru pagasts,
Auces novads, kadastra apzīmējums 46900040188001.
Saskaņā ar 2013.gada 1.februārī noslēgtā telpu nomas līguma Nr.8-13.04/632/2013
nosacījumiem, VAS “Latvijas Pasts” nomā no Auces novada pašvaldības vienu telpu norādītajā
ēkā un nomas līguma darbības termiņš ir beidzies 2018.gada 31.javārī.
VAS „Latvijas Pasts” savā vēstulē ir norādījis, ka arī turpmāk vēlas nomāt vienu telpu
šajā ēkā ar tās izmantošanas mērķi - pasta un citu pakalpojumu sniegšanas un/vai pārdošanas
vietas nodrošināšanai.
Ņemot vērā minēto, kā arī ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas
3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta (b) apakšpunktu (noteikt nomas maksu par īpašuma
nomu), Ministru Kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 4.10. un 7.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu
iznomāšanai pieņem iznomātājs, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Iznomāt VAS „Latvijas Pasts”, reģ.Nr. 40003052790, ēkā “Stariņi”, Ukri, Ukru pagasts,
Auces novads, kadastra apzīmējums 46900040188001, atrodošos telpu Nr.42 (kabinets) ar
telpas platību 10,2 m2, ar tās izmantošanas mērķi - pasta un citu pakalpojumu sniegšanas
un/vai pārdošanas vietas nodrošināšanai, nosakot:
1.1. nomas termiņu līdz 2023.gada 31.janvārim;
1.2. nomas maksu 14,06 EUR (četrpadsmit euro un 06 centi) mēnesī un papildus PVN,
nomas maksā ir iekļauta maksa par komunālajiem pakalpojumiem atbilstoši šim
lēmumam pievienotajam aprēķinam (pielikumā).
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2.

Pilnvarot Auces novada pašvaldības Auces novada Bēnes pagasta pārvaldes vadītāju
Algerdu Miksi noslēgt lēmumam atbilstošu nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes
kontroli.

3.

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 priekšsēdētāja

V. Keršus

