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. 8
Aucē

2011.gada 29.jūnijā

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.05.
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību.
Par īres tiesību piešķiršanu Uldim Kodem.
Par īres tiesību piešķiršanu Rolandam Trauceniekam.
Par īres tiesību piešķiršanu Ivaram Grundmanim.
Par īres tiesību piešķiršanu Guntai Valdmanei.
Par Maksima Kurloviča reģistrēšanu Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanas palīdzības reģistrā.
Par piekrišanu Lolitas Klovas iemitināšanai īrnieka īrētajā pašvaldībai piederošā dzīvojamā
telpā un dzīvesvietas deklarēšanai.
Par dienesta dzīvokļa izīrēšanu.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valdim Zuševicam.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Aigaram Milleram.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Aleksandram Galakam.
Par adrešu (nosaukumu) piešķiršanu un maiņu nekustamajiem īpašumiem Vītiņu pagastā.
Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bēnes pagastā.
Par uzmērītā zemesgabala Bērzu ielā 9, Aucē, Auces novadā, platības precizēšanu.
Par uzmērītā zemesgabala „Aņītes”, Bēnes pagastā, Auces novadā, platības precizēšanu.
Par Auces novada domes 25.05.2011. lēmuma Nr.181 „Par zemes īpašuma „Zusmaņi”,
Vītiņu pagastā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu” atcelšanu un zemes īpašuma
„Zusmaņi”, Vītiņu pagastā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala Sniķeres iela 10, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, sadalīšanai.
Par nekustamā īpašuma „Zari”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Ezera iela 30 B, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par zemesgabala „Korsakaite”, Vītiņu pagastā, atsavināšanu.
Par zemesgabala „Mārči”, Vītiņu pagastā, atsavināšanu.
Par Auces novada pašvaldības publiskā pārskata par 2010.gadu apstiprināšanu.
Par grozījumiem noteikumos „Par Auces novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu
īpašumā un valdījumā esošo ēku vai neapdzīvojamo telpu iznomāšanu”.
Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu ”Losbergi” Vītiņu
pagastā.
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26. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu Teodora Celma
iela 12 – 6, Bēnes pagastā.
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Inga Barvide, Valdis Bergmanis, Māris Eihmanis, Arnis Hofmanis, Gints Kaminskis,
Biruta Kārkla, Agris Mellis, Lauris Špels, Dzintars Zeltiņš.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja Inese Valtere, Attīstības nodaļas vadītāja Sandra Zesere, nekustamā īpašuma
speciālists Gints Memmēns.
Nepiedalās – deputāte Inita Bilkšte, neierašanās iemesls – darba pienākumi; Vija Keršus;
Larisa Marcinkus, neierašanās iemesls nav zināms; deputāts Andris Melderis, neierašanās
iemesls nav zināms; Guntis Šēfers, neierašanās iemesls – darba pienākumi; deputāts Andris
Šulgins, neierašanās iemesls – darba pienākumi.

Sēdes vadītājs ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildus jautājumu un balsot par sēdes darba
kārtības papildināšanu:
1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Skābji”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai.
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
jautājums tiek iekļauts darba kārtībā.
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību.
Par īres tiesību piešķiršanu Uldim Kodem.
Par īres tiesību piešķiršanu Rolandam Trauceniekam.
Par īres tiesību piešķiršanu Ivaram Grundmanim.
Par īres tiesību piešķiršanu Guntai Valdmanei.
Par Maksima Kurloviča reģistrēšanu Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanas palīdzības reģistrā.
Par piekrišanu Lolitas Klovas iemitināšanai īrnieka īrētajā pašvaldībai piederošā dzīvojamā
telpā un dzīvesvietas deklarēšanai.
Par dienesta dzīvokļa izīrēšanu.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valdim Zuševicam.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Aigaram Milleram.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Aleksandram Galakam.
Par adrešu (nosaukumu) piešķiršanu un maiņu nekustamajiem īpašumiem Vītiņu pagastā.
Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bēnes pagastā.
Par uzmērītā zemesgabala Bērzu ielā 9, Aucē, Auces novadā, platības precizēšanu.
Par uzmērītā zemesgabala „Aņītes”, Bēnes pagastā, Auces novadā, platības precizēšanu.
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16. Par Auces novada domes 25.05.2011. lēmuma Nr.181 „Par zemes īpašuma „Zusmaņi”,
Vītiņu pagastā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu” atcelšanu un zemes īpašuma
„Zusmaņi”, Vītiņu pagastā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala Sniķeres iela 10, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, sadalīšanai.
18. Par nekustamā īpašuma „Zari”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma Ezera iela 30 B, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
20. Par zemesgabala „Korsakaite”, Vītiņu pagastā, atsavināšanu.
21. Par zemesgabala „Mārči”, Vītiņu pagastā, atsavināšanu.
22. Par Auces novada pašvaldības 2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
23. Par grozījumiem noteikumos „Par Auces novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu
īpašumā un valdījumā esošo ēku vai neapdzīvojamo telpu iznomāšanu”.
24. Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai.
25. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu ”Losbergi” Vītiņu
pagastā.
26. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu Teodora Celma
iela 12 – 6, Bēnes pagastā.
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
28. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Skābji”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai.
1.§
Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.201 „Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību”.
Lēmums pievienots protokolam.
2.§
Par īres tiesību piešķiršanu Uldim Kodem
(ziņo: G.Kaminskis; L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.202 „Par īres tiesību piešķiršanu Uldim Kodem”. Lēmums pievienots
protokolam.
3.§
Par īres tiesību piešķiršanu Rolandam Trauceniekam
(ziņo: G.Kaminskis; L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.203 „Par īres tiesību piešķiršanu Rolandam Trauceniekam”. Lēmums
pievienots protokolam.
4.§
Par īres tiesību piešķiršanu Ivaram Grundmanim
(ziņo: G.Kaminskis; L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.204 „Par īres tiesību piešķiršanu Ivaram Grundmanim”. Lēmums
pievienots protokolam.
5.§
Par īres tiesību piešķiršanu Guntai Valdmanei
(ziņo: G.Kaminskis; L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.205 „Par īres tiesību piešķiršanu Guntai Valdmanei”. Lēmums pievienots
protokolam.
6.§
Par Maksima Kurloviča reģistrēšanu Auces novada pašvaldības
dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.206 „Par Maksima Kurloviča reģistrēšanu Auces novada pašvaldības
dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā”. Lēmums pievienots protokolam.
7.§
Par piekrišanu Lolitas Klovas iemitināšanai īrnieka īrētajā
pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpā un dzīvesvietas deklarēšanai
(ziņo: G.Kaminskis; L.Špels, B.Kārkla)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.207 „Par piekrišanu Lolitas Klovas iemitināšanai īrnieka īrētajā
pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpā un dzīvesvietas deklarēšanai”. Lēmums pievienots
protokolam.
8.§
Par dienesta dzīvokļa izīrēšanu
(ziņo: G.Kaminskis; L.Špels, A.Hofmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.208 „Par dienesta dzīvokļa izīrēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
9.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valdim Zuševicam
(ziņo: G.Kaminskis; A.Hofmanis, B.Kārkla)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.209 „Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valdim Zuševicam”. Lēmums
pievienots protokolam.
10.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Aigaram Milleram
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.210 „Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Aigaram Milleram”. Lēmums
pievienots protokolam.
11.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Aleksandram Galakam
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.211 „Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Aleksandram Galakam”.
Lēmums pievienots protokolam.
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12.§
Par adrešu (nosaukumu) piešķiršanu un maiņu
nekustamajiem īpašumiem Vītiņu pagastā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, A.Hofmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.212 „Par adrešu (nosaukumu) piešķiršanu un maiņu nekustamajiem
īpašumiem Vītiņu pagastā”. Lēmums pievienots protokolam.
13.§
Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bēnes pagastā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.213 „Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bēnes pagastā”.
Lēmums pievienots protokolam.
14.§
Par uzmērītā zemesgabala Bērzu ielā 9, Aucē, Auces novadā, platības precizēšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.214 „Par uzmērītā zemesgabala Bērzu ielā 9, Aucē, Auces novadā, platības
precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
15.§
Par uzmērītā zemesgabala „Aņītes”, Bēnes pagastā, Auces novadā, platības precizēšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, A.Hofmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.215 „Par uzmērītā zemesgabala „Aņītes”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
platības precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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16.§
Par Auces novada domes 25.05.2011. lēmuma Nr.181 „Par zemes īpašuma „Zusmaņi”,
Vītiņu pagastā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu” atcelšanu un zemes īpašuma
„Zusmaņi”, Vītiņu pagastā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.216 „Par Auces novada domes 25.05.2011. lēmuma Nr.181 „Par zemes
īpašuma „Zusmaņi”, Vītiņu pagastā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu” atcelšanu un zemes
īpašuma „Zusmaņi”, Vītiņu pagastā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
17.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala
Sniķeres iela 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, A.Hofmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.217 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala Sniķeres iela 10,
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanai”. Lēmums pievienots protokolam.
18.§
Par nekustamā īpašuma „Zari”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.218 „Par nekustamā īpašuma „Zari”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
19.§
Par nekustamā īpašuma Ezera iela 30 B, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.219 „Par nekustamā īpašuma Ezera iela 30 B, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces
novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
20.§
Par zemesgabala „Korsakaite”, Vītiņu pagastā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.220 „Par zemesgabala „Korsakaite”, Vītiņu pagastā, atsavināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
21.§
Par zemesgabala „Mārči”, Vītiņu pagastā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.221 „Par zemesgabala „Mārči”, Vītiņu pagastā, atsavināšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
22.§
Par Auces novada pašvaldības publiskā pārskata par 2010.gadu apstiprināšanu
(ziņo: S.Zesere; G.Kaminskis, L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.222 „Par Auces novada pašvaldības publiskā pārskata par 2010.gadu
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
23.§
Par grozījumiem noteikumos „Par Auces novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu
īpašumā un valdījumā esošo ēku vai neapdzīvojamo telpu iznomāšanu”
(ziņo: G.Kaminskis; A.Lerhs)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.223 „Par grozījumiem noteikumos „Par Auces novada pašvaldības un
pašvaldības iestāžu īpašumā un valdījumā esošo ēku vai neapdzīvojamo telpu iznomāšanu””.
Lēmums pievienots protokolam.
24.§
Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai
(ziņo: G.Kaminskis; A.Mellis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.224 „Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai”.
Lēmums pievienots protokolam.
25.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu
par nekustamo īpašumu ”Losbergi” Vītiņu pagastā
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.225 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu
”Losbergi” Vītiņu pagastā”. Lēmums pievienots protokolam.
26.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu
par nekustamo īpašumu Teodora Celma iela 12 – 6, Bēnes pagastā
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.226 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu
Teodora Celma iela 12 – 6, Bēnes pagastā”. Lēmums pievienots protokolam.
27.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.227 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
28.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
zemesgabala „Skābji”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (I.Barvide, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, A.Mellis, L.Špels, Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.228 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Skābji”, Bēnes
pagastā, Auces novadā, sadalīšanai”. Lēmums pievienots protokolam.

Sēde slēgta plkst.16.05.

Sēdes vadītājs

_________________________

G.Kaminskis

Sēdes protokolētāja

________________________

E.Lintiņa

Protokols parakstīts 30.06.2011.

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 29.jūnijā

Nr. 201
(prot.Nr.8, 1.§)

Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību
Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības
vadības principa maiņu”, izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā valsts politika
nacionālo un ES projektu realizēšanā un atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru principa
noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un neveicina pašvaldību attīstības programmās noteikto
prioritāšu īstenošanu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu, Auces novada
dome NOLEMJ:
1.
2.

Atbalstīt LPS 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu”.
Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoši īstenot šo rezolūciju 2014.-2020.gadu
ES budžeta ietvaros.

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 29.jūnijā

Nr. 212
(prot.Nr.8, 12.§)

Par adrešu (nosaukumu) piešķiršanu un maiņu
nekustamajiem īpašumiem Vītiņu pagastā
Izskatot Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 08.02.2011. vēstuli
Nr.2-04.1-Z/34 par adresēm Vītiņu pagasta Vītiņu ciemā, Auces novada dome konstatēja:
adreses Auces novada Vītiņu pagasta Vītiņu ciemā neatbilst LR Ministru Kabineta
03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 19.punkta prasībām – zemes
vienību un ēku numuri piešķirti, neievērojot prasību, ka zemes vienību un ēku numurus piešķir
no ielas sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotās vietas centra uz nomali, ielas kreisajā
pusē piešķirot nepāra numurus, labajā pusē – pāra numurus, kā arī numuri piešķirti jauktā
secībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likumu un LR Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” un precizējot informāciju Vienotajā kadastra informācijas sistēmā, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

4.

Precizēt adresi zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46940050030 un uz tā esošai ēkai ar
kadastra apzīmējumu 46940050032002 - Liepu iela 1, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov.,
LV-3708 (grafiskais pielikums).
Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46940050282, no Liepu iela 2,
Vītiņu pagasts, Auces novads, uz Liepu iela 3, Vītiņu pagasts, Auces novads.
Mainīt adresi nekustamajam īpašumam Liepu iela 2, Vītiņi Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra Nr.46940050282 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46940050282001 un 46940050282002, no Liepu iela 2, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov.,
LV-3708, uz Liepu iela 3, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708.
Mainīt adreses sekojošām telpu grupām:
4.1. no Liepu iela 2-1, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 3-1, Vītiņi,
Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
4.2. no Liepu iela 2-2, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 3-2, Vītiņi,
Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
4.3. no Liepu iela 2-3, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 3-3, Vītiņi,
Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
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5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

4.4. no Liepu iela 2-4, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 3-4, Vītiņi,
Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
4.5. no Liepu iela 2-5, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 3-5, Vītiņi,
Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
4.6. no Liepu iela 2-6, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 3-6, Vītiņi,
Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
4.7. no Liepu iela 2-7, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 3-7, Vītiņi,
Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708.
Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46940050020, no Liepu iela 3,
Vītiņu pagasts, Auces novads, uz Liepu iela 5, Vītiņu pagasts, Auces novads.
Mainīt adresi nekustamajam īpašumam Liepu iela 3, Vītiņi Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra Nr.46940050020 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46940050020001, 46940050020002 un 46940050020003, no Liepu iela 3, Vītiņi, Vītiņu
pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 5, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708.
Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46940050240, kopplatība
1,7 ha, no Liepu iela 4, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz Liepu iela 7, Vītiņu pagasts,
Auces novads.
Mainīt adresi zemesgabalam Liepu iela 4, Vītiņi, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
apzīmējums 46940050240 un uz tā esošām ēkā un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46940050240001, 46940050240002, 46940050240003 un 46940050240005, no Liepu
iela 4, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 7, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces
nov., LV-3708.
Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46940050060, no Liepu
iela 5/6, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz Liepu iela 9, Vītiņu pagasts, Auces novads.
Mainīt adresi nekustamajam īpašumam Liepu iela 5/6, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra Nr.46940050060 uz tā esošām ēkā un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46940050060001, 46940050060003, 46940050060004 un 46940050060006, no Liepu
iela 5/6, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 9, Vītiņi, Vītiņu pag.,
Auces nov., LV-3708.
Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46940050054, kopplatība
5,0 ha, no Liepu iela 7, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz Liepu iela 11, Vītiņu pagasts,
Auces novads.
Mainīt adresi zemesgabalam Liepu iela 7, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
apzīmējums 46940050054 un uz tā esošām ēkā un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46940050054001, 46940050054002 un 46940050054003, no Liepu iela 7, Vītiņi, Vītiņu
pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 11, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708.
Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46940050115, kopplatība
1,218 ha, no Liepu iela 8, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz Liepu iela 13, Vītiņu pagasts,
Auces novads.
Mainīt adresi zemesgabalam Liepu iela 8, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
apzīmējums 46940050115 un uz tā esošām ēkā un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46940050115001,
46940050115002,
46940050115005,
46940050115006
un
46940050115007, no Liepu iela 8, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu
iela 13, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708.
Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46940050046, kopplatība
2,0 ha, no Liepu iela 9, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz Liepu iela 15, Vītiņu pagasts,
Auces novads.

14

16. Mainīt adresi zemesgabalam Liepu iela 9, Vītiņi Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
apzīmējums 46940050046 un uz tā esošām ēkā un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46940050046001,
46940050046002,
46940050046003,
46940050046005
un
46940050046006, no Liepu iela 9, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu
iela 15, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708.
17. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46940050236, no Liepu
iela 10, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz Liepu iela 17, Vītiņu pagasts, Auces novads.
18. Mainīt adresi nekustamajam īpašumam Liepu iela 10, Vītiņi Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra Nr.46940050236 un uz tā esošām ēkā un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46940050236001 un 46940050236002, no Liepu iela 10, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov.,
LV-3708, uz Liepu iela 17, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708.
19. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46940050051, no Liepu
iela 11, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz Liepu iela 19, Vītiņu pagasts, Auces novads.
20. Mainīt adresi nekustamajam īpašumam Liepu iela 11, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra Nr.46940050051 un uz tā esošām ēkā un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46940050051001, 46940050051002, 46940050051003 un 46940050051006, no Liepu
iela 11, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 19, Vītiņi, Vītiņu pag.,
Auces nov., LV-3708.
21. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46940050043, kopplatība
4,9 ha, no Liepu iela 12, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz Liepu iela 21, Vītiņu pagasts,
Auces novads.
22. Mainīt adresi zemesgabalam Liepu iela 12, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
apzīmējums 46940050043 un uz tā esošām ēkā un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46940050043001,
46940050043002,
46940050043003,
46940050043006
un
46940050043007, no Liepu iela 12, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu
iela 21, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708.
23. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46940050118, kopplatība
3,174 ha, no Liepu iela 13, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz Liepu iela 23, Vītiņu pagasts,
Auces novads.
24. Mainīt adresi zemesgabalam Liepu iela 13, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
apzīmējums 46940050118 un uz tā esošām ēkā un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46940050118001 un 46940050118002, no Liepu iela 13, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov.,
LV-3708, uz Liepu iela 23, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708.
25. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46940050237, kopplatība
1,4 ha, no Liepu iela 14, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz Liepu iela 25, Vītiņu pagasts,
Auces novads.
26. Mainīt adresi zemesgabalam Liepu iela 14, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
apzīmējums 46940050237 un uz tā esošām ēkā un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46940050237001, 46940050237002 un 46940050237007, no Liepu iela 14, Vītiņi, Vītiņu
pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 25, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708.
27. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46940050014, kopplatība
1,83 ha, no Liepu iela 16, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz Liepu iela 27, Vītiņu pagasts,
Auces novads.
28. Mainīt adresi zemesgabalam Liepu iela 16, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
apzīmējums 46940050014 un uz tā esošām ēkā un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46940050014 un 46940050014002, no Liepu iela 16, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov.,
LV-3708, uz Liepu iela 27, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708.
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29. Piešķirt adresi nekustamajam īpašumam „Ceptuves kalte”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra Nr.46940050290 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46940050290001 un 46940050290002, – Liepu iela 2, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov.,
LV-3708.
30. Piešķirt adresi zemesgabalam „Vārpiņas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
apzīmējums 46940050206 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46940050206001 un 46940050206002, – Liepu iela 12, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov.,
LV-3708.
31. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46940050385, kopplatība
5,29 ha, no Liepu iela 19, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz Liepu iela 18, Vītiņu pagasts,
Auces novads.
32. Mainīt adresi zemesgabalam Liepu iela 19, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
apzīmējums 46940050385 un uz tā esošām ēkā un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46940050385001, 46940050385002, 46940050385009 un 46940050385010, no Liepu
iela 19, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 18, Vītiņi, Vītiņu pag.,
Auces nov., LV-3708.
33. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46940050242, kopplatība
0,82 ha, no Liepu iela 15, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz Liepu iela 20, Vītiņu pagasts,
Auces novads.
34. Mainīt adresi zemesgabalam Liepu iela 15, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
Nr.46940050242 un uz tā esošām ēkā un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46940050242001, 46940050242002, 46940050242003 un 46940050242004, no Liepu
iela 15, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 20, Vītiņi, Vītiņu pag.,
Auces nov., LV-3708.
35. Piešķirt adresi ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 46940050113002,
46940050113003 un 46940050113004, – Liepu iela 22, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov.,
LV-3708.
36. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46940050284, kopplatība
0,042 ha, no Liepu iela 2A, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz Liepu iela 1A, Vītiņu
pagasts, Auces novads.
37. Mainīt adresi zemesgabalam Liepu iela 2A, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
Nr.46940050284 un uz tā esošai būvei ar kadastra apzīmējumu 46940050284001, no Liepu
iela 2A, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 1A, Vītiņi, Vītiņu pag.,
Auces nov., LV-3708.
38. Mainīt adreses sekojošām telpu grupām:
38.1. no Liepu iela 2A-1, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 1A-1,
Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
38.2. no Liepu iela 2A-2, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 1A-2,
Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
38.3. no Liepu iela 2A-3, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 1A-3,
Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
38.4. no Liepu iela 2A-4, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 1A-4,
Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
38.5. no Liepu iela 2A-5, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 1A-5,
Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
38.6. no Liepu iela 2A-6, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 1A-6,
Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
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38.7. no Liepu iela 2A-7, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 1A-7,
Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
38.8. no Liepu iela 2A-8, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz Liepu iela 1A-8,
Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708.

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 29.jūnijā

Nr. 213
(prot.Nr.8, 13.§)

Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bēnes pagastā
Izskatot *************** 04.06.2011. iesniegumu un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likumu un LR Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi”, Auces novada dome NOLEMJ:
Piešķirt īpašuma „Kalēji”, Bēnes pagasts, Auces novads, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 46500030008 un uz tās esošām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
46500030008001 un 46500030008002, adresi – „Kalēji”, Krūškalne, Bēnes pag., Auces nov.,
LV-3711. (grafiskais pielikums)

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 29.jūnijā

Nr. 214
(prot.Nr.8, 14.§)

Par uzmērītā zemesgabala Bērzu ielā 9, Aucē, Auces novadā, platības precizēšanu
Auces novada dome ir izskatījusi sertificētās mērnieces Baibas Eglītes (sertifikāts: sērija
BB Nr.***) 03.06.2011. aktu par platību neatbilstību zemesgabalam Bērzu ielā 9, Aucē, Auces
novadā, kadastra Nr.46050414122.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā reģistrētā zemesgabala Bērzu ielā 9, Aucē, Auces
novadā, kadastra Nr.46050414122, platība ir 1200 m2. Veicot uzmērīšanas darbus zemesgabala
Bērzu ielā 9, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr.46050414122, uzmērītā platība ir 834 m2.
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 22.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, Auces novada
dome NOLEMJ:
Precizēt uzmērītā zemesgabala Bērzu ielā 9, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr.46050414122,
platību – 834 m2.

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 29.jūnijā

Nr. 215
(prot.Nr.8, 15.§)

Par uzmērītā zemesgabala „Aņītes”, Bēnes pagastā, Auces novadā, platības precizēšanu
Auces novada dome ir izskatījusi sertificētās mērnieces Baibas Eglītes (sertifikāts: sērija
BB Nr.***) 20.06.2011. aktu par platību neatbilstību zemesgabalam „Aņītes”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, kadastra Nr.46500010203.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā reģistrētā zemesgabala „Aņītes”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, kadastra Nr.46500010203, platība ir 11,6 ha. Veicot uzmērīšanas darbus,
zemesgabala „Aņītes”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500010203, uzmērītā
platība ir 8,88 ha.
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 22.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, Auces novada
dome NOLEMJ:
Precizēt uzmērītā zemesgabala „Aņītes”,
Nr.46500010203, platību – 8,88 ha.

Domes priekšsēdētājs

Bēnes

pagastā,

Auces

novadā,

kadastra

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 29.jūnijā

Nr. 216
(prot.Nr.8, 16.§)

Par Auces novada domes 25.05.2011. lēmuma Nr.181
„Par zemes īpašuma „Zusmaņi”, Vītiņu pagastā, sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu” atcelšanu un zemes īpašuma „Zusmaņi”, Vītiņu pagastā
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Auces novada dome ir izskatījusi ***************, dzīvo **************,
06.05.2011. iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu no ************** un ************
piederošā zemes īpašuma „Zusmaņi” atdalāmajam zemesgabalam.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Zusmaņi” pieder *************** un ************* un
sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 46940050213 un 46940050299 ar
kopplatību 2,1 ha. ***************** un ***************** īpašuma tiesības reģistrētas
Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000436410.
Ar Auces novada domes 2011.gada 25.maija lēmumu Nr.181 „Par zemes īpašuma
„Zusmaņi”, Vītiņu pagastā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu” (prot.Nr.6. 9.§) nosaukums
mainīts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46940050213, piešķirot jaunu nosaukumu
„Ezīši”, Vītiņu pagasts, Auces novads.
Ar savu 2011.gada 6.maija iesniegumu *************** norāda, ka no zemes īpašuma
„Zusmaņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, vēlas atdalīt visu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 46940050299, un piešķirt jaunu nosaukumu - „Ezīši”, Vītiņu pagasts, Auces
novads.
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, zemes ierīcības projekta izstrāde zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 46940050299 atdalīšanai nav nepieciešama.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, 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 30.punktu, un saskaņā ar Auces novada
Attīstības, plānošanas un vides komitejas 20.06.2011. lēmumu (prot. Nr.6), Auces novada
dome NOLEMJ:
1.

Atcelt Auces novada domes 2011.gada 25.maija lēmumu Nr.181 „Par zemes īpašuma
„Zusmaņi”, Vītiņu pagastā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu” (prot.Nr.6, 9.§).
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2.

No zemes īpašuma „Zusmaņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46940050213,
atdalāmajam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46940050299, 1,0 ha platībā, piešķirt
jaunu nosaukumu – „Ezīši”, Vītiņu pagasts, Auces novads, saskaņā ar šī lēmuma grafisko
pielikumu.

3.

Noteikt zemesgabala „Ezīši”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
46940050299, platība 1,0 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods – 0101).

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

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 29.jūnijā

Nr. 217
(prot.Nr.8, 17.§)

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala
Sniķeres iela 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
Auces novada dome ir izskatījusi Attīstības, plānošanas un vides komitejas 20.06.2011.
lēmumu (prot.Nr.6) par zemesgabala Sniķeres iela 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
1. Auces novada pašvaldība vēlas sadalīt nekustamā īpašuma Sniķeres iela 10, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500050363, daļu ar kadastra apzīmējumu
46500050363 divās daļās atbilstoši šī lēmuma pielikumam.
2. Nekustamais īpašums Sniķeres iela 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, pieder Auces
novada pašvaldībai un sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
46500050363 un 46500050364, ar kopplatību 1,53 ha. Auces novada pašvaldības īpašuma
tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bēnes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1000 0008 4848.
3. Saskaņā ar Auces novada pašvaldības 22.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par
teritorijas plānojumiem”, Auces novada domes lēmumiem, citiem normatīvajiem aktiem
būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā un
Bēnes pagasta padomes lēmumiem, zemes īpašuma Sniķeres iela 10, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, 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 pirmās daļas noteikumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu Zemes ierīcības
likuma 8.pantā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz tām projektētajām
teritorijām, kurām normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz
detālplānojuma izstrādi, zemes īpašuma Sniķeres iela 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces
novadā, sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
5. Savukārt saskaņā ar LR Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta nosacījumiem, projekta izstrādes process sastāv no
šādiem secīgiem posmiem:
5.1. ierosinātājs iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu par projekta izstrādi un grafisko
pielikumu, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes ir shematiski attēlota projektētā
teritorija un projektētās robežas;
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5.2. vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību,
norādot projekta izstrādes nosacījumus;
5.3. zemes ierīkotājs izstrādā projektu;
5.4. zemes ierīkotājs projekta grafisko daļu saskaņo ar šo noteikumu 26.punktā minētajām
personām un institūcijām;
5.5. zemes ierīkotājs iesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā projekta grafisko
daļu un iesniegumu atbilstoši Valsts zemes dienesta mājaslapā internetā ievietotajam
paraugam;
5.6. Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa sniedz atzinumu par projekta grafiskajā daļā
attēloto nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu (turpmāk – apgrūtinājumi)
atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām datu sagatavošanas tehniskajām prasībām un
zemes vienību robežu atbilstību Kadastra informācijas sistēmas datiem, uz projekta
grafiskās daļas izvietojot atbilstošu spiedoga ekvivalentu elektroniskā vidē par
projekta grafiskās daļas saskaņošanu vai nesaskaņošanu;
5.7. zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā pašvaldībā;
5.8. vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai
noraidīšanu.
6. Saskaņā ar šo pašu noteikumu 26.punkta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta grafisko
daļu saskaņo ar šādām personām un institūcijām:
6.1. ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi" – ja projektētajā teritorijā ir valsts nozīmes meliorācijas sistēmas;
6.2. ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" – ja projektētajai teritorijai atbilstoši
spēkā esošajam detālplānojumam tiks paredzēts nodrošināt jaunu piekļūšanas iespēju
no valsts autoceļa vai ja projektētā teritorija atrodas valsts autoceļa aizsargjoslā un to
paredz valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" izsniegtie nosacījumi;
6.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldi – ja projektētajā teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, izņemot aizsargājamos kokus un dižakmeņus, īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas neitrālo zonu, aizsargājamā ainavu apvidus un biosfēras rezervāta
ainavu aizsardzības zonu;
6.4. ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju – ja projektētajā teritorijā
ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josla vai tā
robežojas ar to vai arī ja attiecīgajā teritorijā atrodas publiskās lietošanas dzelzceļa
ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla;
6.5. ar Satiksmes ministriju – ja projektētā teritorija atrodas valsts nozīmes civilās aviācijas
lidlauka teritorijā vai transporta infrastruktūras attīstības teritorijā;
6.6. ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju – ja projektētajā teritorijā atrodas
valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi vai projekts tiek izstrādāts valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijā;
6.7. ar vietējo pašvaldību;
6.8. ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem, kuru inženierkomunikācijām un
inženierbūvēm tiek noteiktas aizsargjoslas, ja apgrūtinājuma teritorija skar projektēto
teritoriju;
6.9. ar šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajos projekta izstrādes nosacījumos noteiktajām
personām un institūcijām, kuru intereses skar projekta risinājumi.
7. Vadoties no minētā tiesiskā regulējuma un faktiskās situācijas:
1) zemes ierīcības projekts ir saskaņojams ar Auces novada būvvaldi;
2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir
veicama pēc brīvas izvēles atbilstoši LR Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38.punkta nosacījumiem.
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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
12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9., 26.
38.punktiem, un saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas
20.06.2011. lēmumu (protokols Nr.6), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Sniķeres
iela 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500050363, daļas ar kadastra
apzīmējumu 46500050363, 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 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” nosacījumiem un saskaņojams ar Auces novada būvvaldi;
2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama
pēc brīvas izvēles atbilstoši LR Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38.punkta nosacījumiem.

2.

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

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 29.jūnijā

Nr. 218
(prot.Nr.8, 18.§)

Par nekustamā īpašuma „Zari”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Auces novada domes Finanšu komitejas iesniegto
ierosinājumu atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Zari”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, kas sastāv no zemesgabala 1,82 ha platībā, kadastra numurs
46940050273.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2011.gada 13.maija lēmumu, Auces
novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Zari”, Vītiņu
pagasts, Auces novads, sastāvoša no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46940050273,
platība 1,82 ha, par ko Vītiņu pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr.1000 0049 0870 un
izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams Auces novada pašvaldības patstāvīgo
funkciju izpildei un pašreiz ir nodots nomas lietošanā.
Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā
īpašuma atsavināšana.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma 2011.gada 24.maijā veikto tirgus novērtējumu, ko
veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.76, nekustamā īpašuma „Zari”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
sastāvoša no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46940050273, platība 1,82 ha, tirgus vērtība
ir noteikta Ls 2100,00 (divi tūkstoši viens simts latu) apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda LVL 104,00, 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 „Zari”, Vītiņu pagasts, Auces novads, sastāvošu no viena zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 46940050273, platība 1,82 ha.
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2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Zari”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
Nr.46940050273, izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles nosacīto
sākumcenu Ls 2204,00 (divi tūkstoši divi simti četri lati) apmērā.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Zari”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
Nr.46940050273, izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
1) izsoles komisijas priekšsēdētājs –
Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs;
2) izsoles komisijas locekļi –
Auces novada pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis;
Auces novada pašvaldības ekonomiste Ingrīda Kalve.
4. Publicēt sludinājumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Zari”,
Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46940050273, izsoli laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” un „Auces novada vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2011.gada 29.jūnija
lēmumu nr.218 (prot.Nr.8, 18.§)

Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Zari”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, kadastra Nr. 4694 005 0273
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 „Zari”, 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 29.jūnija
lēmums Nr.218 (prot.Nr.8, 18.§).
1.4. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.5. Izsoles norises vieta un laiks – 2011.gada 12.septembrī 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 viena zemes gabala 1,82 ha
platībā, kadastra numurs 4694 005 0273.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – lati 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – Ls 2204,00 (divi tūkstoši divi simti četri lati).
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā, notiek
Auces novada pašvaldībā, Auces novada pašvaldības sekretāres kabinetā darba laikā no
2011.gada 1.augusta līdz 2011.gada 9.septembrim 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) robežās no izsolāmā nekustamā
īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā.
4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles
dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas
atzīmēšana ir jāturpina kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina.
Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam, ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā, jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.7. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
4.8. Izsoles uzvarētājam, divu nedēļu laikā no izsoles dienas, jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.9. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā, no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ir
jāparaksta pirkuma līgums.
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4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības
naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu.
4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos
minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē, starp tā dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un
gaitu.

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 29.jūnijā

Nr. 219
(prot.Nr.8, 19.§)

Par nekustamā īpašuma Ezera iela 30B, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Auces novada domes Finanšu komitejas iesniegto
ierosinājumu atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ezera
iela 30B, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,2126 ha platībā,
kadastra numurs 46500010258.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2011.gada 14.aprīļa lēmumu, Auces
novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ezera iela 30B,
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, sastāvošu no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
46500010258, platība 0,2126 ha, par ko Bēnes pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums
Nr.1000 0048 9875 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams Auces novada pašvaldības patstāvīgo
funkciju izpildei un pašreiz ir nodots nomas lietošanā.
Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā
īpašuma atsavināšana.
Saskaņā ar minētā nekustamā īpašuma 2011.gada 24.maijā veikto tirgus novērtējumu,
ko veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, īpašuma vērtētāja
profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76, nekustamā īpašuma Ezera iela 30B, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, sastāvoša no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46500010258,
platība 0,2126 ha, tirgus vērtība ir noteikta Ls 800,00 (astoņi simti latu) apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda LVL 104,00, 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:
5. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Ezera iela 30B, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, sastāvošu no
viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46500010258, platība 0,2126 ha.
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6. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ezera iela 30B, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46500010258, izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles
nosacīto sākumcenu Ls 904,00 (deviņi simti četri lati) apmērā.
7. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ezera iela 30B, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46500010258, izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
1) izsoles komisijas priekšsēdētājs –
Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs;
2) izsoles komisijas locekļi –
Auces novada pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis;
Auces novada pašvaldības ekonomiste Ingrīda Kalve.
8. Publicēt sludinājumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ezera
iela 30B, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500010258, izsoli laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un „Auces novada vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 29.jūnijā

Nr. 219
(prot.Nr.8, 19.§)

Par nekustamā īpašuma Ezera iela 30B, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Auces novada domes Finanšu komitejas iesniegto
ierosinājumu atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ezera
iela 30B, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,2126 ha platībā,
kadastra numurs 46500010258.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2011.gada 14.aprīļa lēmumu, Auces
novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ezera iela 30B,
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, sastāvošu no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
46500010258, platība 0,2126 ha, par ko Bēnes pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums
Nr.1000 0048 9875 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams Auces novada pašvaldības patstāvīgo
funkciju izpildei un pašreiz ir nodots nomas lietošanā.
Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā
īpašuma atsavināšana.
Saskaņā ar minētā nekustamā īpašuma 2011.gada 24.maijā veikto tirgus novērtējumu,
ko veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, īpašuma vērtētāja
profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76, nekustamā īpašuma Ezera iela 30B, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, sastāvoša no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46500010258,
platība 0,2126 ha, tirgus vērtība ir noteikta Ls 800,00 (astoņi simti latu) apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda LVL 104,00, 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:
9. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Ezera iela 30B, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, sastāvošu no
viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46500010258, platība 0,2126 ha.
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10. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ezera iela 30B, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46500010258, izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles
nosacīto sākumcenu Ls 904,00 (deviņi simti četri lati) apmērā.
11. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ezera iela 30B, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46500010258, izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
1) izsoles komisijas priekšsēdētājs –
Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs;
2) izsoles komisijas locekļi –
Auces novada pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis;
Auces novada pašvaldības ekonomiste Ingrīda Kalve.
12. Publicēt sludinājumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ezera
iela 30B, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500010258, izsoli laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un „Auces novada vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2011.gada 29.jūnija
lēmumu nr.219 (prot.Nr.8, 19.§)

Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Ezera iela 30B, Bēne, Bēnes pagasts,
Auces novads, kadastra Nr. 4650 001 0258
IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.7. 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.
1.8. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera iela 30B, Bēne,
Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un
atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti.
1.9. Nekustamā īpašuma atsavināšanas pamatojums – Auces novada domes 2011.gada 29.jūnija
lēmums Nr. 219 (prot.Nr.8, 19.§).
1.10. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.11. Izsoles norises vieta un laiks – 2011.gada 12.septembris plkst. 11.00.
1.12. 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 viena zemes gabala 0,2126 ha
platībā, kadastra numurs 4650 001 0258.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – lati 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – Ls 904,00 (deviņi simti četri lati).
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā, notiek
Auces novada pašvaldībā, Auces novada pašvaldības sekretāres kabinetā darba laikā no
2011.gada 1.augusta līdz 2011.gada 9.septembrim plkst. 16.00.
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3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir :
3.2.1. jāiesniedz :
3) 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.
4) Fiziskai personai :
· pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.2.3. jāuzrāda :
3) Juridiskai personai :
· kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
4) 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) robežās no izsolāmā nekustamā
īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā.
4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles
dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas
atzīmēšana ir jāturpina kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina.
Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam, ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā, jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.7. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
4.8. Izsoles uzvarētājam, divu nedēļu laikā no izsoles dienas, jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.9. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā, no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ir
jāparaksta pirkuma līgums.
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4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības
naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu.
4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos
minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē, starp tā dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un
gaitu.

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 29.jūnijā

Nr. 222
(prot.Nr.8, 22.§)

Par Auces novada pašvaldības publiskā pārskata par 2010.gadu apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72. pantu,
„Likuma par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.punktu un saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 20.06.2010.lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības publisko pārskatu par 2010.gadu.

2.

Uzdot Attīstības nodaļai nodrošināt Auces novada pašvaldības publiskā pārskata par
2010.gadu publicēšanu Auces novada mājas lapā www.auce.lv un pārskata iesniegšanu LR
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram A.Lerham.
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Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 29.jūnijā

Nr. 223
(prot.Nr.8, 23.§)

Par grozījumiem noteikumos „Par Auces novada pašvaldības un pašvaldības
iestāžu īpašumā un valdījumā esošo ēku vai neapdzīvojamo telpu iznomāšanu”
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu un domes Attīstības, plānošanas un
vides komitejas 20.06.2011. lēmumu (prot.Nr.6), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt noteikumus Nr.2 “Grozījumi 27.01.2010. noteikumos Nr.1 „Par Auces novada
pašvaldības un pašvaldības iestāžu īpašumā un valdījumā esošo ēku vai neapdzīvojamo
telpu iznomāšanu” (noteikumi pielikumā).

2.

Atzīt par spēku zaudējušiem Auces novada domes 24.03.2010. noteikumus Nr.2
„Grozījumi 27.01.2010. noteikumos Nr.1 „Par Auces novada pašvaldības un pašvaldības
iestāžu īpašumā un valdījumā esošo ēku vai neapdzīvojamo telpu iznomāšanu” (prot.Nr.3,
22.§).

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
Ar Auces novada domes
29.06.2011. lēmumu Nr.223
(prot.Nr.8, 23.§)

NOTEIKUMI
Aucē
2011.gada 29.jūnijā

Nr.2

GROZĪJUMI NOTEIKUMOS Nr.1
„Par Auces novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu
īpašumā un valdījumā esošo ēku vai neapdzīvojamo telpu iznomāšanu”
Izdarīt Auces novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra noteikumos Nr.1 „Par Auces
novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu īpašumā un valdījumā esošo ēku vai neapdzīvojamo telpu
iznomāšanu” (prot.Nr.1, 29.§) šādus grozījumus:
Izteikt noteikumu pielikumu šādā redakcijā:
„Pielikums
27.01.2010. noteikumiem Nr.1
Nr.p.
k.

Klasifikācijas rādītājs

1.

Finanšu iestādes (bankas, līzinga kompānijas)

2.

Pārtikas veikali ar alkoholu
Kafejnīcas ar alkoholu
Biroji
Interneta pieejas punkti
Pārtikas veikali
Rūpniecības preču veikali
Aptiekas
Video, audio un DVD noma
Zobārstniecības kabineti
Šūšanas darbnīcas
Kafejnīcas, ēdnīcas un bistro bez alkohola
Frizētavas, skaistumkopšanas saloni, masāžas kabineti
Ražošanas telpas, noliktavas u.c. telpas saimnieciskām
vajadzībām
Valsts un pašvaldību budžeta iestādes
Uzņēmumi, darbnīcas, kas veic sadzīves pakalpojumus
(apavu, pulksteņu remonts, instrumentu asināšana)
Ziedu saloni, mākslas saloni, foto, grāmatu veikali
Ģimenes ārstu prakses
Garāžas

3.
4.

5.
6.

I
2.50

ZONAS
II
III
2.25
2.00

IV
1.75

2.25

2.00

1.75

1.25

1.50

0.80

0.75

0.60

1.00

0.75

0.60

0.50

0.80

0.60

0.50

0.40

0.70

0.50

0.40

0.10
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Nomas maksas aprēķins
Neapdzīvojamo telpu un ēku atrašanās zonas:
I – Auces pilsētā: Raiņa iela no Jelgavas ielas līdz Stacijas ielai, Jelgavas iela no Raiņa
ielas līdz Miera ielai, Aspazijas laukums;
II – Auces pilsētā: Miera iela, Bēnes iela no Miera ielas līdz O. Kalpaka ielai, Jelgavas
iela no Miera ielas līdz O. Kalpaka ielai, Raiņa iela no Stacijas ielas līdz dzelzceļa
pārbrauktuvei, Ausmas iela;
III – pārējās Auces pilsētas ielas; Bēnes pagasta Bēnes ciems;
IV – Bēnes pagasts (izņemot Bēnes ciemu), Īles pagasts, Lielauces pagasts, Ukru
pagasts, Vecauces pagasts, Vītiņu pagasts.
Atvieglojumi un atlaides:
1. Ja nomas telpas atrodas 2. stāvā vai augstāk, tad tiek piemērota atlaide 5 % apmērā par
katru stāvu, izņemot ģimenes ārstu prakses telpas.
2. Ja nomas telpas ir ēkā, kur galvenā ieeja atrodas pagalma pusē, tad tiek piemērota
atlaide 10 % apmērā, izņemot ģimenes ārstu prakses telpas.
3. Ja tiek nomātas telpas vairāk par 200 m2, tad tiek piemērota atlaide 10 % apmērā.
4. Ja nomas un arī koplietošanas telpā nav ūdens un kanalizācijas sistēma, tad tiek
piemērota atlaide 10 % apmērā.
5. Maksa par koplietošanas telpām ģimenes ārstu praksēm tiek noteikta atlaide 50%
apmērā.
6. Īpaši atbalstāmiem uzņēmējdarbības veidiem pēc domes Attīstības, plānošanas un vides
pastāvīgās komitejas izvērtējuma tiek noteikta atlaide līdz 50% uz vienu gadu.
7. Ja pirmoreiz piešķirtajām nomas telpām nomnieks veic renovāciju, tad iznomātājs pēc
pušu saskaņotas tāmes sedz līdz 20 % no nepieciešamajiem izdevumiem, veicot
atskaitījumus no nomas maksas.
8. Biedrībām, kas realizē pašvaldībai nozīmīgus projektus, ar Auces novada domes
lēmumu tiek piemērota atlaide līdz 100% apmēram.
9. Ja sakrīt vairāki atlaižu nosacījumi, tad tiek piemērota viena – lielākā atlaide, izņemot
5., 6., 8.p. minētos gadījumus."
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 29.jūnijā

Nr. 224
(prot.Nr.8, 24.§)

Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai
Auces novada dome ir izskatījusi Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu
pastāvīgās komitejas iesniegto lēmumprojektu (20.06.2011. prot. Nr. 6.) par atsevišķu likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktā un Izglītības likuma 17.pantā noteikto
Auces novada pašvaldības funkciju izglītības jomā deleģēšanu Dobeles novada pašvaldības
Izglītības pārvaldei.
Izskatot iesniegto lēmumprojektu, Auces novada dome konstatēja:
Izglītības likuma 17.panta trešā daļa nosaka, ka novada pašvaldība:
19.punkts - nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un
pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām;
24.punkts - organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un
nodrošina metodisko darbu;
27.punkts - atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos,
skatēs, projektos un sporta sacensībās.
Izglītības likuma 18.panta trešā daļa nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties
vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas
kārtību.
Vispārējās izglītības likuma 54.pants nosaka, ka ir Valsts pedagoģiski medicīniskā
komisija un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas. Valsts pedagoģiski medicīnisko
komisiju izveido izglītības un zinātnes ministrs. Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas
izveido pašvaldības. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski
medicīnisko komisiju kompetenci nosaka Ministru kabinets.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pants nosaka, ka publiska persona var deleģēt
privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) tādu pārvaldes
uzdevumu, kas ietver pārvaldes lēmumu pieņemšanu. Šādu pārvaldes uzdevumu var deleģēt
vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk un 41.pants - publiska
persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās
iestādes kompetencē. Nevar deleģēt šādus pārvaldes uzdevumus:
1) nozares politikas un attīstības stratēģijas plānošanu un apstiprināšanu;
2) nozares darbības koordināciju;
3) iestāžu un pārvaldes amatpersonu uzraudzību;
4) publisku personu budžeta apstiprināšanu, finansu resursu sadali programmu un
apakšprogrammu līmenī, finansu resursu kontroli.
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Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.pants nosaka, ka par pastarpinātās pārvaldes
iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kas
informē tiešās pārvaldes iestādi, kurai attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota. Lēmumā
par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.
Likuma „Par pašvaldībām” 10.pants nosaka, ka pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās
var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju
izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka, ka pašvaldības dome
lemj par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka iepriekš minētās Izglītības likumā un Vispārējās
izglītības likumā noteiktās Auces novada pašvaldības funkcijas var efektīvāk veikt un
nodrošināt Dobeles novada pašvaldība, kas šīs funkcijas ir veikusi arī iepriekš, kā arī to, ka LR
spēkā esošie normatīvie akti neaizliedz iepriekš minēto funkciju deleģēšanu, un pamatojoties uz
iepriekš minētajām tiesību normām, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Deleģēt Dobeles novada pašvaldības Izglītības pārvaldei veikt sekojošas Izglītības likuma
17.panta trešajā daļā un Vispārējās izglītības likuma 54.pantā noteiktās Auces novada
pašvaldības funkcijas līdz 2012.gada 31.maijam:
1.1. sniegt informāciju un nodrošināt iespēju Auces novada pašvaldības izglītības iestāžu
audzēkņiem piedalīties Dobeles novada pašvaldības organizētajās izglītojamo
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās;
1.2. nodrošināt Dobeles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību
un pieejamību Auces pašvaldības bērniem;
1.3. organizēt Auces novada pašvaldības vidējās izglītības iestāžu pedagogu
profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu,
piedāvājot un nodrošinot izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu profesionālās
meistarības un tālākizglītības kursus un seminārus, pieredzes apmaiņu.

2. Pilnvarot Auces novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāju Agri
Melli parakstīt deleģēšanas līgumu ar Dobeles novada pašvaldības Izglītības pārvaldi
saskaņā ar šī lēmuma noteikumiem.
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Nr. 228
(prot.Nr.8, 28.§)

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala
„Skābji”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
Auces novada dome ir izskatījusi ********************* 08.06.2011. iesniegumu
par zemesgabala „Skābji”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības
projekta izstrādi.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
1. ****************** vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Skābji”, Bēnes pagastā, Auces
novadā, kadastra Nr.46500010010, daļu ar kadastra apzīmējumu 46500010010 divās daļās,
atbilstoši šī lēmuma pielikumam.
2. Nekustamais īpašums „Skābji”, Bēnes pagastā, Auces novadā, pieder ***************
un sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 46500010010 un
46500020004, ar kopplatību 16,3 ha. ************** īpašuma tiesības reģistrētas
Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bēnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.20.
3. Saskaņā ar Auces novada pašvaldības 22.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par
teritorijas plānojumiem”, Auces novada domes lēmumiem, citiem normatīvajiem aktiem
būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā un
Bēnes pagasta padomes lēmumiem, zemes īpašuma „Skābji”, Bēnes pagastā, Auces
novadā, 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 pirmās daļas noteikumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu Zemes ierīcības
likuma 8.pantā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz tām projektētajām
teritorijām, kurām normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz
detālplānojuma izstrādi, zemes īpašuma „Skābji”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
5. Savukārt saskaņā ar LR Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta nosacījumiem, projekta izstrādes process sastāv no
šādiem secīgiem posmiem:
5.1. ierosinātājs iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu par projekta izstrādi un grafisko
pielikumu, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes ir shematiski attēlota projektētā
teritorija un projektētās robežas;
5.2. vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību,
norādot projekta izstrādes nosacījumus;
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5.3. zemes ierīkotājs izstrādā projektu;
5.4. zemes ierīkotājs projekta grafisko daļu saskaņo ar šo noteikumu 26.punktā minētajām
personām un institūcijām;
5.5. zemes ierīkotājs iesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā projekta grafisko
daļu un iesniegumu atbilstoši Valsts zemes dienesta mājaslapā internetā ievietotajam
paraugam;
5.6. Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa sniedz atzinumu par projekta grafiskajā daļā
attēloto nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu (turpmāk – apgrūtinājumi)
atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām datu sagatavošanas tehniskajām prasībām un
zemes vienību robežu atbilstību Kadastra informācijas sistēmas datiem, uz projekta
grafiskās daļas izvietojot atbilstošu spiedoga ekvivalentu elektroniskā vidē par
projekta grafiskās daļas saskaņošanu vai nesaskaņošanu;
5.7. zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā pašvaldībā;
5.8. vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai
noraidīšanu.
6. Saskaņā ar šo pašu noteikumu 26.punkta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta grafisko
daļu saskaņo ar šādām personām un institūcijām:
6.1. ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi" – ja projektētajā teritorijā ir valsts nozīmes meliorācijas sistēmas;
6.2. ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" – ja projektētajai teritorijai atbilstoši
spēkā esošajam detālplānojumam tiks paredzēts nodrošināt jaunu piekļūšanas iespēju
no valsts autoceļa vai ja projektētā teritorija atrodas valsts autoceļa aizsargjoslā un to
paredz valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" izsniegtie nosacījumi;
6.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldi – ja projektētajā teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, izņemot aizsargājamos kokus un dižakmeņus, īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas neitrālo zonu, aizsargājamā ainavu apvidus un biosfēras rezervāta
ainavu aizsardzības zonu;
6.4. ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju – ja projektētajā teritorijā
ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josla vai tā
robežojas ar to vai arī ja attiecīgajā teritorijā atrodas publiskās lietošanas dzelzceļa
ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla;
6.5. ar Satiksmes ministriju – ja projektētā teritorija atrodas valsts nozīmes civilās aviācijas
lidlauka teritorijā vai transporta infrastruktūras attīstības teritorijā;
6.6. ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju – ja projektētajā teritorijā atrodas
valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi vai projekts tiek izstrādāts valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijā;
6.7. ar vietējo pašvaldību;
6.8. ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem, kuru inženierkomunikācijām un
inženierbūvēm tiek noteiktas aizsargjoslas, ja apgrūtinājuma teritorija skar projektēto
teritoriju;
6.9. ar šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajos projekta izstrādes nosacījumos noteiktajām
personām un institūcijām, kuru intereses skar projekta risinājumi.
7. Vadoties no minētā tiesiskā regulējuma un faktiskās situācijas:
1) zemes ierīcības projekts ir saskaņojams ar Auces novada būvvaldi;
2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir
veicama pēc brīvas izvēles atbilstoši LR Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38.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
12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9., 26.
38.punktiem, Auces novada dome NOLEMJ:
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1.

Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Skābji”,
Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500010010, daļas ar kadastra apzīmējumu
46500010010, 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 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” nosacījumiem un saskaņojams ar Auces novada būvvaldi;
2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama
pēc brīvas izvēles, atbilstoši LR Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38.punkta nosacījumiem.

2.

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

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

