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SĒDI VADA
Domes priekšsēdētājs

A.Mēters

PROTOKOLĒ
Pašvaldības sekretāre

A.Tuka

PIEDALĀS
Deputāti:
NEPIEDALĀS
Deputāti:

S.Dūklava, I.Dreija – Uzule, A.Bitmanis,
D.Gredzena, J.Sergejenko, G.Zommers, O.Ļitvinova
Ā.Sproģis – slimības dēļ
L.Berga – iemesls nav zināms
D.Čūders - slimības dēļ
L.Meija – slimības dēļ
U.Miksis – iemesls nav zināms
S.Sergejeva – iemesls nav zināms

Domes priekšsēdētājs A.Mēters atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību:
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Informācija starpsēžu laikā.
2. Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Brocēnu novada pašvaldības 09.02.2012.
saistošajos noteikumos Nr.4 „2012.gada plānotie budžeta ieņēmumi un izdevumi”
apstiprināšanu.
3. Par Brocēnu novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Skolas ielā 27 - 43, Brocēnos,
Brocēnu novadā nodošanu publiskai atsavināšanai.
4. Par Sandras Liepas uzņemšanu izīrēšanas reģistra pirmajā grupā.
5. Par dzīvokļa izīrēšanu Sandrai Liepai.
6. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei SIA”Smuģi”.
7. Par valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba
samaksu 2012.gadā.
8. Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Blīdenes pagasts, Brocēnu
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novads.
9. Par Sandras un Aleksa Švedrevicu dzīvesvietas deklarēšanu.
10. Par Mundras Lustes, Noras Lustes un Valda Lustes dzīvesvietas deklarēšanu.
11. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām mājā „Vīnkalni”, Remtes pagastā.
12. Par adrešu piešķiršanu.
13. Par zemes īpašumu apvienošanu Zaļā ielā Brocēnos.
14. Par Brocēnu novada pašvaldības domes 2012.gada 6.jūnija ārkārtas sēdes lēmuma Nr. 9,
2 § „Par SIA „Brocēnu ceļš” pamatkapitāla palielināšanu” atcelšanu.
15. Par SIA „Brocēnu ceļš” pamatkapitāla palielināšanu.
16. Par atbalstu ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (A.Mēters, S.Dūklava, I.Dreija – Uzule, A.Bitmanis,
D.Gredzena, J.Sergejenko, G.Zommers, O.Ļitvinova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Brocēnu
novada pašvaldības dome nolemj:
apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību.
1.§
Informācija starpsēžu laikā
(A.Mēters)
Domes priekšsēdētājs A.Mēters informē, ka šodien, 24.oktobrī notika Latvijas pašvaldību
savienības domes sēde, kurā tika lemts par Saeimā iesniedzamajiem priekšlikumiem 2013.gada
budžetam.
Šobrīd notiek būvdarbi Skolas un Ezera ielas krustojumā, notiek darbi pie Remtes
pamatskolas jumta seguma maiņas. Noslēdzies konkurss „Komunālās tehnikas, traktortehnikas
un auto transporta pakalpojumu sniegšana un noma”. Par pakalpojumiem, uz kuriem netika
apstiprināts neviens uzvarētājs šī konkursa ietvaros, tiks rīkots atkārtots konkurss.
2.§
Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Brocēnu novada pašvaldības 09.02.2012.
saistošajos noteikumos Nr.4 „2012.gada plānotie budžeta ieņēmumi un izdevumi””
apstiprināšanu
(A.Mēters)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka
tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(A.Mēters, S.Dūklava, I.Dreija – Uzule, A.Bitmanis, D.Gredzena, J.Sergejenko, G.Zommers,
O.Ļitvinova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi Brocēnu novada pašvaldības
09.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.4 „2012.gada plānotie budžeta ieņēmumi un izdevumi””.
Pielikumā: saistošie noteikumi Nr.19 „Grozījumi Brocēnu novada pašvaldības 09.02.2012.
saistošajos noteikumos Nr.4 „2012.gada plānotie budžeta ieņēmumi un izdevumi””.
3.§
Par Brocēnu novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Skolas ielā 27 - 43, Brocēnos,
Brocēnu novadā nodošanu publiskai atsavināšanai
(A.Mēters)
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums”, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (A.Mēters, S.Dūklava, I.Dreija –
Uzule, A.Bitmanis, D.Gredzena, J.Sergejenko, G.Zommers, O.Ļitvinova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot publiskai atsavināšanai neizīrēto pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli Skolas ielā 27 43, Brocēnos, Brocēnu novadā, mājas kadastra Nr.8405 004 0089 001, dzīvokļa kopējā
platība 38,4 m2, kopīpašuma domājamā daļa 384/28849 no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
un zemes gabala.
2. Noteikt dzīvoklim Skolas ielā 27 - 43, Brocēnos, Brocēnu novadā atsavināšanas veidu pārdošana mutiskā izsolē uz nomaksu, izpirkuma termiņš – 5 (pieci) gadi, maksa par atlikto
maksājumu (likumiskie procenti) – 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.
Līgumsods - 0,1 % apmērā par katru nokavēto dienu.
3. Brocēnu novada pašvaldības privatizācijas komisijai organizēt pašvaldības īpašumā esošā
dzīvokļa Skolas ielā 27 - 43, Brocēnos, Brocēnu novadā atsavināšanu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
4.§
Par Sandras Liepas uzņemšanu izīrēšanas reģistra pirmajā grupā
(A.Mēters)
Brocēnu novada pašvaldības dome ir izskatījusi Sandras Liepas iesniegumu.
Izvērtējot rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (A.Mēters,
S.Dūklava, I.Dreija – Uzule, A.Bitmanis, D.Gredzena, J.Sergejenko, O.Ļitvinova); PRET – nav;
ATTURAS – 1 deputāts (G.Zommers); Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
uzņemt izīrēšanas reģistra pirmajā grupā.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapas.
5.§
Par dzīvokļa izīrēšanu Sandrai Liepai
(A.Mēters)
Brocēnu novada pašvaldības dome ir izskatījusi Sandras Liepas iesniegumu.
Izvērtējot Brocēnu novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot:
PAR – 7 deputāti (A.Mēters, S.Dūklava, I.Dreija – Uzule, A.Bitmanis, D.Gredzena,
J.Sergejenko, O.Ļitvinova); PRET – nav; ATTURAS - 1 deputāts (G.Zommers); Brocēnu
novada pašvaldības dome nolemj:
izīrēt dzīvokli.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapas.
6.§
Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei SIA „Smuģi”
(A.Mēters, A.Bitmanis)
Brocēnu novada pašvaldībā 2012.gada 14.jūnijā tika saņemts (reģ.Nr. SANJ/444) SIA
„Smuģi”, iesniegums ar lūgumu izsniegt jaunu atļauju bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei.
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Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (A.Mēters, S.Dūklava, I.Dreija – Uzule, A.Bitmanis,
D.Gredzena, J.Sergejenko, G.Zommers, O.Ļitvinova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Brocēnu
novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt atļauju.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapas.
7.§
Par valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba
samaksu 2012.gadā
(A.Mēters, S.Dūklava)
Lai nodrošinātu Dziesmu un deju svētku nepārtrauktību, pamatojoties uz 2012.gada
18.septembra MK noteikumiem Nr. 629 ”Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta
mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti
(A.Mēters, S.Dūklava, I.Dreija – Uzule, A.Bitmanis, D.Gredzena, J.Sergejenko, G.Zommers,
O.Ļitvinova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju 2012.gada oktobrim, novembrim un decembrim
sadali Brocēnu novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītājiem, lai nodrošinātu
Dziesmu un deju svētku nepārtrauktību un sagatavošanos 2013.gada Dziesmu un deju
svētkiem.
2. Slēgt līgumus par papildus pienākumu veikšanu ar kolektīvu vadītājiem, kuriem tiek
piešķirtas valsts budžeta mērķdotācijas.
3. Kolektīvu saraksts un piešķirtā summa Pielikumā Nr.1
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Evijai Miksei.
8.§
Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pīlādži”, Blīdenes pagasts,
Brocēnu novads
(A.Mēters, A.Bitmanis)
Brocēnu novada pašvaldības dome ir izskatījusi SIA „Fragaria” 2012.gada 5.oktobra
iesniegumu.
Pamatojoties uz MK 20.03.2007. noteikumu Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma
objekta noteikšanu" 140.punktu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (A.Mēters, S.Dūklava,
I.Dreija – Uzule, A.Bitmanis, D.Gredzena, J.Sergejenko, G.Zommers, O.Ļitvinova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Sadalīt nekustamo īpašumu „Pīlādži”, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, divās zemes
vienībās.
2. Piešķirt atdalāmajam zemes gabalam nosaukumu „Stūru pīlādži”, Blīdenes pagasts,
Brocēnu novads.
3. Saglabāt zemes gabalam “Pīlādži” nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 1003 - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūve;
4. Noteikt jaunajam zemes gabalam „Stūru pīlādži” nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
5. Saglabāt adresi „Pīlādži”, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, ēkām un būvēm, kas
atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr. 8444 004 0145.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapas.
_______________________________________________________________________
Brocēnu novada pašvaldības domes 24.10.2012. sēdes protokols Nr.17

5
9.§
Par Sandras un Aleksa Švedrevicu dzīvesvietas deklarēšanu
(A.Mēters)
Brocēnu novada pašvaldības dome ir izskatījusi Sandras Švedrevicas un Gaļinas
Petrauskas iesniegumus.
Pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 1.nodaļas 4.panta otro daļu un
7.nodaļas 17.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (A.Mēters, S.Dūklava,
I.Dreija – Uzule, A.Bitmanis, D.Gredzena, J.Sergejenko, G.Zommers, O.Ļitvinova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut slēgt apakšīres līgumu.
2. Pēc apakšīres līguma noslēgšanas deklarēt Sandrai Švedrevicai un Aleksim Švedrevicam
dzīvesvietu līdz 2012.gada 1.novembrim.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapas.
10.§
Par Mundras Lustes, Noras Lustes un Valda Lustes dzīvesvietas deklarēšanu
(A.Mēters, S.Dūklava, A.Bitmanis)
Brocēnu novada pašvaldības dome ir izskatījusi Mundras Lustes, Noras Lustes, Valda
Lustes un Evelīnas Lustes iesniegumus.
Pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 1.nodaļas 4.panta otro daļu un
3.nodaļas 9.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (A.Mēters, S.Dūklava, I.Dreija
– Uzule, A.Bitmanis, D.Gredzena, J.Sergejenko, G.Zommers, O.Ļitvinova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
Mundrai Lustei, Norai Lustei un Valdim Lustem deklarēt dzīvesvietu „Doktorāts”
dzīvoklis Nr.3, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, līdz 2012.gada 1.novembrim.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapas.
11.§
Par adrešu piešķiršanu telpu grupām mājā „Vīnkalni”, Remte, Remtes pagastā
(A.Mēters, S.Dūklava)
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (A.Mēters, S.Dūklava,
I.Dreija – Uzule, A.Bitmanis, D.Gredzena, J.Sergejenko, G.Zommers, O.Ļitvinova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt adreses sekojošim dzīvokļu īpašumiem, kas atrodas mājā „Vīnkalni”, Remtes
pagastā, Brocēnu novadā, būves kadastra Nr.8480 003 0262 001:
 „Vīnkalni” - 1, Remtes pagasts, Brocēnu novads;
 „Vīnkalni” - 2, Remtes pagasts, Brocēnu novads;
 „Vīnkalni” - 4, Remtes pagasts, Brocēnu novads;
 „Vīnkalni” - 5, Remtes pagasts, Brocēnu novads;
 „Vīnkalni” - 6, Remtes pagasts, Brocēnu novads;
 „Vīnkalni” - 7, Remtes pagasts, Brocēnu novads;
 „Vīnkalni” - 8, Remtes pagasts, Brocēnu novads;
 „Vīnkalni” - 9, Remtes pagasts, Brocēnu novads;
 „Vīnkalni” - 10, Remtes pagasts, Brocēnu novads;
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 „Vīnkalni” – 10a, Remtes pagasts, Brocēnu novads;
 „Vīnkalni” - 11, Remtes pagasts, Brocēnu novads;
 „Vīnkalni” - 12, Remtes pagasts, Brocēnu novads;
 „Vīnkalni” - 13, Remtes pagasts, Brocēnu novads;
2. Piešķirt adreses sekojošām nedzīvojamo telpu īpašumiem, kas atrodas mājā „Vīnkalni”,
Remtes pagastā, Brocēnu novadā, būves kadastra Nr.8480 003 0262 001:
 ārstniecības vai veselības aprūpes telpu grupai – medpunktam - „Vīnkalni” - 1N,
Remtes pagasts, Brocēnu novads;
 izglītības telpu grupai – bērnudārzam - „Vīnkalni” – 2N, Remtes pagasts, Brocēnu
novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.
12.§
Par adrešu piešķiršanu
(A.Mēters)
Brocēnu novada pašvaldības dome ir izskatījusi VZD Kurzemes reģionālās nodaļas
19.07.2012. iesniegumu, kas reģistrēts 20.07.2012. ar Nr.SANJ/537, par adrešu datu sakārtošanu
Brocēnu novadā.
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (A.Mēters, S.Dūklava,
I.Dreija – Uzule, A.Bitmanis, D.Gredzena, J.Sergejenko, G.Zommers, O.Ļitvinova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt adresi Kalna iela 19, Brocēni, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar kadastra
Nr.8405 003 0068 001;
2. Piešķirt adresi Rīgas iela 2, Brocēni, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai-jaunbūvei ar
kadastra Nr.8405 004 0081 001;
3. Piešķirt adresi Gravas iela 5, Brocēni, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar kadastra
Nr.8405 004 0005 003;
4. Piešķirt adresi „Jaunsūbri”, Brocēni, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar kadastra
Nr.8405 004 0058 001;
5. Piešķirt adresi „Ildzes”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai-jaunbūvei
ar kadastra Nr.8425 001 0012 001;
6. Piešķirt adresi „Sobri”, Cieceres pagastsi, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai-jaunbūvei
ar kadastra Nr.8425 001 0078 001;
7. Piešķirt adresi „Bitenieki”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar
kadastra Nr.8425 001 0081 001;
8. Piešķirt adresi „Ezeriņi”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar kadastra
Nr.8425 002 0052 001;
9. Piešķirt adresi „Jauneglītes”, Emburga, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai
mājai ar kadastra Nr.8425 002 0028 001;
10. Piešķirt adresi „Strīķi”, Emburga, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, administratīvajai
ēkai ar kadastra Nr.8425 002 0059 001;
11. Piešķirt adresi Draudzības iela 11, Oškalni, Cieceres pagasts, Brocēnu novads,
dzīvojamās mājas pagrabam-jaunbūvei ar kadastra Nr.8425 003 0016 001;
12. Piešķirt adresi Draudzības iela 13, Oškalni, Cieceres pagasts, Brocēnu novads,
dzīvojamai mājai ar kadastra Nr.8425 003 0039 001;
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13. Piešķirt adresi „Kļavas”, Oškalni, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar
kadastra Nr.8425 003 0134 001;
14. Piešķirt adresi „Kaulači”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar
kadastra Nr.8425 004 0001 001;
15. Piešķirt adresi „Papardes”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar
kadastra Nr.8425 005 0012 001;
16. Piešķirt adresi „Zvejnieki”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai jaunbūvei ar kadastra Nr.8425 005 0020 001;
17. Piešķirt adresi „Sauši”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar kadastra
Nr.8425 005 0021 001;
18. Piešķirt adresi „Truntes”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar
kadastra Nr.8425 005 0023 001;
19. Piešķirt adresi „Kraujas”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar
kadastra Nr.8425 005 0037 001;
20. Piešķirt adresi „Atpūtas”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar
kadastra Nr.8425 005 0058 001;
21. Piešķirt adresi „Krejotava”, Lielciecere, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai
mājai ar kadastra Nr.8425 005 0115 001;
22. Piešķirt adresi „Kalvas”, Lielciecere, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai
mājai ar kadastra Nr.8425 005 0245 001;
23. Piešķirt adresi „Karlsoni”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar
kadastra Nr.8425 005 0163 001;
24. Piešķirt adresi „Bērznieki”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar
kadastra Nr.8425 005 0192 001;
25. Piešķirt adresi „Vecezermaļi”, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar
kadastra Nr.8425 005 0221 001;
26. Piešķirt adresi „Cerības”, Stūri, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar
kadastra Nr.8444 004 0072 004;
27. Piešķirt adresi „Stūri”, Stūri, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar
kadastra Nr.8444 004 0199 001;
28. Piešķirt adresi „Parka māja”, Satiķi, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar
kadastra Nr.8452 002 0130 001;
29. Piešķirt adresi „Tirdzniecības centrs”, Satiķi, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads,
tirdzniecības centram ar konditorejas cehu – jaunbūvei ar kadastra Nr.8452 002 0199
001;
30. Piešķirt adresi „Bergmaņi”, Remtes pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar
kadastra Nr.8480 004 0072 001;
31. Piešķirt adresi „Jaundzeguzes”, Remtes pagasts, Brocēnu novads, dzīvojamai mājai ar
kadastra Nr.8480 005 0032 001:
32. Piešķirt adresi „Plieņi”, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads, viena dzīvokļa mājai ar kadastra
Nr.8452 002 0101 001;
33. Piešķirt adresi „Gaiķu veikals”, Gaiķi, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads,
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkai ar kadastra Nr.8452 005 0029 001;
34. Piešķirt adresi „Lūki”, Remtes pagasts, Brocēnu novads, viena dzīvokļa mājai ar kadastra
Nr.8480 002 0044 001.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV – 3401.

_______________________________________________________________________
Brocēnu novada pašvaldības domes 24.10.2012. sēdes protokols Nr.17

8
13.§
Par zemes īpašumu apvienošanu Zaļā ielā Brocēnos
(A.Mēters, J.Sergejenko)
Brocēnu novada pašvaldības dome ir izskatījusi Agra Hartmaņa 2012.gada 19.oktobra
iesniegumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR –
8 deputāti (A.Mēters, S.Dūklava, I.Dreija – Uzule, A.Bitmanis, D.Gredzena, J.Sergejenko,
G.Zommers, O.Ļitvinova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Brocēnu novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Apvienot nekustamos īpašumus Zaļā iela 8, ar kadastra Nr. 8405 004 0039 un Zaļā iela
8a, ar kadastra Nr.8405 004 0051, Brocēnu pilsētā.
2. Apvienotajam īpašumam piešķirt nosaukumu Zaļā iela 8, Brocēni, Brocēnu novads un
ēkām un būvēm, kas atrodas uz apvienotā zemes īpašuma, piešķirt adresi Zaļā iela 8,
Brocēni, Brocēnu novads.
3. Noteikt apvienotajam zemes īpašumam Zaļā iela 8, Brocēnos, Brocēnu novadā,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapas.
14.§
Par Brocēnu novada pašvaldības domes 2012.gada 6.jūnija ārkārtas sēdes lēmuma Nr. 9,
2§ „Par SIA „Brocēnu ceļš” pamatkapitāla palielināšanu” atcelšanu
(A.Mēters, J.Sergejenko)
Sakarā ar termiņa notecējumu dokumentu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (A.Mēters, S.Dūklava, I.Dreija – Uzule, A.Bitmanis, D.Gredzena,
J.Sergejenko, G.Zommers, O.Ļitvinova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Brocēnu novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Atcelt Brocēnu novada pašvaldības domes 2012.gada 6.jūnija ārkārtas sēdes lēmumu
Nr. 9, 2§ „Par SIA “Brocēnu ceļš” pamatkapitāla palielināšanu”.
2. Uzdot SIA “Brocēnu ceļš” atgriezt ieguldītos līdzekļus pamatkapitāla palielināšanai
10 000,00 LVL (desmit tūsktoši lati un 00 santīmi) apmērā un ieskaitīt tos Brocēnu novada
pašvaldības pamatbudžeta norēķinu kontā līdz 2012.gada 31.oktobrim.
15.§
Par SIA „Brocēnu ceļš” pamatkapitāla palielināšanu
(A.Mēters, A.Bitmanis, J.Sergejenko)
Brocēnu novada pašvaldības 2012.gada 6.jūnija ārkārtas sēdē pieņemts lēmums Nr.9, 4§
„Par SIA „Brocēnu ceļš” kapitāla daļu iegūšanu SIA „Viduskurzemes AAO””. Izvērtējot SIA
„Brocēnu ceļš” valdes priekšsēdētāja O.Aharkova ziņojumu par nepieciešamību piešķirt SIA
„Brocēnu ceļš” līdzekļus LVL 10 000.00 tiek izskatīts jautājums par pamatkapitāla palielināšanu,
lai nodrošinātu pieņemtā lēmuma izpildi.
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, pašvaldība attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī, ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Kā viena no pašvaldības
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autonomajām funkcijām likuma „Par pašvaldībām„ 15.pantā noteikts pienākums gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā arī
ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” III
nodaļas 48.panta pirmās daļas 9.punktu, tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus
par pamatkapitāla palielināšanu. Likuma II nodaļas 42.pants nosaka, ka pamatkapitālu drīkst
palielināt, tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti palielināšanas
noteikumi. II nodaļas 43.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka sabiedrības pamatkapitālu var
palielināt dalībniekam izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot jaunu daļu
skaitu.
Ņemot vērā visu augstāk minēto informāciju un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām
un kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas 9.punktu, 42.pantu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu
un saskaņā ar Komerclikuma 198.pantu, kas nosaka pamatkapitāla palielināšanas noteikumu
saturu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (A.Mēters, S.Dūklava, I.Dreija – Uzule, A.Bitmanis,
D.Gredzena, J.Sergejenko, G.Zommers, O.Ļitvinova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Brocēnu
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Palielināt pašvaldības SIA „Brocēnu ceļš”, reģ. Nr.58503006251, pamatkapitālu, izdarot
naudas ieguldījumu LVL 10 000,00 (desmit tūkstoši lati un 00 santīmi).
2. Iedalīt līdzekļus pašvaldības SIA „Brocēnu ceļš” pamatkapitāla palielināšanai LVL 10
000,00 (desmit tūkstoši lati un 00 santīmi) no pašvaldības pamatbudžeta nesadalītajiem
līdzekļiem.
3. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā Nr.1).
4. Apstiprināt SIA „Brocēnu ceļš” statūtu grozījumus (pielikumā Nr.2).
5. Apstiprināt SIA “Brocēnu ceļš” statūtus jaunā redakcijā (pielikums Nr.3).
6. Brocēnu novada pašvaldības grāmatvedībai nodrošināt lēmuma 2.punkta izpildi līdz
2012.gada 5.novembrim.
7. SIA „Brocēnu ceļš” valdes priekšsēdētājam O.Aharkovam nodrošināt pieteikuma par
pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu grozījumiem reģistrēšanu komercreģistra iestādē
līdz 2012.gada 7.novembrim.
8. SIA „Brocēnu ceļš” valdes priekšsēdētājam O.Aharkovam 2012.gada novembra Domes
sēdē sniegt atskaiti par lēmuma 7.punkta izpildi.
16.§
Par atbalstu ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
(A.Mēters)
Brocēnu novada pašvaldība ir saņēmusi uzaicinājumu par līdzdalību Latvijas - Šveices
sadarbības programmas projekta īstenošanā. Individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības
pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros Brocēnu novada vispārējās
izglītības iestādes ēkās vai to daļās ir paredzēts uzstādīt ugunsaizsardzības sistēmas.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (A.Mēters, S.Dūklava, I.Dreija – Uzule, A.Bitmanis,
D.Gredzena, J.Sergejenko, G.Zommers, O.Ļitvinova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Brocēnu
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piekrist, ka ugunsaizsardzības sistēmas tiks uzstādītas šādu novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestāžu ēkās vai to daļās:
Vispārējās izglītības iestādes
Izmaksas, Ls
Sistēmas nosaukums
nosaukums
ar PVN
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Speciālā pirmsskolas izglītības
iestāde „Varavīksne"

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēma
2 761,50

Izgaismotas izeju un evakuācijas
kustības virzienu norādītājzīmes
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēma
Automātiskā balss ugunsgrēka
izziņošanas sistēma

Brocēnu vidusskola

13 868,43

Izgaismotas izeju un evakuācijas
kustības virzienu norādītājzīmes
2.
3.
4.

5.
6.

Akceptēt plānotās ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējās izmaksas Ls 16629,93
apmērā.
Apņemas nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā, kas ir Ls 1 662,99 no 2.punktā
minētajām ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējām izmaksām.
Ugunsaizsardzības sistēmu iepirkuma rezultātā vai normatīvo aktu, kuri regulē pievienotās
vērtības nodokļa likmi, izmaiņu gadījumā šī lēmuma 2.punktā norādītās kopējās izmaksas
var mainīties. Kopējo izmaksu pieauguma gadījumā Brocēnu novada pašvaldība apņemas
nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā no līgumcenas un pievienotās
vērtības nodokļa, kas tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Uzdot Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam slēgt līgumu ar Valsts reģionālās
attīstības aģentūru par individuālā projekta ieviešanu.
Nodrošināt šā lēmuma 1.punktā minēto ugunsaizsardzības sistēmu uzturēšanu un segt visus
ar ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju saistītos izdevumus vismaz 5 (piecus) gadus pēc
attiecīgās ugunsaizsardzības sistēmas uzstādīšanas beigu datuma.

Sēdi slēdz plkst.18.40
Sēdes vadītājs

(paraksts)

A.Mēters (25.10.2012.)

Protokolētāja

(paraksts)

A.Tuka (25.10.2012.)

NORAKSTS PAREIZS
Brocēnu novada pašvaldības sekretāre
Brocēnos, 25.10.2012.

A.Tuka
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