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. 6
Aucē

2011.gada 25.maijā

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

Darba kārtība:
1. Par Auces novada pašvaldības 2010. gada budţeta izpildes pārskata apstiprināšanu.
2. Par Auces novada pašvaldības Vītiņu teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam
grozījumu pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu par galīgo redakciju.
3. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai.
4. Par konkursu „Auces novads – sakopts un zaļojošs novads”.
5. Par adrešu un nosaukumu piešķiršanu un maiņu nekustamajiem īpašumiem Auces
novadā.
6. Par zemesgabala Varoņu ielā 4A, Aucē, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
7. Par nekustamā īpašuma Kaļķu ielā 4, Aucē, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu.
8. Par nekustamā īpašuma „Vecbebri”, Vītiņu pagastā, lietošanas mērķa maiņu.
9. Par zemes īpašuma „Zusmaņi”, Vītiņu pagastā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Kalna Kates”, Vecauces pagastā,
Auces novadā, sadalīšanai.
11. Par nekustamā īpašuma „Mazgaviļas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu.
12. Par nekustamā īpašuma „Ķeveles katlu māja”, Ķevelē, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
13. Par zemesgabala „Dzirnavas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
14. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu Auces vidusskolai.
15. Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites.
16. Par Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites.
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Laimai Mālderei.
18. Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Edgaram Šēlam.
19. Par īres tiesību piešķiršanu Jolantai Zeilišai.
20. Par īres tiesību piešķiršanu Egitai Nikolajevai.
21. Par Edija Balševica reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
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22. Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestāţu darba grafiku 2011.gada vasaras
mēnešos.
23. Par rotaļu grupas atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē „Vecauce”.
24. Par Auces novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un
apbalvošanas kārtību.
25. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Inga Barvide, Valdis Bergmanis, Inita Bilkšte, Māris Eihmanis, Gints Kaminskis,
Biruta Kārkla, Vija Keršus, Larisa Marcinkus, Agris Mellis, Lauris Špels, Dzintars Zeltiņš.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja Inese Valtere, Attīstības nodaļas vadītāja Sandra Zesere.
Uzaicinātās personas – SIA „Revidents un grāmatvedis” zvērināta revidente Sandra Vilcāne.
Nepiedalās – deputāts Arnis Hofmanis, neierašanās iemesls nav zināms; deputāts Andris
Melderis, neierašanās iemesls nav zināms; Guntis Šēfers, neierašanās iemesls nav zināms;
deputāts Andris Šulgins, neierašanās iemesls nav zināms.

1.§
Par Auces novada pašvaldības 2010. gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.173 „Par Auces novada pašvaldības 2010. gada budţeta izpildes pārskata
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

2.§
Par Auces novada pašvaldības Vītiņu teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu
pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu par galīgo redakciju
(ziņo: S.Zesere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.174 „Par Auces novada pašvaldības Vītiņu teritorijas plānojuma
2006.-2018.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu par galīgo redakciju”.
Lēmums pievienots protokolam.
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3.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
(ziņo: S.Zesere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.175 „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par
saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai”. Lēmums pievienots
protokolam.

4.§
Par konkursu „Auces novads – sakopts un zaļojošs novads”
(ziņo: S.Zesere; G.Kaminskis, M.Eihmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.176 „Par konkursu „Auces novads – sakopts un zaļojošs novads””.
Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par adrešu un nosaukumu piešķiršanu un
maiņu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā
(ziņo: G.Kaminskis, I.Bilkšte)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.177 „Par adrešu un nosaukumu piešķiršanu un maiņu nekustamajiem
īpašumiem Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par zemesgabala Varoņu ielā 4A, Aucē, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.178 „Par zemesgabala Varoņu ielā 4A, Aucē, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu”. Lēmums pievienots protokolam.
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7.§
Par nekustamā īpašuma Kaļķu ielā 4, Aucē, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.179 „Par nekustamā īpašuma Kaļķu ielā 4, Aucē, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

8.§
Par nekustamā īpašuma „Vecbebri”, Vītiņu pagastā, lietošanas mērķa maiņu
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.180 „Par nekustamā īpašuma „Vecbebri”, Vītiņu pagastā, lietošanas mērķa
maiņu”. Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par zemes īpašuma „Zusmaņi”, Vītiņu pagastā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.181 „Par zemes īpašuma „Zusmaņi”, Vītiņu pagastā, sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam.

10.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Kalna Kates”, Vecauces pagastā,
Auces novadā, sadalīšanai
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.182 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Kalna Kates”,
Vecauces pagastā, Auces novadā, sadalīšanai”. Lēmums pievienots protokolam.
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11.§
Par nekustamā īpašuma „Mazgaviļas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.183 „Par nekustamā īpašuma „Mazgaviļas”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

12.§
Par nekustamā īpašuma „Ķeveles katlu māja”, Ķevelē, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus, L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.184 „Par nekustamā īpašuma „Ķeveles katlu māja”, Ķevelē, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

13.§
Par zemesgabala „Dzirnavas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.185 „Par zemesgabala „Dzirnavas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

14.§
Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu Auces vidusskolai
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.186 „Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu Auces vidusskolai”.
Lēmums pievienots protokolam.
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15.§
Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.187 „Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites”. Lēmums pievienots protokolam.
16.§
Par Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.188 „Par Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites”. Lēmums pievienots protokolam.
17.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Laimai Mālderei
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.189 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Laimai
Mālderei”. Lēmums pievienots protokolam.
18.§
Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Edgaram Šēlam
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.190 „Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
Edgaram Šēlam”. Lēmums pievienots protokolam.
19.§
Par īres tiesību piešķiršanu Jolantai Zeilišai
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis, M.Eihmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.191 „Par īres tiesību piešķiršanu Jolantai Zeilišai”. Lēmums pievienots
protokolam.
20.§
Par īres tiesību piešķiršanu Egitai Nikolajevai
(ziņo: V.Keršus, G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.192 „Par īres tiesību piešķiršanu Egitai Nikolajevai”. Lēmums pievienots
protokolam.

21.§
Par Edija Balševica reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa
jautājumu risināšanā
(ziņo: V.Keršus, G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.193 „Par Edija Balševica reģistrēšanu Auces novada pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Lēmums pievienots protokolam.

22.§
Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba grafiku 2011.gada vasaras
mēnešos
(ziņo: G.Kaminskis; I.Bilkšte, M.Eihmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.194 „Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestāţu darba grafiku
2011.gada vasaras mēnešos”. Lēmums pievienots protokolam.

23.§
Par rotaļu grupas atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē „Vecauce”
(ziņo: G.Kaminskis; I.Bilkšte)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.195 „Par rotaļu grupas atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē
„Vecauce””. Lēmums pievienots protokolam.

24.§
Par Auces novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un
apbalvošanas kārtību
(ziņo: A.Mellis; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.196 „Par Auces novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu
izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību”. Lēmums pievienots protokolam.

25.§
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
(G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.197 „Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu”. Lēmums pievienots
protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.05.

Sēdes vadītājs

_________________________

G.Kaminskis

Sēdes protokolētāja

________________________

E.Lintiņa

Protokols parakstīts 26.05.2011.

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 25.maijā

Nr. 173
(prot.Nr.6, 1.§)

Par Auces novada pašvaldības 2010. gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, Auces
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Auces novada pašvaldības konsolidēto 2010.gada budţeta izpildes pārskatu, tajā
skaitā budţeta izpildes rādītājus:
1. Kopsavilkuma bilance uz 31.12.2010. – Ls 9 195 448.
2. Pamatbudţeta naudas plūsma: ieņēmumi – Ls 4 409 732, izdevumi – Ls 4 239 993, naudas
līdzekļu atlikums gada sākumā – Ls 355 852, gada beigās – Ls 525 591.
3. Speciālā budţeta naudas plūsma: ieņēmumi – Ls 194 080, izdevumi – Ls 215 184, naudas
līdzekļu atlikums gada sākumā – Ls 32 559, gada beigās – Ls 11 455.
4. Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu naudas plūsma: ieņēmumi – Ls 3 611, izdevumi –
Ls 4 193, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – Ls 6 385, gada beigās – Ls 5 803.
5. Valsts kases aizdevumu atmaksa – Ls 143 869.

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 25.maijā

Nr. 174
(prot.Nr.6, 2.§)

Par Auces novada pašvaldības Vītiņu teritorijas plānojuma
2006. – 2018.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas
apstiprināšanu par galīgo redakciju
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 42.1.apakšpunktu un 45.punktu, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības Vītiņu teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam
grozījumu pilnveidoto redakciju kā galīgo redakciju.

2.

Nosūtīt Auces novada pašvaldības Vītiņu teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam
grozījumu galīgo redakciju Zemgales plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.

3.

Elektroniski paziņot institūcijām, kas sniedza atzinumus par Auces novada pašvaldības
Vītiņu teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu 1.redakciju, par vietu un laiku,
kurā vismaz trīs nedēļas var iepazīties ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo
redakciju un iesniegt atsauksmes, un publicēt šādu paziņojumu vietējā laikrakstā un
pašvaldības mājas lapā.

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 25.maijā

Nr. 175
(prot.Nr.6, 3.§)

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumu Nr. 912 „Ūdensapgādes,
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” prasībām, saskaņā ar domes
Attīstības, plānošanas un vides komitejas 18.05.2011. lēmumu (prot.Nr.5) , Auces novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Projektēšanas biroja "Ē. Tilgalis un partneri" izstrādāto un 2011. gadā iesniegto
tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Auces novada Lielauces
pagasta Lielauces ciemā”.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības budžets
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

LVL
252 339.95
205 934.38
31 640.16
179 294.22
46 405.57

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Pasākums
U1

Pasākuma mērķis
Ūdens ņemšanas vietas
sakārtošana, lai nodrošinātu
tādu dzeramā ūdens padeves
sistēmu, kas atbilstu Padomes
direktīvas par dzeramā ūdens
kvalitātes prasībām: EP
Direktīva 98/83/EK un
attiecīgie MK 2003. gada 29.
aprīļa noteikumi Nr. 235
„Dzeramā ūdens obligātās

Veicamie uzdevumi

Raksturojums

Urbuma izbūve
Jauna artēziskā
Dziļurbuma sūknis jaunajam urbuma izbūve
urbumam, t.sk., akas virsbūve, H=110m
automātika, frekvenču
pārveidotājs
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U2

U3

U4

U5

nekaitīguma un kvalitātes
prasības, monitoringa un
kontroles kārtība”.
Kā noteikts ES Direktīvā
Artēziskā urbuma tamponēšana Urbumu „Centrs
98/83/EC, Cilvēku patēriņam
vecs”, „Centrs
paredzētā ūdens kvalitāte, un
jauns” un „Uzvara”
papildus atbilstoši Latvijas MK
tamponēšana
noteikumu Nr.235 (29.04.03)
H1=90m, H2=72m,
prasībām (Par dzeramā ūdens
H3=90m
obligātās nekaitīguma un
kvalitātes prasībām,
monitoringu un kontroles
kārtību), kur tās ir
pielietojamas.
Ūdens tīklu izbūve, lai
Jaunu ūdensvada tīklu izbūve Jaunu ūdensvada
nodrošinātu dzeramā ūdens
L=635m, PE DN110
tīklu izbūve
pakalpojumus, kas atbilstu
pieslēdzot CŪS
Padomes direktīvas par
„Uzvaras” CŪS
dzeramā ūdens kvalitātes
„Centrs’’ L=635m
prasībām: EP Direktīva
98/83/EK un attiecīgie MK
2003. gada 29. aprīļa
noteikumi Nr. 235 „Dzeramā
ūdens obligātās nekaitīguma
un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles
kārtība”.
Ūdens tīklu rekonstrukcija, lai Esošā ūdensvada
Esošā ūdensvada
nodrošinātu tādu dzeramā rekonstrukcija PE DN63
rekonstrukcija,
ūdens padeves sistēmu, kas Esošā ūdensvada
sacilpošana
atbilstu Padomes direktīvas par rekonstrukcija PE DN75
L=1010m
dzeramā
ūdens
kvalitātes Esošā ūdensvada
prasībām:
EP
Direktīva rekonstrukcija PE DN110
98/83/EK un attiecīgie MK
2003.
gada
29.
aprīļa
noteikumi Nr. 235 „Dzeramā
ūdens obligātās nekaitīguma
un
kvalitātes
prasības,
monitoringa
un
kontroles
kārtība”.
Ūdens zudumu ūdensvada tīklā
samazināšana ļaus samazināt
ūdens ieguvi un enerģijas
patēriņu, atbilstoši EP
Direktīvai 2000/60/EK (2000.
gada 23. oktobris), kas atbalsta
efektīvu un ilgtspējīgu ūdens
izmantošanu.
Rekonstruējot ūdenstorni tiks Atbalstkonstrukcijas
Ūdenstorņa
nodrošināta stabila (droša)
rekonstrukcija
„Centrs”
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U6

U7

U9

U11
K1

K2

ūdensapgāde ar nepieciešamo Rezervuāra tīrīšana
rekonstrukcija
spiedienu CŪS, kā arī sadzīves Stāvvadu, armatūras nomaiņa V=66m3
un ugunsdzēsības ūdens.
Ūdens kvalitātes uzlabošana un ŪAS iekārtu uzstādīšana Qmax= ŪAS iekārtu
nepārtrauktas ūdens padeves 2m3/h
uzstādīšana
nodrošināšana, lai nodrošinātu ŪAS esošās ēkas
Qmax= 2m3/h
tādu dzeramā ūdens padeves rekonstrukcija
sistēmu, kas atbilstu Padomes
direktīvas par dzeramā ūdens
kvalitātes prasībām: EP
Direktīva 98/83/EK un
attiecīgie MK 2003. gada 29.
aprīļa noteikumi Nr. 235
„Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes
prasības, monitoringa un
kontroles kārtība”.
Ūdenstornis ir fiziski un morāli Ūdenstorņa „Uzvaras”
Ūdenstorņa
novecojis, nepilda savas
atslēgšana no sistēmas
„Uzvaras”
funkcijas.
atslēgšana no
sistēmas V=15m3
Ugunsdzēsības vajadzību
Ugunsdzēsības hidrantu
Ugunsdzēsības
nodrošināšanai.
uzstādīšana DN110
hidrantu
uzstādīšana 2 gab.
Ūdens resursu racionāla
Ūdens skaitītāja mezgls
Ūdens skaitītāja
izmantošana
(uzstādāmi uz māju ievadiem) mezgls 35 gab.
Kanalizācijas sistēmas
Bioloģiskās notekūdeņu
Jaunas bioloģiskās
sakārtošana, lai nodrošinātu
attīrīšanas iekārtas q=30 m3
notekūdeņu
visu notekūdeņu savākšanu,
(t.sk. nostādināšanas aka
attīrīšanas iekārtas
attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši liekajām dūņām Ø1.5m,
Q=45 m3/dnn
apdzīvoto vietu notekūdens
H=2m)
attīrīšanas standarta prasībām: Palīgēka (esošās ēkas
EP Direktīva 91/271/EEK un renovācija)
attiecīgie MK 2002. gada 22. Teritorijas labiekārtošana (ţogs
janvāra noteikumi Nr. 34 „Par 100 m, vārti)
piesārņojošo vielu emisiju
Pārvietojamā ģeneratora
ūdenī”, kas nosaka prasības
uzstādīšana
notekūdeņu attrīšanai un
Notekūdeņu no septiķiem un
centralizētu kanalizācijas
pakalpojumu nodrošināšana izsmeļamajām bedrēm
pieņemšanas akas/kameras
tajās teritorijās, kur jau ir
uzstādīšana
nodrošināta ūdensapgāde.
Kanalizācijas sistēmas
Jauna pašteces vada
paplašināšana, lai nodrošinātu izbūvēšana, PP DN200
visu notekūdeņu savākšanu,
attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši
apdzīvoto vietu notekūdens
attīrīšanas standarta prasībām:
EP Direktīva 91/271/EEK un
attiecīgie MK 2002. gada 22.

Jauna pašteces vada
izbūvēšana
L=600m
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K4

K6

janvāra noteikumi Nr. 34 „Par
piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī”, kas nosaka prasības
notekūdeņu attrīšanai un
centralizētu kanalizācijas
pakalpojumu nodrošināšana
tajās teritorijās, kur jau ir
nodrošināta ūdensapgāde.
Kanalizācijas sistēmas
Jauna kanalizācijas spiedvada
sakārtošana, lai nodrošinātu
izbūvēšana PE DN110
visu notekūdeņu savākšanu,
attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši
apdzīvoto vietu notekūdens
attīrīšanas standarta prasībām:
EP Direktīva 91/271/EEK un
attiecīgie MK 2002. gada 22.
janvāra noteikumi Nr. 34 „Par
piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī”, kas nosaka prasības
notekūdeņu attrīšanai un
centralizētu kanalizācijas
pakalpojumu nodrošināšana
tajās teritorijās, kur jau ir
nodrošināta ūdensapgāde.
Kanalizācijas sistēmas
Jaunas kanalizācijas sūkņu
sakārtošana, lai nodrošinātu
stacijas būvniecība
visu notekūdeņu savākšanu,
Palīgierīces (sūkņi)
attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši
apdzīvoto vietu notekūdens
attīrīšanas standarta prasībām:
EP Direktīva 91/271/EEK un
attiecīgie MK 2002. gada 22.
janvāra noteikumi Nr. 34 „Par
piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī”, kas nosaka prasības
notekūdeņu attrīšanai un
centralizētu kanalizācijas
pakalpojumu nodrošināšana
tajās teritorijās, kur jau ir
nodrošināta ūdensapgāde.

Jauna kanalizācijas
spiedvada
izbūvēšana
L=250m

Jaunas
kanalizācijas sūkņu
stacijas būvniecība
1 gab. Q=1m3/h

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Auces novada domes ieguldījuma daļu 31 640.16 LVL, kas
sastāda 12,30 % no projekta kopējām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma
saņemšanai 179 294.22 LVL.
5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu.
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7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam
nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek
izvirzītas KF/ERAF finansējuma saņēmējam.

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 25.maijā

Nr. 176
(prot.Nr.6, 4.§)

Par konkursu „Auces novads – sakopts un zaļojošs novads”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā
ar domes Attīstības, plānošanas un vides pastāvīgās komitejas ierosinājumu (18.05.2011. prot.
Nr.5), Auces novada dome NOLEMJ:
1. Organizēt konkursu „Auces novads – sakopts un zaļojošs novads”.
2. Apstiprināt konkursa „Auces novads – sakopts un zaļojošs novads” nolikumu (pielikumā).

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

APSTIPRINĀTS
ar Auces novada domes
25.05.2011. lēmumu Nr.176
(prot.Nr.6, 4.§)

Konkursa „Auces novads - sakopts un zaļojošs novads"
NOLIKUMS
I. Vispārēji noteikumi
1. Konkurss „Auces novads - sakopts un zaļojošs novads" (turpmāk - Konkurss) ir Auces
novada domes un pašvaldības organizēts konkurss Auces novada administratīvo teritoriju
attīstības veicināšanai.
2. Konkurss ir ikgadējs un tas notiek ar domes lēmumu noteiktā laikā.
II. Konkursa mērķis un uzdevumi
3. Konkursa mērķis ir veicināt Auces novada teritoriālo pārvalţu un centrālās administrācijas
(Auces pilsētā) sadarbību ar savas administratīvās teritorijas vietējo sabiedrību teritorijas
sakopšanā un pilsoniskās sabiedrības veidošanā.
4. Konkursa uzdevumi:
4.1. Noteikt labāko no pieteiktajiem pretendentiem nominācijās:
4.1.1. ,,Sakoptākā privātmāja",
4.1.2. „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja",
4.1.3. „Sakoptākā lauku sēta”,
4.1.4. ,,Sakoptākā iestāde",
4.1.5. ,,Sakoptākais uzņēmums",
4.1.6. ,,Iedzīvotājiem draudzīgākā tirgotava",
4.1.7. „Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums";
4.2. Komisijai ir tiesības izvirzīt papildus nominācijas.
III. Konkursa nomināciju pieteikšana un vērtēšana
5. Katra administratīvās teritorijas pārvalde domes lēmumā noteiktajos termiņos organizē
pretendentu pieteikšanos savai teritorijai atbilstošajām nominācijām.
6. Pretendentus vērtē komisija šādā sastāvā:
6.1. Attīstības, plānošanas un vides komitejas priekšsēdētājs - komisijas
priekšsēdētājs;
6.2. Izpilddirektors - komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
6.3. Izpilddirektora vietnieks - komisijas loceklis;
6.4. Pagastu pārvalţu vadītāji – komisijas locekļi;
6.5. Attīstības nodaļas 2 darbinieki - komisijas locekļi;
6.6. Lauku attīstības speciālists - komisijas sekretārs.
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7. Komisija vērtē pretendentus klātienē pēc iepriekš izsludināta plāna un pēc komisijas
apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem.
8. Vērtēšanā pielieto šādu punktu sistēmu - katrā nominācijā maksimāli iespējamais punktu
skaits ir vienāds ar pretendentu skaitu. Komisijas locekļi sarindo attiecīgās nominācijas
pretendentus pēc to rezultāta, ar visaugstāko punktu skaitu novērtējot labāko.
9. Konkursa uzvarētāji nominācijās atkārtoti var piedalīties konkursā ne ātrāk kā pēc diviem
gadiem.
IV. Konkursa uzvarētāju paziņošana
10. Komisijas apstiprinātos konkursa rezultātus paziņo Auces novada svētku pasākumu laikā.
11. Uzvarētāji katrā nominācijā tiek apbalvoti ar Konkursa atzinības rakstiem un balvām.
12. Konkursa kopējais balvu fonds līdz 500 LVL (pieci simti latu).

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 25.maijā

Nr. 177
(prot.Nr.6, 5.§)

Par adrešu un nosaukumu piešķiršanu
un maiņu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 26.04.2011. vēstuli
Nr.2-04.1-Z/183, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, LR Ministru Kabineta
03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un precizējot informāciju
Vienotajā kadastra informācijas sistēmā, Auces novada dome NOLEMJ:
Mainīt ēkas ar kadastra apzīmējumu 46760040203003 adresi no „Ezerkrasti”, Lielauce,
Lielauces pag., Auces nov., LV-3723, uz „Ezerkrasti 1”, Lielauce, Lielauces pag., Auces
nov., LV-3723;
2. Mainīt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050060604002001 adresi no Raiņa
iela 22-7, Auce, Auces nov., LV-3708, uz Raiņa iela 22A-1, Auces nov., LV-3708;
3. Mainīt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050060604002002 adresi no Raiņa
iela 22-8, Auce, Auces nov., LV-3708, uz Raiņa iela 22A-2, Auces nov., LV-3708;
4. Mainīt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46940040048001001 adresi no „Bungas”-1,
Bungas, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz „Bungu māja”-1, Bungas, Vītiņu pag.,
Auces nov., LV-3708;
5. Mainīt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46940040048001002 adresi no „Bungas”-2,
Bungas, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz „Bungu māja”-2, Bungas, Vītiņu pag.,
Auces nov., LV-3708;
6. Mainīt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46940040048001003 adresi no „Bungas”-3,
Bungas, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz „Bungu māja”-3, Bungas, Vītiņu pag.,
Auces nov., LV-3708;
7. Mainīt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46940040048001004 adresi no „Bungas”-4,
Bungas, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz „Bungu māja”-4, Bungas, Vītiņu pag.,
Auces nov., LV-3708;
8. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050424216001001 – Vītiņu
iela 29-1, Auce, Auces nov., LV-3708;
9. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050424216001002 – Vītiņu
iela 29-2, Auce, Auces nov., LV-3708;
10. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050424216001003 – Vītiņu
iela 29-3, Auce, Auces nov., LV-3708;
11. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050424216001004 – Vītiņu
iela 29-4, Auce, Auces nov., LV-3708;
1.
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12. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050424216001005 – Vītiņu
iela 29-5, Auce, Auces nov., LV-3708;
13. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050464603001001 – Vītiņu
iela 3-1, Auce, Auces nov., LV-3708;
14. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050464603001002 – Vītiņu
iela 3-2, Auce, Auces nov., LV-3708;
15. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050464603001003 – Vītiņu
iela 3-3, Auce, Auces nov., LV-3708;
16. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050464603001004 – Vītiņu
iela 3-4, Auce, Auces nov., LV-3708;
17. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050464603001005 – Vītiņu
iela 3-5, Auce, Auces nov., LV-3708;
18. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050202007002001 – Parka
iela 13A-1, Auce, Auces nov., LV-3708;
19. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050202007002002 – Parka
iela 13A-2, Auce, Auces nov., LV-3708;
20. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050202007002003 – Parka
iela 13A-3, Auce, Auces nov., LV-3708;
21. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050262615001001 – Brīvības
iela 7-1, Auce, Auces nov., LV-3708;
22. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050262615001003 – Brīvības
iela 7-2, Auce, Auces nov., LV-3708;
23. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050262615001005 – Brīvības
iela 7-3, Auce, Auces nov., LV-3708;
24. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46500010108001001 – „Baloţi”-1,
Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
25. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46500010108001002 – „Baloţi”-2,
Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
26. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46500020130001001 – „Kaijas”-1,
Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
27. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46500020130001002 – „Kaijas”-2,
Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
28. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46500020130001003 – „Kaijas”-3,
Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
29. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46500020130001004 – „Kaijas”-4,
Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
30. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46500020130001005 – „Kaijas”-5,
Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
31. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46500020130001006 – „Kaijas”-6,
Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
32. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46500020130001007 – „Kaijas”-7,
Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
33. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46500050171001001 – Līduma
iela 24-1, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
34. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46500050171001002 – Līduma
iela 24-2, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
35. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46500050185001001 – Līduma
iela 5-1, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
36. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46500050185001002 – Līduma
iela 5-2, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
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37. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46940010045001001 –
„Dobeskalni”-1, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3721;
38. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46940010045001002 –
„Dobeskalni”-2, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3721;
39. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46940010045001003 –
„Dobeskalni”-3, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3721;
40. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46940010045001004 –
„Dobeskalni”-4, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3721;
41. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46760030023001001 – „Kļaviņas”-1,
Lielauces pag., Auces nov., LV-3723;
42. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46760030023001002 – „Kļaviņas”-2,
Lielauces pag., Auces nov., LV-3723;
43. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46760030023001003 – „Kļaviņas”-3,
Lielauces pag., Auces nov., LV-3723;
44. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46760030023001004 – „Kļaviņas”-4,
Lielauces pag., Auces nov., LV-3723;
45. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46760030023001005 – „Kļaviņas”-5,
Lielauces pag., Auces nov., LV-3723;
46. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46760030023001006 – „Kļaviņas”-6,
Lielauces pag., Auces nov., LV-3723;
47. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46760030010001001 – „Lauvas”-1,
Lielauces pag., Auces nov., LV-3723;
48. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46760030010001002 – „Lauvas”-2,
Lielauces pag., Auces nov., LV-3723;
49. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46760030010001003 – „Lauvas”-3,
Lielauces pag., Auces nov., LV-3723;
50. Mainīt zemes īpašumam ar kadastra Nr.46500010203, platība 11,6 ha, nosaukumu no
„Aņītes”, Bēnes pagasts, Auces novads, uz „Annas”, Bēnes pagasts, Auces novads.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 25.maijā

Nr. 178
(prot.Nr.6, 6.§)

Par zemesgabala Varoņu ielā 4A, Aucē,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmo daļu un LR Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” II daļas 141.punktu un III daļas 18.punktu, un saskaņā ar domes
Attīstības, plānošanas un vides komitejas 18.05.2011. lēmumu (prot.Nr.5), Auces novada dome
NOLEMJ:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Auces novada pašvaldībai piekrītošam
zemesgabalam Varoņu iela 4A, Auce, Auces novads, kadastra Nr.46050353512, platība
1335 m2, no individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM – 0601) uz neapgūta dzīvojamo māju
apbūves zeme (NĪLM – 0600).

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 25.maijā

Nr. 179
(prot.Nr.6, 7.§)

Par nekustamā īpašuma Kaļķu ielā 4, Aucē,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmo daļu un LR Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” III daļas 16.2.punktu, un saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 18.05.2011. lēmumu (prot.Nr.5), Auces novada dome NOLEMJ:
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes īpašumam Kaļķu iela 4, Auce, Auces
novads, kadastra Nr.46050454509, platība 2548 m2, – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLM kods – 0601).

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 25.maijā

Nr. 180
(prot.Nr.6, 8.§)

Par nekustamā īpašuma „Vecbebri”, Vītiņu pagastā, lietošanas mērķa maiņu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmo daļu un LR Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” IV daļas 23. un 30.punktu, un saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 18.05.2011. lēmumu (prot.Nr.5), Auces novada dome NOLEMJ:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes īpašumam „Vecbebri”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, kadastra Nr.46940020199, platība 1,65 ha, no – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101) uz – dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (NĪLM – 0501).

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 25.maijā

Nr. 181
(prot.Nr.6, 9.§)

Par zemes īpašuma „Zusmaņi”, Vītiņu pagastā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Auces novada dome ir izskatījusi ******************
iesniegumu (reģistrēts
Nr.Ţ-176 06.05.2011.) par zemes īpašuma „Zusmaņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Zusmaņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, pieder
********************, un sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
46940050213 un 46940050299, ar kopplatību 2,1 ha. *********************** īpašuma
tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000436410.
Ar savu 2011.gada 6.maija iesniegumu ****************** norāda, ka no viņam
piederošā zemes īpašuma „Zusmaņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, vēlas atdalīt visu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 46940050213, un piešķirt jaunu nosaukumu – „Ezīši”, Vītiņu
pagasts, Auces novads.
Izskatot dokumentus konstatēts, ka vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta
nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
46940050213 atdalīšanai nav nepieciešama.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, un saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas
un vides komitejas 18.05.2011. lēmumu (prot. Nr.5), Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.

3.

4.

Atļaut atdalīt no zemes īpašuma „Zusmaņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46940050213, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 46940050213, 1,1 ha platībā.
No zemes īpašuma „Zusmaņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46940050213,
atdalāmajam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46940050213, 1,1 ha platībā, piešķirt
jaunu nosaukumu – „Ezīši”, Vītiņu pagasts, Auces novads, saskaņā ar šī lēmuma grafisko
pielikumu.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Ezīši”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, kadastra apzīmējums 46940050213, platība 1,1 ha – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
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 25.maijā

Nr. 182
(prot.Nr.6, 10.§)

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala
„Kalna Kates”, Vecauces pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
Auces novada dome ir izskatījusi ************ pilnvarotās personas *************
13.05.2011. iesniegumu par zemesgabala „Kalna Kates”, Vecauces pagastā, Auces novadā,
sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatē:
1. ************vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Kalna Kates”, Vecauces pagastā, Auces
novadā, kadastra Nr.46250010059, divās daļās atbilstoši šī lēmuma pielikumam.
2. Nekustamais īpašums „Kalna Kates” pieder ************ un sastāv no viena zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 46250010059 ar kopplatību 44,1 ha. ************īpašuma tiesības
reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Vecauces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0049 0803.
3. Saskaņā ar Auces pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu, Auces novada domes
lēmumiem, citiem normatīvajiem aktiem būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un
telpiskās plānošanas politikas jomā un Auces pilsētas domes lēmumiem, zemes īpašuma
„Kalna Kates” teritorijai nav paredzēta detālplānojuma izstrāde.
4. Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un vadoties no Zemes ierīcības likuma
8.panta 3.punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā
zemesgabalu (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 būvniecības, vides
aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības
domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi, zemes īpašuma „Kalna Kates” 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 robeţojas 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 domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas
18.05.2011. lēmumu (prot.Nr.5), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Kalna
Kates”, Vecauces pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46250010059, 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.

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 25.maijā

Nr. 183
(prot.Nr.6, 11.§)

Par nekustamā īpašuma „Mazgaviļas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu
Auces novada dome ir izskatījusi zemes īpašuma „Mazgaviļas”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, īpašnieka ********** 23.02.2011. iesniegumu par zemes īpašuma „Mazgaviļas”,
Vītiņu pagasts, Auces novads, sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Auces novada dome konstatēja:
1. **********vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Mazgaviļas”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
vienu zemesgabalu ar kadastra apzīmējums 46940020020, divās daļās.
2. Nekustamais īpašums „Mazgaviļas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā pieder ********** un
sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 53,6 ha, kadastra apzīmējumi
46940020019 un 46940020020. ********** īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles
zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.131.
3. Auces novada dome ar 2011.gada 23.marta lēmumu Nr.128 (prot.Nr.3, 33.§) „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Mazgaviļas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai” ir pieņēmusi lēmumu izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Mazgaviļas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
46940020020, sadalīšanai.
4. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis VSIA ”Latvijas Valsts mērnieks”, projekts saskaņots
Auces novada būvvaldē.
5. Zemes ierīcības projekts paredz :
5.1. sadalīt nekustamā īpašuma „Mazgaviļas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, zemesgabalu
ar kadastra apzīmējumu 46940020020, divās daļās, atdalot no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 46940020020 vienu zemes gabalu, pēc sadales izveidojot 25,3 ha lielu
paliekošo zemes vienību, kadastra apzīmējums 46940020020 (perspektīvais zemes
lietošanas mērķis un kods – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101), kuram piekļuve tiek paredzēta pa valsts reģionālo autoceļu
„Pūri-Auce-Grīvaiši” ar kadastra apzīmējumu 46940020203 un 7,9 ha lielu atdalīto
zemes gabalu bez kadastra apzīmējuma (perspektīvais zemes lietošanas mērķis un kods –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība, kods 0201), kuram
piekļuve tiek paredzēta pa valsts reģionālo autoceļu „Pūri-Auce-Grīvaiši” ar kadastra
apzīmējumu 46940020203 un pa ceļu, kurš atrodas uz zemes gabala ar kadastra
Nr.46940020020, teritorija, kura var kalpot par pamatu reālservitūta tiesības
nodibināšanai Civillikuma 1231.panta noteiktajā kārtībā;

29

5.2. noteikt atdalītajai zemes vienībai 7,9 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību
apgrūtinājumu:
110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,8 ha (6.).
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim lēmumam pievienoto
zemes ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma), pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, LR Ministru Kabineta 23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 10., 11. un 12.punktiem, un 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 domes
Attīstības, plānošanas un vides komitejas 18.05.2011. lēmumu (prot.Nr.5), Auces novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma), sadalot nekustamā
īpašuma „Mazgaviļas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu
46940020020 – divos atsevišķos zemesgabalos, piešķirot sadalītajiem nekustamajiem
īpašumiem sekojošus nosaukumus:
1.1. paliekošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no divām zemes vienībām:
kadastra apzīmējums 46940020020 un 46940020019, atstāt iepriekšējo nosaukumu –
„Mazgaviļas”, Vītiņu pagasts, Auces novads;
1.2. atdalītajam nekustamajam īpašumam bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība
7,9 ha, piešķirt nosaukumu – „Jaunmazgaviļas”, Vītiņu pagasts, Auces novads.
2. Zemesgabalam „Jaunmazgaviļas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, bez kadastra apzīmējuma,
kopējā zemes platība 7,9 ha, noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība, kods 0201.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu paliekošajai zemes vienībai
„Mazgaviļas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 4694002020:
120401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu
kanalizāciju – 0,1 ha (1.- apgrūtinājuma numurs plānā);
11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – 6,1 ha (2.);
110502 – tauvas joslas teritorija gar upi Avīkne – 0,2 ha (3.);
12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem – 1,8 ha (4.);
110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,9 ha (5.)
4. Noteikt atdalītajai zemes vienībai „Jaunmazgaviļas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, bez
kadastra apzīmējuma, 7,9 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu:
110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,8 ha (6.).
5. 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 25.maijā

Nr. 184
(prot.Nr.6, 12.§)

Par nekustamā īpašuma „Ķeveles katlu māja”, Ķevelē,
Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Auces novada domes Attīstības, plānošanas un vides
komitejas iesniegto ierosinājumu atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Ķeveles katlu māja”, Ķevelē, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kas sastāv no
zemesgabala 0,2095 ha platībā, kadastra numurs 46940020329, un uz tā atrodošās vienas
nedzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 46940020329001.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2011.gada 31.janvāra lēmumu, Auces
novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ķeveles katlu
māja”, Ķevele, Vītiņu pagasts, Auces novads, sastāvošu no viena zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 4694 002 0329, platība 0,2095 ha, un uz zemesgabala esošas vienas nedzīvojamās
ēkas, kadastra apzīmējums 4694 002 0329 001, par ko Vītiņu pagasta zemesgrāmatā atvērts
nodalījums Nr. 1000 0048 6848 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams Auces novada pašvaldības patstāvīgo
funkciju izpildei un pašreiz ir nodots nomas lietošanā.
Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā
īpašuma atsavināšana.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma 2011.gada 8.aprīlī veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi
sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.76, nekustamā īpašuma „Ķeveles katlu māja”, Ķevele, Vītiņu
pagasts, Auces novads, sastāvoša no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4694 002 0329,
platība 0,2095 ha, un uz zemesgabala esošas vienas nedzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums
46940020329001, tirgus vērtība ir noteikta Ls 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati) apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda LVL 68,00, kas ņemams vērā, nosakot
izsoles nosacīto sākumcenu.
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem nr. 109 “Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Ķeveles katlu māja”, Ķevele, Vītiņu pagasts, Auces novads,
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sastāvošu no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46940020329, platība 0,2095 ha,
un uz zemesgabala esošas vienas nedzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums
46940020329001.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ķeveles katlu māja”, Ķevele, Vītiņu pagasts, Auces
novads, kadastra Nr. 4694 002 0329, izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot
izsoles nosacīto sākumcenu Ls 2568,00 (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi lati)
apmērā.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ķeveles katlu māja”, Ķevele, Vītiņu pagasts, Auces
novads, kadastra Nr.4694 002 0329, izsoles komisiju sekojošā sastāvā :
1) izsoles komisijas priekšsēdētājs –
Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs;
2) izsoles komisijas locekļi:
pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis,
pašvaldības ekonomiste Ingrīda Kalve.
4. Publicēt sludinājumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Ķeveles katlu māja”, Ķevele, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra Nr. 4694 002 0329,
izsoli laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un „Auces novada vēstis”.
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APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2011.gada 25.maija
lēmumu Nr.184 (prot.Nr.6, 12.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Ķeveles katlu māja”, Ķevele, Vītiņu pagasts,
Auces novads, kadastra Nr. 4694 002 0329
IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi ( turpmāk tekstā - Noteikumi ) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kuri
reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ķeveles katlu māja”,
Ķevele, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus
un atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti.
1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas pamatojums – Auces novada domes 2011.gada 25.maija
lēmums Nr. 184 (prot.Nr.6, 12.§).
1.4. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.5. Izsoles norises vieta un laiks – 2011.gada 9.augustā plkst. 10:00.
1.6. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
2.1. Izsoles priekšmets - nekustamais īpašums, kas sastāv no vienas nedzīvojamās ēkas,
kadastra apzīmējums 4694 002 0329 001, un viena zemes gabala 0,2095 ha platībā, kadastra
numurs 4694 002 0329.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – lati 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – Ls 2568,00 (divi tūkstoši sešdesmit astoņi lati).
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – 1) Ls 1290,00 un papildus likumiskos procentus no
nenomaksātās pirkuma summas līdz samaksas dienai sešu mēnešu
laikā no izsoles dienas;
2) atlikto maksājumu Ls 1278,00 un papildus likumiskos procentus
līdz samaksas dienai viena gada laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā, notiek
Auces novada pašvaldībā, Auces novada pašvaldības sekretāres kabinetā darba laikā no
2011.gada 20.jūnija līdz 2011.gada 08.augusta plkst. 16:00.
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3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai :
apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes
institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;
attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi un attiecīgā valsts
reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu (izziņa ir derīga, ja tā
izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas);
attiecīgā valsts reģistra izziņu par pārstāvja paraksta tiesībām (izziņa ir derīga,
ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas) vai attiecīgās
institūcijas pilnvarojums.
2) Fiziskai personai:
pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.2.2. jāuzrāda :
1) Juridiskai personai :
kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2) Fiziskai personai :
pase - fiziskai personai;
kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Auces novada pašvaldības norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLAL2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
AS Latvijas Krājbanka, UBALLV2X, konta Nr.LV69UBAL2507163784001;
AS Citadele banka, PARXLV2X, konta Nr.LV40PARX0012447740001,
ar norādi "izsoles nodrošinājums".
4. Izsoles norises procedūra
4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti un
Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robeţās no izsolāmā nekustamā
īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā.
4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles
dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas
atzīmēšana ir jāturpina kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina.
Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam, ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā, jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.7. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
4.8. Izsoles uzvarētājam jāveic piedāvātās summas, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu,
nomaksu, samaksu saskaņā ar izsoles noteikumu 2.4.punktu.
4.9. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā, no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ir
jāparaksta pirkuma līgums.
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4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības
naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu.
4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
4.12. Nekustamā īpašuma ieguvējam jāievēro noslēgtais nomas līgums par nekustamā īpašuma
„Ķeveles katlu māja” nomu (pielikums pie noteikumiem).
5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos
minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē, starp tā dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un
gaitu.
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 25.maijā

Nr. 186
(prot.Nr.6, 14.§)

Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu Auces vidusskolai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot
Auces novada domes 24.02.2010. apstiprināto „Nolikumu par finanšu līdzekļu vai mantas
dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Auces novada pašvaldības iestādēs” un
domes Finanšu komitejas 18.05.2011. lēmumu (prot.Nr.5), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atļaut Auces vidusskolai pieņemt dāvinājumā no SIA „Tehnika Auce” kopēšanas iekārtu
Konica Bizhub 350 ar bilances vērtību Ls 2 500.00.

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces vidusskolas direktorei Indrai Špelai.
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 25.maijā

Nr. 187
(prot.Nr.6, 15.§)

Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
Pamatojoties uz Auces novada bibliotēkas vadītājas Jautrītes Fišeres 10.05.2011.
iesniegumu un domes Finanšu komitejas 18.05.2011. lēmumu (prot.Nr.5), Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces novada bibliotēkas materiālajām vērtībām 2043 bibliotēkas grāmatas
un 378 brošūras par kopējo bilances vērtību Ls 177.06 (viens simts septiņdesmit septiņi lati
06 santīmi), jo minētās grāmatas ir bojātas.

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada bibliotēkas vadītājai Jautrītei Fišerei.
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Nr. 188
(prot.Nr.6, 16.§)

Par Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
Pamatojoties uz Lielauces pagasta pārvaldes vadītāja 28.04.2011. un 11.05.2011.
iesniegumiem un aktiem par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, saskaņā ar domes Finanšu
komitejas 18.05.2011. lēmumu (prot.Nr.5), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Lielauces pagasta pārvaldes bilances:
1) Īles komunālās saimniecības vieglo automašīnu VW TRANSPORTER, reģ.Nr.EG4238,
izlaiduma gads 1988., bilances vērtība Ls 1 821.00, atlikusī vērtība LVL 0.00;
2) Lielauces komunālās saimniecības autobusu MERCEDES BENZ 0303, reģ.Nr.FC2963,
izlaiduma gads 1990., bilances vērtība Ls 9 900.20, atlikusī vērtība LVL 1570.18.

2.

Finanšu nodaļas vadītājai I.Valterei organizēt lēmuma 1.punkta izpildi.

3.

Uzdot pašvaldības izpilddirektora vietniekam A.Šaulim nodrošināt minēto transporta
līdzekļu noņemšanu no uzskaites un pārdošanu par brīvu cenu.

4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Lerham.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
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Nr. 194
(prot.Nr.6, 22.§)
Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestāžu
darba grafiku 2011.gada vasaras mēnešos

Pamatojoties uz Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās komitejas
17.05.2011. lēmumu (prot.Nr. 5), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pirmsskolas izglītības iestāţu darba grafiku 2011.gada vasaras
mēnešiem:
Pirmsskolas izglītības iestāde
(grupu skaits)
„Vecauce”
„Pīlādzītis”
„Mazulis”
„Rūķīši”
„Kāpēcīši”

2.

(4)
(3)
(3)
(3)
(2)

Slēgtas grupas

Darba laiks
7.15-18.15
7.30-18.00
7.30-18.00
7.15-18.15
Diennakts

jūnijā
1

jūlijā
1
slēgts
slēgts
slēgts
slēgts

augustā
1

1

Atļaut pirmsskolas izglītības iestādei „Vecauce” jūlija mēnesī atvērt 1 grupu bērnu
uzņemšanai no vasarā slēgtajām Auces novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēm.

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 25.maijā

Nr. 195
(prot.Nr.6, 23.§)

Par rotaļu grupas atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē „Vecauce”
Pamatojoties uz Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās komitejas
17.05.2011. lēmumu (prot.Nr. 5) un Finanšu komitejas 18.05.2011. lēmumu (prot.Nr.5), Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

Atvērt no 2011.gada 1.jūnija līdz 31.jūlijam rotaļu grupu 5-10 gadus veciem bērniem
pirmsskolas izglītības iestādē „Vecauce” ar darba laiku no 9.00-15.00.

2.

Atļaut pirmsskolas izglītības iestādei „Vecauce” pieņemt ziedojumus par grupas
apmeklējumu Ls 1,15 dienā.
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Nr. 196
(prot.Nr.6, 24.§)

Par Auces novada vispārizglītojošo skolu skolēnu
sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.pantu, pamatojoties uz Izglītības, kultūras,
jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās komitejas 17.05.2011. lēmumu (prot.Nr. 5) un Finanšu
komitejas 18.05.2011. lēmumu (prot.Nr.5), Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Par Auces novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu
izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību” (noteikumi pievienoti).
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APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2011.gada 25.maija
lēmumu Nr. 196 (prot.Nr.6, 24.§)

NOTEIKUMI
Aucē
2011.gada 25.maijā

Nr.1
Par Auces novada vispārizglītojošo skolu skolēnu
sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā izvērtējami Auces novada vispārizglītojošo skolu skolēnu
sasniegumi starpnovadu, Zemgales reģiona un valsts mēroga mācību priekšmetu
olimpiādēs un Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē – konkursā.

2.

Noteikumi nosaka arī apbalvošanas kārtību un naudas balvu apmērus un finansēšanas
avotus.
II. SKOLĒNU SASNIEGUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

3.

Auces novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumus vērtē ik gadus attiecīgā mācību
gada noslēgumā.

4.

Skolēnu sasniegumu izvērtēšanā ņem vērā rezultātus, kuri sasniegti:
4.1. Vēsturiskā novada, Zemgales reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs;
4.2. Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē-konkursā.

5.

Noteikumu 4.punktā minēto sasniegumu vērtēšanu veic Auces novada Izglītības, kultūras,
jaunatnes un sporta lietu pastāvīgā komiteja, saskaņā ar mācību priekšmetu olimpiāţu un
konkursu rezultātu vērtēšanas protokoliem attiecīgajā mācību gadā līdz kārtējā gada maija
mēneša 15.datumam.
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III. BALVU FONDS UN APBALVOŠANAS KĀRTĪBA
6.

Izcilāko skolēnu apbalvošanai izveido balvu fondu, kura līdzekļus veido novada domes
ikgadējā budţeta līdzekļi.

7.

Par izciliem panākumiem Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs skolēniem piešķir
Atzinības rakstu un naudas balvas šādos apmēros:
7.1. par 1.vietu – Ls 50;
7.2. par 2.vietu – Ls 35;
7.3. par 3.vietu – Ls 25;
7.4. par IZM Atzinības raksta iegūšanu – Ls 15.

8. Par Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē-konkursā individuālo vai grupu autoru iegūtu
8.1. pirmās pakāpes diplomu skolēnam vai autoru grupai piešķir Atzinības rakstu un
naudas balvu – Ls 50;
8.2. otrās pakāpes diplomu skolēnam vai autoru grupai piešķir Atzinības rakstu un
naudas balvu – Ls 35;
8.3. trešās pakāpes diplomu skolēnam vai autoru grupai piešķir Atzinības rakstu un
naudas balvu – Ls 25;
8.4. par izteiktu atzinību skolēnam vai autoru grupai piešķir Atzinības rakstu un
naudas balvu – Ls 15.
9. Ja vienu zinātnisko darbu izstrādā vairāki skolēni, iegūto summu sadala uz skolēnu skaitu.
10. Par panākumiem Zemgales reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferencē – konkursā skolēniem piešķir Atzinības rakstu un naudas
balvas šādos apmēros:
10.1. par 1.vietu – Ls 30;
10.2. par 2.vietu –Ls 20;
10.3. par 3.vietu – Ls 15.
11. Trīs absolūti labāko rezultātu ieguvējus starpnovadu (Auces, Dobeles, Tērvetes novadu)
mācību priekšmetu olimpiādēs apbalvo ar Atzinības rakstu un naudas balvu:
11.1. par 1.vietu – Ls 15;
11.2. par 2.vietu – Ls 12;
11.3. par 3.vietu –Ls 10.
12. Ja skolēns ieguvis vairākas godalgotās vietas, naudas balvu apmēru summē un izmaksā
noteikumos noteikto balvu apmēra kopsummā.
13. Naudas balvu pasniegšanu organizē novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa ikgadējā
svinīgā mācību priekšmetu olimpiāţu laureātu salidojumā.
14. Naudas balvas izmaksā saskaņā ar novada domes priekšsēdētāja rīkojumu un no tām ietur
likumos paredzētos nodokļus.
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