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. 3
Aucē

2011.gada 23.martā

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

Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Par īres tiesību piešķiršanu Raivim Andiņam.
Par īres tiesību piešķiršanu Sintijai Dirko.
Par īres tiesību piešķiršanu Aināram Jasutim.
Par īres tiesību piešķiršanu Jeļenai Rastokai.
Par Neļas Dirko reģistrēšanu Auces novada pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņas
palīdzības reģistrā un palīdzības sniegšanu dzīvojamo telpu apmaiņā.
Par Jāņa Lasmaņa pārreģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa
jautājumu risināšanā un īres tiesību piešķiršanu.
Par Kitijas Zemtures reģistrēšanu Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanas palīdzības reģistrā un īres tiesību piešķiršanu.
Par atļauju Voldemāram Daunim slēgt apakšīres līgumu.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Jonam Voitehovičam.
Par īres tiesību piešķiršanu Irēnai Vilkai.
Par īres tiesību piešķiršanu Valtam Beišānam.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Guntaram Zvejniekam.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Dzintrai Miltai .
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Aļfonsam Kireļauskim.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu ”Vilki” Vītiņu
pagastā.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu ”Kadiķīši”Vītiņu
pagastā.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu ”Siliņi” Vītiņu
pagastā.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Kapsētas iela 5, Aucē, nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Pehota”, Vītiņu pagastā, nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Pienenes”, Vītiņu pagastā, nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Strekalovs”, Vītiņu pagastā,
nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Želve”, Vītiņu pagastā, nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Žolnerovičs”, Vītiņu pagastā,
nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Ivanova”, Vītiņu pagastā, nomu.
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25. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemesgabalu „Žiguļi”, nekustamā īpašuma
piekritību pašvaldībai un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
26. Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai.
27. Par zemesgabala „Žiguļi”, Bēnes pagastā, sadalīšanu, nosaukuma (adreses) piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu.
28. Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā.
29. Par zemes vienības „Dižkalni”, Vītiņu pagastā, platības precizēšanu.
30. Par zemes vienības “Mārči”, Vītiņu pagastā, platības apstiprināšanu.
31. Par zemes īpašumu sadalīšanu, adrešu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu Auces
novadā.
32. Par zemesgabala „P104”, Vecauces pagastā, sadalīšanu, nosaukuma (adreses) piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu.
33. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Mazgaviļas”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, sadalīšanai.
34. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu akciju sabiedrībai
„Latvijas valsts meži”.
35. Par „Spodrības mēneša” un „Meža dienu” izsludināšanu.
36. Par projektu „Brīvdabas estrādes būvniecība Auces novada Bēnes pagastā”.
37. Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu
tarifu apstiprināšanu.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Inga Barvide, Valdis Bergmanis, Inita Bilkšte, Arnis Hofmanis, Gints Kaminskis,
Biruta Kārkla, Vija Keršus, Larisa Marcinkus, Andris Melderis, Guntis Šēfers (no plkst.15.15),
Lauris Špels, Andris Šulgins.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja Inese Valtere, nekustamā īpašuma speciālists Gints Memmēns, projekta
koordinatore Kristīne Ozoliņa.
Nepiedalās – deputāts Māris Eihmanis,neierašanās iemesls – darba pienākumi, deputāts Agris
Mellis, neierašanās iemesls – darba pienākumi, deputāts Dzintars Zeltiņš, neierašanās iemesls
nav zināms.

Sēdes vadītājs ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildus jautājumus un balsot par sēdes
darba kārtības papildināšanu:
1. Par Auces novada domes 26.01.2011. lēmuma Nr.51 „Par zemi zemes reformas
pabeigšanai” atcelšanu un zemes atzīšanu par piekritīgu valstij.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Dzintrai Miltai.
3. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu „Skrastiņi” Vītiņu
pagastā, Auces novadā.
4. Par domes priekšsēdētāja komandējumu.
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, jautājumi tiek ierkļauti darba kārtībā.
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Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
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11.
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22.
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24.
25.
26.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Par īres tiesību piešķiršanu Raivim Andiņam.
Par īres tiesību piešķiršanu Sintijai Dirko.
Par īres tiesību piešķiršanu Aināram Jasutim.
Par īres tiesību piešķiršanu Jeļenai Rastokai.
Par Neļas Dirko reģistrēšanu Auces novada pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņas
palīdzības reģistrā un palīdzības sniegšanu dzīvojamo telpu apmaiņā.
Par Jāņa Lasmaņa pārreģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa
jautājumu risināšanā un īres tiesību piešķiršanu.
Par Kitijas Zemtures reģistrēšanu Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanas palīdzības reģistrā un īres tiesību piešķiršanu.
Par atļauju Voldemāram Daunim slēgt apakšīres līgumu.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Jonam Voitehovičam.
Par īres tiesību piešķiršanu Irēnai Vilkai.
Par īres tiesību piešķiršanu Valtam Beišānam.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Guntaram Zvejniekam.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Dzintrai Miltai .
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Aļfonsam Kireļauskim.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu ”Vilki” Vītiņu
pagastā.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu ”Kadiķīši”Vītiņu
pagastā.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu ”Siliņi” Vītiņu
pagastā.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Kapsētas iela 5, Aucē, nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Pehota”, Vītiņu pagastā, nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Pienenes”, Vītiņu pagastā, nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Strekalovs”, Vītiņu pagastā,
nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Želve”, Vītiņu pagastā, nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Žolnerovičs”, Vītiņu pagastā,
nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Ivanova”, Vītiņu pagastā, nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemesgabalu „Žiguļi”, nekustamā īpašuma
piekritību pašvaldībai un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai.
Par zemesgabala „Žiguļi”, Bēnes pagastā, sadalīšanu, nosaukuma (adreses) piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu.
Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā.
Par zemes vienības „Dižkalni”, Vītiņu pagastā, platības precizēšanu.
Par zemes vienības “Mārči”, Vītiņu pagastā, platības apstiprināšanu.
Par zemes īpašumu sadalīšanu, adrešu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu Auces
novadā.
Par zemesgabala „P104”, Vecauces pagastā, sadalīšanu, nosaukuma (adreses) piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Mazgaviļas”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, sadalīšanai.
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu akciju sabiedrībai
„Latvijas valsts meži”.
Par „Spodrības mēneša” un „Meža dienu” izsludināšanu.
Par projektu „Brīvdabas estrādes būvniecība Auces novada Bēnes pagastā”.
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37. Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu
tarifu apstiprināšanu.
38. Par Auces novada domes 26.01.2011. lēmuma Nr.51 „Par zemi zemes reformas
pabeigšanai” atcelšanu un zemes atzīšanu par piekritīgu valstij.
39. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Dzintrai Miltai.
40. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu „Skrastiņi” Vītiņu
pagastā, Auces novadā.
41. Par domes priekšsēdētāja komandējumu.
1.§
Par īres tiesību piešķiršanu Raivim Andiņam
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.96 „Par īres tiesību piešķiršanu Raivim Andiņam”. Lēmums pievienots
protokolam.
2.§
Par Īres tiesību piešķiršanu Sintijai Dirko
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.97 „Par īres tiesību piešķiršanu Sintijai Dirko”. Lēmums pievienots
protokolam.

3.§
Par īres tiesību piešķiršanu Aināram Jasutim
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.98 „Par īres tiesību piešķiršanu Aināram Jasutim”. Lēmums pievienots
protokolam.

4.§
Par īres tiesību piešķiršanu Jeļenai Rastokai
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.99 „Par īres tiesību piešķiršanu Jeļenai Rastokai”. Lēmums pievienots
protokolam.
5.§
Par Neļas Dirko reģistrēšanu Auces novada pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņas
palīdzības reģistrā un palīdzības sniegšanu dzīvojamo telpu apmaiņā
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.100 „Par Neļas Dirko reģistrēšanu Auces novada pašvaldības dzīvojamo
telpu apmaiņas palīdzības reģistrā un palīdzības sniegšanu dzīvojamo telpu apmaiņā”. Lēmums
pievienots protokolam.
6.§
Par Jāņa Lasmaņa pārreģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā un īres tiesību piešķiršanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.101 „Par Jāņa Lasmaņa pārreģistrēšanu Auces novada pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā un īres tiesību piešķiršanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

7.§
Par Kitijas Zemtures reģistrēšanu Auces novada pašvaldības
dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā un īres tiesību piešķiršanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.102 „Par Kitijas Zemtures reģistrēšanu Auces novada pašvaldības
dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā un īres tiesību piešķiršanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
8.§
Par atļauju Voldemāram Daunim slēgt apakšīres līgumu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis, L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.103 „Par atļauju Voldemāram Daunim slēgt apakšīres līgumu”. Lēmums
pievienots protokolam.

9.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Jonam Voitkevičam
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.104 „Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Jonam Voitkevičam”. Lēmums
pievienots protokolam.

10.§
Par īres tiesību piešķiršanu Irēnai Vilkai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.105 „Par īres tiesību piešķiršanu Irēnai Vilkai”. Lēmums pievienots
protokolam.

11.§
Par īres tiesību piešķiršanu Valtam Beišānam
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminski, L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.106 „Par īres tiesību piešķiršanu Valtam Beišānam”. Lēmums pievienots
protokolam.

12.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Guntaram Zvejniekam
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.107 „Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Guntaram Zvejniekam”.
Lēmums pievienots protokolam.
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13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Dzintrai Miltai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.108 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Dzintrai
Miltai”. Lēmums pievienots protokolam.

14.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Aļfonsam Kireļauskim
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, V.Keršus, L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.109 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Aļfonsam
Kireļauskim”. Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu
par nekustamo īpašumu „Vilki” Vītiņu pagastā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, A.Hofmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.110 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu
„Vilki” Vītiņu pagastā”. Lēmums pievienots protokolam.

16.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu
par nekustamo īpašumu „Kadiķīši” Vītiņu pagastā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.111 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu
„Kadiķīši” Vītiņu pagastā”. Lēmums pievienots protokolam.
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17.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu
par nekustamo īpašumu „Siliņi” Vītiņu pagastā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.112 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu
„Siliņi” Vītiņu pagastā”. Lēmums pievienots protokolam.

18.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Kapsētas iela 5, Aucē, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.113 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Kapsētas
iela 5, Aucē, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.

19.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Pehota”, Vītiņu pagastā, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.114 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Pehota”,
Vītiņu pagastā, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Pienenes”, Vītiņu pagastā, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.115 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Pienenes”,
Vītiņu pagastā, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
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21.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemesgabala „Strekalovs”, Vītiņu pagastā, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.116 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala
„Strekalovs”, Vītiņu pagastā, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.

22.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemesgabala „Želve”, Vītiņu pagastā, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.117 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Želve”,
Vītiņu pagastā, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.

23.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemesgabala „Žolnerovičs”, Vītiņu pagastā, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.118 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala
„Žolnerovičs”, Vītiņu pagastā, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.

24.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemesgabala „Ivanova”, Vītiņu pagastā, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.119 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Ivanova”,
Vītiņu pagastā, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
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25.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemesgabalu „Žiguļi”,
nekustamā īpašuma piekritību pašvaldībai un reģistrēšanu zemesgrāmatā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.120 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemesgabalu „Žiguļi”,
nekustamā īpašuma piekritību pašvaldībai un reģistrēšanu zemesgrāmatā”. Lēmums pievienots
protokolam.

26.§
Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.121 „Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai”. Lēmums pievienots
protokolam.

27.§
Par zemesgabala „Žiguļi”, Bēnes pagastā, sadalīšanu,
nosaukuma (adreses) piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.122 „Par zemesgabala „Žiguļi”, Bēnes pagastā, sadalīšanu, nosaukuma
(adreses) piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

28.§
Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju
Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.123 „Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts
kadastra sistēmā”. Lēmums pievienots protokolam.
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29.§
Par zemes vienības „Dižkalni”, Vītiņu pagastā, platības precizēšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.124 „Par zemes vienības „Dižkalni”, Vītiņu pagastā, platības precizēšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

30.§
Par zemes vienības „Mārči”, Vītiņu pagastā, platības apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.125 „Par zemes vienības „Mārči”, Vītiņu pagastā, platības apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

31.§
Par zemes īpašumu sadalīšanu, adrešu piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.126 „Par zemes īpašumu sadalīšanu, adrešu piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.

32.§
Par zemesgabala „P104”, Vecauces pagastā, sadalīšanu,
nosaukuma (adreses) piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.127 „Par zemesgabala „P104”, Vecauces pagastā, sadalīšanu, nosaukuma
(adreses) piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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33.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala
„Mazgaviļas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.128 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Mazgaviļas”,
Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanai”. Lēmums pievienots protokolam.

34.§
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
izsniegšanu akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži”
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, A.Hofmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.129 „Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži””. Lēmums pievienots protokolam.

35.§
Par „Spodrības mēneša”un „Meža dienu” izsludināšanu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus, A.Šulgins)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.130 „Par „Spodrības mēneša”un „Meža dienu” izsludināšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

36.§
Par projektu „Brīvdabas estrādes būvniecība Auces novada Bēnes pagastā”
(ziņo: A.Lerhs; G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.131 „Par projektu „Brīvdabas estrādes būvniecība Auces novada Bēnes
pagastā””. Lēmums pievienots protokolam.
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37.§
Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra
sniegto maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.132 „Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra
sniegto maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

38.§
Par Auces novada domes 26.01.2011. lēmuma Nr.51 „Par zemi zemes reformas
pabeigšanai” atcelšanu un zemes atzīšanu par piekritīgu valstij
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.133 „Par Auces novada domes 26.01.2011. lēmuma Nr.51 „Par zemi
zemes reformas pabeigšanai” atcelšanu un zemes atzīšanu par piekritīgu valstij”. Lēmums
pievienots protokolam.

39.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Dagnijai Vernei
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.134 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Dagnijai
Vernei”. Lēmums pievienots protokolam.

40.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu
par nekustamo īpašumu „Skrastiņi” Vītiņu pagastā, Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.135 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu
„Skrastiņi” Vītiņu pagastā, Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
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41.§
Par domes priekšsēdētāja komandējumu
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.136 „Par domes priekšsēdētāja komandējumu”. Lēmums pievienots
protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.05.

Sēdes vadītājs

_________________________

G.Kaminskis

Sēdes protokolētāja

________________________

E.Lintiņa

Protokols parakstīts 25.03.2011.

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
2011.gada 23.martā

Nr. 113
(prot.Nr.3, 18.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Kapsētas iela 5, Aucē, nomu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu, 26.panta 2.daļu, un
LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

Izbeigt ********** *********, personas kods ************, zemes patstāvīgās
lietošanas tiesības par lietošanā piešķirto zemesgabalu Kapsētas ielā 5, Aucē, Auces
novadā, 2038 m2 platībā, kadastra apzīmējums 46050121201, no 2009.gada 31.augusta.
Zemesgabals Kapsētas ielā 5, Aucē, Auces novadā, 2038 m2 platībā, kadastra apzīmējums
46050121201, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ********** *********, personas kods ************, par
pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemesgabalu Kapsētas ielā 5, Aucē, Auces novadā,
2038 m2 platībā, kadastra apzīmējums 46050121201. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10
gadiem. Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos
nodokļus.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.martā

Nr. 114
(prot.Nr.3, 19.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Pehota”, Vītiņu pagastā, nomu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka juridiskajām
un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta
teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts atteikums izpirkt (pirkt)
zemi, un likuma 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, un zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu, ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek
pagarināts, zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā, un LR
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

Izbeigt ****** *******, personas kods ************, zemes patstāvīgās lietošanas
tiesības par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Pehota”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
1,0 ha platībā, kadastra Nr.46940020156, no 2010.gada 31.augusta.
Zemesgabals „Pehota”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, 1,0 ha platībā, kadastra
Nr.46940020156, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ****** ******, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemesgabalu „Pehota”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, 1,0 ha
platībā, kadastra Nr.46940020156. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala
nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.martā

Nr. 115
(prot.Nr.3, 20.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Pienenes”, Vītiņu pagastā, nomu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka juridiskajām
un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta
teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts atteikums izpirkt (pirkt)
zemi, un likuma 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, un zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu, ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek
pagarināts, zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā, un
LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

Izbeigt ****** ******, personas kods ************, zemes patstāvīgās lietošanas
tiesības par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Pienenes”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
3,0 ha platībā, kadastra Nr.46940020186, no 2010.gada 31.augusta.
Zemesgabals „Pienenes”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, 3,0 ha platībā, kadastra
Nr.46940020186, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ****** ******, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemesgabalu „Pienenes”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, 3,0 ha
platībā, kadastra Nr.46940020186. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala
nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.martā

Nr. 116
(prot.Nr.3, 21.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala
„Strekalovs”, Vītiņu pagastā, nomu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka juridiskajām
un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta
teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts atteikums izpirkt (pirkt)
zemi, un likuma 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, un zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu, ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek
pagarināts, zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā, un
LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

Izbeigt ****** ******, personas kods ************, zemes patstāvīgās lietošanas
tiesības par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Strekalovs”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
2,0 ha platībā, kadastra Nr.46940020187, no 2010.gada 31.augusta.
Zemesgabals „Strekalovs”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, 2,0 ha platībā, kadastra
Nr.46940020187, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ****** *******, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemesgabalu „Strekalovs”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, 2,0 ha
platībā, kadastra Nr.46940020187. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala
nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.martā

Nr. 117
(prot.Nr.3, 22.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Želve”, Vītiņu pagastā, nomu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka juridiskajām
un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta
teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts atteikums izpirkt (pirkt)
zemi, un likuma 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, un zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu, ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek
pagarināts, zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā, un
LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

Izbeigt ****** ******, personas kods *************, zemes patstāvīgās lietošanas
tiesības par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Želve”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, 1,0 ha
platībā, kadastra apzīmējums 46940020163, un 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums
46940020165, no 2010.gada 31.augusta.
Zemesgabali „Želve”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums
46940020163, un 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 46940020165, pāriet Auces novada
pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ****** *******, personas kods **************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošiem zemesgabaliem „Želve”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 46940020163, un 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums
46940020165. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala nomas maksu gadā
noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.martā

Nr. 118
(prot.Nr.3, 23.§)
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemesgabala „Žolnerovičs”, Vītiņu pagastā, nomu

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka juridiskajām
un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta
teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts atteikums izpirkt (pirkt)
zemi, un likuma 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, un zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu, ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek
pagarināts, zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā, un
LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

Izbeigt ****** ******, personas kods ************, zemes patstāvīgās lietošanas
tiesības par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Žolnerovičs”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 46940020169, un 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums
46940020170, no 2010.gada 31.augusta.
Zemesgabali „Žolnerovičs”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, 2,0 ha platībā, kadastra
apzīmējums 46940020169, un 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 46940020170, pāriet
Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ****** ******, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošiem zemesgabaliem „Žolnerovičs”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 46940020169, un 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums
46940020170. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala nomas maksu gadā
noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.martā

Nr. 119
(prot.Nr.3, 24.§)
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemesgabala „Ivanova”, Vītiņu pagastā, nomu

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka juridiskajām
un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta
teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts atteikums izpirkt (pirkt)
zemi, un likuma 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, un zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu, ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek
pagarināts, zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā, un
LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

Izbeigt ****** ******, personas kods ***********, zemes patstāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Ivanova”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, 2,0 ha
platībā, kadastra Nr.46940020244, no 2010.gada 31.augusta.
Zemesgabals „Ivanova”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, 2,0 ha platībā, kadastra
Nr.46940020244, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ****** ******, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemesgabalu „Ivanova”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, 2,0 ha
platībā, kadastra Nr.46940020244. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala
nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.martā

Nr. 120
(prot.Nr.3, 25.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemesgabalu „Žiguļi”,
nekustamā īpašuma piekritību pašvaldībai un reģistrēšanu zemesgrāmatā
Auces novada dome, izskatot Auces novada domes Attīstības, plānošanas un vides
komitejas iesniegto lēmumprojektu par patstāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu mirušajai
****** ****** par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Žiguļi”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
5,1 ha platībā, kadastra Nr.46500020063, no 2010.gada 31.augusta, konstatēja:
****** ****** ir piešķirtas patstāvīgās lietošanas tiesības uz apbūvētu zemesgabalu
„Žiguļi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, 5,1 ha platībā, kadastra Nr.46500020063.
****** ****** mirusi un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegusi Valsts zemes
dienestā iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, juridiskajām un fiziskajām
personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzas, ja šī likuma 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta
teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie dokumenti lēmuma
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts atteikums izpirkt (pirkt)
zemi. Saskaņā ar šī paša likuma 25.panta otro daļu, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, un zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu, ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek
pagarināts, zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.
Vadoties no minētā, mirušajai ****** ****** ir izbeidzamas zemes patstāvīgās
lietošanas tiesības par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Žiguļi”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
5,1 ha platībā, kadastra Nr.46500020063, no 2010.gada 31.augusta un par minētā zemes gabala
lietošanu, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai, noslēdzams zemes nomas līgums ar
mirušās Sofijas Tarakanovas mantiniekim.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami
zemes nomas līgumi.
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Ņemot vērā minēto, zemes gabals „Žiguļi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, 5,1 ha
platībā, kadastra Nr. 46500020063, ir piekritīgs Auces novada pašvaldībai un reģistrējams
zemesgrāmatā uz Auces novada pašvaldības vārda.
Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, 13.panta pirmās
daļas 8.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 23. un 25.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
17.punktu, LR Ministru Kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr. 996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 14.punktu,
un LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt mirušajai ****** ******, personas kods *************, zemes patstāvīgās
lietošanas tiesības par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Žiguļi”, Bēnes pagastā, Auces
novadā, 5,1 ha platībā, kadastra Nr.46500020063, no 2010.gada 31.augusta.
Zemesgabals „Žiguļi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, 5,1 ha platībā, kadastra
Nr.46500020063, no 2010.gada 31.augusta pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā
valdījumā.
2. Slēgt nomas līgumu ar mirušās ****** ******, personas kods ************, mantiniekiem
par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemesgabalu „Žiguļi”, Bēnes pagastā, Auces
novadā, 5,1 ha platībā, kadastra Nr.46500020063. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos
nodokļus.
3. Atzīt, ka zemesgabals „Žiguļi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, 5,1 ha platībā, kadastra
Nr.46500020063, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, piekrīt Auces novada pašvaldībai un
reģistrēt šo zemesgabalu zemesgrāmatā uz Auces novada pašvaldības vārda.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.martā

Nr. 121
(prot.Nr.3, 26.§)

Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, LR Ministru Kabineta 01.09.2009. noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura
turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 5. un 6. daļu, Auces novada pašvaldībai piekrīt zemes vienības
Auces novadā:
- Kapsētas iela 5, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr.46050121201, kopplatība 2038 m2;
- Jelgavas iela 16, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500050332, kopplatība
2,12 ha;
- „Pehota”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46940020156, kopplatība 1,0 ha;
- „Želve”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46940020163, kopplatība 1,5 ha;
- „Žolnerovičs”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46940020169, kopplatība
3,0 ha;
- „Pienenes”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46940020186, kopplatība 3,0 ha;
- „Strekalovs”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46940020187, kopplatība
2,0 ha;
- „Ivanova”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46940020244, kopplatība 2,0 ha.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.martā

Nr. 122
(prot.Nr.3, 27.§)

Par zemesgabala „Žiguļi”, Bēnes pagastā, sadalīšanu,
nosaukuma (adreses) piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu

Precizējot informāciju Vienotajā kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 8., 9. un 10.pantiem, likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, LR Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” un LR Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt Auces novada pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu „Žiguļi”, Bēnes pagasts, Auces
novads, kadastra Nr.46500020063, kopplatība 5,1 ha, divos zemesgabalos:
- „Žiguļi”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46500020063, platība 0,7 ha;
- zemesgabals bez kadastra numura, platība 4,4 ha.
2. Piešķirt zemesgabalam bez kadastra numura, platība 4,4 ha, nosaukumu – „Žigulīši”, Bēnes
pagasts, Auces novads. (grafiskais pielikums)
3. Piešķirt zemesgabalam „Žiguļi”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra Nr. 46500020063,
platība 0,7 ha, un uz tā esošām būvēm adresi – „Žiguļi”, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711.
(grafiskais pielikums)
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam „Žiguļi”, Bēnes
pagasts, Auces novads, kadastra Nr. 46500020063, platība 0,7 ha, – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam „Žigulīši”, Bēnes
pagasts, Auces novads, platība 4,4 ha, - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
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LĒMUMS
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Nr. 123
(prot.Nr.3, 28.§)
Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju
Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā

Precizējot informāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.pantu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un
saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas 16.03.2011. lēmumu (prot.
Nr.3), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apvienot Auces novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Auces novada Vītiņu
pagastā ar sekojošiem kadastra numuriem:
- 46940020139;
- 46940020156;
- 46940020163;
- 46940020165;
- 46940020169;
- 46940020170;
- 46940020187;
- 46940020244;
- 46940020138,
izveidojot vienu zemesgabalu „Kaļķi – ganības”, Vītiņu pag., Auces nov., kadastra
Nr.46940020138, kopplatība 14,7 ha.

2.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Kaļķi – ganības”, Vītiņu
pag., Auces nov., kadastra Nr.46940020138, kopplatība 14,7 ha, – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.martā

Nr. 124
(prot.Nr.3, 29.§)

Par zemes vienības „Dižkalni”, Vītiņu pagastā, platības precizēšanu
Precizējot informāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 17.pantu, LR likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu
un saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas 16.03.2011. lēmumu
(prot.Nr.3), Auces novada dome NOLEMJ:
Precizēt zemes vienības „Dižkalni”, Vītiņu pagasts, Auces nov., kadastra Nr.4694005, platību
no 4,7 ha uz 6,3 ha.
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LĒMUMS
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Nr. 125
(prot.Nr.3, 30.§)

Par zemes vienības “Mārči”, Vītiņu pagastā, platības apstiprināšanu

Pamatojoties uz VSIA “Latvijas Valsts mērnieks” 09.03.2011. iesniegumu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 17.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un saskaņā ar
Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas 16.03.2011. lēmumu (prot.Nr.3),
Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt zemes vienības “Mārči”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46940050203,
platību – 0,72 ha.
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Nr. 126
(prot.Nr.3, 31.§)
Par zemes īpašumu sadalīšanu, adrešu piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu Auces novadā

Pamatojoties uz Akciju sabiedrības „Sadales tīkls” Dienvidu reģiona 23.02.2011. vēstuli
Nr.30R3A0-01.03/230, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, LR Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi”, Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” un Auces novada domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 16.03.2011.
lēmumu (prot.Nr.3), Auces novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no zemesgabala Oskara Kalpaka iela 30, Auce, Auces novads, kadastra
Nr.46050252501, kopplatība 2890 m2, zemesgabalu 100 m2 platībā, bez kadastra numura.
Piešķirt adresi zemesgabalam 100 m2 platībā, bez kadastra numura, un uz tā esošai būvei ar
kadastra apzīmējumu 46050252501004 – Oskara Kalpaka iela 32, Auce, Auces nov.,
LV-3708. (grafiskais pielikums)
Zemesgabalam Oskara Kalpaka iela 32, Auce, Auces nov., LV-3708, 100 m2 platībā,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
(NĪLM kods – 1201).
Noteikt Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemesgabala Oskara Kalpaka iela 30Auce,
Auces novads, kadastra Nr.46050252501, platību 30417 m2.
Zemesgabalam Oskara Kalpaka iela 30Auce, Auces novads, kadastra Nr.46050252501,
platība 30417 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki,
zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa (NĪLM
kods – 0501).
2. Atdalīt no zemesgabala Ezera iela, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500010315,
kopplatība 1,25 ha, zemesgabalu 0,004 ha platībā, bez kadastra numura.
Piešķirt adresi zemesgabalam 0,004 ha platībā, bez kadastra numura, un uz tā esošai būvei
ar kadastra apzīmējumu 46500010315001 – Ezera iela 1B, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.,
LV-3711. (grafiskais pielikums)
Zemesgabalam Ezera iela 1B, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711, 0,004 ha platībā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām
un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
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saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM
kods – 1201).
Noteikt Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemesgabala Ezera iela, Bēnes pagastā, Auces
novadā, kadastra Nr.46500010315, platību 1,246 ha.
Zemesgabalam Ezera iela, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500010315, platību
1,246 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods – 1101).
3. Atdalīt no zemesgabala „Oši 1”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46500020112,
kopplatība 0,5 ha, zemesgabalu 0,01 ha platībā, bez kadastra numura.
Piešķirt adresi zemesgabalam 0,01 ha platībā, bez kadastra numura, un uz tā esošai būvei ar
kadastra apzīmējumu 46500020112001 – „TP-5396”, Bēnes pag., Auces nov.,
LV-3711. (grafiskais pielikums)
Zemesgabalam „TP-5396”, Bēnes pagasts, Auces novads, 0,01 ha platībā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām
un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM
kods – 1201).
Noteikt Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemesgabala „Oši 1”, Bēnes pagasts, Auces
novads, kadastra Nr.46500020112, platību 0,49 ha.
Zemesgabalam „Oši 1”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46500020112, platība
0,49 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
4. Atdalīt no zemesgabala „TP-5944”, Īle, Īles pagasts, Auces novads, kadastra
Nr. 46640020255, kopplatība 0,1 ha, zemesgabalu 0,09 ha platībā, bez kadastra numura.
Piešķirt adresi zemesgabalam 0,01 ha platībā, kadastra Nr.46640020255 un uz tā esošai
būvei ar kadastra apzīmējumu 46640020255001 – „TP-5944”, Īle, Īles pag., Auces nov.,
LV-3716. (grafiskais pielikums)
Zemesgabalam „TP-5944”, Īle, Īles pagasts, Auces novads, 0,01 ha platībā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām
un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM
kods – 1201).
Noteikt Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemesgabala bez kadastra numura, platību
0,09 ha.
Piešķirt adresi zemesgabalam bez kadastra numura 0,09 ha platībā – „Pieavoti”, Īle, Īles
pag., Auces nov., LV-3716.
Zemesgabalam „Pieavoti”, Īle, Īles pagasts, Auces novads, bez kadastra numura, platība
0,09 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta ražošanas objektu apbūve
(NĪLM kods – 1000).
5. Atdalīt no zemesgabala „Transformators”, Ukri, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra
Nr. 46900040289, kopplatība 0,05 ha, zemesgabalu 0,025 ha platībā, bez kadastra numura.
Piešķirt adresi zemesgabalam 0,025 ha platībā, kadastra Nr.46900040289, un uz tā esošai
būvei ar kadastra apzīmējumu 46900040289001 – Ezera iela 7A, Ukri, Ukru pag., Auces
nov., LV-3729. (grafiskais pielikums)
Zemesgabalam Ezera iela 7A, Ukri, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra
Nr.46900040289, 0,025 ha platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
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ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM kods – 1201).
Noteikt Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemesgabala bez kadastra numura,
platību 0,025 ha.
Piešķirt adresi zemesgabalam bez kadastra numura 0,025 ha platībā – Ezera iela 7B, Ukri,
Ukru pag., Auces nov., LV-3729.
Zemesgabalam Ezera iela 7B, Ukri, Ukru pagasts, Auces novads, bez kadastra numura,
platība 0,025 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods – 0600).
6. Atdalīt no zemesgabala „Ziedi”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46900050148,
kopplatība 1,1 ha, zemesgabalu 0,006 ha platībā, bez kadastra numura.
Piešķirt adresi zemesgabalam 0,006 ha platībā, bez kadastra numura, un uz tā esošai būvei
ar kadastra apzīmējumu 46900050148002 – „TP-5386”, Ukru pag., Auces nov., LV-3729.
(grafiskais pielikums)
Zemesgabalam „TP-5386”, Ukri, Ukru pagasts, Auces novads, 0,006 ha platībā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām
un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM
kods – 1201).
Noteikt Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemesgabala „Ziedi”, Ukru pagasts, Auces
novads, kadastra Nr.46900050148, platību 1,094 ha.
Zemesgabalam „Ziedi”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra Nr. 46900050148, platība
1,094 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
7. Atdalīt no zemesgabala „Pie bērnu dārza”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
Nr.46940020322, kopplatība 0,9 ha, zemesgabalu 0,006 ha platībā, bez kadastra numura.
Piešķirt adresi zemesgabalam 0,006 ha platībā, bez kadastra numura, un uz tā esošai būvei
ar kadastra apzīmējumu 46940020322001 – „Ķeveles transformators”, Ķevele, Vītiņu pag.,
Auces nov., LV-3721. (grafiskais pielikums)
Zemesgabalam „Ķeveles transformators”, Ķevele, Vītiņu pagasts, Auces novads, 0,006 ha
platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
(NĪLM kods – 1201).
Noteikt Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemesgabala „Pie bērnu dārza”, Vītiņu
pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46940020322, platību 0,894 ha.
Zemesgabalam „Pie bērnu dārza”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46940020322,
platība 0,894 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes
objektu apbūve (NĪLM kods – 0908).
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Nr. 127
(prot.Nr.3, 32.§)

Par zemesgabala „P104”, Vecauces pagastā, sadalīšanu,
nosaukuma (adreses) piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu

Precizējot informāciju Vienotajā kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” un LR Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi”, Auces novada dome NOLEMJ:
6. Sadalīt zemesgabalu „P104”, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46250010122,
kopplatība 5,0 ha, divos zemesgabalos:
- „P104”, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra Nr. 46250010122, platība 4,97 ha;
- zemesgabals bez kadastra numura, platība 0,03 ha.
7. Piešķirt zemesgabalam bez kadastra numura, platība 0,03 ha, nosaukumu –
”Lielauces iela 1A”, Vecauce, Vecauces pag., Auces nov. (grafiskais pielikums)
8. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam ”Lielauces iela 1A”,
Vecauce, Vecauces pag., Auces nov. – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods – 1101).
9. Noteikt, ka zemesgabals ”Lielauces iela 1A”, Vecauce, Vecauces pag., Auces nov., bez
kadastra numura, 0,03 ha platībā piekrīt Auces novada pašvaldībai.
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Nr. 128
(prot.Nr.3, 33.§)

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala
„Mazgaviļas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
Auces novada dome ir izskatījusi SIA „Dabiķene”, 23.02.2011. iesniegumu par
zemesgabala „Mazgaviļas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības
projekta izstrādi.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatē:
1. SIA „Dabiķene” vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Mazgaviļas”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, kadastra Nr.46940020020, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46940020020 divās
daļās, atbilstoši šī lēmuma grafiskajam pielikumam.
2. Nekustamais īpašums „Mazgaviļas” pieder SIA „Dabiķene” un sastāv no diviem zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 46940020019 un 46940020020 ar kopplatību 53,6 ha.
SIA „Dabiķene” īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.131.
3. Saskaņā ar Vītiņu pagasta teritorijas plānojumu, Auces novada domes lēmumiem,
citiem normatīvajiem aktiem būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās
plānošanas politikas jomā, zemes īpašuma „Mazgaviļas” teritorijai nav paredzēta
detālplānojuma izstrāde.
4. Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un vadoties no Zemes ierīcības
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un šī paša likuma 9.panta
noteikumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu Zemes ierīcības likuma 8.pantā
minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā tām teritorijām, kurām normatīvie akti vai vietējās
pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi, zemes īpašuma „Mazgaviļas”
sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
5. Savukārt saskaņā ar LR Ministru Kabineta 23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punkta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta
izstrādes procesā vietējā pašvaldība:
1) pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem;
2) nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām projekts jāsaskaņo,
ja projekta risinājumi skar to intereses;
3) nosaka prasības grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni;
4) var uzdot konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus;
5) var paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas virszemes vai apakšzemes
komunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas;
6) var noteikt projekta izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus.
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6. Saskaņā ar šo pašu noteikumu 20.punkta nosacījumiem, zemes ierīcības projektu
saskaņo ar šādām institūcijām:
1) Lauku atbalsta dienestu – ja projekta teritorijā ir lauksaimniecības polderi;
2) valsts akciju sabiedrību "Latvijas valsts ceļi" – ja paredzēts zemes vienībai nodrošināt jaunu
piekļūšanas iespēju valsts autoceļam;
3) Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrāciju, bet, ja tāda nav izveidota, ar Valsts vides
dienesta reģionālo vides pārvaldi – ja projekta teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas;
4) publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju – ja zemes vienība robežojas ar
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslu vai paredzēts izveidot
jaunu pieslēgumu publiskās lietošanas dzelzceļam;
5) Satiksmes ministriju – ja projekta teritorijā atrodas valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka
teritorija.
7. Vadoties no minētā tiesiskā regulējuma un faktiskās situācijas:
1) zemes ierīcības projekts ir saskaņojams ar Auces novada būvvaldi;
2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc
brīvas izvēles atbilstoši LR Ministru Kabineta 23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 24.punkta nosacījumiem.
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Zemes
ierīcības likuma 5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un LR Ministru Kabineta
23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9., 10.
11.punktiem, un saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas
16.03.2011. lēmumu (prot.Nr.3), Auces novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Mazgaviļas”,
Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46940020020, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 46940020020 sadalīšanai divās daļās, atbilstoši šim lēmuma pievienotajam
grafiskajam pielikumam, ievērojot sekojošus nosacījumus:
1) zemes ierīcības projekts ir izstrādājams atbilstoši Zemes ierīcības likumam un
LR Ministru Kabineta 23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” nosacījumiem un saskaņojams ar Auces novada būvvaldi;
2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama
pēc brīvas izvēles atbilstoši LR MK 23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 24.punkta nosacījumiem.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr. 129
(prot.Nr.3, 34.§)

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
izsniegšanu akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži”
Auces novada dome ir izskatījusi akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži”, juridiskā
adrese „Sili”, Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, reģistrācijas
Nr.40003466281, 25.02.2011. iesniegumu (reģ.Nr.L-96/jur. 28.02.2011.) par bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
AS „Latvijas valsts meži” vēlas saņemt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļauju derīgo izrakteņu iegūšanai savā īpašumā „Ziemeļu purvs”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā.
Pie iesnieguma AS „Latvijas valsts meži” iesniedz šādus pielikumus:
- derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pasi (smilts atradne „Untupji”,
akceptēta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Derīgo izrakteņu krājumu
akceptēšanas komisijas sēdē 2008.gada 24.janvārī (prot.Nr.4));
- derīgo izrakteņu izvietojuma ieguves limitu;
- atradnes „Untupji” robežu plānu;
- zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus.
Pamatojoties uz LR likumu „Par zemes dzīlēm”, LR Ministru kabineta 2007.gada
24.aprīļa noteikumiem Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā
kārtība” un LR Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1055 „Noteikumi
par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju un atradnes pasi”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

4.

Izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju akciju sabiedrībai “Latvijas
valsts meži”, reģistrācijas Nr. 40003466281, smilts atradnei „Untupji” izmantošanai smilts
ieguvei, atļauja derīga līdz 2018.gada 11.februārim.
Noteikt derīgo izrakteņu ieguves limitu smilts atradnei „Untupji” izmantošanai smilts
ieguvei – 220,0 tūkst.m3.
Valsts nodeva 100,00 LVL apmērā par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
iemaksājama pirms atļaujas saņemšanas Auces novada pašvaldības bankas norēķinu kontā
– kā saņēmēju norādot Auces novada pašvaldību, reģ.nr. 90009116331, konts
LV86UNLA0050014275278, kods – UNLALV2X, a/s SEB banka.
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.
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Nr. 130
(prot.Nr.3, 35.§)

Par „Spodrības mēneša” un „Meža dienu” izsludināšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 16.03.2011. lēmumu (prot.Nr.3), Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Izsludināt „Spodrības mēnesi” un „Meža dienas” no 2011.gada 4.aprīļa līdz 8.maijam.

2.

Auces novada pašvaldības izpilddirektoram A.Lerham organizēt lēmuma izpildi.
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Nr. 131
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Par projektu „Brīvdabas estrādes būvniecība Auces novada Bēnes pagastā”
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 „Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un
Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
„Pamatpakalpojumu ekonomikai un iedzīvotājiem””, ņemot vērā Attīstības, plānošanas un
vides pastāvīgās komitejas 16.03.2011. lēmumu (prot.Nr.3), Auces novada dome NOLEMJ:
3.

Sagatavot projekta „Brīvdabas estrādes būvniecība Auces novada Bēnes pagastā”
pieteikumu un iesniegt Lauku Atbalsta Dienestā Latvijas Lauku attīstības programmas
2007. - 2013.gadam pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
finansējuma saņemšanai.

4.

Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt no Auces novada pašvaldības budžeta
līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i., LVL 17744.26
(Septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri lati 26 santīmi) un PVN izmaksas
LVL 39037.37 (Trīsdesmit deviņi tūkstoši trīsdesmit septiņi lati 37 santīmi) apmērā no
projekta kopējām izmaksām. Kopējās izmaksas LVL 216480.00 (Divi simti sešpadsmit
tūkstoši četri simti astoņdesmit lati 00 santīmi). Pašvaldības līdzfinansējums 10% un
PVN izmaksas LVL 56781.63 apmērā tiks segtas no Auces novada pašvaldības budžeta,
ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

5.

Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski parakstīt ar projekta
iesniegšanu un realizāciju saistītos dokumentus, viņa prombūtnes gadījumā – Auces
novada domes priekšsēdētāja vietnieci Viju Keršus.
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Nr. 132
(prot.Nr.3, 37.§)

Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra
sniegto maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra vadītājas
A.Segliņas iesniegto maksas pakalpojumu tarifu projektu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
domes Finanšu komitejas 16.03.2011. lēmumu (prot.Nr.3), Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra sniegto maksas
pakalpojumu tarifus (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Auces novada domes 25.11.2009. sēdes lēmuma (prot.Nr.8,
15.§) pielikuma „Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra sniegto maksas
pakalpojumu tarifi” 11., 18.punktus.
3. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.aprīlī.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra
vadītāja A.Segliņa.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

PIELIKUMS
Auces novada domes
2011.gada 23.marta sēdes
lēmumam Nr.132 „Par Auces novada
Pieaugušo izglītības un informācijas centra
sniegto maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”
(prot.Nr.3, 37.§)

Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra
sniegto maksas pakalpojumu tarifi

1. Interneta izmantošana – 0,50 Ls par stundu, neieskaitot PVN;
2. Informācijas meklēšana, e-pakalpojumu sniegšana – 5,00 Ls par stundu, neieskaitot
PVN.
3. Valsts ieņēmuma dienesta skaidrojošie semināri un citu valsts pārvaldes dienestu un
aģentūru konsultatīvi un informatīvi semināri – 2,00 Ls par stundu, neieskaitot PVN, no
katra dalībnieka.
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LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.martā

Nr. 133
(prot.Nr.3, 38.§)

Par Auces novada domes 26.01.2011. lēmuma Nr.51 “Par zemi zemes reformas
pabeigšanai” atcelšanu un zemes atzīšanu par piekritīgu valstij

Pamatojoties uz LR Valsts Zemes dienesta 04.03.2011. vēstuli Nr.2-04.1-Z/54 , likuma
“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
4.1 panta 3.daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atcelt Auces novada domes 26.01.2011. lēmumu Nr.51 (prot.Nr.1, 52.§) “Par zemi zemes
reformas pabeigšanai”.

2.

Atzīt, ka:
2.1. zemesgabals Raiņa ielā 8, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr.46050070704, platība
559 m2, piekrīt valstij;
2.2. zemesgabals Pils ielā 15, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr.46050050508, platība
1302 m2, piekrīt valstij.
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LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.martā

Nr. 136
(prot.Nr.3, 41.§)

Par domes priekšsēdētāja komandējumu

Sakarā ar Zemgales Plānošanas reģiona organizēto pieredzes apmaiņas darba vizīti
Vroclavā, Lejas Silēzijas reģionā (Polijā), Zemgales lauku teritoriju Mobilitātes plāna izstrādes
ietvaros, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Komandēt Auces novada domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski no 2011.gada 28.marta līdz
31.martam uz Vroclavu, Lejas Silēzijas reģionā, Polijā.
2. Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda domes priekšsēdētāja
vietniece Vija Keršus.
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