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. 12
Aucē

2011.gada 26.oktobrī

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.00.
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Par īres tiesību piešķiršanu S.P.
Par atteikumu L.Š. reģistrēšanai Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas
palīdzības reģistrā.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.S.
Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā.
Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4605056612 datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma
valsts kadastra sistēmā.
Par nosaukumu (adrešu) piešķiršanu, maiņu un dzēšanu no Adrešu reģistra nekustamajiem
īpašumiem Auces novadā.
Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu.
Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam Lielauces pagastā.
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala Lejas ielā 5a, Aucē, sadalīšanai.
Par nekustamā īpašuma ”Buividi”, Ukru pagastā, Auces novadā, zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu.
Par zemesgabala Bērzu ielā 9, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par Auces novada domes 2011.gada 8.jūnija lēmuma ”Par projektu ”Apmeklētāju krēslu
iegāde Auces novada kultūras centram sabiedrisko pasākumu kvalitātes uzlabošanai””
precizēšanu.
Par mēneša darba algas likmes noteikšanu vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, viņu
vietniekiem izglītības jomā un pedagogiem.
Par vecāku līdzdalības maksājumu Auces mūzikas skolas pirmsskolas interešu izglītības
programmai ”Muzikālo spēju attīstīšana”.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu Bēnes ielā 3-3, Aucē.

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, Biruta Kārkla, Vija Keršus, Agris Mellis, Lauris Špels, Andris Šulgins,
Dzintars Zeltiņš.
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Pašvaldības administrācijas darbinieki: Finanšu nodaļas vadītāja Inese Valtere, nekustamā
īpašuma speciālists Gints Memmēns, sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Šmite.
Nepiedalās – deputāte Larisa Marcinkus, neierašanās iemesls nav zināms; deputāts Guntis
Šēfers, neierašanās iemesls nav zināms; deputāts Andris Melderis, neierašanās iemesls nav
zināms.

1.§
Par īres tiesību piešķiršanu S.P.
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.306 „Par īres tiesību piešķiršanu S.P”. Lēmums pievienots protokolam.

2.§
Par atteikumu L.Š. reģistrēšanai Auces novada
pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis, A.Šulgins)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.307 „Par atteikumu L.Š. reģistrēšanai Auces novada pašvaldības dzīvokļu
jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā”. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.S.
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.308 „Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.S.”. Lēmums pievienots
protokolam.
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4.§
Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju
Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.309 „Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts
kadastra sistēmā”. Lēmums pievienots protokolam.
5.§
Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4605056612
datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.310 „Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4605056612 datu
aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā”. Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par nosaukumu (adrešu) piešķiršanu, maiņu un dzēšanu no Adrešu reģistra
nekustamajiem īpašumiem Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.311 „Par nosaukumu (adrešu) piešķiršanu, maiņu un dzēšanu no Adrešu
reģistra nekustamajiem īpašumiem Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
7.§
Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.312 „Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu”.
Lēmums pievienots protokolam.
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8.§
Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam Lielauces pagastā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.313 „Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam Lielauces pagastā”.
Lēmums pievienots protokolam.
9.§
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, B.Kārkla, V.Keršus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.314 „Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
10.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala Lejas ielā 5a, Aucē, sadalīšanai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.315 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala Lejas ielā 5a,
Aucē, sadalīšanai”. Lēmums pievienots protokolam.
11.§
Par nekustamā īpašuma ”Buividi”, Ukru pagastā, Auces novadā, zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.316 „Par nekustamā īpašuma ”Buividi”, Ukru pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

5

12.§
Par zemesgabala Bērzu ielā 9, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.317 „Par zemesgabala Bērzu ielā 9, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
13.§
Par Auces novada domes 2011.gada 8.jūnija lēmuma ”Par projektu
”Apmeklētāju krēslu iegāde Auces novada kultūras centram
sabiedrisko pasākumu kvalitātes uzlabošanai”” precizēšanu
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.318 „Par Auces novada domes 2011.gada 8.jūnija lēmuma ”Par projektu
”Apmeklētāju krēslu iegāde Auces novada kultūras centram sabiedrisko pasākumu kvalitātes
uzlabošanai”” precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
14.§
Par mēneša darba algas likmes noteikšanu vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, viņu
vietniekiem izglītības jomā un pedagogiem
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.319 „Par mēneša darba algas likmes noteikšanu vispārējās izglītības
iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem izglītības jomā un pedagogiem”. Lēmums pievienots
protokolam.
15.§
Par vecāku līdzdalības maksājumu Auces mūzikas skolas pirmsskolas interešu izglītības
programmai ”Muzikālo spēju attīstīšana”
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus, I.Valtere)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.320 „Par vecāku līdzdalības maksājumu Auces mūzikas skolas
pirmsskolas interešu izglītības programmai ”Muzikālo spēju attīstīšana””. Lēmums pievienots
protokolam.
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16.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu Bēnes ielā 3-3, Aucē
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.321 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu par nekustamo īpašumu
Bēnes ielā 3-3, Aucē”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.15.55.

Sēdes vadītājs

_________________________

G.Kaminskis

Sēdes protokolētāja

________________________

E.Lintiņa

Protokols parakstīts _________________

Sakarā ar fizisko personu datu aizsardzību nav publicēti lēmumi Nr. 306 – 308,321.

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 26.oktobrī

Nr. 309
(prot.Nr.12, 4.§)
Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju
Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā

Precizējot informāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.pantu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un
saskaņā ar Attīstības, plānošanas un vides komitejas 19.10.2011. lēmumu (prot. Nr.10), Auces
novada dome NOLEMJ:
Dzēst no Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmas zemes vienības Auces novada Ukru
pagastā:
1) „Centrs”, kadastra Nr.46900040256, platība 0,8 ha;
2) „Strautiņi”, kadastra Nr.46900040255, platība 0,3 ha;
3) „Kvēpji”, kadastra Nr.46900040254, platība 0,6 ha;
4) „Ceriņi”, kadastra Nr.46900040253, platība 0,5 ha;
5) „Garlauki”, kadastra Nr.46900040252, platība 1,0 ha;
6) “Dabiķenes mežs-pašvaldības mežs”, kadastra Nr.46900040245, platība 2,2 ha;
7) “Ukru centra kūtis”, kadastra Nr.46900040233, platība 1,8 ha.

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 26.oktobrī

Nr. 310
(prot.Nr.12, 5.§)

Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.46050565612
datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā
Pamatojoties uz VAS „Latvijas dzelzceļš” 19.10.2011. iesniegumu, likumu „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās, ”Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 19.pantu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, LR likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, Auces pilsētas domes sēdes 25.07.2001. lēmumu (protokols Nr.10, 7.§), Auces
novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Atdalīt no zemesgabala Stacijas iela 7, Auce, Auces novads, kadastra Nr.46050565612,
kopplatība 1287 m2, zemesgabalu 932 m2 platībā. (grafiskais pielikums)
Noteikt, ka zemesgabals Stacijas iela 7, Auce, Auces novads, kadastra Nr.46050565612,
platība 355 m2, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Stacijas iela 7, Auce, Auces
novads, kadastra Nr.46050565612, platība 355 m2, – Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu
apbūve (NĪLM kods – 0908).
Atdalīto zemesgabalu 932 m2 platībā pievienot zemesgabalam „Jelgava-Reņģe-Valsts
robeža”, Auce, Auces novads, kadastra apzīmējums 46050565608, izveidojot zemesgabalu
ar platību 76588 m2.
Noteikt, ka zemesgabals „Jelgava-Reņģe-Valsts robeža”, Auce, Auces novads, kadastra
apzīmējums 46050565608, platība 76588 m2, piekrīt valstij Latvijas Republikas Satiksmes
ministrijas personā.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Jelgava-Reņģe-Valsts
robeža”, Auce, Auces novads, kadastra apzīmējums 46050565608, platība 76588 m2, –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(NĪLM kods – 1101).

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 26.oktobrī

Nr. 311
(prot.Nr.12, 6.§)

Par nosaukumu (adrešu) piešķiršanu, maiņu un dzēšanu no
Adrešu reģistra nekustamajiem īpašumiem Auces novadā
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, LR Ministru Kabineta
03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un precizējot informāciju
Vienotajā kadastra informācijas sistēmā, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Mainīt nosaukumu Auces novada pašvaldībai piekrītošam zemesgabalam ar kadastra
Nr.46900040192, platība 17,7 ha, no “Pagasts”, Ukru pagasts, Auces novads, uz
“Atpūtnieki”, Ukru pagasts, Auces novads.

2.

Mainīt nosaukumu Auces novada pašvaldībai piekrītošam zemesgabalam ar kadastra
Nr.46900040251, platība 3,0 ha, no “Garlauki”, Ukru pagasts, Auces novads, uz
“Akmenīši”, Ukru pagasts, Auces novads.

3.

Mainīt nosaukumu Auces novada pašvaldībai piekrītošam zemesgabalam ar kadastra
Nr.46900040193, platība 7,2 ha, no “Pagasts noma Mazauce”, Ukru pagasts, Auces
novads, uz “Krasti”, Ukru pagasts, Auces novads.

4.

Mainīt nosaukumu Auces novada pašvaldībai piekrītošam zemesgabalam ar kadastra
Nr.46900040214, platība 3,8 ha, no “Pie Kaltēm”, Ukru pagasts, Auces novads, uz
“Bitenieki”, Ukru pagasts, Auces novads.

5.

Mainīt nosaukumu Auces novada pašvaldībai piekrītošam zemesgabalam ar kadastra
Nr.46900040257, platība 2,5 ha, no “Pagasts”, Ukru pagasts, Auces novads, uz
“Līdumnieki”, Ukru pagasts, Auces novads.

6.

Mainīt nosaukumu Auces novada pašvaldībai piekrītošam zemesgabalam ar kadastra
Nr.46900040292, platība 1,7 ha, no “Starp Lauciņiem”, Ukru pagasts, Auces novads, uz
“Laukmežs”, Ukru pagasts, Auces novads.

7.

Piešķirt adresi zemesgabalam ar kadastra Nr.46940030069 un uz tā esošai būvei ar
kadastra apzīmējumu 46940030069001 – „Galātu transformators”, Galāti, Vītiņu pag.,
Auces nov., LV-3708.

8.

Mainīt adresi zemesgabalam „Apsītes”, ar kadastra Nr.46900020133, platība 0,5 ha, un uz
tā esošām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 46900020133001, 46900020133002,
46900020133004, 46900020133005 un 46900020133006, no “Apsītes”, Ukru pag., Auces
nov., LV-3714, uz “Apses”, Ukru pag., Auces nov., LV-3714.
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9.

Mainīt adresi zemesgabalam „Ceriņi”, ar kadastra Nr.46900020018, platība 18,3 ha, un uz
tā esošām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 46900020018001, 46900020018002,
46900020018003 un 46900020018004, no “Ceriņi”, Ukru pag., Auces nov., LV-3714, uz
“Avoti”, Ukru pag., Auces nov., LV-3714.

10. Mainīt adresi būvei „Ceriņi”, ar kadastra apzīmējumu 46900020065004, no “Ceriņi”, Ukru
pag., Auces nov., LV-3714, uz “Sniķeres katlu māja”, Ukru pag., Auces nov., LV-3714.
11. Mainīt adresi zemesgabalam „Vanagi”, ar kadastra Nr.46900050130, platība 9,2 ha, un uz
tā esošām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 46900050130001, 46900050130002 un
46900050130003, no “Vanagi”, Ukru pag., Auces nov., LV-3714, uz “Vanadziņi”, Ukru
pag., Auces nov., LV-3714.
12. Mainīt adresi zemesgabalam „Druvas”, ar kadastra Nr.46900050039, platība 5,6 ha, un uz
tā esošām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 46900050039001, 46900050039002,
46900050039003, 46900050039004 un 46900050039005, no “Druvas”, Ukru pag., Auces
nov., LV-3714, uz “Druviņas”, Ukru pag., Auces nov., LV-3714.
13. Mainīt adresi zemesgabalam „Dzirnavnieki”, ar kadastra Nr.46640010075, platība 10,7 ha,
un uz tā esošām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 46640010075001 un 46640010075002,
no “Dzirnavnieki”, Īle, Īles pag., Auces nov., uz “Dzirnieki”, Īles pag., Auces nov.,
LV-3716.
14. Mainīt adresi būvei „Līdakas”, ar kadastra apzīmējumu 46640010097002, no “Līdakas”,
Stirnas, Īles pag., Auces nov., LV-3716, uz “Līdaciņas”, Stirnas, Īles pag., Auces nov.,
LV-3716.
15. Mainīt adresi būvei „Pagasts”, ar kadastra apzīmējumu 46640020195001, no “Pagasts”,
Īle, Īles pag., Auces nov., LV-3716, uz “Garāža 1”, Īle, Īles pag., Auces nov., LV-3716.
16. Mainīt adresi būvei „Pagasts”, ar kadastra apzīmējumu 46640020195002, no “Pagasts”,
Īle, Īles pag., Auces nov., LV-3716, uz “Garāža 2”, Īle, Īles pag., Auces nov., LV-3716.
17. Dzēst no Adrešu reģistra sekojošas adreses:
17.1. „Māja 1”, Galāti, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
17.2. „Māja 6”, Galāti, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
17.3. „Grūbas”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
17.4. „Rūmītes”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3721;
17.5. „Tīrumi”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3721;
17.6. „Vaicēni”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
17.7. „Augļu cehs”, Vecauce, Vecauces pag., Auces nov., LV-3708;
17.8. „Pļava māja”, Vecauce, Vecauces pag., Auces nov., LV-3708;
17.9. „Vecauces pagrabs”, Vecauce, Vecauces pag., Auces nov., LV-3708;
17.10. „Vecauces pils”, Vecauce, Vecauces pag., Auces nov., LV-3708;
17.11. „Vecauces zāģētava”, Vecauce, Vecauces pag., Auces nov., LV-3708;
17.12. „Dzērves”, Vecauces pag., Auces nov., LV-3708;
17.13. „Kalnērmaņi”, Vecauces pag., Auces nov., LV-3708;
17.14. „Lielmaņi”, Vecauces pag., Auces nov., LV-3708;
17.15. „Meža pētīšanas stacija”, Vecauces pag., Auces nov., LV-3708;
17.16. „Ēdnīca”, kadastra apzīmējums 46900020064001, Ukru pag., Auces nov.;
17.17. „TP-5379”, kadastra apzīmējums 46900020063001, Ukru pag., Auces nov.;
17.18. „Ziedi”, kadastra apzīmējums 46900050148002, Ukru pag., Auces nov.;
17.19. „Aitiņas 1”, Īle, Īles pag., Auces nov., LV-3716;
17.20. „Baroni”, Īles sanatorija, Īles pag., Auces nov., LV-3716;
17.21. „Burtnieki 1”, Īles pag., Auces nov., LV0-3716;
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17.22. „Kalniņi”, Īles pag., Auces nov., LV-3722;
17.23. „Legzdiņi”, Īles pag., Auces nov., LV-3722;
17.24. „Vanagi”, Īles pag., Auces nov., LV-3722.

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 26.oktobrī

Nr. 312
(prot.Nr.12, 7.§)

Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9.panta pirmo daļu, LR Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” IV daļas 23. un 30.punktu un saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas
un vides komitejas 19.10.2011. lēmumu (prot. Nr.10), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes īpašumam “Laukmežs”, Ukru pagasts,
Auces novads, kadastra Nr. 46900040292, platība 1,7 ha, no - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101) uz - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM – 0201).

2.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes īpašumam “Galātu transformators”,
Galāti, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra Nr. 46940030069, platība 0,0042 ha, - ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM – 1201).

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 26.oktobrī

Nr. 313
(prot.Nr.12, 8.§)

Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam Lielauces pagastā
Auces novada dome ir izskatījusi ….., dzīvojoša ……, 27.09.2011. iesniegumu par
nosaukuma piešķiršanu no zemes īpašuma „Pusgraudnieki”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
atdalāmajam zemes gabalam.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
….. pieder nekustamais īpašums „Pusgraudnieki”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kas sastāv
no trīs zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem 467600320111, 467600320112 un
46760030153, ar kopplatību 29,5 ha. ….. īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu
nodaļā Lielauces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.64.
….. vēlas atdalīt no zemes īpašuma „Pusgraudnieki”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 467600320112, piešķirot tai nosaukumu – „Graudi”,
Lielauces 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”, saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas 19.10.2011.
lēmumu (prot. Nr.10), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atļaut atdalīt no zemes īpašuma „Pusgraudnieki”, Lielauces pagasts, Auces novads, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 467600320112, platība 9,7 ha. (Grafiskais pielikums)

2.

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 467600320112, platība 9,7 ha, nosaukumu
– „Graudi”, Lielauces pagasts, Auces novads.

3.

Noteikt zemesgabala „Graudi”, Lielauces pagasts, Auces novads, zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

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 26.oktobrī

Nr. 314
(prot.Nr.12, 9.§)
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 piederošo nekustamo
īpašumu Raiņa ielā 10, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr.46050070701, kas sastāv no
dzīvojamās mājas, šķūņa, un zemes gabala ar platību 725 m2. (Auces pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr.423).
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 26.oktobrī

Nr. 315
(prot.Nr.12, 10.§)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala
Lejas iela 5A, Aucē, Auces novadā, sadalīšanai

Auces novada dome ir izskatījusi Attīstības, plānošanas un vides komitejas 19.10.2011.
lēmumu (prot.Nr.10) par zemesgabala Lejas iela 5A, Aucē, Auces novadā, sadalīšanu un zemes
ierīcības projekta izstrādi.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
1. ….., personas kods ….., vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Lejas iela 5A, Aucē, Auces
novadā, kadastra Nr.46050212126, divās daļās atbilstoši šī lēmuma pielikumam.
2. Nekustamais īpašums Lejas iela 5A, Aucē, Auces novadā, pieder ….. un sastāv no viena
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 46050212126, ar kopplatību 4344 m2. …….
īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Auces pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.342.
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
Auces pilsētas domes lēmumiem, zemes īpašuma Lejas iela 5A, Aucē, 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 Lejas iela 5A, Aucē, Auces novadā, sadalīšanai ir
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
5. Savukārt saskaņā ar LR Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta nosacījumiem, projekta izstrādes process sastāv no
šādiem secīgiem posmiem:
5.1. ierosinātājs iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu par projekta izstrādi un grafisko
pielikumu, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes ir shematiski attēlota projektētā
teritorija un projektētās robežas;
5.2. vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību,
norādot projekta izstrādes nosacījumus;
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 robežu atbilstību Kadastra informācijas sistēmas datiem, uz projekta
grafiskās daļas izvietojot atbilstošu spiedoga ekvivalentu elektroniskā vidē par
projekta grafiskās daļas saskaņošanu vai nesaskaņošanu;
5.7. zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā pašvaldībā;
5.8. vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai
noraidīšanu.
6. Saskaņā ar šo pašu noteikumu 26.punkta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta grafisko
daļu saskaņo ar šādām personām un institūcijām:
6.1. ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi" – ja projektētajā teritorijā ir valsts nozīmes meliorācijas sistēmas;
6.2. ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" – ja projektētajai teritorijai atbilstoši
spēkā esošajam detālplānojumam tiks paredzēts nodrošināt jaunu piekļūšanas iespēju
no valsts autoceļa vai ja projektētā teritorija atrodas valsts autoceļa aizsargjoslā un to
paredz valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" izsniegtie nosacījumi;
6.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldi – ja projektētajā teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, izņemot aizsargājamos kokus un dižakmeņus, īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas neitrālo zonu, aizsargājamā ainavu apvidus un biosfēras rezervāta
ainavu aizsardzības zonu;
6.4. ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju – ja projektētajā teritorijā
ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josla vai tā
robežojas ar to vai arī ja attiecīgajā teritorijā atrodas publiskās lietošanas dzelzceļa
ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla;
6.5. ar Satiksmes ministriju – ja projektētā teritorija atrodas valsts nozīmes civilās aviācijas
lidlauka teritorijā vai transporta infrastruktūras attīstības teritorijā;
6.6. ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju – ja projektētajā teritorijā atrodas
valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi vai projekts tiek izstrādāts valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijā;
6.7. ar vietējo pašvaldību;
6.8. ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem, kuru inženierkomunikācijām un
inženierbūvēm tiek noteiktas aizsargjoslas, ja apgrūtinājuma teritorija skar projektēto
teritoriju;
6.9. ar šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajos projekta izstrādes nosacījumos noteiktajām
personām un institūcijām, kuru intereses skar projekta risinājumi.
7. Vadoties no minētā tiesiskā regulējuma un faktiskās situācijas:
1) zemes ierīcības projekts ir saskaņojams ar Auces novada būvvaldi;
2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir
veicama pēc brīvas izvēles atbilstoši LR Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38.punkta nosacījumiem.
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Zemes
ierīcības likuma 5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un LR Ministru Kabineta
12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9., 26.
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38.punktiem, un saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas
19.10.2011. lēmumu (protokols Nr.10), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Lejas iela 5A,
Aucē, Auces novadā, kadastra Nr.46050212126, sadalīšanai divās daļās atbilstoši šim
lēmumam 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 26.oktobrī

Nr. 316
(prot.Nr.12, 11.§)

Par nekustamā īpašuma „Buividi”, Ukru pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
Auces novada dome ir izskatījusi ……., personas kods ……., dzīvo …….., 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.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Auces novada dome konstatēja:
6. …… vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Buividi”, Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46900040019, daļu ar kadastra apzīmējumu 46900040019 divās daļās.
7. Nekustamais īpašums „Buividi”, Ukru pagastā, Auces novadā, pieder ……… un sastāv no
trim zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 46900040019, 46900050003 un
46900050153, ar kopplatību 125,3 ha. ……. īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles
zemesgrāmatu nodaļā Ukru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.19.
8. Auces novada dome ar 2011.gada 28.septembra lēmumu Nr.289 (prot.Nr.11, 21.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Buividi”, Ukru pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai” ir pieņēmusi lēmumu izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Buividi”, Ukru pagastā, Auces novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
46900040019, sadalīšanai.
9. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA ”Latvijas Valsts mērnieks”, projekts saskaņots
Auces novada būvvaldē.
10. Zemes ierīcības projekts paredz :
5.1. sadalīt nekustamā īpašuma „Buividi”, Ukru pagastā, Auces novadā, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 46900040019 divās daļās, atdalot no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 46900040019 vienu zemes gabalu, pēc sadales izveidojot 58,8 ha lielu zemes
vienību, bez kadastra apzīmējuma (perspektīvais zemes lietošanas mērķis un kods – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101), kurai piekļuve tiek
paredzēta no esošā servitūta ceļa, un 44,8 ha lielu zemes gabalu bez kadastra apzīmējuma
(perspektīvais zemes lietošanas mērķis un kods – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, kods 0101), kuram piekļuve tiek paredzēta no esošā servitūta
ceļa;
5.2. zemes vienībai bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība 44,8 ha, ir noteikti
nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos.
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5.3. zemes vienībai bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība 58,8 ha, ir noteikti
nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos.
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim lēmumam pievienoto
zemes ierīcības projekta lietu (lēmuma pielikums), pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, LR Ministru Kabineta 23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 10., 11. un 12.punktiem, un LR Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (lēmuma pielikums), sadalot nekustamā
īpašuma „Buividi”, Ukru pagastā, Auces novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46900040019 – divos atsevišķos zemesgabalos, piešķirot sadalītajiem nekustamajiem
īpašumiem sekojošus nosaukumus:
1.1. nekustamajam īpašumam bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība 58,8 ha,
piešķirt nosaukumu - „Zeltītes”, Ukru pagasts, Auces novads;
1.2. nekustamajam īpašumam bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība 44,8 ha,
piešķirt nosaukumu – „Liepiņi”, Ukru pagasts, Auces novads.
2. Zemesgabalam „Zeltītes”, Ukru pagasts, Auces novads, bez kadastra apzīmējuma, kopējā
zemes platība 58,8 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu zemesgabalam „Zeltītes”, Ukru
pagasts, Auces novads:
11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos.
4. Zemesgabalam „Liepiņi”, Ukru pagasts, Auces novads, bez kadastra apzīmējuma, kopējā
zemes platība 44,8 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu zemesgabalam „Liepiņi”, Ukru
pagasts, Auces novads:
11020102 – 25-100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Par zemesgabala Bērzu ielā 9, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi …….. 19.10.2011. iesniegumu par Auces novada
pašvaldībai piederošā zemesgabala Bērzu ielā 9, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs
46050414122, platība 834 m2, atsavināšanu.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2011.gada 2.septembra lēmumu,
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Bērzu ielā 9,
Aucē, Auces novadā, sastāvošu no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46050414122, platība
834 m2, par ko Auces pilsētas zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr.1000 0049 5008 un
izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Pašreiz zemesgabals Bērzu ielā 9, Aucē, Auces novadā, ir nodots nomas lietošanā ……,
personas kods ……...
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi …… ierosinājumu atsavināt Auces novada
pašvaldībai piederošo zemesgabalu Bērzu ielā 9, Aucē, Auces novadā, izsakot vēlmi nopirkt šo
zemes gabalu.
Saskaņā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.pantu, šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā.
Vadoties no augstāk minētajiem apstākļiem ……. ir tiesības ierosināt zemesgabala
Bērzu ielā 9, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punkta noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona,
kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība
ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un
par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā
……. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu Bērzu ielā 9, Aucē, Auces novadā,
ar ………… noslēgts zemes nomas līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav
nepieciešams pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā
īpašuma atsavināšana.

21

Saskaņā ar augstāk minētā zemesgabala 2011.gada 18.oktobrī veikto tirgus
novērtējumu, ko veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja ……, īpašuma vērtētāja
profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76, zemesgabala Bērzu ielā 9, Aucē, Auces novadā,
kadastra numurs 46050414122, platība 834 m2, tirgus vērtība ir noteikta Ls 600,00 (seši simti
latu) apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda LVL 50,00, kas ņemams vērā nosakot
atsavināšanas vērtību.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst
šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5., 8. un 37.pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011.
noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada
dome NOLEMJ:
Atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu Bērzu ielā 9,
Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 46050414122, platība 834 m2, pārdodot to par nosacīto
cenu Ls 650,00 (seši simti piecdesmit latu) apmērā ………, personas kods ……..
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Par Auces novada domes 2011.gada 8.jūnija lēmuma „Par projektu
„Apmeklētāju krēslu iegāde Auces novada kultūras centram sabiedrisko pasākumu
kvalitātes uzlabošanai”” precizēšanu
Izskatot iesniegto lēmuma projektu par Auces novada domes 2011.gada 8.jūnija sēdes
lēmuma Nr.198 (prot.Nr.7, 1.§) „Par projektu „Apmeklētāju krēslu iegāde Auces novada
kultūras centram sabiedrisko pasākumu kvalitātes uzlabošanai”” precizēšanu, Auces novada
dome NOLEMJ:
Precizēt Auces novada domes 2011.gada 8.jūnija sēdes lēmumu Nr.198 (prot.Nr.7, 1.§) „Par
projektu „Apmeklētāju krēslu iegāde Auces novada kultūras centram sabiedrisko pasākumu
kvalitātes uzlabošanai”” un izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt no Auces novada pašvaldības budžeta
līdzfinansējumu LVL 11009.22 (Vienpadsmit tūkstoši deviņi lati un 22 santīmi), tai skaitā 22%
pievienotās vērtības nodoklis, kas sastāda LVL 3608.22 (Trīs tūkstoši astoņi lati un 22 santīmi).
Projekta kopējās izmaksas LVL 20009.22 (Divdesmit tūkstoši deviņi lati 22 santīmi).”
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Par mēneša darba algas likmes noteikšanu vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem,
viņu vietniekiem izglītības jomā un pedagogiem
Saskaņā ar domes Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komitejas 12.10.2011,
lēmumu (prot.Nr.9) un Finanšu komitejas 19.10.2011. lēmumu (prot.Nr.10), Auces novada
dome NOLEMJ:
1. Noteikt vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un pedagogiem mēneša
darba algas likmi šādā apmērā:
1.1. vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem (izglītojamo skaitā ieskaitot arī pirmsskolas
izglītības programmās iesaistītos izglītojamos vispārējās izglītības iestādēs):
1.1.1. no 151 līdz 250 izglītojamiem (Bēnes vidusskolā) – 605 Ls;
1.1.2. no 401 līdz 600 izglītojamiem (Auces vidusskolā) – 748 Ls;
1.2. vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem izglītības jomā (izglītojamo skaitā
ieskaitot arī pirmsskolas izglītības programmās iesaistītos izglītojamos vispārējās
izglītības iestādēs):
1.2.1. no 151 līdz 250 izglītojamiem (Bēnes vidusskolā) – 454 Ls;
1.2.2. no 401 līdz 600 izglītojamiem (Auces vidusskolā) – 549 Ls;
1.3. vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem (tajā skaitā logopēdiem, speciālajiem
pedagogiem, psihologiem, bibliotekāriem, pagarinātās grupas skolotājiem):
1.3.1. no 151 līdz 250 izglītojamiem (Bēnes vidusskolā) – no 340 Ls līdz 350 Ls;
1.3.2. no 401 līdz 600 izglītojamiem (Auces vidusskolā) – no 340 Ls līdz 360 Ls.
1.4. vispārizglītojošo skolu interešu izglītības pedagogiem no 245 Ls līdz 320 Ls.
2. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.novembrī.
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Par vecāku līdzdalības maksājumu Auces mūzikas skolas
pirmsskolas interešu izglītības programmai „Muzikālo spēju attīstīšana”
Pamatojoties uz Izglītības likuma 59.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka izglītības
iestādes var saņemt papildu finanšu līdzekļus, sniedzot maksas pakalpojumus, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var noteikt
maksu par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes un uzņēmumi, saskaņā ar Finanšu
komitejas 19.10.2011. lēmumu (prot.Nr.10), Auces novada dome, NOLEMJ:
1.

Apstiprināt vecāku līdzdalības maksājumu apmēru Auces Mūzikas skolas pirmsskolas
interešu izglītības programmai:
1.1.
Ls 6.00 mēnesī audzēkņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Auces novadā;
1.2.
Ls 12.00 mēnesī audzēkņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Auces novadā.

2.

Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.novembrī.

3.

Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Auces mūzikas skolas direktorei Sallijai Bankevicai.

4.

Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Auces novada domes 28.10.2009. lēmums
„Par vecāku līdzdalības maksājumu Auces mūzikas skolas pirmsskolas interešu izglītības
programmai „Muzikālo spēju attīstīšana” (prot.Nr.8, 17.§).
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