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. 15
Aucē

2011.gada 28.decembrī

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

Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā”
apstiprināšanu.
Par nolikuma „Grozījumi Auces novada Sociālā dienesta nolikumā” apstiprināšanu.
Par N.K. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu
risināšanā un īres tiesību piešķiršanu.
Par M.K. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
Par G.O. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības
reģistrā.
Par īres tiesību piešķiršanu I.I.
Par īres tiesību piešķiršanu S.P.
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta īstenošanai.
Par projektu „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā” II kārta”.
Par adrešu (nosaukumu) maiņu un piešķiršanu, par adrešu precizēšanu nekustamajiem
īpašumiem Auces novadā.
Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā paruma valsts kadastra sistēmā.
Par zemes īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam Ukru pagastā.
Par uzmērītā zemesgabala Bērzu ielā 11, Aucē, Auces novadā, platības precizēšanu.
Par zemesgabalu Lielauces pagastā.
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu.
Par nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 14, Aucē, Auces novadā, zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.
Par Auces novada domes 2011.gada 26.oktobra lēmuma Nr.311 „Par nosaukumu (adrešu)
piešķiršanu, maiņu un dzēšanu no Adrešu reģistra nekustamajiem īpašumiem Auces
novadā” 17.punkta atsevišķu apakšpunktu atcelšanu.
Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam Ukru pagastā.
Par Auces novada domes 2011.gada 18.aprīļa lēmuma „Par projektu „Stāvlaukumu un
gājēju celiņu būvniecība Auces novadā” precizēšanu.
Par nekustamo īpašumu (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku) izslēgšanu no pašvaldības
bilances.
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21. Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites.
22. Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites.
23. Par Bēnes pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites.
24. Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites.
25. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu Bēnes vidusskolai.
26. Par nekustamā īpašuma „Mazgailīši-Kaijkrogs 1”, Bēnes pagastā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma „Pie Laimestiem”, Lielauces pagastā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma „Zaķīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
29. Par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā, atsavināšanu.
30. Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 3-12, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
31. Par nekustamā īpašuma Vītiņu ielā 19-29, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
32. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33-10, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
33. Par Auces novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmuma „Par atbalstu Silvas Novicānes
ģimenes ārsta praksei” precizēšanu.
34. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Auces novada pašvaldības 2011. gada budţetu””
apstiprināšanu.
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, Andris Melderis, Agris Mellis, Guntis Šēfers,
Lauris Špels, Andris Šulgins.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja Inese Valtere, Attīstības nodaļas vadītāja Sandra Zesere, nekustamā īpašuma
speciālists Gints Memmēns, sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Šmite.
Nepiedalās – deputāte Biruta Kārkla, neierašanās iemesls nav zināms; deputāts Dzintars
Zeltiņš, neierašanās iemesls nav zināms.
Sēdes vadītājs ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut trīs papildus jautājumus un balsot par sēdes
darba kārtības papildināšanu:
1.
2.
3.

Par atbalstu projektam „ Publisko interneta pieejas punktu attīstība”.
Par nedzīvojamo telpu Aspazijas laukumā 8-5, Aucē, nomas līguma slēgšanu.
Par Auces novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas un
vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.

Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, jautājumi tiek iekļauti darba kārtībā.
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Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā”
apstiprināšanu.
Par nolikuma „Grozījumi Auces novada Sociālā dienesta nolikumā” apstiprināšanu.
Par N.K. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu
risināšanā un īres tiesību piešķiršanu.
Par M.B. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
Par G.O. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības
reģistrā.
Par īres tiesību piešķiršanu I.I.
Par īres tiesību piešķiršanu S.P.
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta īstenošanai.
Par projektu „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā” II kārta”.
Par adrešu (nosaukumu) maiņu un piešķiršanu, par adrešu precizēšanu nekustamajiem
īpašumiem Auces novadā.
Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā.
Par zemes īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam Ukru pagastā.
Par uzmērītā zemesgabala Bērzu ielā 11, Aucē, Auces novadā, platības precizēšanu.
Par zemesgabalu Lielauces pagastā.
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu.
Par nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 14, Aucē, Auces novadā, zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.
Par Auces novada domes 2011.gada 26.oktobra lēmuma Nr.311 „Par nosaukumu (adrešu)
piešķiršanu, maiņu un dzēšanu no Adrešu reģistra nekustamajiem īpašumiem Auces
novadā” 17.punkta atsevišķu apakšpunktu atcelšanu.
Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam Ukru pagastā.
Par Auces novada domes 2011.gada 18.aprīļa lēmuma „Par projektu „Stāvlaukumu un
gājēju celiņu būvniecība Auces novadā” precizēšanu.
Par nekustamo īpašumu (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku) izslēgšanu no pašvaldības
bilances.
Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites.
Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites.
Par Bēnes pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites.
Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites.
Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu Bēnes vidusskolai.
Par nekustamā īpašuma „Mazgailīši-Kaijkrogs 1”, Bēnes pagastā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Pie Laimestiem”, Lielauces pagastā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Zaķīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 3-12, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Vītiņu ielā 19-29, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33-10, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par Auces novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmuma „Par atbalstu Silvas Novicānes
ģimenes ārsta praksei” precizēšanu.
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34. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Auces novada pašvaldības 2011. gada budţetu””
apstiprināšanu.
35. Par atbalstu projektam „ Publisko interneta pieejas punktu attīstība”.
36. Par nedzīvojamo telpu Aspazijas laukumā 8-5, Aucē, nomas līguma slēgšanu.
37. Par Auces novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas un
vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.

1.§
Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par sociālajiem pakalpojumiem
Auces novada pašvaldībā” apstiprināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis, A.Šulgins)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels),
PRET – nav, ATTURAS – 1 (A.Šulgins), Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.345 „Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par sociālajiem pakalpojumiem Auces
novada pašvaldībā” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

2.§
Par nolikuma „Grozījumi Auces novada Sociālā dienesta nolikumā” apstiprināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.346 „Par nolikuma „Grozījumi Auces novada Sociālā dienesta nolikumā”
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par N.K. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu
risināšanā un īres tiesību piešķiršanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.347 „Par N.K. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā un īres tiesību piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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4.§
Par M.B. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.348 „Par M.B. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par G.O. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības
dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.349 „Par G.O. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanas palīdzības reģistrā”. Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par īres tiesību piešķiršanu I.I.
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.350 „Par īres tiesību piešķiršanu I.I.”. Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par īres tiesību piešķiršanu S.P.
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.351 „Par īres tiesību piešķiršanu S.P.”. Lēmums pievienots protokolam.
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8.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
(ziņo: S.Zesere; G.Kaminskis, L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.352 „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par
saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai”. Lēmums pievienots
protokolam.

9.§
Par projektu „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā” II kārta”
(ziņo: S.Zesere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.353 „Par projektu „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces
pilsētā” II kārta””. Lēmums pievienots protokolam.

10.§
Par adrešu (nosaukumu) maiņu un piešķiršanu, par adrešu
precizēšanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.354 „Par adrešu (nosaukumu) maiņu un piešķiršanu, par adrešu precizēšanu
nekustamajiem īpašumiem Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.355 „Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts
kadastra sistēmā”. Lēmums pievienots protokolam.
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12.§
Par zemes īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam Ukru pagastā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.356 „Par zemes īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
zemesgabalam Ukru pagastā”. Lēmums pievienots protokolam.

13.§
Par uzmērītā zemesgabala Bērzu ielā 11, Aucē, Auces novadā, platības precizēšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.357 „Par uzmērītā zemesgabala Bērzu ielā 11, Aucē, Auces novadā,
platības precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
14.§
Par zemesgabalu Lielauces pagastā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.358 „Par zemesgabalu Lielauces pagastā”. Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.359 „Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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16.§
Par nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 14, Aucē, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.360 „Par nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 14, Aucē, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

17.§
Par Auces novada domes 2011.gada 26.oktobra lēmuma Nr.311 „Par nosaukumu (adrešu)
piešķiršanu, maiņu un dzēšanu no Adrešu reģistra nekustamajiem īpašumiem Auces
novadā” 17.punkta atsevišķu apakšpunktu atcelšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.361 „Par Auces novada domes 2011.gada 26.oktobra lēmuma Nr.311 „Par
nosaukumu (adrešu) piešķiršanu, maiņu un dzēšanu no Adrešu reģistra nekustamajiem
īpašumiem Auces novadā” 17.punkta atsevišķu apakšpunktu atcelšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

18.§
Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam Ukru pagastā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.362 „Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam Ukru pagastā”. Lēmums
pievienots protokolam.

19.§
Par Auces novada domes 2011.gada 18.aprīļa lēmuma „Par projektu „Stāvlaukumu un
gājēju celiņu būvniecība Auces novadā” precizēšanu
(ziņo: A.Lerhs; G.Kaminskis, A.Hofmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.363 „Par Auces novada domes 2011.gada 18.aprīļa lēmuma „Par projektu
„Stāvlaukumu un gājēju celiņu būvniecība Auces novadā” precizēšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

20.§
Par nekustamo īpašumu (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku)
izslēgšanu no pašvaldības bilances
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.364 „Par nekustamo īpašumu (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku) izslēgšanu
no pašvaldības bilances”. Lēmums pievienots protokolam.

21.§
Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.365 „Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites”. Lēmums pievienots protokolam.

22.§
Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.366 „Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites”. Lēmums pievienots protokolam.

23.§
Par Bēnes pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.367 „Par Bēnes pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites”. Lēmums pievienots protokolam.

24.§
Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis, A.Šulgins)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.368 „Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites”. Lēmums pievienots protokolam.

25.§
Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu Bēnes vidusskolai
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis; M.Eihmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.369 „Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu Bēnes vidusskolai”.
Lēmums pievienots protokolam.

26.§
Par nekustamā īpašuma „Mazgailīši-Kaijkrogs 1”,
Bēnes pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Kaminskis, A.Lerhs)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.370 „Par nekustamā īpašuma „Mazgailīši-Kaijkrogs 1”, Bēnes pagastā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

27.§
Par nekustamā īpašuma „Pie Laimestiem”,
Lielauces pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Kaminskis, A.Lerhs)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.371 „Par nekustamā īpašuma „Pie Laimestiem”, Lielauces pagastā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

28.§
Par nekustamā īpašuma „Zaķīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.372 „Par nekustamā īpašuma „Zaķīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

29.§
Par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Kaminskis, A.Lerhs, L.špels)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels),
PRET – nav, ATTURAS – 1 (A.Šulgins), Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.373 „Par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

30.§
Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 3-12, Vecaucē,
Vecauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Kaminskis, A.Lerhs)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.374 „Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 3-12, Vecaucē, Vecauces
pagastā, Auces novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

31.§
Par nekustamā īpašuma Vītiņu ielā 19-29, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Kaminskis, A.Lerhs, L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.375 „Par nekustamā īpašuma Vītiņu ielā 19-29, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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32.§
Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33-10, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Kaminskis, A.Lerhs)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.376 „Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33-10, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

33.§
Par Auces novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmuma
„Par atbalstu Silvas Novicānes ģimenes ārsta praksei” precizēšanu
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.377 „Par Auces novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmuma „Par
atbalstu Silvas Novicānes ģimenes ārsta praksei” precizēšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

34.§
Par saistošo noteikumu Nr.6„Grozījumi Auces novada pašvaldības
2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Auces novada
pašvaldības 2011. gada budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis, A.Šulgins)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.378 „Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Auces novada pašvaldības 2011. gada
budţetu”” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

35.§
Par atbalstu projektam „ Publisko interneta pieejas punktu attīstība”
(ziņo: S.Zesere; G.Kaminskis, L.Mandeiķe, A.Šulgins)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.379 „Par atbalstu projektam „ Publisko interneta pieejas punktu attīstība””.
Lēmums pievienots protokolam.
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36.§
Par nedzīvojamo telpu Aspazijas laukumā 8-5, Aucē, nomas līguma slēgšanu
(ziņo: G.Kaminskis, A.Hofmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.380 „Par nedzīvojamo telpu Aspazijas laukumā 8-5, Aucē, nomas līguma
slēgšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

37.§
Par Auces novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam
1.redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
(ziņo: S.Zesere; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
A. Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.381 „Par Auces novada integrētās attīstības programmas
2012.-2018.gadam 1.redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Lēmums pievienots protokolam.

Sēde slēgta plkst.16.15.

Sēdes vadītājs

_________________________

G.Kaminskis

Sēdes protokolētāja

________________________

E.Lintiņa

Protokols parakstīts 02.01.2012.

Sakarā ar fizisko personu datu aizsardzību nav publicēti lēmumi Nr. 347., 348., 349., 350., 351.

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.decembrī

Nr. 345
(prot.Nr.15, 1.§)

Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par sociālajiem
pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Saskaņā ar Auces novada domes Sociālo lietu un veselības jautājumu komitejas
15.12.2011. lēmumu (prot. Nr.12), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 “Par sociālajiem
pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā” (pielikumā).

2.

Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā saistošos
noteikumus un to paskaidrojuma rakstu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai atzinuma sniegšanai.

3.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Auces novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „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

Aucē

Saistošie noteikumi Nr. 5

2011.gada 28.decembrī

APSTIPRINĀTI
Auces novada domes
2011. gada 28.decembra
lēmumu Nr.345 (prot.Nr.15, 1.§)

Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu un LR MK 21.04.2008.
noteikumiem Nr. 288 „Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”

I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.

3.

Saistošie noteikumi nosaka Auces novada pašvaldībā pieejamo sociālo pakalpojumu
veidus, apjomu, piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kā arī sociālo pakalpojumu samaksas
apmērus un nosacījumus.
Tiesības saņemt sociālo pakalpojumu ir personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas
Auces novada pašvaldībā un kuras saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumu ir tiesīgas to saņemt.
Sociālo pakalpojumu persona pieprasa Auces novada pašvaldības iestādē „Auces novada
Sociālais dienests” (turpmāk tekstā – Dienests). Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu
pieejamību visiem Auces novada iedzīvotājiem, Dienests var slēgt uzņēmuma līgumu ar
fizisku/juridisku personu sociālā pakalpojuma nodrošināšanai, līgumā paredzot kārtību,
kādā tiks kontrolēta sniegtā sociālā pakalpojuma kvalitāte.
II. Pakalpojuma veidi

4.

Auces novada pašvaldība nodrošina sekojošus sociālos pakalpojumus:
4.1. aprūpes mājās pakalpojums;
4.2. sociālā darba pakalpojumi;
4.3. higiēnas pakalpojumi.
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III. Aprūpes mājās pakalpojums
Aprūpes mājās pakalpojums (turpmāk tekstā – Pakalpojums) ir pakalpojums mājās
pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ
nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus vai pašaprūpi.
6. Pakalpojumam ir noteikti trīs aprūpes līmeņi:
6.1. pirmā līmeņa aprūpes pakalpojums, ja saskaņā ar sociālā darba speciālista izstrādāto
sociālās aprūpes plānu, Pakalpojums klienta dzīvesvietā jāsniedz līdz 24 stundām
mēnesī;
6.2. otrā līmeņa aprūpes pakalpojums, ja saskaņā ar sociālā darba speciālista izstrādāto
sociālās aprūpes plānu, Pakalpojums klienta dzīvesvietā jāsniedz līdz 74 stundām
mēnesī;
6.3. trešā līmeņa aprūpes pakalpojums ir īslaicīgas aprūpes pakalpojums, kuru sniedz
personām atveseļošanās periodā, ja personas ģimenes locekļi vai tuvinieki var
nodrošināt pastāvīgu uzraudzību un līdzdalību aprūpes procesā. Saskaņā ar sociālā
darba speciālista izstrādāto sociālās aprūpes plānu, Pakalpojums klienta dzīvesvietā
jāsniedz līdz 100 stundām mēnesī.
7. Pakalpojumi, kas nav tieši saistīti ar klienta aprūpi un nav paredzēti līgumā, ir papildus
pakalpojumi par atsevišķu samaksu pēc Auces novada domes apstiprināta samaksas tarifa
(pielikums).
8. Personas vai viņa apgādnieka pienākums ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Auces
novada domes apstiprinātu samaksas tarifu, samaksāt par saņemto Pakalpojumu. Ja
persona vai viņas apgādnieks nespēj samaksāt par saņemto Pakalpojumu, tad Pakalpojums
tiek apmaksāts no Auces novada pašvaldības budţeta līdzekļiem.
9. Nosakot samaksu par Pakalpojumu, tiek ievēroti šādi nosacījumi:
9.1. pēc Pakalpojuma samaksas un mājokļa īres un komunālo maksājumu samaksas,
personas rīcībā esošie viena mēneša ienākumi nedrīkst būt mazāki par normatīvajos
aktos noteikto ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot persona
tiek atzīta par maznodrošinātu;
9.2. ja persona nevar samaksāt pilnu Pakalpojumu maksu, persona maksā daļu no
Pakalpojuma maksas – starpību starp viņa ienākumu līmeni un šo noteikumu 9.1.
apakšpunktā noteikto ienākumu līmeni. Pārējo Pakalpojuma samaksas daļu līdz
pilnai Pakalpojuma samaksai sedz apgādnieks;
9.3. līdzekļi, kas pēc Pakalpojuma samaksas paliek apgādnieka ģimenes rīcībā, nedrīkst
būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar
šādu koeficientu:
9.3.1. par vienas personas ģimeni – 1,0;
9.3.2. par katru nākamo apgādnieka ģimenes locekli – 0,5.
10. Ja apgādnieks nevar samaksāt pilnu Pakalpojumu maksu, apgādnieks maksā daļu no
Pakalpojuma maksas – starpību starp viņa ienākumu līmeni un šo noteikumu
9.3. apakšpunktā noteikto ienākumu līmeni. Pārējo Pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai
Pakalpojuma samaksai sedz Auces novada pašvaldība.
11. Lai saņemtu Pakalpojumu, personai vai viņa pilnvarotai personai Dienestā jāiesniedz:
11.1. iesniegums;
11.2. iztikas līdzekļu deklarācija;
11.3. ģimenes ārsta izsniegta izziņa par aprūpes nepieciešamību un medicīnisku
kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai,
11.4. citi dokumenti, ja tie ir būtiski Pakalpojuma saņemšanai.
5.
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12. Sociālā darba speciālists 10 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 11. punktā minēto
dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas:
12.1. apmeklē personu dzīvesvietā,
12.2. novērtē personas vajadzības pēc sociālā pakalpojuma,
12.3. aizpilda personas vajadzību novērtēšanas karti,
12.4. izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu pakalpojumu,
12.5. izvērtē personas vai viņas ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas,
12.6. sastāda sociālās aprūpes plānu, atbilstoši klienta funkcionālajam stāvoklim, detalizēti
norādot pakalpojuma saturu, apjomu un saņemšanas ilgumu,
12.7. pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt
Pakalpojumu un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.
12.8. slēdz divpusēju līgumu ar personu par Pakalpojuma sniegšanu un samaksas kārtību
vai slēdz trīspusēju līgumu ar personu un viņas apgādnieku par Pakalpojuma
sniegšanu un samaksas kārtību, ja pienākums samaksāt par sniegto pakalpojumu ir
personas apgādniekam.
13. Gadījumā, ja personai, kurai nepieciešams Pakalpojums, ir apgādnieks un apgādnieks
Dienestā iesniedzis iesniegumu segt visus ar Pakalpojumu personai saistītos izdevumus bez
ienākumu izvērtēšanas, Dienests lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu pieņem,
neizvērtējot apgādnieka ienākumus.
14. Sociālā darba speciālists ne retāk, kā reizi gadā vai beidzot pakalpojuma sniegšanu, sniedz
pārskatu par klienta sociālās aprūpes plāna izpildi.
15. Pakalpojumu nepiešķir vai sniegšanu pārtrauc personām:
15.1. kurām ir medicīniskas kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai,
15.2. kurām nepieciešama diennakts aprūpe un pastāvīga uzraudzība,
15.3. kurām ir noslēgti uztura līgumi,
15.4. kuras likumā noteiktajā kārtībā noformējušas sava privātīpašuma atsavināšanu
(dāvinājums, pirkuma – pārdošanas līgums un tml.) trešajai personai, saglabājot īres
tiesības šajā dzīvojamā platībā;
15.5. kuras nepilda līguma saistības.
IV. Sociālā darba pakalpojumi
16. Sociālā darba pakalpojumi ir profesionāla darbība klienta sociālo problēmu risināšanai.
17. Sociālie darbinieki sniedz šādus sociālā darba pakalpojumus:
17.1. individuālas sociālā darbinieka konsultācijas,
17.2. dzīves apstākļu apsekošana,
17.3. sociālo gadījumu risināšana,
17.4. psihosociāls atbalsts un motivācijas veidošana personām ar īpašām vajadzībām un
personām sareţģītās dzīves situācijās,
17.5. resursu piesaistīšana sociālo problēmu risināšanai,
17.6. starppersonu un starpinstitucionālas sadarbības veidošana klienta interesēs,
17.7. pašpalīdzības grupu, izglītojošu pasākumu un semināru organizēšana.
17.8. dokumentu noformēšana personām pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās,
17.9. personas vajadzību novērtēšana un lēmuma par pakalpojuma nepieciešamību
pieņemšana valsts finansēta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vai ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai.
17.10.
bērna ārpusģimenes aprūpes laikā (īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem) nepieciešamo psihosociālo palīdzību
bērna un vecāku atkal apvienošanai, informatīvu, sociālu un citu palīdzību bērna
vecākiem, lai radītu apstākļus bērna aprūpes tiesību atjaunošanai ģimenē.
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18. Sociālā darba pakalpojumi tiek nodrošināti personām, ģimenēm ar bērniem un personām
no sociālā riska grupām, kuras tiek klasificētas kā:
18.1. Brīvprātīgie klienti, ja pēc palīdzības vēršas paši,
18.2. Obligātie klienti, ja personu sociālo un psiholoģisko problēmu risināšanai norīkojusi
institūcija, kas pārstāv bērnu un ģimenes intereses - Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcija, Auces novada bāriņtiesa, Valsts policija vai pašvaldības policija, Dienests
vai tā struktūrvienības, izglītības vai veselības aprūpes institūcija u.c.
19. Sociālā darba pakalpojums tiek sniegts bez maksas.
V. Higiēnas pakalpojumi
20. Veļas mazgāšanas pakalpojums ir maksas pakalpojums, kas tiek veikts speciāli šim
pakalpojuma veidam iekārtotās telpās, saskaņā ar Auces novada domes apstiprinātu
samaksas tarifu.
21. Dušas, saunas un pirts pakalpojums ir maksas pakalpojumu, kas tiek veikts speciāli šim
pakalpojuma veidam iekārtotās telpās Auces higiēnas centrā, saskaņā ar Auces novada
domes apstiprinātu samaksas tarifu.
VI. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
22. Persona Dienesta vai sociālo pakalpojumu sniedzēja faktisko rīcību var apstrīdēt,
iesniedzot Dienesta vadītājam rakstisku iesniegumu.
23. Dienesta izdoto administratīvos aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās
dienas, iesniegumu par Administratīvā akta apstrīdēšanu iesniedzot Dienesta vadītājam.
24. Pašvaldības izdoto administratīvo aktu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona
pārsūdz Administratīvajā rajona tiesā.
VII. Noslēguma jautājumi
25. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Auces novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Auces novada vēstis”.
26. Saistošo noteikumu 9.punkts stājas spēkā ar 2012. gada 1.maiju.
27. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Auces novada pašvaldības
2010.gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr.7 „Par sociālajiem pakalpojumiem Auces
novada Higiēnas centros”.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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Pielikums
Auces novada pašvaldības 28.12.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.5

Auces novada pašvaldības iestādes „Auces novada Sociālais dienests” sniegto maksas
pakalpojumu samaksas tarifs
Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

1.

1. līmeņa aprūpe

2.

2. līmeņa aprūpe

3.

3. līmeņa aprūpe

4.
5.
6.
7.

Papildus aprūpes pakalpojumi
Saunas apmeklējums
Duša
Veļas mazgāšana

Domes priekšsēdētājs

Pakalpojuma
apjoms/Mērvienība
Līdz 24 stundām
mēnesī
Līdz 74 stundām
mēnesī
Līdz 100 stundām
mēnesī
Stunda
Līdz 45 minūtēm
Līdz 45 minūtēm
1 porcija līdz 5 kg

Cena (latos)
Līdz 24.00 (1.00 par
vienu stundu)
Līdz 74.00 (1.00 par
vienu stundu)
Līdz 100.00 (1.00 par
vienu stundu)
1.00
5.00
1.00
1.00

Gints Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

2011.gada 28. decembra Saistošo noteikumu Nr.5
„Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešajā
daļā noteikts, ka kārtību kādā saņemami pašvaldību sniegtie
sociālie pakalpojumi nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos.
Savukārt MK noteikumi Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budţeta" nosaka
kārtību, kādā klients, kurš saņem sociālās aprūpes vai sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu, maksā par pakalpojumu, un kārtību,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budţeta, ja
klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par pakalpojumu.
Saskaņā ar minēto noteikumu 6. punktu, pašvaldība atbilstoši
finansiālajām iespējām var noteikt klientam citu (labvēlīgāku)
samaksas kārtību par pakalpojumu.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Auces novada
iedzīvotājiem tiek sniegti sociālie pakalpojumi, nosakot arī
labvēlīgākus samaksas nosacījumus par pakalpojumiem. Minētie
noteikumi nosaka Auces novada Higiēnas centrā pieejamos
pakalpojumus. Saistošo noteikumu pielikumā tiek apstiprināts
sniegto maksas pakalpojumu tarifs.

3. Informācija par plānoto Saistošie noteikumi pašvaldības budţeta izdevuma sadaļu
projekta ietekmi uz
neietekmēs.
pašvaldības budţetu
4. Informācija par plānoto Nav attiecināms
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Auces novada pašvaldības
5. Informācija par
iestāde „Auces novada Sociālais dienests”
administratīvajām
procedūrām

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.decembrī

Nr. 346
(prot.Nr.15, 2.§)

Par nolikuma „Grozījumi Auces novada Sociālā dienesta nolikumā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz Auces novada domes Sociālo lietu un veselības jautājumu komitejas
15.12.2011. lēmumu (prot. Nr.12), Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu „ Grozījumi Auces novada Sociālā dienesta nolikumā” (pielikumā).

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

APSTIPRINĀTS
ar Auces novada domes
2011.gada 28.decembra
lēmumu Nr. 346 (prot.Nr.15, 2.§)

NOLIKUMS
„Grozījumi Auces novada Sociālā dienesta nolikumā”
Izdarīt Auces novada Sociālā dienesta nolikumā (apstiprināts 22.07.2009., prot.nr.3,
4.§) šādus grozījumus:
1.

Izteikt Auces novada Sociālā dienesta nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikuma) 6. punktu
šādā redakcijā:

„6. Dienestam ir zīmogs, kā arī noteikta parauga veidlapas. Dienesta juridiskā adrese ir: Raiņa
iela 12, Auce, Auces novads, LV – 3708.”
2.

Izteikt Nolikuma 21 punktu sekojošā redakcijā:

„21. Dienesta administratīvo struktūru veido (Pielikums):
21.1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs Aucē,
21.2. Klientu apkalpošanas punkti Bēnē, Lielaucē, Īlē, Ukros, Vītiņos, Ķevelē.”
3.

Papildināt Nolikumu ar 25.1. punktu sekojošā redakcijā:

„25.1. Dienesta vadītājam ir sekojoši iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
25.11. Auces novada Sociālā dienesta Auces sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
centrā Raiņa ielā 12, Aucē, Auces novadā, divas reizes nedēļā – pirmdienās un
ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 16.30.
25.12. Auces novada Sociālā dienesta Bēnes klientu apkalpošanas punktā Stacijas ielā 8,
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, vienu reizi nedēļā – trešdienās no plkst. 8.30 līdz
13.00 un no plkst. 14.00 līdz 16.30”

4.

Izteikt Nolikuma pielikumu šādā redakcijā:
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„Pielikums
Auces novada
Sociālā dienesta nolikumam

Sociālā dienesta vadītājs

Bēnes klientu apkalpošanas
punkts
Īles klientu apkalpošanas punkts

Ukru klientu apkalpošanas
punkts

Auces sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības centrs
Lielauces klientu apkalpošanas
punkts

Vītiņu klientu apkalpošanas
punkts

Ķeveles klientu apkalpošanas
punkts”

Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 28.decembrī

Nr. 352
(prot.Nr.15, 8.§)

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 18.12.2007.noteikumu Nr.912 „Ūdensapgādes,
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” prasībām, saskaņā ar domes
Attīstības, plānošanas un vides komitejas 21.12.2011. lēmumu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto un 2011. gada decembrī iesniegto tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā” II kārta.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu (lēmuma summai):
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām (lēmuma summa)
Projekta iesniedzēja budţets/ kredīts

LVL
710 089.00
559 163.31
602.42

Pašvaldības budţets/ kredīts

87 056,59

KF finansējums

463 068.00

Valsts budţeta finansējums

31 313.15

Neattiecināmām izmaksām (PVN)

128 048.84
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3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):

Auc-N-6

Auc-N-3'

Auc-U-2'

Pasākums

Pasākuma mērķis

Veicamie uzdevumi

Raksturojums

Nodrošināt ES
Direktīvas
98/83/EC- Par
dzeramā ūdens
kvalitāti un 2003.
gada 29. aprīļa LR
MK noteikumu Nr.
235 „Dzeramā
ūdens obligātās
nekaitīguma un
kvalitātes prasības,
monitoringa un
kontroles kārtība”
ievērošanu.
Ievērot prasības, kas
noteiktas ES
direktīvās
91/271/EEC -Par
pilsētu notekūdeņu
attīrīšanu un
86/278/EEC -Par
vides aizsardzību, ja
lauksaimniecībā tiek
izmantotas
notekūdeņu dūņas,
LR MK noteikumi
Nr. 34 Par
piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī, kā arī
virkne LR normatīvu
aktu, kuri
reglamentē ārējo
kanalizācijas tīklu
un būvju
projektēšanu un
būvniecību.

1. Ūdensapgādes
tīkla paplašināšana
Auces pilsētas Miera
ielas rajonā

 Ūdensapgādes tīkla paplašināšana

2. Auces pilsētas
centra kanalizācijas
tīklu paplašināšana,
jaunas KSS Pils ielā
būvniecība

 Kanalizācijas tīkla paplašināšana

3. Jaunas KSS
būvniecība Ganību
ielā un spiedvada
izbūve Ganību Puškina ielā

Spiedvada izbūve Ganību līdz

no Parka ielas pa Kapsētas ielu līdz
Amatnieku ielai -190 metri;
Pievienojumi līdz sarkanās līnijas
robežai - 50 metri

Parka, Pils, Dzirnavu, Amatnieku,
Rūpniecības – Ganību, Lejas ( no
O.Kalpaka līdz Sporta ielai), Sporta
iela (no Lejas ielas līdz nr.17) – 2515
metri;
Spiedvada izbūve Parka ielā -245
metri;
KSS Pils ielā (ar elektrisko
pieslēgumu) – 15 l/s H=8m; 1gab.
Pievienojumi līdz sarkanās līnijas
robežai – 120 metri

Puškina ielai (dzelzc.keļa šķērsojums)
-320 metri;
KSS Ganību ielā ( O.Kalpaka un
Ganību ielas krustojums (ar
elektrisko pieslēgumu) – Q=20l/s,
H=13m; 1gab.
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4. Projekta finansēšanā nodrošināt Auces novada pašvaldības ieguldījuma daļu 87 659.01
lati, kas sastāda 15,060647 % no projekta kopējām izmaksām un gatavot iesniegumu
KF finansējuma saņemšanai 463 068.00 lati.
5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu.
7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam
nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek
izvirzītas KF finansējuma saņēmējam.
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Nr. 353
(prot.Nr.15, 9.§)

Par projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā” II kārta
Pamatojoties uz Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumu Nr. 836 „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par
2000”” (ar grozījumiem), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Auces komunālie pakalpojumi”
sagatavoto projekta „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā” II kārta”
iesniegumu ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai.

2.

Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt ar ES Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā
SIA „Auces komunālie pakalpojumi” iesniegtā projekta „„Ūdenssaimniecības pakalpojuma
attīstība Auces pilsētā” II kārta”” īstenošanai LVL 87 659.01, no kuriem LVL 64 782.16 ir
attiecināmās izmaksas un 22 876.85 ir neattiecināmās izmaksas. Pašvaldības finansējums
tiks nodrošināts, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
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Nr. 354
(prot.Nr.15, 10.§)

Par adrešu (nosaukumu) maiņu un piešķiršanu, par adrešu
precizēšanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā
Pamatojoties uz LR Valsts zemes dienesta 25.11.2011. vēstuli Nr.2-04.1-Z/4160,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, LR Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un precizējot informāciju Vienotajā kadastra
informācijas sistēmā, saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 21.12.2011.
lēmumu (prot.Nr.12), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Piešķirt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 46900020064001 – „Sniķeres veikals”,
Sniķere, Ukru pag., Auces nov., LV-3714.

2.

Precizēt adresi būvei ar kadastra apzīmējumu 46900020065004 – “Sniķeres katlu māja”,
Sniķere, Ukru pag., Auces nov., LV-3714.
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Nr. 355
(prot.Nr.15, 11.§)

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, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, un
saskaņā ar Auces novada domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 21.12.2011. lēmumu
(prot. Nr.12), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Precizēt zemesgabala Tehnikas ielā 3A, Aucē, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46050494915, platību – 1222 m2.

2.

Precizēt zemesgabala „Laimītes”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46760040119, platību – 0,8 ha.

3.

Dzēst zemes vienību „Dārza ielas transformators”, kadastra apzīmējums 46940050271,
kopplatība 0,3 ha.
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Nr. 356
(prot.Nr.15, 12.§)
Par zemes īpašuma sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu zemesgabalam Ukru pagastā

Auces novada dome ir izskatījusi …., dzīvojošas ………, 15.12.2011. iesniegumu par
nosaukumu piešķiršanu no zemes īpašuma „Lielsaukas”, Ukru pagastā, Auces novadā,
atdalāmajam zemes gabalam.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
……. pieder nekustamais īpašums „Lielsaukas”, Ukru pagastā, Auces novadā, kas
sastāv no četriem zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem 46940050024, 46940050025,
46940050089 un 46940050090, ar kopplatību 50,5 ha. …….. īpašuma tiesības reģistrētas
Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Ukru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr…..
……… vēlas atdalīt no zemes īpašuma „Lielsaukas”, Ukru pagastā, Auces novadā,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46900050089, piešķirot nosaukumu – „Straumēni”,
Ukru 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 domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 21.12.2011. lēmumu
(prot.Nr.12), Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Atļaut atdalīt no zemes īpašuma „Lielsaukas”, Ukru pagasts, Auces novads, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 46900050089, platība 20,6 ha. (Grafiskais pielikums)
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46900050089, platība 20,6 ha, nosaukumu
– „Straumēni”, Ukru pagasts, Auces novads.
Noteikt zemesgabala „Straumēni”, Ukru pagasts, Auces novads, zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
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2011.gada 28.decembrī

Nr. 357
(prot.Nr.15, 13.§)

Par uzmērītā zemesgabala Bērzu ielā 11, Aucē, Auces novadā, platības precizēšanu
Auces novada dome ir izskatījusi sertificētā mērnieka Induļa Zariņa ……. 12.04.2011.
aktu par platību neatbilstību zemesgabalam Bērzu ielā 11, Aucē, Auces novadā, kadastra
Nr.46050414123.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā reģistrētā zemesgabala Bērzu ielā 11, Aucē,
Auces novadā, kadastra Nr.46050414123, platība ir 1200 m2. Veicot uzmērīšanas darbus
zemesgabala Bērzu ielā 11, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr.46050414123, uzmērītā platība ir
1068 m2.
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 22.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, Auces novada
dome NOLEMJ:
Precizēt uzmērītā zemesgabala Bērzu ielā 11, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr.46050414123,
platību – 1068 m2.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 28.decembrī

Nr. 358
(prot.Nr.15, 14.§)
Par zemesgabalu Lielauces pagastā

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”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, LR Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un saskaņā ar Auces
novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas 21.12.2011. lēmumu (protokols Nr.12), Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

Piešķirt zemes vienībai bez kadastra apzīmējuma, kopplatība 1,0 ha, nosaukumu –
„Ceplīši”, Lielauces pagasts, Auces novads. (grafiskais pielikums)

2.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, Auces novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība
„Ceplīši”, Lielauces pagasts, Auces novads, bez kadastra apzīmējuma, kopplatība 1,0 ha.

3.

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

4.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr. 359
(prot.Nr.15, 15.§)
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
48.panta pirmo daļu, likumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”,
Zemesgrāmatu likumu un Bēnes pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas noslēgtajiem
dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu pirkuma līgumiem, un to īpašniekiem nostiprinātajām
īpašuma tiesībām Bēnes pagasta zemesgrāmatā, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izbeigt pašvaldības īpašuma tiesības uz Auces novada pašvaldībai piederošiem
nekustamiem īpašumiem:
1.1.

1.2.

2.

Jelgavas ielā 6, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500050341, kas sastāv
no dzīvojamās mājas un zemes gabala ar platību 0,062 ha. (Bēnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.308).
„Roţkalni”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500040097, kas sastāv no
dzīvojamās mājas, kūts ar šķūni un zemes gabala ar platību 5,06 ha. (Bēnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.322).

Uzdot Auces novada pašvaldības Attīstības nodaļai veikt darbības lēmuma 1.punktā
minēto īpašuma tiesību dzēšanai Dobeles zemesgrāmatu nodaļā.
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Nr. 360
(prot.Nr.15, 16.§)

Par nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 14, Aucē, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
Auces novada dome ir izskatījusi ….., ………….., iesniegto zemes ierīcības projektu
par zemes īpašuma Jura Mātera iela 14, Aucē, Auces novads, sadalīšanu.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Auces novada dome konstatēja:
1. ………… vēlas sadalīt nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 14, Aucē, Auces novadā,
kadastra Nr.46050606010, divās daļās.
2. Nekustamais īpašums Jura Mātera iela 14, Aucē, Auces novadā, pieder …………,
…………….., un sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 46050606010, ar
kopplatību 2973 m2. ……………….. īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu
nodaļā Auces pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr………….
3. Auces novada dome 2011.gada 24.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.255 (prot.Nr.10, 4.§)
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala Jura Mātera iela 14, Aucē, Auces
novadā, sadalīšanai” – izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Jura Mātera
iela 14, Aucē, Auces novadā, sadalīšanai.
4. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis VSIA ”Latvijas valsts mērnieks”, projekts saskaņots
Auces novada būvvaldē.
5. Zemes ierīcības projekts paredz :
5.1. sadalīt nekustamo īpašuma Jura Mātera iela 14, Aucē, Auces novadā, divās daļās,
atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46050606010 vienu zemes gabalu, pēc
sadales izveidojot 1773 m2 lielu paliekošo zemes vienību, kadastra apzīmējums
46050606010 (perspektīvais zemes lietošanas mērķis un kods – individuālo dzīvojamo
māju apbūve, kods 0601), kuram piekļuve tiek paredzēta no Auces novada pašvaldības
īpašuma Jura Mātera iela, un 1200 m2 lielu atdalīto zemes gabalu bez kadastra
apzīmējuma (perspektīvais zemes lietošanas mērķis un kods – individuālo dzīvojamo
māju apbūve, kods 0601), kuram piekļuve tiek paredzēta pa koplietošanas ceļu;
5.2. atdalītajai zemes vienībai 1200 m2 platībā nav noteikti nekustamā īpašuma lietošanas
tiesību apgrūtinājumi.
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim lēmumam pievienoto
zemes ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma), pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, LR Ministru Kabineta 23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 10., 11. un 12.punktiem, un LR Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
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īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un saskaņā ar Auces novada domes
Attīstības, plānošanas un vides komitejas 21.12.2011. lēmumu (prot. Nr.12), Auces novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma), sadalot nekustamo
īpašumu Jura Mātera iela 14, Aucē, Auces novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46050606010 – divos atsevišķos zemesgabalos, piešķirot sadalītajiem nekustamajiem
īpašumiem sekojošas adreses:
1.1. paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra
apzīmējums 46050606010, atstāt iepriekšējo adresi – Jura Mātera iela 14, Auce, Auces
nov., LV-3708;
1.2. atdalītajam nekustamajam īpašumam bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība
1200 m2 piešķirt adresi – Jura Mātera iela 14A, Auce, Auces nov., LV-3708.
2. Zemesgabalam Jura Mātera iela 14A, Auce, Auces novads, bez kadastra apzīmējuma, kopējā
zemes platība 1200 m2, noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
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.
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Nr. 361
(prot.Nr.15, 17.§)

Par Auces novada domes 2011.gada 26.oktobra lēmuma Nr.311
„Par nosaukumu (adrešu) piešķiršanu, maiņu un dzēšanu no Adrešu reģistra
nekustamajiem īpašumiem Auces novadā” 17.punkta atsevišķu apakšpunktu atcelšanu
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 25.11.2011. vēstuli Nr.2-04.1-Z/4160 un likuma
„Par pašvaldībām” 21.punktu, un saskaņā ar Auces novada domes Attīstības, plānošanas un
vides komitejas 21.12.2011. lēmumu (prot. Nr.12), Auces novada dome NOLEMJ:
Atcelt sekojošus Auces novada domes 2011.gada 26.oktobra lēmuma Nr.311 „Par nosaukumu
(adrešu) piešķiršanu, maiņu un dzēšanu no Adrešu reģistra nekustamajiem īpašumiem Auces
novadā” 17.punkta 17.3., 17.16., 17.17., 17.18. apakšpunktus.
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Nr. 362
(prot.Nr.15, 18.§)

Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam Ukru pagastā
Auces novada dome ir izskatījusi ……, dzīvojoša ……., pilnvarotās personas ………,
07.12.2011. iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu zemes īpašumam Ukru pagastā, Auces
novadā.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Ar Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas 2011.gada 14.novembra lēmumu (atzinumu)
Nr…., ……. ir atzītas īpašuma tiesības uz zemi 1,10 ha platībā, kadastra apzīmējums
46900010142, Auces novada Ukru pagastā.
…….. pilnvarotā persona …… savā iesniegumā norāda, ka ……. piekrīt jebkuram
izvēlētajam nosaukumam.
Bijušā mantojamā zemes īpašuma nosaukums ir bijis „Lielozariņi”.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, LR Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” un saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas 21.12.2011.
lēmumu (prot. Nr.12), Auces novada dome NOLEMJ:
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46900010142, platība 1,10 ha, nosaukumu –
„Lielozariņi”, Ukru pagasts, Auces novads.
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Nr. 363
(prot.Nr.15, 19.§)

Par Auces novada domes 2011.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.137 „Par projektu
„Stāvlaukumu un gājēju celiņu būvniecība Auces novadā”” precizēšanu
Izskatot iesniegto lēmuma projektu par Auces novada domes 2011.gada 18.aprīļa sēdes
lēmuma Nr.137 (prot.Nr.4, 1.§) „Par projektu „Stāvlaukumu un gājēju celiņu būvniecība Auces
novadā”” precizēšanu, saskaņā ar domes Finanšu komitejas 21.12.2011. lēmumu (prot.Nr.12),
Auces novada dome NOLEMJ:
Precizēt Auces novada domes 2011.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.137 (prot.Nr.4, 1.§) „Par
projektu „Stāvlaukumu un gājēju celiņu būvniecība Auces novadā”” un izteikt lēmuma
2.punktu šādā redakcijā:
„2. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt no Auces novada pašvaldības budţeta
līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i., LVL 5306.57 (Pieci
tūkstoši trīs simti seši lati 57 santīmi) un PVN izmaksas 11674.46 (Vienpadsmit tūkstoši
seši simti septiņdesmit četri lati 46 santīmi) apmērā no projekta kopējām izmaksām.
Kopējās izmaksas LVL 64740.20 (Sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti četrdesmit lati
20 santīmi). Pašvaldības līdzfinansējums 10% un PVN izmaksas LVL 16981.03 apmērā
tiks segtas no Auces novada domes budţeta ņemot aizņēmumu Valsts kasē.”
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Nr. 364
(prot.Nr.15, 20.§)

Par nekustamo īpašumu (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku)
izslēgšanu no pašvaldības bilances
Pamatojoties uz Auces novada pašvaldības administrācijā 2011.gada 1.decembrī
sastādīto norakstīšanas aktu un saskaņā ar domes Finanšu komitejas 21.12.2011. lēmumu
(prot.Nr.12), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Izslēgt no Auces novada pašvaldības bilances šādas dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas:
1.1. ēka – jaunbūve, Auce, ar bilances vērtību LVL 1804.12 (iegādes vērtība
LVL 2550.00, uzkrātais nolietojums LVL 745.88);
1.2. Raiņa iela 20 (kurtuve), Auce, ar bilances vērtību LVL 491.58 (iegādes vērtība
LVL 522.00, uzkrātais nolietojums LVL 30.42);
1.3. Akadēmijas iela 1, Vecauces pagasts, ar bilances vērtību LVL 31.87 (iegādes vērtība
LVL 34.00, uzkrātais nolietojums LVL 2.13);
1.4. „Zelmeņi”, Bēnes pagasts, ar bilances vērtību LVL 389.28 (iegādes vērtība
LVL 1600.00, uzkrātais nolietojums LVL 1210.72);
1.5. Jelgavas iela 6, Bēnes pagasts, ar bilances vērtību LVL 124.60 (iegādes vērtība
LVL 227.54, uzkrātais nolietojums LVL 102.94);
1.6. „Irši” 5, Bēnes pagasts, ar bilances vērtību LVL 200.39 (iegādes vērtība LVL 770.00,
uzkrātais nolietojums LVL 569.61);
1.7. individuālās kūtiņas „Prinčos”, Īles pagasts, ar bilances vērtību LVL 3715.61
(iegādes vērtība LVL 7840.00, uzkrātais nolietojums LVL 4124.39);
1.8. Graudu kalte Centrā, Lielauces pagasts, ar bilances vērtību LVL 6339.70 (iegādes
vērtība LVL 12955.60, uzkrātais nolietojums LVL 6615.90);
1.9. Dzīvoklis Centri 9, Lielauces pagasts, ar bilances vērtību LVL 229.76 (iegādes
vērtība LVL 520.80, uzkrātais nolietojums LVL 291.04);
1.10. Dzīvoklis Centri 6, Lielauces pagasts, ar bilances vērtību LVL 309.30 (iegādes
vērtība LVL 702.98, uzkrātais nolietojums LVL 393.68);
1.11. Malkas šķūnis (skolas), Lielauces pagasts, ar bilances vērtību LVL 328.90 (iegādes
vērtība LVL 1031.00, uzkrātais nolietojums LVL 702.10);
1.12. „Ģenerāļi”, Vītiņu pagasts, ar bilances vērtību LVL 40.44 (iegādes vērtība
LVL 86.00, uzkrātais nolietojums LVL 45.56).
Auces novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai Inesei Valterei nodrošināt lēmuma
izpildi.
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Nr. 365
(prot.Nr.15, 21.§)

Par Auces novada pašvaldības administrācijas
pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
Pamatojoties uz Auces novada pašvaldības administrācijā 2011.gada 1.decembrī
sastādīto norakstīšanas aktu un saskaņā ar domes Finanšu komitejas 21.12.2011. lēmumu
(prot.Nr.12), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces novada pašvaldības administrācijas materiālajām vērtībām
datorprogrammas par kopējo bilances vērtību LVL 30.64 (iegādes vērtība LVL 4304.01,
uzkrātais nolietojums LVL 4273.37), jo minētās datorprogrammas ir morāli novecojušas
un netiek izmantotas.

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības administrācijas
izpilddirektoram Aldim Lerham.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 28.decembrī

Nr. 366
(prot.Nr.15, 22.§)

Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
Pamatojoties uz Auces vidusskolā 2011.gada 4.novembrī un 9.novembrī sastādītajiem
norakstīšanas aktiem Nr.15.,16..,18., saskaņā ar domes Finanšu komitejas 21.12.2011. lēmumu
(prot.Nr.12), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces vidusskolas materiālajām vērtībām 1183 bibliotēkas grāmatas par
kopējo bilances vērtību LVL 1550.42, jo minētās grāmatas ir nolietotas, saturā novecojušas
un nozaudētas.

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces vidusskolas direktorei Indrai Špelai.
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Nr. 367
(prot.Nr.15, 23.§)

Par Bēnes pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
Pamatojoties uz Bēnes pagasta pārvaldē 2011.gada 14.decembrī sastādīto norakstīšanas
aktu un saskaņā ar domes Finanšu komitejas 21.12.2011. lēmumu (prot.Nr.12), Auces novada
dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Bēnes pagasta pārvaldes materiālajām vērtībām pamatlīdzekļus, kuri vairs nav
renovējami:
1.1. rakstāmmašīnu SAMSUNG par bilances vērtību LVL 0.00 (iegādes vērtība
LVL 160.00, uzkrātais nolietojums LVL 160.00);
1.2. rakstāmmašīnu SAMSUNG par bilances vērtību LVL 0.00 (iegādes vērtība
LVL 160.00, uzkrātais nolietojums LVL 160.00);
1.3. interneta antenu par bilances vērtību LVL 0.00 (iegādes vērtība LVL 1000.96,
uzkrātais nolietojums LVL 1000.96).

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bēnes pagasta pārvaldes vadītājam Algerdam Miksim.
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Nr. 368
(prot.Nr.15, 24.§)

Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
Pamatojoties uz Auces novada bibliotēkas Ukru bibliotēkā 2011.gada 30.oktobrī sastādīto
norakstīšanas aktu Nr.21 un saskaņā ar domes Finanšu komitejas 21.12.2011. lēmumu
(prot.Nr.12), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces novada bibliotēkas materiālajām vērtībām 576 bibliotēkas grāmatas par
kopējo bilances vērtību LVL 106.10 un 498 ţurnālu eksemplārus par kopējo bilances
vērtību LVL 740.00, jo minētās grāmatas ir bojātas un tām ir dublikāti.

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada bibliotēkas vadītājai Jautrītei Fišerei.
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Nr. 369
(prot.Nr.15, 25.§)

Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu Bēnes vidusskolai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot
Auces novada domes 24.02.2010. apstiprināto „Nolikumu par finanšu līdzekļu vai mantas
dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Auces novada pašvaldības iestādēs” un
domes Finanšu komitejas 21.12.2011. lēmumu (prot.Nr.12), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atļaut Bēnes vidusskolai pieņemt dāvinājumā no Norvēģijas pilsones Gunvoras
Stoklandes traktoru Partner P12597H ar bilances vērtību Ls 863.09.

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bēnes vidusskolas direktoram Mārim Eihmanim.
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Nr. 370
(prot.Nr.15, 26.§)

Par nekustamā īpašuma „Mazgailīši – Kaijkrogs 1”,
Bēnes pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Mazgailīši – Kaijkrogs 1”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 002 0019,
sastāvoša no zemesgabala 0,26 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 6.decembrī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Mazgailīši – Kaijkrogs 1”, Bēnes pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4650 002 0019, sastāvoša no zemes gabala 0,26 ha platībā, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mazgailīši – Kaijkrogs 1”,
Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 002 0019, sastāvošu no zemes gabala
0,26 ha platībā, mantas nosolītājam ………. par nosolīto cenu Ls 235,00 (divi simti trīsdesmit
pieci lati).
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Nr. 371
(prot.Nr.15, 27.§)

Par nekustamā īpašuma „Pie Laimestiem”,
Lielauces pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Pie
Laimestiem”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4676 001 0061, sastāvoša no
zemesgabala 2,01 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 6.decembrī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Pie Laimestiem”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4676 001 0061, sastāvoša no zemesgabala 2,01 ha platībā, izsoles rezultātu – atsavināt
Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pie Laimestiem”, Lielauces pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 4676 001 0061, sastāvošu no zemesgabala 2,01 ha platībā,
mantas nosolītājam ……… par nosolīto cenu Ls 1945,00 (viens tūkstotis deviņi simti
četrdesmit pieci lati).
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Nr. 372
(prot.Nr.15, 28.§)
Par nekustamā īpašuma „Zaķīši”,
Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu

Auces novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Zaķīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kas
sastāv no zemesgabala 0,25 ha platībā, kadastra numurs 46500040094, dzīvojamās mājas,
šķūņa un kūts.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2000.gada 9.maija lēmumu, Bēnes
pagasta pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Zaķīši”, Bēnes
pagastā, sastāvošu no viena zemesgabala 0,25 ha platībā, kadastra numurs 46500040094,
dzīvojamās mājas, šķūņa un kūts, par ko Dobeles rajona Bēnes pagasta zemesgrāmatā atvērts
nodalījums Nr.333 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu, Auces novada pašvaldība ir Dobeles rajona Bēnes pagasta pašvaldības institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
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 13.decembrī veikto tirgus novērtējumu, ko
veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma „Zaķīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
sastāvoša no viena zemesgabala 0,25 ha platībā, kadastra numurs 46500040094, dzīvojamās
mājas, šķūņa un kūts, tirgus vērtība ir noteikta Ls 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti latu)
apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda LVL 145,00, 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 „Zaķīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sastāvošu no viena
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zemesgabala 0,25 ha platībā, kadastra numurs 46500040094, dzīvojamās mājas,
kūts.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Zaķīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
Nr.46500040094, izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles
sākumcenu Ls 1645,00 (viens tūkstotis seši simti četrdesmit piecu latu) apmērā.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Zaķīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
Nr.46500040094, 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.

šķūņa un
kadastra
nosacīto
kadastra

4. Publicēt sludinājumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Zaķīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500040098, izsoli laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Auces novada vēstis”.
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APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2011.gada 28.decembra
lēmumu Nr.372 (prot.Nr.15, 28.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Zaķīši”, Bēnes pagasts,
Auces novads, kadastra Nr. 46500040094
IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kuri
reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zaķīši”, Bēnes
pagasts, Auces novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību,
ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti.
1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas pamatojums – Auces novada domes 2011.gada
28.decembra lēmums Nr. 372(prot. Nr.15, 28.§).
1.4. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.5. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā 2012.gada 6.martā
plkst. 10.00.
1.6. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums, kas sastāv no zemesgabala 0,25 ha platībā,
kadastra numurs 46500040094, dzīvojamās mājas, šķūņa un kūts.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – lati 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – Ls 1645,00 (viens tūkstotis seši simti četrdesmit 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
2012.gada 23.janvāra līdz 2012.gada 5.martam 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 norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLAL2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka, LHZBLV22,
konta Nr.LV61LHZB3700186988001;
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.decembrī

Nr. 373
(prot.Nr.15, 29.§)

Par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas ierosinājumu atsavināt Auces novada
pašvaldībai piederošo nekustamo Uzvaras ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā, kas sastāv no
nedzīvojamās ēkas - kantora ēkas, kadastra apzīmējums 46010032015003, un atrodas uz
Dobeles novada pašvaldībai piederoša zemesgabala Brīvības ielā 11A, Dobelē, Dobeles
novadā.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2009.gada 3.septembra lēmumu,
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Uzvaras ielā
4, Dobelē, Dobeles novadā, sastāvošu no vienas nedzīvojamās ēkas – kantora ēka, kadastra
apzīmējums 46010032015003, 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 13.decembrī veikto tirgus novērtējumu, ko
veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā,
sastāvoša no vienas nedzīvojamās ēkas – kantora ēka, kadastra apzīmējums 46010032015003,
tirgus vērtība ir noteikta Ls 23000,00 (divdesmit trīs tūkstoši latu) apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda LVL 215,00, 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.

2.

Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Uzvaras ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā, sastāvošu no vienas
nedzīvojamās ēkas – kantora ēka, kadastra apzīmējums 46010032015003.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā, izsoles
noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu Ls 23215,00
(divdesmit trīs tūkstoši divi simti piecpadsmit latu) apmērā.
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3.

4.

Apstiprināt nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā, 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.
Publicēt sludinājumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Uzvaras
ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā, izsoli laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības
informatīvajā izdevumā „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.decembra
lēmumu Nr.373 (prot.Nr.15, 29.§)

Auces novada pašvaldības
nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā,
IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kuri
reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 4, Dobelē,
Dobeles 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.decembra sēdes lēmums Nr.373 (prot.Nr.15, 29.§)
1.4. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.5. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā 2012.gada 6.martā
plkst. 10.30.
1.6. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums Uzvaras ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā,
sastāvošs no vienas nedzīvojamās ēkas – kantora ēka, kadastra apzīmējums
46010032015003.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – lati 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – Ls 23215,00 (divdesmit trīs tūkstoši divi simti piecpadsmit latu).
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
2012.gada 23.janvāra līdz 2012.gada 5.martam 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.
3.2.3. jāuzrāda :
1) Juridiskai personai :
kvīts par iemaksāto drošības naudu 10% (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2) Fiziskai personai :
pase - fiziskai personai;
kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Auces novada pašvaldības norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLAL2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka, LHZBLV22,
konta Nr.LV61LHZB3700186988001;
AS Citadele, PARXLV22, 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.
6. Īpašie noteikumi
6.1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
1.punktu, pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo objektu, kā zemes, uz kuras atrodas izsolāmais
objekts, īpašniekam ir Dobeles novada pašvaldībai.
6.2. Gadījumā, ja viena mēneša laikā no paziņojuma par izsoli publikācijas dienas tiks saņemts
Dobeles novada pašvaldības pieteikums par izsoles objekta pirkšanu, izsole netiks rīkota
un ar šo personu tiks noslēgts pirkuma līgums par nosacīto sākumcenu.

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.decembrī

Nr. 374
(prot.Nr.15, 30.§)

Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 3-12, Vecaucē,
Vecauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi domes Finanšu komitejas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.12,
Akadēmijas ielā 3, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.4625 001 0078.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2008. gada 16. aprīļa lēmumu, Auces
pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Akadēmijas ielā 3,
Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4625 001 0078, sastāvošu no
dzīvokļa 47,8 m² platībā un 478/6455 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas
un zemes gabala Akadēmijas ielā 3, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā.
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.
Ar Auces pilsētas domes 2008.gada 18.decembra sēdes lēmumu (protok.Nr.12, 4.§)
pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Nr.12, Akadēmijas ielā 3, Vecaucē, Auces l.t., tika
nodots pārdošanai un rīkota šī īpašuma izsole, kas ir bijusi neveiksmīga – neviens izsoles
dalībnieks nav pieteicies. Ar Auces pilsētas domes 2009.gada 26.marta sēdes lēmumu
(protok.Nr.3, 4.§) pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Nr.12, Akadēmijas ielā 3, Vecaucē,
Auces l.t., tika nodots pārdošanai un rīkota šī īpašuma atkārtota izsole, kas ir bijusi
neveiksmīga – neviens izsoles dalībnieks nav pieteicies. Ar Auces novada domes 2011.gada
26.janvāra sēdes lēmumu Nr. 45 (prot. Nr. 1, 46.§) pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums
Nr.12, Akadēmijas ielā 3, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā, tika nodots pārdošanai
un rīkota šī īpašuma izsole, kas ir bijusi neveiksmīga – neviens izsoles dalībnieks nav
pieteicies.
Dzīvoklis Nr.12, Akadēmijas ielā 3, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā, pašreiz
netiek izmantots (nav izīrēts) un nav nepieciešams pašvaldībai tās pastāvīgo funkciju izpildei.
Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, lai lietderīgām apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā
īpašuma atsavināšana.
Dzīvokļa īpašuma Nr.12, Akadēmijas ielā 3, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā,
tirgus cena, saskaņā ar 2011.gada 14.janvārī veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi Anita
Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76, derīgs līdz 2013.gada
15.decembrim), ir noteikta LVL 2200,00 apmērā.
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Saskaņā ar Anitas Vēdiķes (īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts
Nr.76, derīgs līdz 2013.gada 15.decembrim) 28.12.2011. izsniegto izziņu nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 12, Akadēmijas ielā 3, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā, tirgus vērtība ir
LVL 2200,00.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda LVL 150,00, 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.12 Akadēmijas ielā 3, Vecaucē, Vecauces pagastā,
Auces novadā, kadastra numurs 4625 001 0078, sastāvošu no dzīvokļa 47,8 m² platībā un
478/6455 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala
Akadēmijas ielā 3, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā.

2.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 12, Akadēmijas ielā 3, Vecaucē, Vecauces
pagastā, Auces novadā, izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles nosacīto
sākumcenu LVL 2350,00 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit lati).

3.

4.

Apstiprināt izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
1) izsoles komisijas priekšsēdētājs –
Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs,
2) izsoles komisijas locekļi –
pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis
pašvaldības ekonomiste Ingrīda Kalve.
Publicēt sludinājumu par izsoli laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības
informatīvajā izdevumā „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.decembra
lēmumu Nr.374 (prot.Nr.15, 30.§)

Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Akadēmijas ielā 3-12, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas
reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 3-12,
Vecaucē, Vecauces pagastā, 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.decembra lēmums Nr. 374, (prot. Nr. 15, 30.§).
1.4. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.5. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā 2012.gada 6.martā
plkst. 11.00.
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.12, Akadēmijas ielā 3, Vecaucē, Vecauces pagastā,
Auces novadā, sastāvošs no dzīvokļa 47,8 m² platībā un 478/6455 kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – lati 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – LVL 2350,00 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit 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
2012.gada 23.janvāra līdz 2012.gada 5.martam plkst. 17.00.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz:
1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
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apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes
institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;
attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi un attiecīgā valsts
reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu (izziņa ir derīga, ja tā
izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas);
attiecīgā valsts reģistra izziņu par pārstāvja paraksta tiesībām (izziņa ir derīga,
ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas) vai attiecīgās
institūcijas pilnvarojums.
2) Fiziskai personai:
pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.2.2. jāuzrāda:
1) Juridiskai personai:
kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2) Fiziskai personai:
pase - fiziskai personai;
kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Auces novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.990009116331, norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLAL2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka, LHZBLV22,
konta Nr.LV61LHZB3700186988001;
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.
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4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu.
4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos
minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē starp 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.decembrī

Nr. 375
(prot.Nr.15, 31.§)

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.
Ar Auces novada domes 2011.gada 28.septembra sēdes lēmumu Nr. 293 (prot. Nr. 11,
25.§) pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Nr.29, Vītiņu ielā 19, Aucē, Auces novadā, tika
nodots pārdošanai un rīkota šī īpašuma izsole, kas ir bijusi neveiksmīga – neviens izsoles
dalībnieks nav pieteicies
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.76), 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:
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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.

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 pašvaldības
informatīvajā izdevumā „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.decembra
lēmumu Nr.375 (prot.Nr.15, 31.§)

Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Vītiņu ielā 19-29, Aucē, Auces novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, 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.decembra lēmums Nr. 375, (prot. Nr.15, 31.§).
1.4. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.5. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā 2012.gada 6.martā
plkst. 11.30.
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
2012.gada 23.janvāra līdz 2012.gada 5.martam 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:
1. 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;
VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka, LHZBLV22,
konta Nr.LV61LHZB3700186988001;
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.
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4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos
minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē starp 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.decembrī

Nr. 376
(prot.Nr.15, 32.§)

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.
Ar Auces novada domes 2011.gada 28.septembra sēdes lēmumu Nr. 294 (prot. Nr. 11,
26.§) pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Nr.10, Raiņa ielā 33, Aucē, Auces novadā, tika
nodots pārdošanai un rīkota šī īpašuma izsole, kas ir bijusi neveiksmīga – neviens izsoles
dalībnieks nav pieteicies
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.76), 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:
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1.

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.

2.

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).

3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33-10, 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 Raiņa ielā 33-10,
Aucē, Auces novadā, izsoli laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības informatīvajā
izdevumā „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.decembra
lēmumu Nr.376 (prot.Nr.15, 32.§)

Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Raiņa ielā 33-10, Aucē, Auces novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas
reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. 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.
1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas pamatojums – Auces novada domes 2011.gada
28.decembra lēmums Nr. 376, (prot. Nr. 15, 32.§).
1.4. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.5. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā 2012.gada 6.martā
plkst. 12.00.
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.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.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – lati 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – LVL 2120,00 (divi tūkstoši viens simts divdesmit 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
2012. gada 23.janvāra līdz 2012.gada 5.martam 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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2. 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);
3. 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.
3) Fiziskai personai:
4. pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.3.2. jāuzrāda:
4) Juridiskai personai:
5. kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
5) Fiziskai personai:
6. pase - fiziskai personai;
7. 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;
VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka, LHZBLV22,
konta Nr.LV61LHZB3700186988001;
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.
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4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos
minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē starp 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.decembrī

Nr. 377
(prot.Nr.15, 33.§)

Par Auces novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmuma
„Par atbalstu Silvas Novicānes ģimenes ārsta praksei” precizēšanu
Pamatojoties uz to, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir atbalstījusi iesniegto
projekta pieteikumu, finansēšanas līgumus slēdzot ar katru ģimenes ārsta praksi kā par
atsevišķa projekta realizāciju, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Auces novada domes
2010.gada 27.oktobra sēdes lēmuma „Par atbalstu Silvas Novicānes ģimenes ārsta praksei”
(prot.Nr.10, 24.§) precizēšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
Precizēt Auces novada domes 2010.gada 27.oktobra sēdes lēmumu „Par atbalstu Silvas
Novicānes ģimenes ārsta praksei” (prot.Nr.10, 24.§) un izteikt lēmuma:
1.

Virsrakstu šādā redakcijā:
„Par atbalstu ģimenes ārstu praksēm”

2.

1.punktu šādā redakcijā:
„1. Atbalstīt Silvas Novicānes ģimenes ārsta prakses, Ināras Šulces ģimenes ārsta prakses,
SIA „Auces doktorāts” ģimenes ārsta prakses, Marutas Erniņas ģimenes ārsta prakses un
Ināras Dobţanskas ģimenes ārsta prakses ieguldījumu veikšanu Auces novada pašvaldības
īpašumā esošajā infrastruktūrā – ēkā Raiņa ielā 4, Aucē, un līguma slēgšanu ar sadarbības
iestādi pa projekta īstenošanu.”

3.

3.punktu šādā redakcijā:
„2. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt no Auces novada pašvaldības budţeta
līdzfinansējumu 15% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i., LVL 4594.93 (četri tūkstoši
pieci simti deviņdesmit četri lati 93 santīmi). Kopējās izmaksas LVL 30632.87 (trīsdesmit
tūkstoši seši simti trīsdesmit divi lati 87 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.decembrī

Nr. 378
(prot.Nr.15, 34.§)

Par saistošo noteikumu Nr.6 „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.

2.
3.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 ”Grozījumi Auces novada pašvaldības 2011.gada
23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Auces novada pašvaldības 2011.gada
budţetu”” (pielikumā).
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
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.decembrī

Saistošie noteikumi Nr.6
APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2011.gada 28.decembra lēmumu Nr.378
(prot.Nr.15, 34.§)

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
4 822 924 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 5 348 515 latu
apmērā, saskaņā ar 2.pielikumu.”

3.

Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Noteikt Auces novada pašvaldības speciālo budţetu 2011.gadam ieņēmumos
111 362 latu apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 11 455 latu apmērā, izdevumos
122 817 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 13 695 latu apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 5 803 latu
apmērā, izdevumos 19 498 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.
12.3.1.0.
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.

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
Ieņēmumi no privatizācijas
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

Summa
1 652 627.00
1 652 627.00
266 093.00
232 278.00
24 630.00
9 185.00
10 258.00
10 109.00
149.00
6 538.00
3 391.00
3 147.00
4 943.00
4 943.00
3 761.00
57.00
3 704.00
21 436.00
10 188.00
7 998.00
3 250.00
2 516 891.00
111 100.00
93 518.00
17 582.00
798 408.00
704 008.00
625 085.00
27 579.00
51 344.00
94 400.00
226 987.00
748 279.00
35 853.00
1 578.00
504 984.00
89 702.00
23 775.00
23 775.00
316 602.00
82 914.00
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21.3.7.0.
21.3.8.0.
21.3.9.0.
21.4.9.0.

6.

Ieņēmumi no kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par īri un nomu
Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi
KOPĀ
Budžeta līdzekļi gada sākumā
PAVISAM KOPĀ

604.00
52 357.00
141 432.00
39 295.00
4 822 924.00
525 591.00
5 348 515.00 ”

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
609 957.00
Administrācija
379 043.00
Bēnes pagasta pārvalde
67 922.00
Lielauces pagasta pārvalde
32 372.00
Norēķini ar pašvaldību budţetiem:
118 148.00
1) par izglītības pakalpojumiem 71 388.00
2) par sociālās aprūpes pakalpojumiem 46 760.00
Rezerves fonds
11 883.00
Bankas pakalpojumi
589.00
Sabiedriskā kārtība un drošība
57 044.00
Pašvaldības policija
16 244.00
Bāriņtiesa
40 800.00
Pašvaldības teritorijas apsaimniekošana
1 750 166.00
Auces teritorijas labiekārtošana
1 305 642.00
Bēnes teritorijas labiekārtošana
135 746.00
Īles komunālā saimniecība
54 126.00
Lielauces komunālā saimniecība
81 191.00
Ukru komunālā saimniecība
55 727.00
Vītiņu komunālā saimniecība
117 734.00
Veselības aprūpe
8 116.00
Veselības aprūpe
6 125.00
Ukru feldšeru vecmāšu punkts
1 991.00
Atpūta, kultūra un reliģija
523 357.00
Auces novada bibliotēka
81 288.00
Auces novada Kultūras centrs
342 772.00
Bēnes Tautas nams
49 397.00
Īles Tautas nams
15 581.00
Lielauces Tautas nams
9 587.00
Vītiņu Tautas nams
17 361.00
Pārējie kultūras un sporta pasākumi
7 371.00
Izglītība
2 015 974.00
PII Mazulis
93 213.00
PII Pīlādzītis
90 363.00
PII Vecauce
145 553.00
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10.000.

7.

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

104 995.00
48 360.00
953 917.00
287 148.00
160 041.00
73 301.00
59 083.00
383 901.00
5 348 515.00 ”

Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikumu šādā redakcijā:
„3.pielikums
Auces novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.2
AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLAIS BUDŢETS
Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
sākumā
(Ls)

Budžeta
gada
ieņēmumi
(Ls)

Pavisam
ieņēmumi
(Ls)

Pavisam
izdevumi
(Ls)

Naudas
līdzekļu
atlikums
gada beigās
(Ls)

Autoceļu (ielu) fonds

6 249.00

102 952.00

109 201.00

109 201.00

0.00

Dabas resursu fonds

5 206.00

8 400.00

13 606.00

13 606.00

0.00

Bankas pakalpojumi

0.00

10.00

10.00

10.00

0.00

11 455.00

111 362.00

122 817.00

122 817.00

0.00 ”

KOPĀ
8.

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

Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
sākumā
(Ls)

Budžeta
gada
ieņēmumi
(Ls)

Pavisam
ieņēmumi
(Ls)

Pavisam
izdevumi
(Ls)

Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
beigās
(Ls)

11.00

134.00

145.00

145.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00
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Auces pilsētas labiekārtošanai
PII „Vecauce” kancelejas preču
iegādei
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
Ukru KAP Ziemassvētku
pasākumam
Sociālo pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanai un
infrastruktūras attīstībai
Bankas pakalpojumi
KOPĀ
9.

1 841.00
105.00

0.00
0.00

1 841.00
105.00

1 841.00
105.00

0.00
0.00

2 647.00

0.00

2 647.00

2 647.00

0.00

269.00

886.00

1155.00

1155.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

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

62.00
700.00
250.00

162.00
700.00
250.00

162.00
700.00
250.00

0.00
0.00
0.00

0.00

77.00

77.00

77.00

0.00

0.00
0.00

650.00
384.00

650.00
384.00

650.00
384.00

0.00
0.00

0.00
0.00

200.00
100.00

200.00
100.00

200.00
100.00

0.00
0.00

0.00

10 000.00

10 000.00

10 000.00

0.00

65.00
5 803.00

20.00
13 695.00

85.00
19 498.00

85.00
19 498.00

0.00
0.00 ”

Atzīt par spēku zaudējušiem Auces novada pašvaldības 28.09.2011. saistošo noteikumu
Nr.4 „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos
Nr.2 „Par Auces novada pašvaldības 2011.gada budţetu” 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. punktus
(28.09.2011.protokols Nr.11, 36.§).

Domes priekšsēdētājs

Gints 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.decembrī

Nr. 379
(prot.Nr.15, 35.§)

Par atbalstu projektam „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 11.10.2011. noteikumiem Nr.792 „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti
„Publisko interneta pieejas punktu attīstība””, Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Piedalīties kā projekta partneriem VRAA projektā „Publisko interneta pieejas punktu
attīstība”.
Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu projektā 825 LVL apmērā.
Par projekta koordinatoru nozīmēt Auces novada pašvaldības izpilddirektoru Aldi Lerhu.

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.decembrī

Nr. 380
(prot.Nr.15, 36.§)

Par nedzīvojamo telpu Aspazijas laukumā 8-5, Aucē, nomas līguma slēgšanu
Auces novada dome ir izskatījusi ierosinājumu iznomāt Auces novada pašvaldībai
piederošās nedzīvojamās telpas Aspazijas laukumā 8-5, Aucē, akciju sabiedrībai SEB Banka.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Uz Auces novada pašvaldības vārda Auces pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 366,
ar kadastra Nr. 4605 009 0905, reģistrēts nekustamais īpašums Aspazijas laukums 8, Auce,
kura sastāvā ietilpst nedzīvojamu telpu grupa Nr.5, Aspazijas laukums 8, Auce.
Minētā telpu grupa funkcionāli ir izbūvēta kā bankas telpas, šobrīd nav iznomātā un
netiek izmantota Auces novada pašvaldības darbībā.
Par minēto telpu grupu ir saņemts ierosinājums iznomāt to vienīgajam nomas
pretendentam – akciju sabiedrībai SEB Banka, ar to izmantošanas mērķi – komercbankas
darbības nodrošināšanai.
Ņemot vērā minēto, kā arī ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas
3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta (b) apakšpunktu (noteikt nomas maksu par
īpašuma nomu), Ministru Kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu
iznomāšanai pieņem iznomātājs, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Iznomāt AS “SEB banka”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003151743, nedzīvojamo telpu
grupu Nr.5, Aspazijas laukumā 8, Aucē, ar kopējo platību 58,5 m2, ar to izmantošanas
mērķi – komercbankas darbības nodrošināšanai, nosakot:
1.1. nomas termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim;
1.2. nomas maksu Ls 1,00 (viens lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli, kas kopsummā par telpām sastāda 58,50 LVL
(piecdesmit astoņi lati 50 santīmi) mēnesī, un papildus PVN.
Pilnvarot Auces novada pašvaldības izpilddirektoru Aldi Lerhu noslēgt atbilstošu nomas
līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli.
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.decembrī

Nr. 381
(prot.Nr.15, 37.§)

Par Auces novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam
1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.1pantu, LR Ministru kabineta 25.08.2009.
noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 6.punktu,
Auces novada domes 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Auces novada pašvaldības
nolikums” 101.2. punktu un ņemot vērā Attīstības, plānošanas un vides komitejas sēdes
21.12.2011. atzinumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Nodot Auces novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakciju un
Vides pārskata projektu publiskai apspriešanai.

2.

Noteikt Auces novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas un
Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas termiņu no 2012.gada 02.janvāra līdz
2012.gada 10.februārim un sabiedriskās apspriedes sanāksmi organizēt 2012.gada
26.janvārī.

3.

Noteikt par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu atbildīgo amatpersonu – Auces novada
pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju Sandru Zeseri.

4.

Paziņojumu par Auces novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam
1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un sabiedriskās
apspriedes sanāksmi publicēt Auces novada interneta vietnē www.auce.lv un laikrakstā
„Zemgale”.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

