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. 11
Aucē

2011.gada 28.septembrī

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.00.
Darba kārtība:
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Par īres tiesību piešķiršanu L.P.
Par I.O. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu
risināšanā un īres tiesību piešķiršanu.
Par S.P. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.G.
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu.
Par nosaukumu piešķiršanu zemesgabaliem Vītiņu pagastā.
Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam Vecauces pagastā.
Par zemesgabala robeţu precizēšanu un zemes vienības Vītiņu pagastā dzēšanu no
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Jaunmašēni”, Lielauces pagastā,
nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Annas Brigaderes ielā 3A, Aucē,
nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Jura Mātera iela 24, Aucē, nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Jura Mātera iela 28, Aucē, nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Jura Mātera iela 32, Aucē, nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Kapsētas iela 37, Aucē, nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Kapsētas iela 28, Aucē, nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Puškina iela 5, Aucē, nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Puškina iela 10, Aucē, nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Vītiņu iela 47, Aucē, nomu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Vītiņu iela 49, Aucē, nomu.
Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Buividi”, Ukru pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Lācaudas”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, sadalīšanai.
Par nekustamā īpašuma „Zari”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
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24. Par nekustamā īpašuma Ezera ielā 30B, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
25. Par nekustamā īpašuma Vītiņu ielā 19-29, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
26. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33-10, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma „Pie Laimestiem”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma „Mazgailīši-Kaijkrogs 1”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
29. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu Zemgales ielā 13,
Aucē.
30. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu Amatnieku ielā 6,
Aucē.
31. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu Vītiņu ielā 39, Aucē.
32. Par grozījumiem Auces novada Sociālā dienesta darbinieku štatu sarakstā.
33. Par grozījumiem Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” darbinieku štatu
sarakstā.
34. Par Auces novada vispārizglītojošo skolu direktoru vietnieku saimnieciskajā darbā amata
algām.
35. Par Auces novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas izveidošanu.
36. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Auces novada pašvaldības 2011. gada budţetu””
apstiprināšanu.
37. 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, Arnis Hofmanis,
Gints Kaminskis, Vija Keršus, Larisa Marcinkus, Agris Mellis, Guntis Šēfers, Andris Šulgins,
Dzintars Zeltiņš.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja Inese Valtere, nekustamā īpašuma speciālists Gints Memmēns, sabiedrisko
attiecību speciāliste Sarmīte Šmite.
Nepiedalās – deputāte Biruta Kārkla, neierašanās iemesls – darba pienākumi; deputāts Lauris
Špels, neierašanās iemesls – darba pienākumi; deputāts Andris Melderis, neierašanās iemesls
nav zināms.

1.§
Par īres tiesību piešķiršanu L.P.
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.269 „Par īres tiesību piešķiršanu L.P.”. Lēmums pievienots protokolam.
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2.§
Par I.O. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā un īres tiesību piešķiršanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.270 „Par I.O. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā un īres tiesību piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam.
3.§
Par S.P. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.271 „Par S.P. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Lēmums pievienots protokolam.
4.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.G.
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis, A.Hofmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.272 „Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.G.”. Lēmums pievienots
protokolam.
5.§
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.273 „Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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6.§
Par nosaukumu piešķiršanu zemesgabaliem Vītiņu pagastā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.274 „Par nosaukumu piešķiršanu zemesgabaliem Vītiņu pagastā”.
Lēmums pievienots protokolam.
7.§
Par nosaukumu piešķiršanu zemes gabalam Vecauces pagastā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.275 „Par nosaukumu piešķiršanu zemes gabalam Vecauces pagastā”.
Lēmums pievienots protokolam.
8.§
Par zemesgabala robežu precizēšanu un zemes vienības
Vītiņu pagastā dzēšanu no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, M.Eihmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.276 „Par zemesgabala robeţu precizēšanu un zemes vienības Vītiņu
pagastā dzēšanu no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas”. Lēmums
pievienots protokolam.
9.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala
„Jaunmašēni”, Lielauces pagastā, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.277 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala
„Jaunmašēni”, Lielauces pagastā, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
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10.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala
Annas Brigaderes ielā 3A, Aucē, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.278 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Annas
Brigaderes ielā 3A, Aucē, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
11.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Jura Mātera iela 24, Aucē, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.279 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Jura Mātera
iela 24, Aucē, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
12.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Jura Mātera iela 28, Aucē, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.280 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Jura Mātera
iela 28, Aucē, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
13.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Jura Mātera iela 32, Aucē, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.281 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Jura Mātera
iela 32, Aucē, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
14.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Kapsētas iela 37, Aucē, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
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Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.282 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Kapsētas
iela 37, Aucē, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
15.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Kapsētas iela 28, Aucē, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.283 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Kapsētas
iela 28, Aucē, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
16.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Puškina iela 5, Aucē, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.284 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Puškina
iela 5, Aucē, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
17.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Puškina iela 10, Aucē, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.285 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Puškina
iela 10, Aucē, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
18.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Vītiņu iela 47, Aucē, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.286 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Vītiņu
iela 47, Aucē, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
19.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Vītiņu iela 49, Aucē, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.287 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Vītiņu
iela 49, Aucē, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.
20.§
Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.288 „Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai”. Lēmums pievienots
protokolam.
21.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala
„Buividi”, Ukru pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.289 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Buividi”, Ukru
pagastā, Auces novadā, sadalīšanai”. Lēmums pievienots protokolam.
22.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala
„Lācaudas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.290 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Lācaudas”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, sadalīšanai”. Lēmums pievienots protokolam.
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23.§
Par nekustamā īpašuma „Zari”, Vītiņu pagastā,
Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Kaminskis; A.hofmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.291 „Par nekustamā īpašuma „Zari”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
24.§
Par nekustamā īpašuma Ezera ielā 30B, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.292 „Par nekustamā īpašuma Ezera ielā 30B, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces
novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
25.§
Par nekustamā īpašuma Vītiņu ielā 19-29, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.293 „Par nekustamā īpašuma Vītiņu ielā 19-29, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
26.§
Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33-10, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.294 „Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33-10, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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27.§
Par nekustamā īpašuma „Pie Laimestiem”,
Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.295 „Par nekustamā īpašuma „Pie Laimestiem”, Lielauces pagastā, Auces
novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
28.§
Par nekustamā īpašuma „Mazgailīši-Kaijkrogs 1”,
Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.296 „Par nekustamā īpašuma „Mazgailīši-Kaijkrogs 1”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
29.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu
par nekustamo īpašumu Zemgales ielā 13, Aucē
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.297 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu
Zemgales ielā 13, Aucē”. Lēmums pievienots protokolam.
30.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu
par nekustamo īpašumu Amatnieku ielā 6, Aucē
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.298 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu
Amatnieku ielā 6, Aucē”. Lēmums pievienots protokolam.
31.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu
par nekustamo īpašumu Vītiņu ielā 39, Aucē
(ziņo: G.Kaminskis; Dz.Zeltiņš)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.299 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu
Vītiņu ielā 39, Aucē”. Lēmums pievienots protokolam.
32.§
Par grozījumiem Auces novada Sociālā dienesta darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins,
Dz.Zeltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.300 „Par grozījumiem Auces novada Sociālā dienesta darbinieku štatu
sarakstā”. Lēmums pievienots protokolam.
33.§
Par grozījumiem Auces novada pirmsskolas
izglītības iestādes „Rūķīši”darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.301 „Par grozījumiem Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes
„Rūķīši” darbinieku štatu sarakstā”. Lēmums pievienots protokolam.
34.§
Par Auces novada vispārizglītojošo skolu
direktoru vietnieku saimnieciskajā darbā amata algām
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.302 „Par Auces novada vispārizglītojošo skolu direktoru vietnieku
saimnieciskajā darbā amata algām”. Lēmums pievienots protokolam.

35.§
Par Auces novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas izveidošanu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršu, A.Šulgins)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.303 „Par Auces novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas izveidošanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
36.§
Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2011.gada 23.februārasaistošajos noteikumos Nr.2 „Par Auces novada
pašvaldības 2011. gada budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.304 „Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Auces novada pašvaldības 2011. gada
budţetu”” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
37.§
Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.305 „Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu”. Lēmums pievienots
protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.00.
Sēdes vadītājs

_________________________

G.Kaminskis

Sēdes protokolētāja

________________________

E.Lintiņa

Protokols parakstīts 30.09.2011.
Sakarā ar fizisko personu datu aizsardzību nav publicēti lēmumi Nr. 269 – 272, 297 – 299.

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 28.septembrī

Nr. 273
(prot.Nr.11, 5.§)

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu, LR likumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”, Zemesgrāmatu
likumu un Auces pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas noslēgtajiem dzīvokļu un
neapdzīvojamo telpu pirkuma līgumiem, un to īpašniekiem nostiprinātas īpašuma tiesības
Auces pilsētas zemesgrāmatā, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

IZBEIGT pašvaldības īpašuma tiesības uz Auces novada pašvaldībai piederošiem
nekustamiem īpašumiem:
1.1. Aspazijas laukumā 10, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kas sastāv no
dzīvojamās mājas, divām saimniecības ēkām un zemesgabala ar platību 1145 m2
(Auces pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.364);
1.2. Bēnes ielā 3, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kas sastāv no dzīvojamās mājas
un zemesgabala ar platību 3545 m2 (Auces pilsētas zemesgrāmatas nodalījums
Nr.394);
1.3. Jelgavas ielā 3, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kas sastāv no dzīvojamās
mājas, trīs šķūņiem un zemesgabala ar platību 1700 m2 (Auces pilsētas
zemesgrāmatas nodalījums Nr.310);
1.4. Miera ielā 4A, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kas sastāv no dzīvojamās
mājas un zemesgabala ar platību 2139 m2 (Auces pilsētas zemesgrāmatas nodalījums
Nr.223);
1.5. Miera ielā 23, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kas sastāv no dzīvojamās
mājas, šķūņa un zemesgabala ar platību 941 m2 (Auces pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.309);
1.6. Miera ielā 24, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kas sastāv no dzīvojamās
mājas, šķūņa un zemesgabala ar platību 1489 m2 (Auces pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.306);
1.7. Oskara Kalpaka ielā 6, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kas sastāv no
dzīvojamās mājas, šķūņa un zemesgabala ar platību 2599 m2 (Auces pilsētas
zemesgrāmatas nodalījums Nr.301);
1.8. Raiņa ielā 10A, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kas sastāv no dzīvojamās
mājas, šķūņa un zemesgabala ar platību 971 m2 (Auces pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.427);
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1.9. Raiņa ielā 16A, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kas sastāv no dzīvojamās
mājas un šķūņa (Auces pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.426);
1.10. Raiņa ielā 20, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kas sastāv no dzīvojamās
mājas un zemesgabala ar platību 1062 m2 (Auces pilsētas zemesgrāmatas nodalījums
Nr.409);
1.11. Vītiņu ielā 1, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kas sastāv no dzīvojamās mājas
un zemesgabala ar platību 2788 m2 (Auces pilsētas zemesgrāmatas nodalījums
Nr.224);
1.12. Vītiņu ielā 4A, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kas sastāv no dzīvojamās
mājas, saimniecības ēkas un zemesgabala ar platību 2440 m2 (Auces pilsētas
zemesgrāmatas nodalījums Nr.323);
1.13. Zemgales ielā 20, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kas sastāv no dzīvojamās
mājas, šķūņa, pagraba un zemesgabala ar platību 4137 m2 (Auces pilsētas
zemesgrāmatas nodalījums Nr.399).
2.

UZDOT Auces novada pašvaldības Attīstības nodaļai veikt darbības lēmuma 1.punktā
minēto īpašuma tiesību dzēšanai Dobeles zemesgrāmatu nodaļā.

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 28.septembrī

Nr. 274
(prot.Nr.11, 6.§)

Par nosaukumu piešķiršanu zemesgabaliem Vītiņu pagastā
Auces novada dome ir izskatījusi ….., dzīvojoša ………, 12.09.2011. iesniegumu par
nosaukumu piešķiršanu no zemes īpašuma „Saulstariņš”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
atdalāmajiem zemesgabaliem.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
….., personas kods ….., pieder nekustamais īpašums „Saulstariņš”, Vītiņu pagastā,
Auces novadā, kas sastāv no četriem zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem ….., ….., …..
un ….., ar kopplatību 29,4 ha. A.B. īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā
Vītiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ...
….. vēlas atdalīt no zemes īpašuma „Saulstariņš”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem ….. un ….., piešķirot nosaukumus – „Mārozoli”, Vītiņu
pagasts, Auces novads, un „Stari”, Vītiņu pagasts, Auces novads.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, LR Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” un LR Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
Atļaut atdalīt no zemes īpašuma „Saulstariņš”, Vītiņu pagasts, Auces novads, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu ….., platība 4,0 ha (grafiskais pielikums).
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ….., platība 4,0 ha, nosaukumu –
„Mārozoli”, Vītiņu pagasts, Auces novads.
3. Noteikt zemesgabala „Mārozoli”, Vītiņu pagasts, Auces novads, zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
4. Atļaut atdalīt no zemes īpašuma „Saulstariņš”, Vītiņu pagasts, Auces novads, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu ….., platība 11,4 ha (grafiskais pielikums).
5. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ….., platība 11,4 ha, nosaukumu – „Stari”,
Vītiņu pagasts, Auces novads.
6. Noteikt zemesgabala „Stari”, Vītiņu pagasts, Auces novads, zemes lietošanas mērķi –
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.
1.

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 28.septembrī

Nr. 275
(prot.Nr.11, 7.§)

Par nosaukumu piešķiršanu zemes gabalam Vecauces pagastā
Auces novada dome ir izskatījusi …..., dzīvojoša ….., 26.09.2011. iesniegumu par
nosaukumu piešķiršanu no zemes īpašuma „Priedaiši”, Vecauces pagastā, Auces novadā,
atdalāmajam zemes gabalam.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
…... pieder nekustamais īpašums „Priedaiši”, Vecauces pagastā, Auces novadā, kas
sastāv no diviem zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem ….. un ….., ar kopplatību 7,7 ha.
….. īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Vecauces pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā ...
….. vēlas atdalīt no zemes īpašuma „Priedaiši”, Vecauces pagastā, Auces novadā,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ….., piešķirot nosaukumu – „Ķipari”, Vecauces pagasts,
Auces novads.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, LR Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” un LR Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Atļaut atdalīt no zemes īpašuma „Priedaiši”, Vecauces pagasts, Auces novads, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu ….., platība 2,0 ha. (grafiskais pielikums)
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ….., platība 2,0 ha, nosaukumu – „Ķipari”,
Vecauces pagasts, Auces novads.
Noteikt zemesgabala „Ķipari”, Vecauces pagasts, Auces novads, zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 28.septembrī

Nr. 276
(prot.Nr.11, 8.§)

Par zemesgabala robežu precizēšanu un zemes vienības
Vītiņu pagastā dzēšanu no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
Aktualizējot informāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 15.panta 1.b, 1.c, 2.punktiem,
27.pantu, 41.panta 2.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.

3.

Izmainīt zemes īpašuma „Zariņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums …..,
ierādītās zemes vienības robeţas, saskaņā ar grafisko pielikumu.
Veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes īpašuma „Zariņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra apzīmējums ….., zemes vienības robeţas nostiprināt dabā saskaņā ar grafisko
pielikumu.
Dzēst no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas zemes vienību
„Lielpurvēni”, kadastra apzīmējums …...

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 28.septembrī

Nr. 277
(prot.Nr.11, 9.§)

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

2.

3.

Izbeigt ….., personas kods ….., zemes patstāvīgās lietošanas tiesības par lietošanā
piešķirto zemesgabalu „Jaunmašēni”, Lielauces pagastā, Auces novadā,1,78 ha platībā,
kadastra apzīmējums ….., no 2010.gada 31.decembra.
Zemesgabals „Jaunmašēni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, 1,78 ha platībā, kadastra
apzīmējums ….., pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ….., personas kods ……, par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo
zemesgabalu „Jaunmašēni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, 1,78 ha platībā, kadastra
apzīmējums …... Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala nomas maksu
gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (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 28.septembrī

Nr. 278
(prot.Nr.11, 10.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala
Annas Brigaderes ielā 3A, Aucē, nomu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktu, likuma „Par zemes
reformu Latvijas Republikas pilsētās” 8.panta pirmās daļas 2.punktu un LR Ministru kabineta
30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

Izbeigt ….., personas kods ….., zemes patstāvīgās lietošanas tiesības par lietošanā
piešķirto zemesgabalu Annas Brigaderes ielā 3A, Aucē, Auces novadā, 1335 m2 platībā,
kadastra apzīmējums ….., no 2010.gada 31.decembra.
Zemesgabals Annas Brigaderes ielā 3A, Aucē, Auces novadā, 1335 m2 platībā, kadastra
apzīmējums ….., pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ….., personas kods ….., par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo
zemesgabalu Annas Brigaderes ielā 3A, Aucē, Auces novadā, 1335 m2 platībā, kadastra
apzīmējums …... Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala nomas maksu
gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 28.septembrī

Nr. 279
(prot.Nr.11, 11.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Jura Mātera iela 24, Aucē, nomu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktu un likuma „Par
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 8.panta pirmās daļas 2.punktu, un LR Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izbeigt ….., personas kods ….., zemes patstāvīgās lietošanas tiesības par lietošanā
piešķirto zemesgabalu Jura Mātera ielā 24, Aucē, Auces novadā, 1200 m2 platībā, kadastra
apzīmējums ….., no 2010.gada 31.decembri.
Zemesgabals Jura Mātera ielā 24, Aucē, Auces novadā, 1200 m2 platībā, kadastra
apzīmējums ….., pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.

2.

Slēgt nomas līgumu ar ….., personas kods ….., par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo
zemesgabalu Jura Mātera ielā 24, Aucē, Auces novadā, 1200 m2 platībā, kadastra
apzīmējums …... Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala nomas maksu
gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

3.

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 28.septembrī

Nr. 280
(prot.Nr.11, 12.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Jura Mātera iela 28, Aucē, nomu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktu un likuma „Par
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 8.panta pirmās daļas 2.punktu, un LR Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izbeigt ….., personas kods ….., un ….., personas kods ….., zemes patstāvīgās lietošanas
tiesības par lietošanā piešķirto zemesgabalu Jura Mātera ielā 28, Aucē, Auces novadā,
2399 m2 platībā, kadastra apzīmējums ….., no 2010.gada 31.decembra.
Zemesgabals Jura Mātera ielā 28, Aucē, Auces novadā, 2399 m2 platībā, kadastra
apzīmējums ….., pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.

2.

Slēgt nomas līgumu ar ….., personas kods ….., un ….., personas kods ….., par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemesgabalu Jura Mātera ielā 28, Aucē, Auces novadā, 2399 m2
platībā, kadastra apzīmējums …... Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala
nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

3.

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 28.septembrī

Nr. 281
(prot.Nr.11, 13.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Jura Mātera iela 32, Aucē, nomu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktu un likuma „Par
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 8.panta pirmās daļas 2.punktu, un LR Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izbeigt ….., personas kods ….., zemes patstāvīgās lietošanas tiesības par lietošanā
piešķirto zemesgabalu Jura Mātera ielā 32, Aucē, Auces novadā, 1200 m2 platībā, kadastra
apzīmējums ….., no 2010.gada 31.decembra.
Zemesgabals Jura Mātera ielā 32, Aucē, Auces novadā, 1200 m2 platībā, kadastra
apzīmējums ….., pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.

2.

Slēgt nomas līgumu ar ….., personas kods ….., par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo
zemesgabalu Jura Mātera ielā 32, Aucē, Auces novadā, 1200 m2 platībā, kadastra
apzīmējums …... Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala nomas maksu
gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas
maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

3.

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 28.septembrī

Nr. 282
(prot.Nr.11, 14.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Kapsētas iela 37, Aucē, nomu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktu un likuma „Par
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 8.panta pirmās daļas 2.punktu, un LR Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izbeigt ….., personas kods ….., zemes patstāvīgās lietošanas tiesības par lietošanā
piešķirto zemesgabalu Kapsētas ielā 37, Aucē, Auces novadā, 1695 m2 platībā, kadastra
apzīmējums ….., no 2010.gada 31.decembra.
Zemesgabals Kapsētas ielā 37, Aucē, Auces novadā, 1695 m2 platībā, kadastra apzīmējums
….., pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.

2.

Slēgt nomas līgumu ar ….., personas kods ….., par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo
zemesgabalu Kapsētas ielā 37, Aucē, Auces novadā, 1695 m2 platībā, kadastra apzīmējums
…... Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5
% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam
maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

3.

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 28.septembrī

Nr. 283
(prot.Nr.11, 15.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Kapsētas iela 28, Aucē, nomu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktu un likuma „Par
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 8.panta pirmās daļas 2.punktu, un LR Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izbeigt ….., personas kods ….., zemes patstāvīgās lietošanas tiesības par lietošanā
piešķirto zemesgabalu Kapsētas ielā 28, Aucē, Auces novadā, 1200 m2 platībā, kadastra
apzīmējums ….., no 2010.gada 31.decembra.
Zemesgabals Kapsētas ielā 28, Aucē, Auces novadā, 1200 m2 platībā, kadastra apzīmējums
….., pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.

2.

Slēgt nomas līgumu ar ….., personas kods ….., par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo
zemesgabalu Kapsētas ielā 28, Aucē, Auces novadā, 1200 m2 platībā, kadastra apzīmējums
…... Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

3.

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 28.septembrī

Nr. 284
(prot.Nr.11, 16.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Puškina iela 5, Aucē, nomu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktu un likuma „Par
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 8.panta pirmās daļas 2.punktu, un LR Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izbeigt ….., personas kods ….., zemes patstāvīgās lietošanas tiesības par lietošanā
piešķirto zemesgabalu Puškina ielā 5, Aucē, Auces novadā, 1610 m2 platībā, kadastra
apzīmējums ….., no 2010.gada 31.decembra.
Zemesgabals Puškina ielā 5, Aucē, Auces novadā, 1610 m2 platībā, kadastra apzīmējums
….., pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.

2.

Slēgt nomas līgumu ar ….., personas kods ….., par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo
zemesgabalu Puškina ielā 5, Aucē, Auces novadā, 1610 m2 platībā, kadastra apzīmējums
……. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

3.

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 28.septembrī

Nr. 285
(prot.Nr.11, 17.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Puškina iela 10, Aucē, nomu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktu un likuma „Par
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 8.panta pirmās daļas 2.punktu, un LR Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izbeigt ….., personas kods ….., zemes patstāvīgās lietošanas tiesības par lietošanā
piešķirto zemesgabalu Puškina ielā 10, Aucē, Auces novadā, 1200 m2 platībā, kadastra
apzīmējums ….., no 2010.gada 31.decembra.
Zemesgabals Puškina ielā 10, Aucē, Auces novadā, 1200 m2 platībā, kadastra apzīmējums
….., pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.

2.

Slēgt nomas līgumu ar ….. likumiskajiem mantiniekiem, par pašvaldības tiesiskajā
valdījumā esošo zemesgabalu Puškina ielā 10, Aucē, Auces novadā, 1200 m2 platībā,
kadastra apzīmējums …... Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala nomas
maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus
nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

3.

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 28.septembrī

Nr. 286
(prot.Nr.11, 18.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Vītiņu iela 47, Aucē, nomu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktu un likuma „Par
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 8.panta pirmās daļas 2.punktu, un LR Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izbeigt ….., personas kods ….., zemes patstāvīgās lietošanas tiesības par lietošanā
piešķirto zemesgabalu Vītiņu ielā 47, Aucē, Auces novadā, 1735 m2 platībā, kadastra
apzīmējums …..., no 2010.gada 31.decembra.
Zemesgabals Vītiņu ielā 47, Aucē, Auces novadā, 1735 m2 platībā, kadastra apzīmējums
….., pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.

2.

Slēgt nomas līgumu ar ….., personas kods ….., par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo
zemesgabalu Vītiņu ielā 47, Aucē, Auces novadā, 1735 m2 platībā, kadastra apzīmējums
…... Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5
% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam
maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

3.

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 28.septembrī

Nr. 287
(prot.Nr.11, 19.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala Vītiņu iela 49, Aucē, nomu
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktu un likuma „Par
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 8.panta pirmās daļas 2.punktu, un LR Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izbeigt ….., personas kods ….., zemes patstāvīgās lietošanas tiesības par lietošanā
piešķirto zemesgabalu Vītiņu ielā 49, Aucē, Auces novadā, 1200 m2 platībā, kadastra
apzīmējums ….., no 2010.gada 31.decembra.
Zemesgabals Vītiņu ielā 49, Aucē, Auces novadā, 1200 m2 platībā, kadastra apzīmējums
….., pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.

2.

Slēgt nomas līgumu ar ….., personas kods ….., par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo
zemesgabalu Vītiņu ielā 49, Aucē, Auces novadā, 1200 m2 platībā, kadastra apzīmējums
…... Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5
% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam
maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

3.

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 28.septembrī

Nr. 288
(prot.Nr.11, 20.§)

Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, LR Ministru Kabineta 01.09.2009. noteikumiem
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura
turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 6. daļu, Auces novada pašvaldībai piekrīt zemes vienības Auces
novadā:
1.1. Kapsētas iela 28, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr….., kopplatība 1200 m2;
1.2. Puškina iela 10, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kopplatība 1200 m2;
1.3. Kapsētas iela 37, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kopplatība 1695 m2;
1.4. Puškina iela 5, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kopplatība 1610 m2;
1.5. Puškina iela 19, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kopplatība 1525 m2;
1.6. Vītiņu iela 49, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kopplatība 1200 m2;
1.7. Vītiņu iela 47, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kopplatība 1735 m2;
1.8. Annas Brigaderes iela 3A, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……. , kopplatība
1335 m2;
1.9. Jura Mātera iela 32, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kopplatība 1200 m2;
1.10. Jura Mātera iela 28, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kopplatība 2399 m2;
1.11. Jura Mātera iela 24, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kopplatība 1200 m2.
2. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 5. daļu, Auces novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība Auces
novadā:
„Jaunmašēni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums ….., kopplatība
1,78 ha.
3. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 2. daļas 1.punktu, Auces novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība
Auces novadā:
1.maija iela 6, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kopplatība 1902 m2.
4. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 1. daļu, Auces novada pašvaldībai pieder zemes vienības Auces
novadā:
4.1. Jelgavas iela 17A, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr….., kopplatība 592 m2;

29

4.2. Zemgales iela 14A, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kopplatība 1992 m2;
4.3. Varoņu iela 5A, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kopplatība 1342 m2;
4.4. Skolas iela 21A, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr……, kopplatība 1232 m2.
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 28.septembrī

Nr. 289
(prot.Nr.11, 21.§)

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala
„Buividi”, Ukru pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
Auces novada dome ir izskatījusi …., personas kods ….., dzīvo ….., Rīgā, pilnvarotās
personas ….., personas kods….., dzīvo ….. (06.02.2008. universālpilnvara, izsniegta Rīgā,
Ģertrūdes ielā 7, apliecinājis zvērināts notārs …), par zemesgabala „Buividi”, Ukru pagastā,
Auces novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
1. ….. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Buividi”, Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr……, daļu ar kadastra apzīmējumu ….. divās daļās atbilstoši šī lēmuma pielikumam.
2. Nekustamais īpašums „Buividi”, Ukru pagastā, Auces novadā, pieder ….. un sastāv no
trim zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem ….., ….. un ….., ar kopplatību 125,3 ha.
….. īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Ukru pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.19.
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 Ukru
pagasta padomes lēmumiem, zemes īpašuma „Buividi”, Ukru 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 „Buividi”, Ukru 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 robeţas;
5.2. vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību,
norādot projekta izstrādes nosacījumus;
5.3. zemes ierīkotājs izstrādā projektu;
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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 robeţu 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 ierobeţotu 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 diţakmeņus, 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
robeţojas 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 inţenierkomunikāciju un inţenierbūvju turētājiem, kuru inţenierkomunikācijām un
inţenierbūvēm 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, un saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas
21.09.2011. lēmumu (prot. Nr.9), Auces novada dome NOLEMJ:
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1.

Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Buividi”,
Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra Nr……, daļas ar kadastra apzīmējumu …..,
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 28.septembrī

Nr. 290
(prot.Nr.11, 22.§)

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala
„Lācaudas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
Auces novada dome ir izskatījusi ….., personas kods ….., dzīvo ……, 22.09.2011.
iesniegumu par zemes īpašuma „Lācaudas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
1. ….. vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Lācaudas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr……, daļu ar kadastra apzīmējumu ….. trijās daļās atbilstoši šī lēmuma pielikumam.
2. Nekustamais īpašums „Lācaudas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, pieder …. un sastāv no
diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem …. un …., ar kopplatību 32,5 ha. …..
īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.106.
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
Vītiņu pagasta padomes lēmumiem, zemes īpašuma „Lācaudas”, Vītiņu 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 „Lācaudas”, Vītiņu 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 robeţas;
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;
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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 robeţu 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 ierobeţotu 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 diţakmeņus, 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
robeţojas 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 inţenierkomunikāciju un inţenierbūvju turētājiem, kuru inţenierkomunikācijām un
inţenierbūvēm 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:
1.

Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Lācaudas”,
Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra Nr……, daļas ar kadastra apzīmējumu …..
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sadalīšanai trijās 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 28.septembrī

Nr. 291
(prot.Nr.11, 23.§)

Par nekustamā īpašuma „Zari”, Vītiņu pagastā,
Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Zari”,
Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4694 005 0273, sastāvoša no zemes gabala
1,82 ha platībā, atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena
sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un
pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt 2011.gada 12.septembrī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Zari”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4694 005 0273, sastāvoša no zemes gabala 1,82 ha platībā, izsoles rezultātu – atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Zari”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4694 005 0273, sastāvošu no zemes gabala 1,82 ha platībā, mantas
nosolītājam ….. par nosolīto cenu Ls 2214,00 (divi tūkstoši divi simti četrpadsmit lati 00
santīmi).

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 28.septembrī

Nr. 292
(prot.Nr.11, 24.§)

Par nekustamā īpašuma Ezera ielā 30B, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ezera
ielā 30B, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 001 0258, sastāvoša no
zemes gabala 0,2126 ha platībā, atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu nav
saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma
atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma Par pašvaldībām 21.pantu, Auces
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2011.gada 12.septembrī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Ezera ielā 30B, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4650 001 0258, sastāvoša no zemes gabala 0,2126 ha platībā, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ezera ielā 30B, Bēne, Bēnes
pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 001 0258, sastāvošu no zemes gabala 0,2126 ha
platībā, mantas nosolītājai ….. par nosolīto cenu Ls 914,00 (deviņi simti četrpadsmit lati 00
santīmi).

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 28.septembrī

Nr. 293
(prot.Nr.11, 25.§)

Par nekustamā īpašuma Vītiņu ielā 19-29, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Auces novada domes Finanšu komitejas iesniegto
ierosinājumu atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
dzīvokli Nr.29, Vītiņu ielā 19, Aucē, Auces novadā, ar kopējo platību 33,7 m2, kadastra
Nr.46050444405.
Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 1998.gada 1.decembra lēmumu,
Auces pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vītiņu
ielā 19, Aucē, sastāvošu no dzīvokļa 33,7 m² platībā un 337/18385 kopīpašuma domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, par ko Auces pilsētas zemesgrāmatā atvērts
nodalījums Nr.214 un izsniegts Zemesgrāmatu akts.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu, Auces novada pašvaldība ir Auces pilsētas pašvaldības institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja.
Minētais dzīvokļa īpašums pašreiz netiek izmantots (nav izīrēts) un nav nepieciešams
pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.
Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā
īpašuma atsavināšana.
Saskaņā ar 2011.gada 19.septembrī veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi sertificēta
nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts Nr…, dzīvokļa Nr. 29, Vītiņu ielā 19, Aucē, Auces novadā, tirgus vērtība ir noteikta
LVL 1200,00 (viens tūkstotis divi simti latu) apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda LVL 115,00, 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 – dzīvokli Nr.29, Vītiņu ielā 19, Aucē, Auces novadā, sastāvošu no
dzīvokļa 33,7 m2 platībā un 337/18385 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas un zemesgabala.
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2.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29, Vītiņu ielā 19, Aucē, Auces novadā,
izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu
LVL 1315,00 (viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit lati).

3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma Vītiņu ielā 19-29, Aucē, Auces novadā, izsoles komisiju
šādā 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 Vītiņu
ielā 19-29, Aucē, Auces novadā, 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 28.septembra
lēmumu Nr.293 (prot.Nr.11, 25.§)

Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Vītiņu ielā 19-29, Aucē, Auces novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi 6(turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas
reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītiņu ielā 19-29, Aucē,
Auces novadā, 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
28.septembra lēmums Nr.293, (prot.Nr.11, 25.§).
1.4. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.5. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā 2011.gada 6.decembrī
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 – dzīvoklis Nr. 29, Vītiņu ielā 19, Aucē, Auces novadā, sastāvošs no
dzīvokļa 33,7 m² platībā un 337/18385 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas un zemesgabala.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – lati 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – LVL 1315,00 (viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit lati).
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā 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 24.oktobra līdz 2011.gada 5.decembrim plkst. 17.00.
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;
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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, reģistrācijas
Nr.990009116331, 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 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.
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.
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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 tās 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 28.septembrī

Nr. 294
(prot.Nr.11, 26.§)

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33-10, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Auces novada domes Finanšu komitejas iesniegto
ierosinājumu atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –
dzīvokli Nr.10, Raiņa ielā 33, Aucē, Auces novadā, ar kopējo platību 57,2 m2, kadastra
Nr.46050030313.
Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 1999.gada 13.jūlija lēmumu, Auces
pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Raiņa ielā 33,
Aucē, sastāvošu no dzīvokļa 57,2 m² platībā un 572/11427 kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, par ko Auces pilsētas zemesgrāmatā atvērts nodalījums
Nr.328 un izsniegts Zemesgrāmatu akts.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu, Auces novada pašvaldība ir Auces pilsētas pašvaldības institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja.
Minētais dzīvokļa īpašums pašreiz netiek izmantots (nav izīrēts) un nav nepieciešams
pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.
Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā
īpašuma atsavināšana.
Saskaņā ar 2011.gada 19.septembrī veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi sertificēta
nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts Nr…, dzīvokļa Nr. 10, Raiņa ielā 33, Aucē, Auces novadā, tirgus vērtība ir noteikta
LVL 2000,00 (divi tūkstoši latu) apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda LVL 120,00, 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 – dzīvokli Nr.10, Raiņa ielā 33, Aucē, Auces novadā, sastāvošu no
dzīvokļa 57,2 m2 platībā un 572/ 11427 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas un zemesgabala.
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6.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10, Raiņa ielā 33, Aucē, Auces novadā,
izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu
LVL 2120,00 (divi tūkstoši viens simts divdesmit lati).

7.

Apstiprināt nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33-10, Aucē, Auces novadā, izsoles komisiju
šādā sastāvā:
2) izsoles komisijas priekšsēdētājs –
Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs,
2) izsoles komisijas locekļi:
pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis
pašvaldības ekonomiste Ingrīda Kalve.

8.

Publicēt sludinājumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā Raiņa ielā 33-10,
Aucē, Auces novadā, 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 28.septembra
lēmumu Nr.294 (prot.Nr.11, 26.§)

Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Raiņa ielā 33-10, Aucē, Auces novadā
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, kas
reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.8. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33-10, Aucē,
Auces novadā, 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
28.septembra lēmums Nr.294, (prot.Nr.11, 26.§).
1.10. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.11. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā 2011.gada 6.decembrī
plkst. 10.30.
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
2.5. Izsoles priekšmets – dzīvoklis Nr.10, Raiņa ielā 33, Aucē, Auces novadā, sastāvošs no
dzīvokļa 57,2 m² platībā un 572/11427 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas un zemesgabala.
2.6. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – lati 100 %.
2.7. Nosacītā sākumcena – LVL 2120,00 (divi tūkstoši viens simts divdesmit lati).
2.8. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.3. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā, notiek
Auces novada pašvaldībā, Auces novada pašvaldības sekretāres kabinetā darba laikā no
2011. gada 24.oktobra līdz 2011.gada 5.decembrim plkst. 17.00.
3.4. 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;
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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.
3.3.2. 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.
3.4. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Auces novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.990009116331, 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
4.12. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu
pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.13. 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.
4.14. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.15. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.16. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robeţās no izsolāmā
nekustamā īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā.
4.17. 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.
4.18. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
4.19. Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.20. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ir
jāparaksta pirkuma līgums.
4.21. 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.
4.22. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
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5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.4. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.5. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos
minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.6. Izsolē starp tās 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 28.septembrī

Nr. 295
(prot.Nr.11, 27.§)

Par nekustamā īpašuma „Pie Laimestiem”,
Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Auces novada domes Finanšu komitejas iesniegto
ierosinājumu atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pie
Laimestiem”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kas sastāv no zemesgabala 2,01 ha platībā,
kadastra numurs 46670010061.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2011.gada 25.jūlija lēmumu, Auces
novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Pie Laimestiem”,
Lielauces pagasts, Auces novads, sastāvošu no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
46760010061, platība 2,01 ha, par ko Lielauces pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums
Nr.1000 0049 3494 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams Auces novada pašvaldības patstāvīgo
funkciju izpildei.
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 15.septembrī veikto tirgus novērtējumu, ko
veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr…, nekustamā īpašuma „Pie Laimestiem”, Lielauces pagasts, Auces
novads, sastāvoša no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46760010061, platība 2,01 ha,
tirgus vērtība ir noteikta Ls 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti latu) apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda LVL 135,00, 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:
2. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Pie Laimestiem”, Lielauces pagasts, Auces novads, sastāvošu no
viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 46760010061, platība 2,01 ha.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pie Laimestiem”, Lielauces pagasts, Auces novads,
kadastra Nr.46760010061, izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles
nosacīto sākumcenu Ls 1935,00 (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit piecu latu) apmērā.
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4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pie Laimestiem”, Lielauces pagasts, Auces novads,
kadastra Nr.46760010061, 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.
5. Publicēt sludinājumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Pie
Laimestiem”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46760010061, 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 28.septembra
lēmumu Nr.295 (prot.Nr.11, 27.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Pie Laimestiem”, Lielauces pagasts,
Auces novads, kadastra Nr. 4676 001 0061
IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.13. 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.
1.14. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pie Laimestiem”,
Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un
atbildību, ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti.
1.15. Nekustamā īpašuma atsavināšanas pamatojums – Auces novada domes 2011.gada
28.septembra lēmums Nr.295 (prot.Nr.11, 27.§).
1.16. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.17. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā 2011.gada 6.decembrī
plkst. 11.00.
1.18. 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 2,01 ha
platībā, kadastra numurs 4676 001 0061.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – lati 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – Ls 1935,00 (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit pieci 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 24.oktobra līdz 2011.gada 5.decembrim plkst. 17.00.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
5) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai :
apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes
institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;
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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.
6) Fiziskai personai :
pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.4.2. jāuzrāda :
5) Juridiskai personai :
kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
6) 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, 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.
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.
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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 tās 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 28.septembrī

Nr. 296
(prot.Nr.11, 28.§)

Par nekustamā īpašuma „Mazgailīši-Kaijkrogs 1”,
Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mazgailīši-Kaijkrogs 1”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, kas sastāv no zemesgabala 0,26 ha platībā, kadastra numurs 46500020019.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2011.gada 12.septembra lēmumu,
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „MazgailīšiKaijkrogs 1”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sastāvošu no viena zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 46500020019, platība 0,26 ha, par ko Bēnes pagasta zemesgrāmatā atvērts
nodalījums Nr.1000 0049 5369 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams Auces novada pašvaldības patstāvīgo
funkciju izpildei.
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 28.aprīlī veikto tirgus novērtējumu, ko
veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr…., nekustamā īpašuma „Mazgailīši-Kaijkrogs 1”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, sastāvoša no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46500020019, platība
0,26 ha, tirgus vērtība ir noteikta Ls 140,00 (viens simts četrdesmit latu) apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda LVL 85,00, 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:
6. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Mazgailīši-Kaijkrogs 1”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sastāvošu no
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46500020019, platība 0,26 ha.
7. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mazgailīši-Kaijkrogs 1”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46500020019, izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles
nosacīto sākumcenu Ls 225,00 (divi simti divdesmit piecu latu) apmērā.
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8. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mazgailīši-Kaijkrogs 1”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46500020019, 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.
9. Publicēt sludinājumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Mazgailīši-Kaijkrogs 1”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500020019, 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 28.septembra
lēmumu Nr.296 (prot.Nr.11, 28.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Mazgailīši-Kaijkrogs 1”, Bēnes pagasts,
Auces novads, kadastra Nr. 4650 002 0019
IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.19. 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.
1.20. Noteikumi nosaka pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazgailīši-Kaijkrogs 1”, Bēnes
pagasts, Auces novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību,
ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti.
1.21. Nekustamā īpašuma atsavināšanas pamatojums – Auces novada domes 2011.gada
28.septembra lēmums Nr.296 (prot.Nr.11, 28.§).
1.22. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.23. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā 2011.gada 6.decembrī
plkst. 11.30.
1.24. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
2.5. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums, kas sastāv no viena zemesgabala 0,26 ha
platībā, kadastra numurs 4650 002 0019.
2.6. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – lati 100 %.
2.7. Nosacītā sākumcena – Ls 225,00 (divi simti divdesmit pieci lati).
2.8. 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 24.oktobra līdz 2011.gada 5.decembrim plkst. 17.00.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
7) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai :
apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes
institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;
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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.
8) Fiziskai personai :
pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.4.3. jāuzrāda :
7) Juridiskai personai :
kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
8) 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
4.12. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu
pielaišanu izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.13. 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.
4.14. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.15. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.16. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robeţās no izsolāmā
nekustamā īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā.
4.17. 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.
4.18. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
4.19. Izsoles uzvarētājam, divu nedēļu laikā no izsoles dienas, jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.20. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā, no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas
ir jāparaksta pirkuma līgums.
4.21. 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.
4.22. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
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5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.4. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.5. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos
minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.6. Izsolē starp tās 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 28.septembrī

Nr. 300
(prot.Nr.11, 32.§)

Par grozījumiem Auces novada Sociālā dienesta darbinieku štatu sarakstā
Pamatojoties uz Auces novada Sociālā dienesta vadītāja 08.08.2011. iesniegumu,
domes Sociālo lietu un veselības jautājumu komitejas 15.09.2011. lēmumu (prot. Nr.9) un
Finanšu komitejas 21.09.2011. lēmumu (prot.Nr.9), Auces novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Auces novada Sociālā dienesta darbinieku štatu sarakstā (apstiprināts ar
Auces novada domes 25.08.2010. lēmumu, prot. Nr. 8, 33.§) un ar 2011.gada 1. novembri
palielināt aprūpētāja, kods 5322 02, amata vienību skaitu no 5 uz 6 amata vienībām.

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 28.septembrī

Nr. 301
(prot.Nr.11, 33.§)

Par grozījumiem Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši”
darbinieku štatu sarakstā
Pamatojoties uz Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” vadītājas
Kristīnes Mageres 08.09.2011. iesniegumu, domes Izglītības, kultūras jaunatnes un sporta
lietu komitejas 21.09.2011.lēmumu (prot.Nr.8) un Finanšu komitejas 21.09.2011. lēmumu
(prot.Nr.9), Auces novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” darbinieku štatu
sarakstā (apstiprināts ar Auces novada domes 22.07.2009. lēmumu, prot. Nr. 3, 21.§ 24.pk.)
un ar 2011.gada 1. oktobri palielināt pirmsskolas skolotāja palīgs, kods 5131 05, amata
vienību skaitu no 3 uz 3.5 amata vienībām.

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 28.septembrī

Nr. 302
(prot.Nr.11, 34.§)

Par Auces novada vispārizglītojošo skolu
direktoru vietnieku saimnieciskajā darbā amata algām
Pamatojoties uz Auces vidusskolas direktores I.Špelas 05.09.2011. iesniegumu, domes
Izglītības, kultūras jaunatnes un sporta lietu komitejas 21.09.2011.lēmumu (prot.Nr.8) un
Finanšu komitejas 21.09.2011. lēmumu (prot.Nr.9), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Noteikt Auces vidusskolas un Bēnes vidusskolas direktoru vietniekiem saimnieciskajā
darbā amata algu 70% apmērā no attiecīgās iestādes direktora amata algas.

2.

Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.oktobri.

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 28.septembrī

Nr. 303
(prot.Nr.11, 35.§)

Par Auces novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas izveidošanu

Pamatojoties uz Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās komitejas
21.09.2011. lēmumu (prot.Nr.8), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izveidot Auces novada pašvaldības Apbalvošanas komisiju sekojošā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – Gints Kaminskis, domes priekšsēdētājs;
komisijas locekļi: Vija Keršus, domes priekšsēdētāja vietniece;
Aldis Lerhs, novada pašvaldības izpilddirektors;
Agris Mellis, Izglītības nodaļas vadītājs, domes deputāts;
Lilita Zāmele, Auces novada kultūras centra direktore.

2.

Apstiprināt Nolikumu par Auces novada pašvaldības apbalvojumiem (pielikumā).

3.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas 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 28.09.2011.
lēmumu Nr.303 (prot. Nr.11, 35.§)

NOLIKUMS
PAR AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMIEM
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek izteikta novada pašvaldības atzinība ar tās
nodibinātajiem apbalvojumiem fiziskajām un juridiskajām personām vai arī personu grupām –
kolektīviem, par kuriem noteiktajā kārtībā novada pašvaldībā iesniegti ierosinājumi
apbalvošanai.
1.2. Novada pašvaldība nodibina šādus apbalvojumus:
1.2.1. Goda diploms;
1.2.2. Atzinības raksts;
1.2.3. Pateicības raksts.
1.3. Lai izskatītu ierosinājumus un sniegtu novada pašvaldībai priekšlikumus par Goda diploma
un Atzinības raksta piešķiršanu, Auces novada dome izveido Apbalvošanas komisiju (turpmāk
tekstā – “Apbalvošanas komisija”), kura darbojas, pamatojoties uz Apbalvošanas komisijas
Nolikumu. Šo nolikumu apstiprina Auces novada dome.
2. Goda diploms
2.1. Auces novada pašvaldības Goda diploms, turpmāk tekstā „Goda diploms”, ir augstākais
Auces novada pašvaldības apbalvojums. To piešķir saskaņā ar novada domes lēmumu. Kopā ar
Goda diplomu tiek pasniegta balva.
2.2. Lai izteiktu Auces novada pašvaldības atzinību par ieguldījumu un izciliem sasniegumiem
tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu,
valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības vai politiskajā jomā, Auces novada
pašvaldība apbalvo ar Goda diplomu.
2.3. Novada domes izveidotajai Apbalvošanas komisijai motivētu ierosinājumu par Goda
diploma piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt Auces novada domes deputāti un novada pašvaldības
izpilddirektors.
2.4. Goda diplomu pasniedz vienreiz gadā saskaņā ar novada domes lēmumu ne vairāk kā
3 apbalvošanai izvirzītajām personām. Apbalvojumu pasniedz novada domes priekšsēdētājs,
priekšsēdētāja vietnieks vai cita novada domes pilnvarota persona.
2.5. Goda diplomu paraksta novada domes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā
priekšsēdētāja vietnieks.
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3. Atzinības raksts
3.1. Auces novada pašvaldības Atzinības raksts, turpmāk tekstā „Atzinības raksts”, ir zemākas
pakāpes apbalvojuma veids pēc Goda diploma. Atzinības rakstu pasniedz par profesionālu
ieguldījumu konkrētā jomā.
3.2. Atzinības rakstu pasniedz novada nozīmes svinīgos pasākumos.
3.3. Kopā ar Atzinības rakstu var tikt pasniegta balva.
3.4. Motivētus ierosinājumus novada domes Apbalvošanas komisijai par Atzinības raksta
piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt novada domes deputāti, novada pašvaldības izpilddirektors,
pašvaldības iestāţu un struktūrvienību vadītāji.
3.5. Novada pašvaldības Atzinības rakstu piešķir saskaņā ar novada domes lēmumu ne vairāk
kā 5 apbalvošanai izvirzītajām personām.
3.6. Atzinības rakstu paraksta novada domes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā
priekšsēdētāja vietnieks.
3.7. Atzinības rakstu pasniedz novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai cita
novada domes pilnvarota persona.
3.8. Kārtību, kādā iesniedzami un izskatāmi ierosinājumi par Atzinības raksta piešķiršanu,
nosaka Auces novada domes Apbalvošanas komisijas Nolikums.
4. Pateicības raksts
4.1. Auces novada pašvaldības Pateicības raksts, turpmāk tekstā „Pateicības raksts”, ir
apbalvojums, kuru pasniedz par individuālajiem vai kolektīvajiem sasniegumiem novada
mēroga sacensībās, konkursos, skatēs u.c. pasākumos.
Pateicības rakstu pasniedz arī citos gadījumos, ja par to ir lēmis novada domes priekšsēdētājs.
4.2. Kopā ar Pateicības rakstu var tikt pasniegta balva, medaļa, kauss.
4.3. Ierosinājumus par Pateicības raksta pasniegšanu izskata novada domes priekšsēdētājs
saskaņā ar konkrētā pasākuma Nolikumu.
4.4. Pateicības rakstu paraksta novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai
izpilddirektors.
4.5. Pateicības raksta pasniegšanu organizē pasākuma rīkotājs.
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lēmumu Nr.303 (prot. Nr.11, 35.§)

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS
APBALVOŠANAS KOMISIJAS
NOLIKUMS
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Apbalvošanas komisija, turpmāk tekstā “Komisija”, izskata motivētus iesniegumus par
Auces novada pašvaldības Goda diploma, Atzinības raksta piešķiršanu, sagatavo priekšlikumus
par šo apbalvojumu piešķiršanu un iesniedz tos novada domei izskatīšanai domes sēdē.
1.2. Apbalvošanas komisija darbojas saskaņā ar Auces novada pašvaldības Nolikumu un
Nolikumu “Par Auces novada pašvaldības apbalvojumiem”.
1.3. Apbalvošanas komisiju 5 cilvēku sastāvā apstiprina ar Auces novada domes lēmumu.
1.4. Apbalvošanas komisijas darbu tehniski nodrošina novada pašvaldības darbinieki.
1.5. Goda diploma un Atzinības raksta veidlapas izstrādā Apbalvošanas komisija.
2. Kārtība, kādā iesniedzami priekšlikumi apbalvojumu saņemšanai
2.1. Iesniegumi par apbalvojumiem un ar tiem saistītie izziņas materiāli iesniedzami Auces
novada pašvaldības Administratīvajā nodaļā.
2.2. Ierosinājumā par Goda diploma vai Atzinības raksta piešķiršanu jānorāda ziņas par
kandidātu:
2.2.1. par fizisku personu:
vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta un darba vieta;
apbalvojuma veids, ar kādu ierosina apbalvot;
motivācija apbalvojuma piešķiršanai.
2.2.2. par juridisku personu vai kolektīvu:
pilns juridiskās personas vai kolektīva nosaukums, sastāvs, juridiskā adrese;
apbalvojuma veids, ar kādu ierosina apbalvot;
motivācija apbalvojuma piešķiršanai.
2.3. Ierosinājumā jānorāda šādas ziņas par iesniedzēju:
iesniedzēja pilns nosaukums;
adrese;
tālruņa numurs;
atbildīgās personas amats, adrese.
2.4. Ierosinājumi noformējami atbilstoši LR noteiktajai dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtībai.
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3. Kārtība, kādā Apbalvošanas komisija izskata iesniegtos priekšlikumus
3.1. Iesniegtos materiālus Komisijas sekretārs sagatavo izskatīšanai komisijas sēdē.
3.2. Komisija ierosinājumus izskata slēgtā sēdē. Komisijai ir tiesības uz sēdi uzaicināt
ierosinājuma iesniedzēju un attiecīgo nozaru speciālistus.
3.3. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem.
3.4. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Tās protokolē komisijas sekretārs.
3.5. Komisija lēmumus par Goda diploma vai Atzinības raksta piešķiršanu pieņem, balsojot ar
klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu.
3.6. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.
3.7. Komisijas sekretārs sēdes protokola izrakstu iesniedz novada pašvaldības izpilddirektoram,
kurš komisijas priekšlikumus par apbalvojumu piešķiršanu lēmuma projekta veidā iesniedz
izskatīšanai novada domes sēdē.

4. Apbalvojumu uzskaite
4.1. Goda diplomu, Atzinības rakstu uzskaiti un glabāšanu veic komisijas sekretārs.
4.2. Goda diplomus, Atzinības rakstus numurē un reģistrē īpašā reģistra grāmatā, kura glabājas
novada pašvaldības Administratīvajā nodaļā.
4.3. Par Goda diplomu un Atzinības rakstu piešķiršanu informē vietējā laikrakstā.
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 28.septembrī

Nr. 304
(prot.Nr.11, 36.§)

Par saistošo noteikumu Nr.4„Grozījumi Auces novada pašvaldības
2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Auces novada
pašvaldības 2011. gada budžetu”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2. punktu un 46.panta pirmo un otro daļu, un likuma „Par pašvaldību budţetiem”
37. un 38.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4”Grozījumi Auces novada pašvaldības 2011.gada
23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Auces novada pašvaldības 2011.gada
budţetu”” (pielikumā).

2.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3.

Nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

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

Aucē
2011.gada 28.septembrī

Saistošie noteikumi Nr.4
APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2011.gada 28.septembra lēmumu Nr.304
(prot.Nr.11, 36.§)

Grozījumi Auces novada pašvaldības
2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Auces novada pašvaldības 2011.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21., 46.pantiem un
likumu “Par pašvaldību budţetiem”

Izdarīt Auces novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Auces novada pašvaldības 2011.gada budţetu” šādus grozījumus:
1.

Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt Auces novada pašvaldības pamatbudţetu 2011.gadam ieņēmumos 4 242 393
latu apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 525 591 latu apmērā un sadalījumu pa
ieņēmumu veidiem, saskaņā ar 1.pielikumu.”

2.

Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Noteikt Auces novada pašvaldības pamatbudţetu 2011.gadam izdevumos 4 767 984 latu
apmērā, saskaņā ar 2.pielikumu.”

3.

Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Noteikt Auces novada pašvaldības speciālo budţetu 2011.gadam ieņēmumos 96 233
latu apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 11 455 latu apmērā, izdevumos 107 688
latu apmērā, saskaņā ar 3.pielikumu.”

4.

Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
„10. Noteikt Auces novada ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus un izdevumus
2011.gadam ieņēmumos 2 519 latu apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 8 503 latu
apmērā, izdevumos 8 322 latu apmērā, saskaņā ar 4. pielikumu.”
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5.

Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
„1.pielikums
Auces novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.2
PAMATBUDŢETA IEŅĒMUMI

Kods
1.0.0.0.
1.1.1.0.
4.0.0.0.
4.1.1.0.
4.1.2.0.
4.1.3.0.
8.0.0.0.
8.4.2.0.
8.6.2.0.
9.0.0.0.
9.4.0.0.
9.5.0.0.
10.0.0.0.
10.1.4.0.
12.0.0.0.
12.3.9.0.
13.0.0.0.
13.1.0.0.
13.2.0.0.
13.4.0.0.
18.0.0.0.
18.6.1.0.

18.6.2.0.

18.6.3.0.
18.6.4.0.
18.6.9.0.
18.7.0.0.
18.8.1.0.
18.8.2.0.
19.0.0.0.
19.2.1.0.
21.0.0.0.
21.3.5.0.
21.3.7.0.

Koda nosaukums
Ienākuma nodokļi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Pašvaldību budţetu procentu ieņēmumi
Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem
Valsts (pašvaldību) nodevas
Valsts nodevas,kuras ieskaita pašvaldību budţetā
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Citi daţādi nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas
Ieņēmumi no zemes pārdošanas
Ieņēmumi no kustamas mantas realizācijas
Valsts budžeta transferti
Dotācijas
No Kultūras ministrijas pārskaitītā dotācija
Pārējās dotācijas
Mērķdotācijas
Pedagogu darba samaksai,t.sk.
vispārējā izglītība
interešu izglītība
piecgadīgo un sešgadīgo apmācība
Sociālās nodrošināšanas pasākumiem
Valsts budţeta līdzdalības maksājumi ES projektos
Dotācija no PFIF
Pārējās dotācijas
Pārējie valsts budţetu transferti
Uzturēšanas izdevumu transferti
Ieņēmumi pašvaldību budţetā ES projektiem par valsts
finansējuma daļu
Pašvaldību budžeta transferti
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi no kancelejas pakalpojumiem

Summa
1 558 404.00
1 558 404.00
258 776.00
227 937.00
23 154.00
7 685.00
10 140.00
10 000.00
140.00
5 876.00
3 040.00
2 836.00
3 680.00
3 680.00
2 736.00
2 736.00
14 203.00
10 188.00
765.00
3 250.00
2 069 973.00
106 174.00
93 518.00
12 656.00
798 396.00
703 996.00
625 072.00
27 580.00
51 344.00
94 400.00
197 642.00
653 559.00
21 531.00
1 578.00
224 481.00
66 612.00
23 775.00
23 775.00
294 830.00
79 846.00
583.00
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21.3.8.0. Ieņēmumi par īri un nomu
21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem
21.4.9.0. Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi
KOPĀ
Budžeta līdzekļi gada sākumā
PAVISAM KOPĀ
6.

44 601.00
130 505.00
39 295.00
4 242 393.00
525 591.00
4 767 984.00 ”

Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā:
„2.pielikums
Auces novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.2
PAMATBUDŢETA IZDEVUMI

Kods
01.000.

03.000.

06.000.

07.000.

08.000.

09.000.

Iestādes nosaukums
Summa
Vispārējie valdības dienesti
585 172.00
Administrācija
356 367.00
Bēnes pagasta pārvalde
63 433.00
Lielauces pagasta pārvalde
32 362.00
Norēķini ar pašvaldību budţetiem:
118 148.00
1) par izglītības pakalpojumiem 71 388.00
2) par sociālās aprūpes pakalpojumiem 46 760.00
Rezerves fonds
14 282.00
Bankas pakalpojumi
580.00
Sabiedriskā kārtība un drošība
56 793.00
Pašvaldības policija
16 244.00
Bāriņtiesa
40 549.00
Pašvaldības teritorijas apsaimniekošana
1 288 798.00
Auces teritorijas labiekārtošana
896 457.00
Bēnes teritorijas labiekārtošana
110 840.00
Īles komunālā saimniecība
49 502.00
Lielauces komunālā saimniecība
74 600.00
Ukru komunālā saimniecība
52 681.00
Vītiņu komunālā saimniecība
104 718.00
Veselības aprūpe
8 116.00
Veselības aprūpe
6 125.00
Ukru feldšeru vecmāšu punkts
1 991.00
Atpūta, kultūra un reliģija
498 300.00
Auces novada bibliotēka
80 272.00
Auces novada Kultūras centrs
323 011.00
Bēnes Tautas nams
48 812.00
Īles Tautas nams
15 381.00
Lielauces Tautas nams
9 437.00
Vītiņu Tautas nams
15 572.00
Pārējie kultūras un sporta pasākumi
5 815.00
Izglītība
1 985 112.00
PII Mazulis
93 113.00
PII Pīlādzītis
89 662.00
PII Vecauce
141 889.00
PII Rūķīši
104 150.00
PII Kāpēcīši
47 399.00

70

10.000.

7.

Auces vidusskola
Bēnes vidusskola
Auces Mūzikas skola
Bēnes mūzikas un mākslas skola
Pieaugušo izglītības un informācijas centrs
Sociālā aizsardzība
PAVISAM KOPĀ

947 736.00
283 226.00
159 287.00
72 692.00
45 958.00
345 693.00
4 767 984.00 “

Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikumu šādā redakcijā:
„3.pielikums
Auces novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.2
AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLAIS BUDŢETS

Autoceļu (ielu) fonds
Dabas resursu fonds
Bankas pakalpojumi
KOPĀ

8.

Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
sākumā (Ls)

Budžeta
gada
ieņēmumi
(Ls)

Pavisam
ieņēmumi
(Ls)

Pavisam
izdevumi
(Ls)

Naudas
līdzekļu
atlikums
gada beigās
(Ls)

6 249.00
5 206.00
0.00
11 455.00

88 223.00
8 000.00
10.00
96 233.00

94 472.00
13 206.00
10.00
107 688.00

94 472.00
13 206.00
10.00
107 688.00

0.00
0.00
0.00
0.00 ”

Izteikt saistošo noteikumu 4.pielikumu šādā redakcijā:
„4.pielikums
Auces novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.2
AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

Auces
vidusskolai
kancelejas
precēm
Auces vidusskolai handbola izlasei
Auces pilsētas labiekārtošanai
PII “Vecauce” kancelejas preču
iegādei

Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
sākumā
(Ls)

Budžeta
gada
ieņēmumi
(Ls)

Pavisam
ieņēmumi
(Ls)

Pavisam
izdevum
i (Ls)

Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
beigās
(Ls)

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

1.00
1 841.00
105.00

0.00
0.00
0.00

1.00
1 841.00
105.00

1.00
1 841.00
105.00

0.00
0.00
0.00
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Grāmatai “Auce tevi vārdā sauc”
Auces vidusskolai grāmatu iegādei
Auces
vidusskolai
Latste
organizēšanai
SIA „Auces slimnīca”
Auces mūzikas skolai kancelejas
preču iegādei
PII „Vecauce” inventāra iegādei
Īles tautas nama telpu remontam
Vidusskolu skolēnu apbalvošanai
Auces
vidusskolai
transporta
izdevumiem
Auces novada svētkiem
PII „Vecauce” rotaļu grupas
uzturēšanai
Auces novada sporta svētkiem
Bankas pakalpojumi
KOPĀ
9.

2 647.00
269.00
4.00

0.00
6.00
0.00

2 647.00
275.00
4.00

2 647.00
275.00
4.00

0.00
0.00
0.00

333.00
427.00

0.00
232.00

333.00
659.00

333.00
659.00

0.00
0.00

100.00
0.00
0.00
0.00

0.00
700.00
250.00
77.00

100.00
700.00
250.00
77.00

100.00
700.00
250.00
77.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

650.00
384.00

650.00
384.00

500.00
384.00

0.00
0.00

0.00
65.00
5 803.00

200.00
20.00
2 519.00

200.00
85.00
8 322.00

200.00
85.00
8 322.00

0.00
0.00
0.00”

Atzīt par spēku zaudējušiem Auces novada pašvaldības 27.07.2011. saistošos noteikumus
Nr.3 „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos
Nr.2 „Par Auces novada pašvaldības 2011.gada budţetu” (27.07.2011.protokols Nr.9,
20.§).

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 28.septembrī

Nr. 305
(prot.Nr.11, 37.§)

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Saskaņā ar Auces novada domes priekšsēdētāja Ginta Kaminska iesniegumu par
atvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz LR Darba likuma 149., 150.pantiem, Auces novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Gintam Kaminskim ikgadējo atvaļinājumu – vienu
kalendāro nedēļu no šā gada 17.oktobra līdz 23.oktobrim (ieskaitot) un vienu kalendāro
nedēļu no 1.novembra līdz 7.novembrim (ieskaitot), par nostrādāto laiku no 2010.gada
1.jūlija līdz 2011.gada 30.jūnijam.
2. Saskaņā ar Auces novada pašvaldības nolikumu, domes priekšsēdētāja pienākumus viņa
atvaļinājuma laikā pilda priekšsēdētāja vietniece Vija Keršus.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

