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. 1
Aucē

2011.gada 26.janvārī

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.03.

Darba kārtība:
1. Auces novada bibliotēkas vadītājas pienākumu izpildītājas J.Fišeres informācija par
bibliotēkas darbu.
2. Par Auces novada bibliotēkas vadītāja iecelšanu amatā.
3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Ozolu ferma”, Vītiņu pagastā,
nomu.
4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Vērši”, Vītiņu pagastā, nomu.
5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Lumbji”, Vītiņu pagastā,
nomu.
6. Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai.
7. Par zemesgabala „Ozolu ferma” Vītiņu pagastā, sadalīšanu, nosaukuma (adreses)
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
8. Par zemesgabala “Pagasts”, Īles pagastā, sadalīšanu, nosaukuma (adreses) piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu.
9. Par zemesgabala „Iles kapi”, Īles pagastā, sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu.
10. Par zemes īpašuma „Mierlauki”, Īles pagastā, sadalīšanu un adreses piešķiršanu.
11. Par zemesgabala „Ceplis”, Vītiņu pagastā, Auces novadā nomas līguma slēgšanu.
12. Par zemesgabala „Piekastaņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā nomas līguma slēgšanu.
13. Par zemesgabala „Gaiļi”, Bēnes pagastā, Auces novadā nomas līguma slēgšanu.
14. Par zemesgabala Jura Mātera ielā 20A, Aucē, Auces novadā nomas līguma slēgšanu.
15. Par adrešu un nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā.
16. Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā.
17. Par zemes vienību platību precizēšanu.
18. Par zemesgabala „Pagasts”, Īles pagastā, Auces novadā atsavināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma „Stādi”, Ukru pagastā, Auces novadā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu.
20. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu zemnieku saimniecībai
„Vaiti”.
21. Par projektu „1.Maija ielas rekonstrukcija Aucē, 2.kārta”.
22. Par apkures tarifa apstiprināšanu.
23. Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu.
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24. Par atteikumu Kates Aļitas reģistrēšanai Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanas palīdzības reģistrā.
25. Par atteikumu Kristīnes Kleinas reģistrēšanai Auces novada pašvaldības dzīvokļu
jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā.
26. Par atteikumu Oksanas Jakušenokas reģistrēšanai Auces novada pašvaldības dzīvokļu
jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā.
27. Par atteikumu Jāņa Stola reģistrēšanai Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanas palīdzības reģistrā.
28. Par atteikumu Sintijas Želves-Bergmanes reģistrēšanai Auces novada pašvaldības
dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā.
29. Par Maritas Piebalgas izslēgšanu no Auces novada pašvaldības palīdzības reģistra
dzīvokļa jautājumu risināšanā.
30. Par īres tiesību piešķiršanu Jānim Bogadajevam.
31. Par īres tiesību piešķiršanu Intai Gailei.
32. Par īres tiesību piešķiršanu Dacei Končus.
33. Par īres tiesību piešķiršanu Vandai Kristinai Ginčai.
34. Par īres tiesību piešķiršanu Gaļinai Nikolajevai.
35. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Natalijai Bezkorovainajai.
36. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Oļegam Bezkorovainijam.
37. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Jānim Cišeiko.
38. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Aleksejam Ivanovam.
39. Par Auces novada pašvaldības iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu.
40. Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek veikti iepirkumi un slēgti iepirkuma un pakalpojuma
(t.sk. būvniecības) līgumi Auces novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
41. Par Auces novada pašvaldības 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.27 „Par
inženierkomunikāciju aizsardzību Auces novadā” precizēšanu.
42. Par vispārējās izglītības iestāžu izglītības metodiķa mēneša darba algas likmes
noteikšanu.
43. Par nolikuma „Par Auces novada kultūras iestāžu tautas mākslas un amatiermākslas
kolektīvu vadītāju atalgojumu” apstiprināšanu.
44. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtība” apstiprināšanu.
45. Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 6-8, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
46. Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 3-12, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces
novadā, atsavināšanu.
47. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 9A-1,Aucē, Auces novadā, atkārtotu izsoli.
48. Par Auces novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.
49. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA „Dace Z”.
50. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu Īles tautas namam.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Inga Barvide, Valdis Bergmanis, Inita Bilkšte, Māris Eihmanis, Gints Kaminskis,
Biruta Kārkla, Vija Keršus, Larisa Marcinkus, Andris Melderis, Agris Mellis, Gunti Šēfers,
Lauris Špels, Andris Šulgins.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja Inese Valtere, nekustamā īpašuma speciālists Gints Memmēns, projekta
koordinatore Kristīne Ozoliņa.
Uzaicinātās personas: Auces novada bibliotēkas vadītāja pienākumu izpildītāja Jautrīte Fišere.
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Nepiedalās – deputāts Dzintars Zeltiņš – neierašanās iemesls nav zināms, Arnis Hofmanis –
neierašanās iemesls nav zināms.
Sēdes vadītājs ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildus jautājumus un balsot par sēdes
darba kārtības papildināšanu:
1. Par Auces novada domes 2010.gada 20.decembra sēdes lēmuma (prot.Nr.12, 13.§)
pielikuma precizēšanu.
2. Par zemi zemes reformas pabeigšanai.
3. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11, Sniķeres ielā 2A, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces
novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
4. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 17, Teodora Celma ielā 14, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Par nekustamā īpašuma „Dzelzceļa ēka 92.km”, Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
6. Par Auces novada domes 2010.gada 25.augusta lēmuma “Par Auces novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu” (Nr.8, 4.§) precizēšanu.
7. Par izmaiņām komisiju sastāvos.
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, jautājumi tiek iekļauti darba kārtībā.
Darba kārtība:
1. Auces novada bibliotēkas vadītājas pienākumu izpildītājas J.Fišeres informācija par
bibliotēkas darbu.
2. Par Auces novada bibliotēkas vadītāja iecelšanu amatā.
3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Ozolu ferma”, Vītiņu pagastā,
nomu.
4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Vērši”, Vītiņu pagastā, nomu.
5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Lumbji”, Vītiņu pagastā,
nomu.
6. Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai.
7. Par zemesgabala „Ozolu ferma” Vītiņu pagastā, sadalīšanu, nosaukuma (adreses)
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
8. Par zemesgabala “Pagasts”, Īles pagastā, sadalīšanu, nosaukuma (adreses) piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu.
9. Par zemesgabala „Iles kapi”, Īles pagastā, sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu.
10. Par zemes īpašuma „Mierlauki”, Īles pagastā, sadalīšanu un adreses piešķiršanu.
11. Par zemesgabala „Ceplis”, Vītiņu pagastā, Auces novadā nomas līguma slēgšanu.
12. Par zemesgabala „Piekastaņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā nomas līguma slēgšanu.
13. Par zemesgabala „Gaiļi”, Bēnes pagastā, Auces novadā nomas līguma slēgšanu.
14. Par zemesgabala Jura Mātera ielā 20A, Aucē, Auces novadā nomas līguma slēgšanu.
15. Par adrešu un nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā.
16. Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā.
17. Par zemes vienību platību precizēšanu.
18. Par zemesgabala „Pagasts”, Īles pagastā, Auces novadā atsavināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma „Stādi”, Ukru pagastā, Auces novadā zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu.
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20. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu zemnieku saimniecībai
„Vaiti”.
21. Par projektu „1.Maija ielas rekonstrukcija Aucē, 2.kārta”.
22. Par apkures tarifa apstiprināšanu.
23. Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu.
24. Par atteikumu Kates Aļitas reģistrēšanai Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanas palīdzības reģistrā.
25. Par atteikumu Kristīnes Kleinas reģistrēšanai Auces novada pašvaldības dzīvokļu
jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā.
26. Par atteikumu Oksanas Jakušenokas reģistrēšanai Auces novada pašvaldības dzīvokļu
jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā.
27. Par atteikumu Jāņa Stola reģistrēšanai Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanas palīdzības reģistrā.
28. Par atteikumu Sintijas Želves-Bergmanes reģistrēšanai Auces novada pašvaldības
dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā.
29. Par Maritas Piebalgas izslēgšanu no Auces novada pašvaldības palīdzības reģistra
dzīvokļa jautājumu risināšanā.
30. Par īres tiesību piešķiršanu Jānim Bogadajevam.
31. Par īres tiesību piešķiršanu Intai Gailei.
32. Par īres tiesību piešķiršanu Dacei Končus.
33. Par īres tiesību piešķiršanu Vandai Kristinai Ginčai.
34. Par īres tiesību piešķiršanu Gaļinai Nikolajevai.
35. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Natalijai Bezkorovainajai.
36. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Oļegam Bezkorovainijam.
37. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Jānim Cišeiko.
38. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Aleksejam Ivanovam.
39. Par Auces novada pašvaldības iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu.
40. Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek veikti iepirkumi un slēgti iepirkuma un pakalpojuma
(t.sk. būvniecības) līgumi Auces novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
41. Par Auces novada pašvaldības 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.27 „Par
inženierkomunikāciju aizsardzību Auces novadā” precizēšanu.
42. Par vispārējās izglītības iestāžu izglītības metodiķa mēneša darba algas likmes
noteikšanu.
43. Par nolikuma „Par Auces novada kultūras iestāžu tautas mākslas un amatiermākslas
kolektīvu vadītāju atalgojumu” apstiprināšanu.
44. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtība” apstiprināšanu.
45. Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 6-8, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
46. Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 3-12, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces
novadā, atsavināšanu.
47. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 9A-1,Aucē, Auces novadā, atkārtotu izsoli.
48. Par Auces novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.
49. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA „Dace Z”.
50. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu Īles tautas namam.
51. Par Auces novada domes 2010.gada 20.decembra sēdes lēmuma (prot.Nr.12, 13.§)
pielikuma precizēšanu.
52. Par zemi zemes reformas pabeigšanai.
53. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11, Sniķeres ielā 2A, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces
novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
54. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 17, Teodora Celma ielā 14, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
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55. Par nekustamā īpašuma „Dzelzceļa ēka 92.km”, Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
56. Par Auces novada domes 2010.gada 25.augusta lēmuma “Par Auces novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu” (Nr.8, 4.§) precizēšanu.
57. Par izmaiņām komisiju sastāvos.

1.§
Auces novada bibliotēkas vadītājas pienākumu izpildītājas J.Fišeres informācija par
bibliotēkas darbu
(ziņo: J.Fišere)
Auces novada bibliotēkas vadītāja pienākumu izpildītāja Jautrīte Fišere informē par Auces
novada bibliotēkas darbu. Deputāti pieņem zināšanai J.Fišeres informāciju.

2.§
Par Auces novada bibliotēkas vadītāja iecelšanu amatā
(G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.1 „Par Auces novada bibliotēkas vadītāja iecelšanu amatā”. Lēmums
pievienots protokolam.

3.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemesgabala „Ozolu ferma”, Vītiņu pagastā, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.2 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Ozolu ferma”,
Vītiņu pagastā, nomu. Lēmums pievienots protokolam.

4.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemesgabala „Vērši”, Vītiņu pagastā, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.3 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Vērši”, Vītiņu
pagastā, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemesgabala „Lumbji”, Vītiņu pagastā, nomu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.4 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Lumbji”,
Vītiņu pagastā, nomu”. Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, L.Marcinkus, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.5 „Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai”. Lēmums pievienots
protokolam.

7.§
Par zemesgabala „Ozolu ferma” Vītiņu pagastā, sadalīšanu,
nosaukuma (adreses) piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.6 „Par zemesgabala „Ozolu ferma” Vītiņu pagastā, sadalīšanu, nosaukuma
(adreses) piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

8.§
Par zemesgabala “Pagasts”, Īles pagastā, sadalīšanu,
nosaukuma (adreses) piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.7 „Par zemesgabala „Pagasts”, Īles pagastā, sadalīšanu, nosaukuma
(adreses) piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par zemesgabala „Īles kapi”, Īles pagastā, sadalīšanu,
nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.8 “Par zemesgabala Īles kapi”, Īles pagastā, sadalīšanu, nosaukuma
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

10.§
Par zemes īpašuma „Mierlauki”, Īles pagastā, sadalīšanu un adreses piešķiršanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.9 “Par zemes īpašuma „Mierlauki”, Īles pagastā, sadalīšanu un adreses
piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par zemesgabala „Ceplis”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, nomas līguma slēgšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.10 „Par zemesgabala „Ceplis”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, nomas
līguma slēgšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

12.§
Par zemesgabala „Piekastaņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, nomas līguma slēgšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.11 „Par zemesgabala „Piekastaņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, nomas
līguma slēgšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

8

13.§
Par zemesgabala „Gaiļi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, nomas līguma slēgšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.12 „Par zemesgabala „Gaiļi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, nomas līguma
slēgšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

14.§
Par zemesgabala Jura Mātera ielā 20A, Aucē, Auces novadā, nomas līguma slēgšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, I.Bilkšte)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.13 „Par zemesgabala Jura Mātera ielā 20A, Aucē, Auces novadā, nomas
līguma slēgšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par adrešu un nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.14 „Par adrešu un nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem
Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.

16.§
Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis; L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.15 „Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts
kadastra sistēmā”. Lēmums pievienots protokolam.
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17.§
Par zemes vienību platību precizēšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.16 „Par zemes vienību platību precizēšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

18.§
Par zemesgabala „Pagasts”, Īles pagastā, Auces novadā atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, V.Keršus, L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.17 „Par zemesgabala „Pagasts”, Īles pagastā, Auces novadā atsavināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

19.§
Par nekustamā īpašuma „Stādi”, Ukru pagastā, Auces novadā
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.18 „Par nekustamā īpašuma „Stādi”, Ukru pagastā, Auces novadā zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas
izsniegšanu zemnieku saimniecībai „Vaiti”
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.19 „Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu zemnieku
saimniecībai „Vaiti””. Lēmums pievienots protokolam.
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21.§
Par projektu „1.Maija ielas rekonstrukcija Aucē, 2.kārta”
(ziņo: A.Lerhs; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.20 „Par projektu „1.Maija ielas rekonstrukcija Aucē, 2.kārta”. Lēmums
pievienots protokolam.

22.§
Par apkures tarifa apstiprināšanu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.21 „Par apkures tarifu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

23.§
Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.22 „Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

24.§
Par atteikumu Kates Aļitas reģistrēšanai Auces novada
pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis, L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.23 „Par atteikumu Kates Aļitas reģistrēšanai Auces novada pašvaldības
dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā”. Lēmums pievienots protokolam.
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25.§
Par atteikumu Kristīnes Kleinas reģistrēšanai 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,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.24 „Par atteikumu Kristīnes Kleinas reģistrēšanai Auces novada
pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā”. Lēmums pievienots
protokolam.

26.§
Par atteikumu Oksanas Jakušenokas reģistrēšanai 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,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.25 „Par atteikumu Oksanas Jakušenokas reģistrēšanai Auces novada
pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā”. Lēmums pievienots
protokolam.

27.§
Par atteikumu Jāņa Stola reģistrēšanai 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,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.26 „Par atteikumu Jāņa Stola reģistrēšanai Auces novada pašvaldības
dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā”. Lēmums pievienots protokolam.

28.§
Par atteikumu Sintijas Želves-Bergmanes reģistrēšanai 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,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.27 „Par atteikumu Sintijas Želves-Bergmanes reģistrēšanai Auces novada
pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā”. Lēmums pievienots
protokolam.

29.§
Par Maritas Piebalgas izslēgšanu no Auces novada
pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis, A.Šulgins, L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.28 „Par Maritas Piebalgas izslēgšanu no Auces novada pašvaldības
palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Lēmums pievienots protokolam.

30.§
Par īres tiesību piešķiršanu Jānim Bogadajevam
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis, A.Šulgins)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.29 „Par īres tiesību piešķiršanu Jānim Bogodajevam”. Lēmums pievienots
protokolam.

31.§
Par īres tiesību piešķiršanu Intai Gailei
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.30 „Par īres tiesību piešķiršanu Intai Gailei”. Lēmums pievienots
protokolam.

32.§
Par īres tiesību piešķiršanu Dacei Končus
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels,
A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:

13

Pieņemt lēmumu Nr.31 „Par īres tiesību piešķiršanu Dacei Končus”. Lēmums pievienots
protokolam.

33.§
Par īres tiesību piešķiršanu Vandai Kristinai Ginčai
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.32 „Par īres tiesību piešķiršanu Vandai Kristinai Ginčai”. Lēmums
pievienots protokolam.

34.§
Par īres tiesību piešķiršanu Gaļinai Nikolajevai
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.33 „Par īres tiesību piešķiršanu Gaļinai Nikolajevai”. Lēmums pievienots
protokolam.

35.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Natalijai Bezkorovainajai
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.34 „Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Natalijai Bezkorovainajai”.
Lēmums pievienots protokolam.

36.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Oļegam Bezkorovainijam
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.35 „Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Oļegam Bezkorovainijam”.
Lēmums pievienots protokolam.
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37.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Jānim Cišeiko
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.36 „Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Jānim Cišeiko”. Lēmums
pievienots protokolam.

38.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Aleksejam Ivanovam
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.37 „Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Aleksejam Ivanovam”. Lēmums
pievienots protokolam.

39.§
Par Auces novada pašvaldības iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.38 „Par Auces novada pašvaldības iepirkuma komisijas nolikuma
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

40.§
Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek veikti iepirkumi un slēgti iepirkuma un
pakalpojuma (t.sk. būvniecības) līgumi Auces novada pašvaldībā” apstiprināšanu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis,
B.Kārkla, 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.39 „Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek veikti iepirkumi un slēgti
pakalpojuma (t.sk. būvniecības) līgumi Auces novada pašvaldībā” apstiprināšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
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41.§
Par Auces novada pašvaldības 2010.gada 25.augusta
saistošo noteikumu Nr.27 „Par inženierkomunikāciju
aizsardzību Auces novadā” precizēšanu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.40 „Par Auces novada pašvaldības 2010.gada 25.augusta saistošo
noteikumu Nr.27 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Auces novadā” precizēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

42.§
Par vispārējās izglītības iestāžu izglītības metodiķa
mēneša darba algas likmes noteikšanu
(ziņo: A.Mellis; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.41 „Par vispārējās izglītības iestāžu izglītības metodiķa mēneša darba
algas likmes noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

43.§
Par nolikuma „Par Auces novada kultūras iestāžu
tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojumu” apstiprināšanu
(ziņo: A.Mellis; G.Kaminskis, L.Špels, L.Marcinkus, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.42 „Par nolikuma „Par Auces novada kultūras iestāžu tautas mākslas un
amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojumu” apstiprināšanu.”. Lēmums pievienots
protokolam.

44.§
Par saistošo noteikumu Nr.1 „Interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” apstiprināšanu
(ziņo: A.Mellis; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.43 „Par saistošo noteikumu „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtība” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

45.§
Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 6-8, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.44 „Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 6-8, Aucē, Auces
novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

46.§.
Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 3-12, Vecaucē,
Vecauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.45 „Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 3-12, Vecaucē, Vecauces
pagastā, Auces novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

47.§
Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 9A-1,Aucē, Auces novadā, atkārtotu izsoli
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis,
B.Kārkla, 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.46 „Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 9A-1, Aucē, Auces novadā,
atkārtotu izsoli”. Lēmums pievienots protokolam.

48.§
Par Auces novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem
(ziņo: G.Kaminskis; L.Špels)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.47 „Par Auces novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”.
Lēmums pievienots protokolam.
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49.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA „Dace Z”
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.48 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA „Dace Z””.
Lēmums pievienots protokolam.

50.§
Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu Īles tautas namam
(ziņo: G.Kaminskis; V.Bergmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.49 „Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu Īles tautas namam”.
Lēmums pievienots protokolam.

51.§
Par Auces novada domes 2010.gada 20.decembra sēdes
lēmuma (protokols Nr.12, 13.§) pielikuma precizēšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis,
B.Kārkla, 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.50 „Par Auces novada domes 2010.gada 20.decembra sēdes lēmuma
(protokols Nr.12, 13.§) pielikuma precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

52.§
Par zemi zemes reformas pabeigšanai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, G.Kaminskis,
B.Kārkla, 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.51 „Par zemi zemes reformas pabeigšanai”. Lēmums pievienots
protokolam.
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53.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11, Sniķeres ielā 2A,
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.52 „Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11, Sniķeres ielā 2A, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

54.§
Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 17, Teodora Celma ielā 14,
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.53 „Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.17, Teodora Celma ielā 14,
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

55.§
Par nekustamā īpašuma „Dzelzceļa ēka 92.km”,
Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.54 „Par nekustamā īpašuma „Dzelzceļa ēka 92.km”, Bēnes pagastā, Auces
novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

56.§
Par Auces novada domes 2010.gada 25.augusta lēmuma “Par Auces novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu” (Nr.8 4.§) precizēšanu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus, A.Lerhs)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.55 „Par Auces novada domes 2010.gada 25.augusta lēmuma „Par Auces
novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”(prot.Nr.8,4.§) precizēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

56.§
Par izmaiņām komisiju sastāvos
(G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, 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.56 „Par izmaiņām komisiju sastāvos”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.30.

Sēdes vadītājs

_________________________

G.Kaminskis

Sēdes protokolētāja

________________________

E.Lintiņa

Protokols parakstīts 31.01.2011.

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr.1
(prot.Nr.1, 2.§)

Par Auces novada bibliotēkas vadītāja iecelšanu amatā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, saskaņā ar
Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās komitejas 19.01.2011. lēmumu (prot.
Nr.1.), Auces novada dome NOLEMJ:
Iecelt ar 2011.gada 1.februāri par Auces novada bibliotēkas vadītāju Jautrīti Fišeri, personas
kods **************.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr. 2
(prot.Nr.1, 3.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemesgabala „Ozolu ferma”, Vītiņu pagastā, nomu
Pamatojoties uz likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos
Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie
dokumenti lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts
atteikums izpirkt (pirkt) zemi, un likuma 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka persona, kurai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, un
zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu, ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas
līgums tiek pagarināts, zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā, un LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ****************, personas kods ************, zemes patstāvīgās lietošanas
tiesības par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Ozolu ferma”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
22,3 ha platībā, kadastra Nr. 46940020262, no 2010.gada 31.augusta.
Zemesgabals „Ozolu ferma”, Vītiņu pagastā, Auces novadā 22,3 ha platībā, kadastra
Nr. 46940020262, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
2. Slēgt nomas līgumu ar *************, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemesgabalu „Ozolu ferma”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
22,3 ha platībā, kadastra Nr. 46940020262. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos
nodokļus.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr. 3
(prot.Nr.1, 4.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Vērši”, Vītiņu pagastā, nomu
Pamatojoties uz likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos
Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie
dokumenti lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts
atteikums izpirkt (pirkt) zemi, un likuma 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka persona, kurai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, un
zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu, ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas
līgums tiek pagarināts, zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā, un LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ****************, personas kods ****************, zemes patstāvīgās lietošanas
tiesības par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Vērši”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, 2,0 ha
platībā, kadastra apzīmējums 46940010193, no 2010.gada 31.augusta.
Zemesgabals „Vērši”, Vītiņu pagastā, Auces novadā 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums
46940010193, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
2. Slēgt nomas līgumu ar ***************, personas kods *************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemesgabalu „Vērši”, Vītiņu pagastā, Auces novadā 2,0 ha
platībā, kadastra apzīmējums 46940010193. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos
nodokļus.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr. 4
(prot.Nr.1, 5.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabala „Lumbji”, Vītiņu pagastā, nomu
Pamatojoties uz likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka
juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos
Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai nav iesniegts iesniegums un attiecīgie
dokumenti lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu vai saņemts
atteikums izpirkt (pirkt) zemi, un likuma 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka persona, kurai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, un
zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks
nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu, ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas
līgums tiek pagarināts, zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā, un LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt **************, personas kods ***********, zemes patstāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Lumbji”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, 21,45 ha
platībā, kadastra Nr.46940050133, no 2010.gada 31.augusta.
Zemesgabals „Lumbji”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, 21,45 ha platībā, kadastra
Nr.46940050133, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
2. Slēgt nomas līgumu ar *************, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemesgabalu „Lumbji”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, 21,45 ha
platībā, kadastra Nr.46940050133. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala
nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus
nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs
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Nr. 5
(prot.Nr.1, 6.§)

Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, LR Ministru Kabineta 2009.gada 1.septembra
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” 14.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Pašvaldībai piekrīt šāda neapbūvēta lauku apvidus zemes vienības saskaņā ar likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 5.punktu:
- „Mednieku purvs”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46940010075,
kopplatība 8,0 ha.
Pamatojums: zemes vienība atbilstoši spēkā esošam Vītiņu pagasta teritorijas plānojumam
ir nepieciešama Auces novada pašvaldībai:
Saskaņā ar spēkā esošo Vītiņu pagasta teritorijas plānojumu, zemes vienības plānotais
(atļautais) lietošanas mērķis ir mežsaimniecība un koplietošanas apstādījumu teritorija un ir
nepieciešams Auces novada pašvaldībai zaļās zonas ierīkošanai un uzturēšanai (LR likuma
Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldību funkciju īstenošana).
Zemes vienības veido vienotu ekosistēmu un ir Auces novada pašvaldībai lietošanā esošo
mežu sastāvdaļa, kas tiek izmantota rekreācijas vajadzībām: pastaigām, ogošanai,
sēņošanai.
2. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, Auces novada pašvaldībai piekrīt zemes vienības
Auces novadā:
- „Vērši”, kadastra apzīmējums 46940020193, kopplatība 2,0 ha;
- „Ozolu ferma”, kadastra Nr.46940020262, kopplatība 22,3 ha;
- „Lumbji”, kadastra Nr.46940050133, kopplatība 21,45 ha;
- „Korsakaite”, kadastra Nr.46940050211, kopplatība 3,17 ha;
- „Caunes 2”, kadastra Nr.46940040030, kopplatība 0,7817 ha.
3. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu, Auces novada pašvaldībai piekrīt zemes vienības
Auces novadā:
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- Dzirnavu iela, kadastra Nr.46050010111, platība 3987 m2;
- Parka iela, kadastra Nr.46050020209, platība 2509 m2.
4. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otro daļu, Auces novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība
Auces novadā:
- „Kaļķu ceplis”, kadastra Nr.46940050473, kopplatība 0,0935 ha.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr. 6
(prot.Nr.1, 7.§)

Par zemesgabala „Ozolu ferma” Vītiņu pagastā, sadalīšanu,
nosaukuma (adreses) piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu

Precizējot informāciju Vienotajā kadastra informācijas sistēmā un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un LR
Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” , Auces
novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt Auces novada pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu „Ozolu ferma”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, kadastra Nr.46940020262, kopplatība 22,3 ha, divos zemesgabalos:
- „Ozolu ferma”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46940020262, platība 7,7 ha;
- zemesgabals bez kadastra numura, platība 14,6 ha.
2. Piešķirt zemesgabalam bez kadastra numura, platība 14,6 ha, nosaukumu – „Vērsēni”,
Vītiņu pagasts, Auces novads. (grafiskais pielikums)
3. Piešķirt zemesgabalam „Ozolu ferma”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
Nr.46940020262, un uz tā esošām būvēm adresi – „Ozolu ferma”, Vītiņu pag., Auces nov.,
LV-3721. (grafiskais pielikums)
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam „Ozolu ferma”,
Vītiņu pag., Auces nov., kadastra Nr.46940020262, – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam „Vērsēni”, Vītiņu
pag., Auces nov. – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods – 0101).
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Nr. 7
(prot.Nr.1, 8.§)

Par zemesgabala “Pagasts”, Īles pagastā, sadalīšanu,
nosaukuma (adreses) piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Precizējot informāciju Vienotajā kadastra informācijas sistēmā un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un LR
Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.
4.

5.

Sadalīt Auces novada pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu „Pagasts”, Īles pagasts, Auces
novads, kadastra Nr.466400203, divos zemesgabalos:
- ar kadastra apzīmējumu 46640020202, platība 1,0 ha;
- ar kadastra apzīmējumu 46640020203, platība 4,1 ha.
Piešķirt zemesgabalam kadastra apzīmējumu 46640020202, nosaukumu – „Piesējas”, Īle,
Īles pag., Auces nov. (grafiskais pielikums)
Piešķirt zemesgabalam kadastra apzīmējumu 46640020203, un tā esošajām būvēm adresi –
„Kumeliņi”, Īle, Īles pag., Auces nov., LV-3716. (grafiskais pielikums)
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam „Kumeliņi”, Īle,
Īles pag., Auces nov., kadastra Nr.46640020203, – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
(NĪLM kods – 0901).
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam „Piesējas”, Īle, Īles
pag., Auces nov. – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods – 0101).
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Nr. 8
(prot.Nr.1, 9.§)

Par zemesgabala „Iles kapi”, Īles pagastā, sadalīšanu,
nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas īpašumu
apsaimniekotāja SIA „Pastorāts”, juridiskā adrese – Mazā Pils iela 6, Rīga, 11.01.2011.
iesniegumu par zemesgabala „Īles vecie kapi”, Īles pagastā, Auces novadā, atdalīšanu.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Zemgales apgabaltiesas 2008.gada 25.novembra spriedumu Latvijas
evaņģēliski luteriskai baznīcai ir atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Īles vecie
kapi” ar kadastra Nr.46640030068, Īles pagastā Dobeles rajonā, 1,1 ha platībā, vairāk vai
mazāk pēc uzmērīšanas dabā.
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca savam jaunizveidotajam īpašumam 1,1 ha platībā
lūdz piešķirt nosaukumu – „Īles draudzes kapi”, Īles pagasts, Auces novads.
Saskaņā ar Dobeles rajona Īles pagasta padomes 2008.gada 25.septembra uzziņu
Nr.1-9/262, zemesgabals „Īles kapi”, kadastra Nr.46640030068, kopplatība 4,5 ha, piekrīt
Dobeles rajona Īles pagasta pašvaldībai.
Saskaņā ar likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” Pārejas
noteikumu 13.punktu Auces novada pašvaldība ir Dobeles rajona Īles pagasta pašvaldības
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Lai izpildītu Zemgales apgabaltiesas 2008.gada 25.novembra spriedumu, zemesgabals
„Īles kapi”, kadastra Nr.46640030068, kopplatība 4,5 ha, jāsadala divos zemes īpašumos.
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz LR 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 likuma 8., 9., 10 un 15.pantiem, LR Ministru Kabineta 03.11.2009.
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un LR likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt Auces novada pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu „Īles kapi”, Īles pagasts, Auces
novads, kadastra Nr.46640030068, kopplatība 4,5 ha, divos zemesgabalos:
- „Īles kapi”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra Nr. 46640030068, platība 3,4 ha,
platību precizējot veicot kadastrālo uzmērīšanu (grafiskais pielikums);
- Zemesgabals 1,1 ha platībā, Īles pagastā, Auces novadā, bez kadastra numura, platību
precizējot veicot kadastrālo uzmērīšanu.
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2. Piešķirt zemesgabalam bez kadastra numura, platība 1,1 ha, nosaukumu – „Īles draudzes
kapi”, Īles pagasts, Auces novads. (grafiskais pielikums)
3. Noteikt, ka zemesgabals „Īles kapi”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra
Nr. 46640030068, platība 3,4 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
4. Noteikt, ka zemesgabala „Īles draudzes kapi”, Īles pagasts, Auces novads, bez kadastra
numura, platība 1,1 ha, tiesiskais valdītājs ir Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam „Īles kapi”, Īles
pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46640030068, platība 3,4 ha, – kapsētu teritorijas un ar
tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (NĪLM kods – 0907).
6. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam „Īles draudzes kapi”,
Īles pagasts, Auces novads, bez kadastra numura, platība 1,1 ha, – kapsētu teritorijas un ar
tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (NĪLM kods – 0907).
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr. 9
(prot.Nr.1, 10.§)

Par zemes īpašuma „Mierlauki”, Īles pagastā, sadalīšanu un adreses piešķiršanu
Auces novada dome ir izskatījusi *************, personas kods ************, dzīv.
****************, Auces novadā, iesniegumu (reģistrēts Nr.S-14 10.01.2011.) par zemes
īpašuma „Mierlauki”, Īles pagastā, Auces novadā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „Mierlauki”, Īles pagastā, Auces novadā, pieder
*************** un sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
36640030075 un 46640020074, ar kopplatību 56,8 ha. ************** īpašuma tiesības
reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Īles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.55.
Ar savu 2011.gada 7.janvāra iesniegumu ************** norāda, ka no viņam
piederošā zemes īpašuma „Mierlauki”, Īles pagastā, Auces novadā, vēlas atdalīt visu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 46640030075, un piešķirt jaunu nosaukumu – „Ūdrīši”, Īles
pagasts, Auces novads.
Izskatot dokumentus konstatēts, ka vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta
nosacījumiem, zemes ierīcības projekta izstrāde zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu
46640030075, atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Mierlauki” nav nepieciešama.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likumu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” un saskaņā ar Auces novada domes Attīstības, plānošanas un
vides komitejas 20.01.2011. lēmumu (prot.Nr.1), Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.

3.

4.

Atdalīt no zemes īpašuma „Mierlauki”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46640020074, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 46640030075, 36,6 ha platībā.
No zemes īpašuma „Mierlauki”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46640020074,
atdalāmajam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46640030075, 36,6 ha platībā,
piešķirt jaunu nosaukumu – „Ūdrīši”, Īles pag., Auces nov., LV-3716, saskaņā ar šī
lēmuma grafisko pielikumu.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Ūdrīši”, Īles pagasts, Auces
novads, kadastra apzīmējums 46640030075, visā tā platībā 36,6 ha – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr. 10
(prot.Nr.1, 11.§)

Par zemesgabala „Ceplis”, Vītiņu pagastā, Auces novadā nomas līguma slēgšanu
Auces
novada
dome
ir
izskatījusi
***************,
dzīvojošas
*******************************, 03.01.2011. iesniegumu (reģistrēts Nr.K-2 03.01.2011.)
par zemesgabala „Ceplis”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, daļas nomāšanu.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
*************** vēlas nomāt Auces novada pašvaldības valdījumā esošā zemesgabala
„Cepli”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46940050268, daļu 0,12 ha platībā.
Saskaņā ar Dobeles rajona Vītiņu pagasta padomes 2008.gada 23.septembra sēdes
lēmumu (prot.Nr.11,12.§) zemesgabals „Ceplis”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46940050268, 0,5 ha platībā, piekrīt Dobeles rajona Vītiņu pagasta pašvaldībai.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu, Auces novada pašvaldība ir Dobeles rajona Vītiņu pagasta pašvaldības institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Citi pretendenti par minētā zemesgabala nomu Auces novada pašvaldībā nomas
pieteikumus nav iesnieguši.
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz LR Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

4.

Noslēgt zemes nomas līgumu starp Auces novada pašvaldību un **************,
personas kods *************, par zemesgabala „Ceplis”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46940050268, zemes daļas 0,12 ha platībā, iznomāšanu bez apbūves tiesībām,
saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.
Noteikt nomas maksu par iznomājamās zemes „Ceplis”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46940050268, zemesgabala daļas 0,12 ha platībā, 1,5 % gadā no zemesgabala
kadastrālās vērtības.
Pilnvarot Auces novada pašvaldības izpilddirektoru Aldi Lerhu parakstīt zemes nomas
līgumu starp Auces novada pašvaldību un ************** par zemesgabala „Ceplis”,
Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46940050268, zemesgabala daļas 0,12 ha
platībā, nomu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr. 11
(prot.Nr.1, 12.§)

Par zemesgabala „Piekastaņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā nomas līguma slēgšanu
Auces novada dome ir izskatījusi ***********, dzīvojošas *********************,
11.01.2011. iesniegumu (reģistrēts Nr.J-22 12.01.2011.) par zemesgabala „Piekastaņi”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, nomāšanu.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
************* vēlas nomāt Auces novada pašvaldības valdījumā esošo zemesgabalu
„Piekastaņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46940060074, 0,14 ha platībā.
Saskaņā ar Dobeles rajona Vītiņu pagasta padomes 2008.gada 23.septembra sēdes
lēmumu (prot.Nr.11, 12.§) zemesgabals „Piekastaņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46940060074, 0,14 ha platībā, piekrīt Dobeles rajona Vītiņu pagasta pašvaldībai.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu, Auces novada pašvaldība ir Dobeles rajona Vītiņu pagasta pašvaldības institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Citi pretendenti par minētā zemesgabala nomu Auces novada pašvaldībā nomas
pieteikumus nav iesnieguši.
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

4.

Noslēgt zemes nomas līgumu starp Auces novada pašvaldību un *************, personas
kods ************, par zemesgabala „Piekastaņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46940060074, 0,14 ha platībā, iznomāšanu bez apbūves tiesībām, saskaņā ar
šī lēmuma grafisko pielikumu.
Noteikt nomas maksu par iznomājamo zemi „Piekastaņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46940060074, 0,14 ha platībā, 1,5 % gadā no zemesgabala kadastrālās
vērtības.
Pilnvarot Auces novada pašvaldības izpilddirektoru Aldi Lerhu parakstīt zemes nomas
līgumu starp Auces novada pašvaldību un ************** par zemesgabala „Piekastaņi”,
Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46940060074, 0,14 ha platībā, nomu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr. 12
(prot.Nr.1, 13.§)

Par zemesgabala „Gaiļi”, Bēnes pagastā, Auces novadā nomas līguma slēgšanu
Auces novada dome ir izskatījusi SIA „Kaijkrogs”, reģ. Nr.43603014879, juridiskā
adrese Robežu iela 39, Jelgava, 10.01.2011. iesniegumu (reģistrēts Nr.K-17/jur. 10.01.2011.)
par zemesgabala „Gaiļi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, nomāšanu.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
SIA „Kaijkrogs” vēlas nomāt Auces novada pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu
„Gaiļi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500020114, 2,35 ha platībā.
Nekustamais īpašums reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bēnes pagasta
zemesgrāmatā ar nodalījumu Nr.100000486099.
Saskaņā ar Dobeles rajona Bēnes pagasta padomes 2008.gada 29.septembra ārkārtas
sēdes lēmumu (prot.Nr.11, 1.§) zemesgabals „Gaiļi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46500020114, piekrīt pašvaldībai pašvaldības funkciju veikšanai: saskaņā ar spēkā esošo
Bēnes pašvaldības teritorijas plānojumu, zemes vienības plānotais (atļautais) lietošanas mērķis
ir mežsaimniecība un koplietošanas apstādījumu teritorija un ir nepieciešams Bēnes pašvaldībai
zaļās zonas ierīkošanai un uzturēšanai (LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktā noteikto pašvaldību funkciju īstenošana).
Zemes vienības veido vienotu ekosistēmu un ir Bēnes pagasta pašvaldībai lietošanā
esošo mežu vienota sastāvdaļa, kas tiek izmantota rekreācijas vajadzībām: pastaigām, ogošanai,
sēņošanai.
Zemes vienību Bēnes pašvaldība izmanto un ir iecerējusi izmantot kā ekstensīvas
brīvdabas atpūtas un dabas tūrisma – atpūtas (piknika) vietas, kas nodotas publiskai lietošanai,
izveidojot atbilstošu infrastruktūru un brīvdabas atpūtas un dabas tūrisma – atpūtas (piknika)
vietas. Tādejādi papildus tiktu veicināts iedzīvotāju veselīgs dzīvesveids, realizējot LR likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto pašvaldību funkciju, kā arī, veicot
meža sanitāro izciršanu, tiktu iegūta koka malka, kas nepieciešama Bēnes pašvaldībai
centralizētas siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem (LR likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto pašvaldību funkciju īstenošana).
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.
Citi pretendenti par minētā zemesgabala nomu Auces novada pašvaldībā nomas
pieteikumus nav iesnieguši.
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
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1.

2.

3.
4.

5.

Noslēgt zemes nomas līgumu starp Auces novada pašvaldību un SIA „Kaijkrogs”,
reģ.Nr.43603014879, par zemesgabala „Gaiļi”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra
Nr.46500020114, platība – 2,35 ha, iznomāšanu bez apbūves tiesībām, saskaņā ar šī
lēmuma grafisko pielikumu.
Noteikt nomas maksu par iznomājamās zemesgabalu „Gaiļi”, Bēnes pagasts, Auces
novads, kadastra Nr.46500020114, platība – 2,35 ha, 1,5 % gadā no zemesgabala
kadastrālās vērtības.
Nomas līgumā iekļaut noteikumus un ierobežojumus par zemesgabala „Gaiļi”, Bēnes
pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46500020114, platība 2,35 ha, izmantošanai.
Pilnvarot Auces novada pašvaldības izpilddirektoru Aldi Lerhu parakstīt zemes nomas
līgumu starp Auces novada pašvaldību un SIA „Kaijkrogs” par zemesgabala „Gaiļi”,
Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra Nr.46500020114, platība 2,35 ha, nomu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr. 13
(prot.Nr.1, 14.§)

Par zemesgabala Jura Mātera ielā 20A, Aucē, Auces novadā nomas līguma slēgšanu
Auces novada dome ir izskatījusi ****************, dzīvojoša ****************,
10.01.2011. iesniegumu (reģ. Nr.D-13 10.01.2011.) par zemesgabala Jura Mātera ielā 20A,
Aucē, Auces novadā, nomas tiesību pārtraukšanu un ***************, dzīvojošas
****************, 11.01.2011 iesniegumu (reģ.Nr.D-20 11.01.2011.) par zemesgabala Jura
Mātera ielā 20A, Aucē, Auces novadā, nomu.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
************** vēlas pārtraukt nomas tiesības uz iznomāto zemesgabalu Jura Mātera
ielā 20A, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr.46050606006, platība 1176 m2.
************* vēlas nomāt Auces novada pašvaldības valdījumā esošo zemesgabalu
Jura Mātera ielā 20A, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr.46050606006, platība 1176 m2.
Saskaņā ar Auces novada domes 2009.gada 16.decembra sēdes lēmumu (prot.Nr.10,
2.§) zemesgabals Jura Mātera ielā 20A, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr.46050606006,
platība 1176 m2, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Citi pretendenti par minētā zemesgabala nomu Auces novada pašvaldībā nomas
pieteikumus nav iesnieguši.
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.

3.

4.

5.

Pārtraukt ************** nomas tiesības uz zemi Jura Mātera ielā 20A, Aucē, Auces
novadā, kadastra Nr.46050606006, platība 1176 m2.
Noslēgt zemes nomas līgumu starp Auces novada pašvaldību un ************, personas
kods *************, par zemesgabala Jura Mātera ielā 20A, Aucē, Auces novadā,
kadastra Nr.46050606006, platība 1176 m2, iznomāšanu bez apbūves tiesībām, saskaņā ar
šī lēmuma grafisko pielikumu.
Noteikt nomas maksu par iznomājamo zemi Jura Mātera ielā 20A, Aucē, Auces novadā,
kadastra Nr.46050606006, platība 1176 m2, 1,5 % gadā no zemesgabala kadastrālās
vērtības.
Pilnvarot Auces novada pašvaldības izpilddirektoru Aldi Lerhu parakstīt zemes nomas
līgumu starp Auces novada pašvaldību un ************** par zemesgabala Jura Mātera
ielā 20A, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr.46050606006, platība 1176 m2, nomu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis
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Nr. 14
(prot.Nr.1, 15.§)

Par adrešu un nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā

Precizējot informāciju Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, pamatojoties uz LR
Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un
saskaņā ar Auces novada domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 20.01.2011. lēmumu,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Piešķirt zemes īpašumam ar kadastra Nr.46760040193 un uz tā esošajām būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 46760040193001 un 46760040193002, adresi – „Kastaņas”,
Lielauce, Lielauces pag., Auces nov., LV-3723. (grafiskais pielikums)

2.

Piešķirt zemes īpašumam ar kadastra Nr.46940050208 un uz tā esošai būvei ar kadastra
apzīmējumu 46940050208001, adresi – „Cepļi”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708.
(grafiskais pielikums)

3. Piešķirt adreses nekustamajiem īpašumiem:
3.1. nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46250010096 un uz tā esošām būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 46250010096001 un 46250010096002, ar patreizējo
nosaukumu Dzirnavu iela 14, Vecauce, Vecauces pag., Auces nov., piešķirt adresi
„Dzirnavas”, Vecauce, Vecauces pag., Auces nov., LV-3708 (grafiskais pielikums);
3.2. nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46259000133, ar nosaukumu Dzirnavu iela 14
dz.1, Vecauce, Vecauces pag., Auces nov., piešķirt adresi „Dzirnavas”-1, Vecauce,
Vecauces pag., Auces nov., LV-3708;
3.3. nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46259000244, ar nosaukumu Dzirnavu iela 14
dz.2, Vecauce, Vecauces pag., Auces nov., piešķirt adresi „Dzirnavas”-2, Vecauce,
Vecauces pag., Auces nov., LV-3708;
3.4. nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46259000121, ar nosaukumu Dzirnavu iela 14
dz.3, Vecauce, Vecauces pag., Auces nov., piešķirt adresi „Dzirnavas”-3, Vecauce,
Vecauces pag., Auces nov., LV-3708;
3.5. nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46259000168, ar nosaukumu Dzirnavu iela 14
dz.4, Vecauce, Vecauces pag., Auces nov., piešķirt adresi „Dzirnavas”-4, Vecauce,
Vecauces pag., Auces nov., LV-3708;
3.6. nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46259000122, ar nosaukumu Dzirnavu iela 14
dz.5, Vecauce, Vecauces pag., Auces nov., piešķirt adresi „Dzirnavas”-5, Vecauce,
Vecauces pag., Auces nov., LV-3708;
3.7. nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.46259000163, ar nosaukumu Dzirnavu iela 14
dz.6, Vecauce, Vecauces pag., Auces nov., piešķirt adresi „Dzirnavas”-6, Vecauce,
Vecauces pag., Auces nov., LV-3708.
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4.

Piešķirt būvei ar kadastra apzīmējumu 46050101002007, adresi – Rūpniecības iela 3,
Auce, Auces nov., LV-3708.

5.

Piešķirt zemesgabalam ar kadastra Nr.46640020214, kopplatība 18,0 ha, nosaukumu –
„Gobu mežs”, Īles pag., Auces nov.

6.

Mainīt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46940050021, un uz tām esošām būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 46940050021001; 46940050021002, adresi no Liepu iela 10,
Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708, uz – Liepu iela 10A, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces
nov., LV-3708.

7.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr. 15
(prot.Nr.1, 16.§)

Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā
Precizējot informāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.pantu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu
un saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas 20.01.2011. lēmumu
(protokols Nr.1), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apvienot zemes vienības Auces novada Vītiņu pagastā ar sekojošiem kadastra numuriem:
- 46940020139;
- 46940020156;
- 46940020163;
- 46940020165;
- 46940020169;
- 46940020170;
- 46940020187;
- 46940020244;
- 46940020138,
izveidojot vienu zemesgabalu „Kaļķi – ganības”, Vītiņu pag., Auces nov., kadastra
Nr.46940020138, kopplatība 14,7 ha.

2.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Kaļķi – ganības”, Vītiņu
pag., Auces nov., kadastra Nr.46940020138, kopplatība 14,7 ha, - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

Domes priekšsēdētājs
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Nr. 16
(prot.Nr.1, 17.§)

Par zemes vienību platību precizēšanu
Precizējot informāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 17.pantu, LR likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu
un saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas 20.01.2011. lēmumu
(prot.Nr.1), Auces novada dome NOLEMJ:
Precizēt zemes vienību platības Auces novadā:
- Puškina iela 40A, Auce, Auces nov., kadastra Nr.46050535310, no 2591 m2 uz
1652 m2 ;
- Puškina iela 41A, Auce, Auces nov., kadastra Nr.46050404017, no 1524 m2 uz
1100 m2 ;
- „Putru centrs”, Putras, Vītiņu pag., Auces nov., kadastra Nr.46940060046, no 0,7 ha uz
2,3 ha.
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Nr. 17
(prot.Nr.1, 18.§)

Par zemesgabala „Pagasts”, Īles pagastā, Auces novadā atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi ***************, dzīvojoša ****************,
iesniegumu (reģistrēts Nr.Z-11 06.01.2011.) par zemesgabala „Pagasts”, Īles pagastā, Auces
novadā, atsavināšanu.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
**************** vēlas iegādāties īpašumā Auces novada pašvaldības valdījumā
esošo zemesgabalu „Pagasts”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46640040048, 1,8 ha
platībā.
Saskaņā ar Dobeles rajona Īles pagasta padomes 2008.gada 25.septembra uzziņu
Nr.1-9/262 zemesgabals „Pagasts”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46640040048,
1,8 ha platībā, piekrīt Dobeles rajona Īles pagasta pašvaldībai.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu, Auces novada pašvaldība ir Dobeles rajona Īles pagasta pašvaldības institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Zemesgabals „Pagasts”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46640040048, 1,8 ha
platībā, ir iznomāts citām fiziskām personām un uz tā atrodas Auces novada pašvaldībai
piederošas būves.
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Nenodot atsavināšanai zemesgabalu „Pagasts”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46640040048, 1,8 ha platībā.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr. 18
(prot.Nr.1, 19.§)

Par nekustamā īpašuma „Stādi”, Ukru pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu
Auces novada dome ir izskatījusi zemes īpašuma „Stādi”, Ukru pagasts, Auces novads
īpašnieces **************** pilnvarotās personas *************** 2010.gada 14.oktobra
iesniegumu par zemes īpašuma „Stādi”, Ukru pagasts, Auces novads, sadalīšanu un nosaukumu
piešķiršanu.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Auces novada dome konstatēja:
1. *************** vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Stādi”, Ukru pagasts, Auces novads,
vienu zemesgabalu ar kadastra apzīmējums 46900050022, divās daļās.
2. Nekustamais īpašums „Stādi”, Ukru pagastā, Auces novadā pieder *************** un
sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 23,1 ha, kadastra apzīmējumi
46900050022 un 46900050023. *************** īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles
zemesgrāmatu nodaļā Ukru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.49.
3. Auces novada dome ar 2010.gada 27.oktobra sēdes lēmumu „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi zemesgabala „Stādi”, Ukru pagastā, Auces novadā, sadalīšanai” (prot.Nr.10, 16.§.)
ir pieņēmusi lēmumu izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Stādi”, Ukru
pagastā, Auces novadā, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46900050022, sadalīšanai.
4. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA ”Rūķis AG”, projekts saskaņots Auces novada
būvvaldē.
5. Zemes ierīcības projekts paredz :
5.1. sadalīt nekustamā īpašuma „Stādi”, Ukru pagastā, Auces novadā, zemesgabalu ar
kadastra apzīmējumu 46900050022, divās daļās, atdalot no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 46900050022vienu zemes gabalu, pēc sadales izveidojot 9,9 ha lielu
paliekošo zemes vienību, kadastra apzīmējums 46900050022 (perspektīvais zemes
lietošanas mērķis un kods – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101), kuram piekļuve tiek paredzēta pa pašvaldības ceļu un
7,3 ha lielu atdalīto zemes gabalu bez kadastra apzīmējuma, (perspektīvais zemes
lietošanas mērķis un kods – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101), kuram piekļuve tiek paredzēta pa servitūta ceļu;
5.2. noteikt atdalītajai zemes vienībai 7,3 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību
apgrūtinājumus:
- 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,1 ha (1.);
- 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,1 ha (2.);
- 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,2 ha (3.).
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Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam 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, LR Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas
un vides komitejas 20.01.2011. lēmumu (prot.Nr.1), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

4.

5.

Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma), sadalot nekustamo
īpašuma „Stādi”, Ukru pagasts, Auces novads, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu
46900050022 – divos atsevišķos zemesgabalos, piešķirot sadalītajiem nekustamajiem
īpašumiem sekojošus nosaukumus:
1.1. paliekošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no divām zemes vienībām: kadastra
apzīmējums 46900050022 un 46900050023, atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Stādi”,
Ukru pagasts, Auces novads;
1.2. atdalītajam nekustamajam īpašumam bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība
7,3 ha, piešķirt nosaukumu – „Stādiņi”, Ukru pagasts, Auces novads.
Zemesgabalam „Stādiņi”, Ukru pagasts, Auces novads, bez kadastra apzīmējuma, kopējā
zemes platība 7,3 ha, noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu paliekošajai zemes vienībai
„Stādi”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 46900050022:
- 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,0 ha (1.-apgrūtinājuma numurs plānā);
- 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,6 ha (4.);
- 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 1,1 ha (5.).
Noteikt atdalītajai zemes vienībai „Stādiņi”, Ukru pagasts, Auces novads, bez kadastra
apzīmējuma, 7,3 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
- 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,1 ha (1.);
- 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,1 ha (2.);
- 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,2 ha (3.).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr. 19
(prot.Nr.1, 20.§)

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas
izsniegšanu zemnieku saimniecībai „Vaiti”

Auces novada dome ir izskatījusi zemnieku saimniecības „Vaiti”, juridiskā adrese
„Vaiti”, Vītiņu pagasts, Auces novads, reģistrācijas Nr.4510100226, īpašnieka
**************** 10.01.2011. iesniegumu (reģ.Nr.V-25/jur. 13.01.2011.) par bieži
sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
****************vēlas saņemt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju derīgo
izrakteņu iegūšanai savā īpašumā „Vaiti”, Vītiņu pagastā, Auces novadā.
Pie iesnieguma **************** iesniedzis šādus pielikumus:
- derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pasi (smilts-grants un smilts atradne
„Vaiti” iecirknis „Vaiti -2” akceptēta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
aģentūras Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdē 2008.gada 29.septembrī
(protokols Nr.62));
- derīgo izrakteņu izvietojuma ieguves limitu;
- atradnes „Vaiti” iecirknis „Vaiti -2” robežu plānu;
- zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus.
Pamatojoties uz LR likumu „Par zemes dzīlēm”, LR Ministru kabineta 2007.gada
24.aprīļa noteikumiem Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā
kārtība” un LR Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1055 „Noteikumi
par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju un atradnes pasi”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju zemnieku saimniecībai „Vaiti”,
reģistrācijas Nr.4510100226, smilts-grants un smilts atradnei „Vaiti” iecirkņa „Vaiti-2”
izmantošanai smilts-grants un smilts ieguvei, atļauja derīga līdz 2018.gada 6.novembrim.

2.

Noteikt derīgo izrakteņu ieguves limitu smilts-grants un smilts atradnei „Vaiti” iecirkņa
„Vaiti-2” izmantošanai smilts-grants un smilts ieguvei:
– smilts-grants – 181,9 tūkst.m3 ;
– smilts – 77,0 tūkst.m3.

3.

Valsts nodeva 100,00 LVL apmērā par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju
iemaksājama pirms atļaujas saņemšanas Auces novada pašvaldības bankas norēķinu kontā
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- kā saņēmēju norādot Auces novada pašvaldību, reģ.nr. 90009116331, konts
LV86UNLA0050014275278, kods – UNLALV2X, a/s SEB banka.
4.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr. 20
(prot.Nr.1, 21.§)

Par projektu „1.Maija ielas rekonstrukcija Aucē, 2.kārta”
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 „Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un LR
Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
„Pamatpakalpojumu ekonomikai un iedzīvotājiem””, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas
20.01.2010. lēmumu un Attīstības, plānošanas un vides pastāvīgās komitejas 20.01.2011.
lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Sagatavot projekta „1.Maija ielas rekonstrukcija Aucē, 2.kārta” pieteikumu un iesniegt
Lauku Atbalsta Dienestā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam
pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” finansējuma
saņemšanai.
2. Kopējās izmaksas LVL 62501.11 (Sešdesmit divi tūkstoši pieci simti viens lats 11 santīmi)
apmērā tiks segtas no Auces novada pašvaldības budžeta, neņemot aizņēmumu Valsts
kasē. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt no Auces novada pašvaldības budžeta
finanšu līdzekļiem līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i.,
LVL 5123.04 (Pieci tūkstoši viens simts divdesmit trīs lati 04 santīmi) apmērā un PVN
izmaksas no projekta kopējām izmaksām.
3. Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski parakstīt ar projekta
iesniegšanu un realizāciju saistītos dokumentus, viņa prombūtnes gadījumā – Auces
novada domes priekšsēdētāja vietnieku.
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Nr. 21
(prot.Nr.1, 22.§)

Par apkures tarifa apstiprināšanu
Izskatot Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes iesniegumu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punktu, saskaņā
ar Attīstības, plānošanas un vides komitejas 20.01.2011. lēmumu (prot.Nr.1), Auces novada
dome NOLEMJ:
1.

Ar 2011.gada 1.februāri apstiprināt Auces novada Īles pagasta komunālās saimniecības
apkures tarifu – 0.65 Ls/m2 mēnesī apkures sezonā (neieskaitot PVN).

2.

Auces novada pašvaldības Lielauces pagasta pārvaldes vadītājam Guntim Bergmanim
nodrošināt apkures pakalpojumu saņēmēju informēšanu par apkures tarifu līdz 01.02.2011.

3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram Aldim
Lerham.
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Nr. 22
(prot.Nr.1, 23.§)

Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, saskaņā ar Attīstības, plānošanas un vides komitejas 20.01.2011.
lēmumu (prot.Nr.1), Auces novada dome NOLEMJ:
4.

5.

6.

Ar 2011.gada 1.martu apstiprināt Auces novada Lielauces pagastā, Īles pagastā, Ukru
pagastā un Vītiņu pagastā komunālo pakalpojumu tarifus (neieskaitot PVN):
1.1. Ūdensapgāde pēc skaitītāja rādījumiem par 1m3 – 0.38 Ls;
1.2. Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana pēc skaitītāja rādījumiem par 1m3 – 0.54 Ls;
1.3. Mājokļos bez skaitītājiem noteikt ūdenspatēriņa un kanalizācijas noslodzes normas
vienam iedzīvotājam atkarībā no dzīvokļa labiekārtotības līmeņa:
1.3.1. mājokļos, labiekārtotos ar ūdensvadu, kanalizāciju, ar skalojamiem sēdpodiem,
ar vannām vai dušām – 4.5m3 mēnesī;
1.3.2. mājokļos, labiekārtotos ar ūdensvadu, kanalizāciju, ar skalojamiem sēdpodiem
(bez vannas) – 3.6m3 mēnesī;
1.3.3. mājokļos, labiekārtotos ar ūdensvadu (bez kanalizācijas) - 2.7 m3 mēnesī;
1.3.4. mājokļos ar ūdensapgādi no pagalma (bez kanalizācijas) - 1 m3 mēnesī.
Auces novada pašvaldības Lielauces pārvaldes vadītājam Guntim Bergmanim, Ukru
pagasta komunālās saimniecības vadītājam Aigaram Razdovskim, Auces novada
pašvaldības izpilddirektora vietniekam Andrim Šaulim nodrošināt iedzīvotāju informēšanu
par ūdens un kanalizācijas maksas maiņu līdz 01.03.2011.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram Aldim
Lerham.
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Nr. 38
(prot.Nr.1, 39.§)

Par Auces novada pašvaldības iepirkuma
komisijas nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada pašvaldības
2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 „Auces novada pašvaldības nolikums” 11.punktu
un ņemot vērā Publisko iepirkumu likumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikumu.
Nolikums pielikumā uz 3 lapām.
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APSTIPRINĀTS
ar Auces novada domes
2011.gada 26.janvāra lēmumu Nr.38

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS
IEPIRKUMA KOMISIJAS
NOLIKUMS
I. Vispārīgie noteikumi
1.

2.
3.

4.

Auces novada pašvaldības Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) ir Auces novada
domes izveidota komisija, kuras kompetencē ir iepirkumu organizēšana Auces novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) un Auces novada domes (turpmāk – Dome) izveidoto
iestāžu vajadzībām.
Komisijas darbības mērķis ir nodrošināt pašvaldībai paredzēto līdzekļu racionālu, efektīvu
izlietošanu, pašvaldības iepirkuma procedūras atklātumu.
Komisija savā darbībā ievēro Publisko iepirkumu likumu, likumu „Par pašvaldībām”, kā
arī citus spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, Domes lēmumus, rīkojumus
un šo nolikumu.
Komisijas nolikumu apstiprina Dome.

II. Komisijas uzdevumi, tiesības un atbildība
5.

6.

Komisijas uzdevumi:
5.1. sagatavot nepieciešamo dokumentāciju publisko iepirkumu procedūru veikšanai
un organizēt to norisi;
5.2. izvērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus, analizēt iesniegto
piedāvājumu atbilstību pasūtījuma mērķim, pamatojoties uz iepirkuma
dokumentiem un normatīvajiem aktiem;
5.3. ja tiek konstatēti tādi apstākļi, kuru dēļ attiecīgais iepirkums būtu jāpārtrauc,
informēt par to pasūtītāju;
5.4. ņemot vērā vērtēšanas rezultātus, pieņemt lēmumu par uzvarētāju un ieteikt
pasūtītājam slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju vai
pārtraukt iepirkumu, neizvēloties uzvarētāju.
Komisijas tiesības:
6.1. uzaicināt uz Komisijas sēdēm novada pašvaldības amatpersonas un darbiniekus,
pašvaldības iestāžu vadītājus vai to darbiniekus, kā arī citas ieinteresētās
personas, izskatāmā jautājuma sekmīgai risināšanai un pamatota lēmuma
pieņemšanai;

6.2.

saņemt no novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, no novada
pašvaldības iestāžu vadītājiem un to darbiniekiem nepieciešamos dokumentus,
izziņas, aprēķinus, citas ziņas un materiālus;
6.3. izskatot jautājumus, pieaicināt Komisijas izvēlētus ekspertus, nozaru
speciālistus.
7. Komisija ir atbildīga par šajā nolikumā un tiesību aktos noteikto pienākumu un uzdevumu
savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi un likumības ievērošanu.
8. Komisijas lēmumi ir pamats pašvaldības iepirkumu līgumu slēgšanai.

III. Komisijas sastāvs
9. Komisijā darbojas 4 (četri) Komisijas locekļi, kurus ievēl amatā un atbrīvo no amata ar
Domes lēmumu. Komisijas darbības pārraudzību veic Domes priekšsēdētājs.
10. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā –
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, ko ievēl no Komisijas vidus.
11. Komisija izveidojama šādā sastāvā:
11.1. Komisijas priekšsēdētājs;
11.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
11.3. Komisijas locekļi;
11.4. Komisijas sekretārs, kuru nozīmē pašvaldības izpilddirektors.
12. Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja vietnieks:
12.1. organizē un vada Komisijas darbu;
12.2. nosaka Komisijas sēžu laiku un darba kārtību;
12.3. veic lietu uzskaiti, nodrošina to saglabāšanu līdz izskatīšanai Komisijā;
12.4. sagatavo jautājumus izskatīšanai Komisijas sēdē;
12.5. sasauc un vada Komisijas sēdes;
12.6. nosaka vai sadala Komisijas locekļu pienākumus, kontrolē un novērtē
pienākumu izpildi;
12.7. sagatavo informāciju un veic saraksti ar dažādām iestādēm un organizācijām par
Komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem;
13. Komisijas sekretārs:
13.1. kārto Komisijas sēžu organizatoriskos jautājumus;
13.2. sagatavo darba kārtību un saskaņo to ar Komisijas priekšsēdētāju;
13.3. raksta un noformē Komisijas sēžu protokolus, kā arī sagatavo iepirkuma
procedūras noslēguma ziņojumu;
13.4. noteiktajā termiņā pieņem piedāvājumus un reģistrē tos iesniegšanas secībā
iepriekš sagatavotā reģistrācijas veidlapā;
13.5. pēc pretendenta pieprasījuma izsniedz apliecinājumu par piedāvājuma
pieņemšanu;
13.6. katram piedāvājuma vērtēšanas posmam sagatavo pretendentu atlases un
tehniskā piedāvājuma individuālās vērtēšanas tabulas;
13.7. apkopo visu Komisijas locekļu individuālos vērtējumus kopējā piedāvājumu
vērtējuma tabulā un norāda katra pretendenta vērtējumu katrā kritērijā;
13.8. kārto Komisijas dokumentāciju, veic Komisijas lietu uzskaiti, nodrošina to
saglabāšanu pēc izskatīšanas Komisijā, nodod glabāšanai arhīvā.
13.9. veic citas darbības un uzdevumus, kurus uzdod Komisija priekšsēdētājs.

IV. Komisijas darba organizācija
14. Komisijas darbs tiek organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām un Domes
apstiprināto nolikumu ”Kārtību, kādā tiek veikti iepirkumi un slēgti pirkuma un
pakalpojuma (t.sk. būvniecības) līgumi Auces novada pašvaldībā”.
15. Pašvaldības iestādes un speciālisti Komisijai iesniedz rakstveida pieteikumu, kurā norāda
budžetā paredzēto līdzekļu apjomu, nepieciešamo izmaksu pozīcijas un aprēķinus, kā arī
informāciju, kas raksturo iepirkuma būtību.
16. Komisija izskata iesniegto pieteikumu, nosaka iespējamo iepirkuma metodi un izsludina
iepirkumu.
17. Komisijas darbs notiek sēdēs. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības. Komisijas
sēdes datumu, vietu, laiku un darba kārtību nosaka Komisijas priekšsēdētājs.
18. Komisijas sēdē jautājumi tiek izskatīti atbilstoši sagatavotajai darba kārtībai.
19. Par katru izskatīto jautājumu pieņem lēmumu, atklāti balsojot ar klātesošo Komisijas
locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas
priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss.
Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļu.
20. Komisija uz sēdi var uzaicināt izskatāmā jautājuma iesniedzēju, kā arī citas ieinteresētās
personas, ja uzskata, ka nepieciešama papildus informācija un paskaidrojumi jautājuma
izskatīšanai. Par to izdarāms ieraksts Komisijas sēdes protokolā.
21. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs. Komisijas loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai
viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.
22. Komisijas sēžu un sanāksmju protokolus paraksta Komisijas priekšsēdētājs, visi klātesošie
Komisijas locekļi un sekretārs.
23. Komisijas sēdes protokolā ierakstāmas šādas ziņas:
23.1. Komisijas nosaukums, adrese;
23.2. sēdes norises vieta un datums;
23.3. sēdes vadītāja un Komisijas sekretāra vārds un uzvārds;
23.4. sēdes dalībnieku vārds un uzvārds;
23.5. sēdes darba kārtības jautājumi;
23.6. Komisijas lēmumi;
23.7. no Komisijas lēmuma atšķirīgi sēdes dalībnieku viedokļi, ja kāds sēdes
dalībnieks to pieprasa;
23.8. citas ziņas (viedoklis).
24. Iepirkumu protokoli tiek noformēti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

V. Citi noteikumi
25. Komisijas locekļi par darbu Komisijā ir tiesīgi saņemt atlīdzību Domes noteiktajā kārtībā
un apmērā.
26. Par visiem šajā nolikumā neatrunātajiem jautājumiem Komisija savā darbībā vadās no
Publisko iepirkumu likuma un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr. 39
(prot.Nr.1, 40.§)

Par nolikuma „Kārtība, kādā tiek veikti iepirkumi un slēgti iepirkuma un
pakalpojuma (t.sk. būvniecības) līgumi Auces novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā Publisko iepirkumu
likumu, Auces novada dome NOLEMJ:
3.
4.

Apstiprināt nolikumu „Kārtība, kādā tiek veikti iepirkumi un slēgti iepirkuma un
pakalpojuma (t.sk. būvniecības) līgumi Auces novada pašvaldībā”.
Nolikums pielikumā uz 2 lapām.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTS
ar Auces novada domes
2011.gada 26.janvāra
lēmumu Nr.39

NOLIKUMS
„KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK VEIKTI IEPIRKUMI UN SLĒGTI IEPIRKUMA UN
PAKALPOJUMA (T.SK. BŪVNIECĪBAS) LĪGUMI
AUCES NOVADA PAŠVALDĪBĀ”

1.

Šis nolikums nosaka kārtību kādā Auces novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi un
slēgti iepirkuma un pakalpojuma (t.sk. būvniecības) līgumi, ciktāl to neregulē Publisko
iepirkumu likums un citi LR spēkā esošie normatīvie akti.

2.

Pirms paredzamā iepirkuma veikšanas iepirkuma ierosinātājs nosaka paredzamo iepirkuma
līgumcenu. Iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka Publisko iepirkumu likuma 9.panta
noteiktā kārtība, ņemot vērā budžetā paredzēto finansējumu.

3.

Piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas kārtība, ja paredzamā līgumcena ir līdz
3000 latiem (būvdarbiem līdz 10000 latiem):
3.1. Iepirkumi, nepublicējot informatīvo paziņojumu:
3.1.1. Iestāžu un dienestu atbildīgās amatpersonas un speciālisti, sava budžeta
ietvaros, iepirkumu veic patstāvīgi, izvērtējot viņa rīcībā esošo informāciju
par tirgus situāciju.
3.2. Iepirkumi, publicējot iepirkuma dokumentāciju, ja to paredz projektu nosacījumi
vai to rekomendē iestādes vai pašvaldības vadība:
3.2.1. Iestāžu un dienestu atbildīgās amatpersonas iepirkumu komisijai iesniedz
paziņojumu par vēlamo iepirkumu, nodrošinot komisiju ar visu nepieciešamo
informāciju iepirkuma dokumentācijas, tai skaitā tehnisko specifikāciju,
izstrādei,
3.2.2. Pēc paziņojuma par vēlamo iepirkumu apstiprināšanas, ko veic Auces novada
domes priekšsēdētājs, pašvaldības iepirkumu komisija veic iepirkumu Publisko
iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā, nodrošinot paziņojuma par
iepirkuma ievietošanu Auces novada pašvaldības mājas lapā www.auce.lv.

4.

Iepirkumu, iepirkuma un pakalpojuma līgumu slēgšanas kārtība, ja iepirkuma, piegādes
vai pakalpojuma paredzamā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 3000 latiem, bet mazāka par
20000 latiem un publisku būvdarbu paredzamā līgumcena ir vienāda vai lielāka par
10000 latiem, bet mazāka par 120000 latiem:
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4.1. Iestāžu un dienestu atbildīgās amatpersonas iepirkumu komisijai iesniedz
paziņojumu par vēlamo iepirkumu, nodrošinot komisiju ar visu nepieciešamo
informāciju iepirkuma dokumentācijas, tai skaitā tehnisko specifikāciju, izstrādei;
4.2. Pēc paziņojuma par vēlamo iepirkumu apstiprināšanas, ko veic Auces novada domes
priekšsēdētājs, pašvaldības iepirkumu komisija veic iepirkumu Publisko iepirkumu
likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā, nodrošinot paziņojuma par iepirkuma ievietošanu
Auces novada pašvaldības mājas lapā www.auce.lv.
5.

Iepirkumu, iepirkuma un pakalpojuma līgumu slēgšanas kārtība, ja iepirkuma, piegādes
vai pakalpojuma paredzamā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 20000 latiem un publisku
būvdarbu paredzamā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 120000 latiem:
5.1. Iestāžu un dienestu atbildīgās amatpersonas Auces novada domes priekšsēdētājam
iesniedz paziņojumu par vēlamo iepirkumu, nodrošinot pašvaldību ar visu
nepieciešamo informāciju iepirkuma dokumentācijas, tai skaitā tehnisko specifikāciju,
izstrādei;
5.2. Pēc paziņojuma par vēlamo iepirkumu apstiprināšanas, ko veic Auces novada domes
priekšsēdētājs, Auces novada domes priekšsēdētājs atbilstoši Publisko iepirkumu
likuma prasībām, iepirkuma veikšanai izveido iepirkuma komisiju vai iepirkuma
veikšanu uztic patstāvīgi funkcionējošai iepirkuma komisijai;
5.3. Iepirkuma komisija iepirkuma procedūru veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
8.panta pamatnoteikumiem.
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Nr. 40
(prot.Nr.1, 41.§)

Par Auces novada pašvaldības 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.27
„Par inženierkomunikāciju aizsardzību Auces novadā” precizēšanu

Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 30.09.2010.
atzinumu Nr.2.2-13/10412/5979 par Auces novada pašvaldības 25.08.2010. saistošajiem
noteikumiem Nr.27 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Auces novadā” un Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 20.01.2011. lēmumu (prot.Nr.1), Auces novada dome
NOLEMJ:
1. Precizēt Auces novada pašvaldības 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumus Nr. 27 „Par
inženierkomunikāciju aizsardzību Auces novadā”:
1.1. Svītrot saistošo noteikumu 2.9.apakšpunktu.
1.2. Izteikt Saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Noteikumu ievērošana ir obligāta visām personām, kas remontē un ekspluatē
pazemes inženierkomunikācijas un/ vai veic rakšanas darbus.”
1.3. Svītrot Saistošo noteikumu 6.punktu.
1.4. Pēc iepriekš minētā punkta svītrošanas atbilstoši mainīt tam sekojošo punktu
numerāciju.
1.5. Izteikt Saistošo noteikumu 7.punktu (8.punkts pirms precizēšanas) šādā redakcijā:
„7. Šo noteikumu 6.punkta nosacījumi neattiecas uz avārijas darbiem.”
1.6. Izteikt Saistošo noteikumu 21.punktu (22.punkts pirms precizēšanas) šādā redakcijā:
„21. Rokot un aizberot tranšejas un būvbedres, kā arī virszemes būves būvējot uz
brauktuvēm, ietvēm, laukumiem un citās labiekārtotās teritorijās, jāievēro šādi noteikumi:
21.1. tranšejas platumam jābūt minimālam atkarība no komunikāciju izmēra, tranšejas
dziļuma un grunts apstākļiem, asfaltbetona segumu atļauts uzlauzt, sagriežot to tranšejas
virsplatuma joslā ar asfalta griezējiem;
21.2. tranšejas un būvbedres, kuras ir dziļākas par gruntsūdens līmeni, jārok ar
iepriekšēju gruntsūdens atsūknēšanu;
21.3. tranšejas un būvbedres, kas atrodas uz ielas braucamās daļas, gājēju ietves vai
laukuma, jāaizber ar drenējošo smilti slāņos, kuru biezums nepārsniedz 0,2 m, tos rūpīgi
noblietējot, smilts blīvumam jābūt ne mazākam par 0,95 no dabīgā blīvuma, līdz seguma
pamatnes atzīmei;
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21.4. ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un šahtām atļauts nosūknēt lietus ūdens
novadīšanas sistēmā ar noteikumu, ja pie notekas ierīko smilšu un atkritumu savācēju;
21.5. aizliegts ūdeni sūknēt tieši uz brauktuves, ietves, pievedceļa, laukuma, pagalmā
vai zaļajā zonā;
21.6. aizliegts apbērt ar zemi virszemes komunikācijas, to atrašanās zīmes, ģeodēziskos
punktus, aku vākus, gūlijas, sadales skapjus, kokus, krūmus, apstādījumus u.c.”
1.7. Izteikt Saistošo noteikumu 22.punktu (23.punkts pirms precizēšanas) šādā redakcijā:
„22. Pēc rakšanas darbu beigām jāveic šādi darbi:
22.1. aizbērtā tranšeja līdz ielas seguma un ietvju atjaunošanai jāuztur satiksmei un
gājējiem drošā stāvoklī;
22.2. atbilstoši šo noteikumu 28.punkta prasībām noteiktās garantijas laikā atjaunotās
rakšanas vietas iesēduma gadījumā 48 stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par defekta
konstatēšanu, izpildītājam ir jānovērš defekti;
22.3. izpildītājam liekā grunts un materiāli jāaizvāc un darba vieta jānotīra 24 stundu
laikā pēc tranšejas aizbēršanas.”
1.8. Svītrot Saistošo noteikumu nodaļu „IV. Izpildshēmas un to sagatavošanas kārtība”.
1.9. Pēc iepriekš minēts nodaļas svītrošanas atbilstoši mainīt sekojošo punktu numerāciju.
2. Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt precizētos
saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Auces
novada domes informatīvajā izdevumā „ Auces novada vēstis”.
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2010.gada 25.augustā

Saistošie noteikumi Nr. 27

Aucē

APSTIPRINĀTI
Auces novada domes
2010.gada 25.augusta sēdē
(prot.Nr.8, 11.§)
Par inženierkomunikāciju aizsardzību Auces novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 11.punktu,
Aizsargjoslu likuma 35.panta
pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi izdoti ar mērķi Auces novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība)
administratīvajā teritorijā aizsargāt ielas, būves, labiekārtotās teritorijas un pazemes
inženierkomunikāciju tīklus, nodrošināt šo komunikāciju ekspluatācijas pārraudzību, kā arī
veikt to uzmērīšanu un aktualizēšanu topogrāfiskajā plānā.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Avārijas darbi – darbi, kas tiek veikti, lai novērstu avāriju;
2.2. Rakšanas darbi – darbi, kas saistīti ar rakšanu dziļāk par 30 cm;
2.3. Darbu veikšanas projekts – uz tehniskā projekta pamata izstrādāts detalizēts
projekts atsevišķiem būvdarbu cikliem vai speciālam darbu veidam;
2.4. Defektu akts – dokuments, kuru sagatavo par avārijas vai citiem ekspluatācijas laikā
radītiem būves bojājumiem, bojājuma vietu un laiku, un kuru paraksta attiecīgo dienestu
atbildīgās amatpersonas;
2.5. Izpildītājs - persona, kura veic rakšanas darbus;
2.6. Pasūtītājs - persona, kuras uzdevumā tiek veikti būvdarbi;
2.7. Rakšanas darbu atļauja – noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina
tiesības veikt rakšanas darbus konkrētā vietā un laikā;
2.8. Transportbūvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zona – normatīvajos aktos
noteikta teritorija, neatkarīga no ielu sarkano līniju izvietojuma, kuras uzdevums ir aizsargāt
transporta būves un inženierkomunikācijas no nevēlamas ārējas iedarbības, nodrošināt to
ekspluatāciju un drošību.
3. Noteikumu ievērošana ir obligāta visām personām, kas remontē un ekspluatē pazemes
inženierkomunikācijas un/ vai veic rakšanas darbus.
4. Aizliegts veikt rakšanas darbus bez rakšanas darbu atļaujas (turpmāk – atļauja)
saņemšanas:
4.1. ielu sarkano līniju robežās;
4.2. transportbūvju, inženierkomunikāciju un citu objektu ekspluatācijas aizsardzības
zonā;

4.3. laukumos, pagalmos un zaļajā zonā publiskās izmantošanas teritorijās.
5. Zemesgabala īpašnieks savā īpašumā darbus var veikt bez atļaujas, ja ir saņēmis no
Auces novada pašvaldības būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) rakstisku apstiprinājumu par
inženierkomunikāciju neesamību un rakšanas darbi nenotiek sarkano līniju robežās. Fiziskām
un juridiskām personām nav atļauts veikt rakšanas darbus sev nepiederošā zemesgabala
teritorijā bez zemesgabala īpašnieka rakstiskas piekrišanas.
6. Jauna asfaltbetona seguma uzlaušana aizliegta:
6.1. uz ietvēm - divus gadus pēc tā uzklāšanas;
6.2. ielas braucamajā daļā – piecus gadus pēc tā uzklāšanas.
7. Šo noteikumu 6.punkta nosacījumi neattiecas uz avārijas darbiem.
8. Ja rakšanas darbu (izņemot avārijas darbus) veikšanas laikā paredzēta transporta
kustības slēgšana, par to informējami uzņēmumi, kas veic regulāros pasažieru pārvadājumus.
9. Laikā no 1.novembra līdz 15.martam atļaujas netiek izsniegtas darbiem, kas ir saistīti ar
ielu vai ietvju seguma uzlaušanu (izņemot avārijas darbus).
II. Atļaujas saņemšanas kārtība
10. Atļaujas saņemšanai Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:
10.1. pieteikums rakšanas darbu veikšanai (1.pielikums);
10.2. saskaņots projekts vai veicamo darbu skice, kura izstrādāta uz topogrāfiskā vai
zemes robežu plāna;
10.3. zemes īpašuma piederību apliecinošs dokuments vai rakstisks saskaņojums ar
zemes īpašnieku, ja atļaujas pieteicējs nav zemes īpašnieks;
10.4. transporta kustības organizācijas shēma, ja rakšanas darbi saistīti ar transporta
kustības izmaiņām (satiksme tiek pārtraukta, novirzīta pa citu maršrutu);
10.5.
avārijas gadījumā – defektu akts.
11. Pasūtītājam pirms darbu uzsākšanas tie jāsaskaņo ar Pašvaldības norādītajām
institūcijām un pēc darbu izpildes jāsaņem atzinums par izpildītajiem darbiem (2.pielikums).
12. Atļauju (3.pielikums) izsniedz Pašvaldības izpilddirektors.
13. Ja nepieciešama ielu un ietvju seguma atjaunošana, darbi jāveic būvkomersantu
reģistrā reģistrētai personai. Atbildīgs par seguma atjaunošanas darbu veikšanu, kvalitāti un
termiņu ir pasūtītājs.
14. Atļauja vai motivēts atteikums tiek izsniegts 5 (piecu) darba dienu laikā. Atļaujas tiek
reģistrētas.
15. Ja izpildītājs neievēro normatīvo aktu prasības, atļaujas izsniedzējam ir tiesības
rakšanas darbus pārtraukt vai anulēt atļauju.
III. Inženierkomunikāciju aizsardzības prasības darbu veikšanas laikā
16. Rakšanas darbu laikā objektā jābūt atļaujai un ar to saistītai dokumentācijai.
17.
Remonta un rakšanas darbi pieļaujami tikai atļaujā norādītajās robežās.
18. Ja darbu izpildītājs nevar iekļauties atļaujā noteiktajā termiņā, atļauja ne vēlāk kā
3 (trīs) dienas pirms termiņa beigām, jāpagarina.
19.
Par uzrādīto inženierkomunikāciju saglabāšanu atbildīga ir persona, kurai izsniegta
atļauja.
20. Veicot rakšanas darbus transporta un gājēju kustības vietās, par darbu izpildi
atbildīgajai personai jānodrošina transporta un gājēju kustības drošība.
21. Rokot un aizberot tranšejas un būvbedres, kā arī virszemes būves būvējot uz
brauktuvēm, ietvēm, laukumiem un citās labiekārtotās teritorijās, jāievēro šādi noteikumi:

21.1. tranšejas platumam jābūt minimālam atkarība no komunikāciju izmēra, tranšejas
dziļuma un grunts apstākļiem, asfaltbetona segumu atļauts uzlauzt, sagriežot to tranšejas
virsplatuma joslā ar asfalta griezējiem;
21.2. tranšejas un būvbedres, kuras ir dziļākas par gruntsūdens līmeni, jārok ar
iepriekšēju gruntsūdens atsūknēšanu;
21.3. tranšejas un būvbedres, kas atrodas uz ielas braucamās daļas, gājēju ietves vai
laukuma, jāaizber ar drenējošo smilti slāņos, kuru biezums nepārsniedz 0,2 m, tos rūpīgi
noblietējot, smilts blīvumam jābūt ne mazākam par 0,95 no dabīgā blīvuma, līdz seguma
pamatnes atzīmei;
21.4. ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un šahtām atļauts nosūknēt lietus ūdens
novadīšanas sistēmā ar noteikumu, ja pie notekas ierīko smilšu un atkritumu savācēju;
21.5. aizliegts ūdeni sūknēt tieši uz brauktuves, ietves, pievedceļa, laukuma, pagalmā
vai zaļajā zonā;
21.6. aizliegts apbērt ar zemi virszemes komunikācijas, to atrašanās zīmes,
ģeodēziskos punktus, aku vākus, gūlijas, sadales skapjus, kokus, krūmus, apstādījumus u.c.
22. Pēc rakšanas darbu beigām jāveic šādi darbi:
22.1. aizbērtā tranšeja līdz ielas seguma un ietvju atjaunošanai jāuztur satiksmei un
gājējiem drošā stāvoklī;
22.2. atbilstoši šo noteikumu 28.punkta prasībām noteiktās garantijas laikā atjaunotās
rakšanas vietas iesēduma gadījumā 48 stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par defekta
konstatēšanu, izpildītājam ir jānovērš defekti;
22.3. izpildītājam liekā grunts un materiāli jāaizvāc un darba vieta jānotīra 24 stundu
laikā pēc tranšejas aizbēršanas.
IV. Avārijas darbi
23. Par avārijas likvidācijas darbu izpildi ir atbildīga persona, kuras pārziņā ir pazemes
inženierkomunikācijas.
24. Avāriju likvidācijas darbi jāuzsāk nekavējoties un 24 stundu laikā pēc avārijas
konstatēšanas brīža jāiesniedz pieteikums par rakšanas darbu veikšanu.
25. Avārija jālikvidē, tranšejas un būvbedres jāizber, ielas segums jāatjauno nekavējoties
pēc avārijas darbu pabeigšanas, ievērojot šo noteikumu prasības.

V. Rakšanas vietu atjaunošanas kārtība
26. Ja rakšanas darbi veikti būvju, transportbūvju, inženierkomunikāciju, hidrotehnisko
būvju, ģeodēzisko punktu, labiekārtošanas elementu u.c. zonās, visi bojātie elementi
izpildītājam jāatjauno atbilstoši būvniecības normu, bojātā elementa īpašnieka
(apsaimniekotāja) un šo noteikumu prasībām.
27. Ielas segums un transportbūvju elementi, neatkarīgi no esošo transportbūvju elementu
stāvokļa, jāatjauno atbilstoši esošā seguma konstrukciju tipam, ievērojot sekojošo:
27.1. ietves neatkarīgi no segumu veida jāatjauno ar betona bruģa segumu, izņemot
gadījumus, kad pašvaldība saskaņo citu seguma veidu. Jāatjauno izjauktai ietvei piegulošās
ietves apmales;
27.2. ielas brauktuves un laukumu asfaltbetona segums jāatjauno ne tikai tranšejas vai
būvbedres laukumā, bet arī darbu procesā radušos seguma deformācijas izplatīšanās joslās.
Seguma atjaunošanas robežas precizējamas pašvaldībā;
27.3. ja atjaunojamā tranšejas josla atrodas 1,5 m un tuvāk no brauktuves malas
(apmales), segums jāatjauno līdz apmalei, ieskaitot apmales atjaunošanu;

27.4. Stādījumi, zālieni, aizsargstabiņi, norobežojumi u.c. jāatjauno visā darba
joslas platumā, kurā tie ir iznīcināti vai bojāti;
27.5. Ielu seguma atjaunošanas termiņus pašvaldība nosaka atkarībā no darbu apjoma
un ielas kategorijas;
27.6. Ja inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu nepieciešams
veikt ielas seguma atjaunošanai nepiemērotos klimatiskos apstākļos, pēc darbu pabeigšanas
jāveic ielas seguma pagaidu atjaunošana. Ielas segums atkārtoti jāatjauno ne vēlāk kā līdz
15.maijam par pasūtītāja līdzekļiem;
27.7. Atjaunošanas darbi jāveic līdz izsniegtās rakšanas darbu atļaujas noteiktajam
termiņam;
27.8. Atjaunotos jebkura veida segumus izpildītājs pēc darbu pabeigšanas jānodod ne
vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā pašvaldībai.
27.9. Ja pēc rakšanas darbiem netiek atjaunoti bojātie elementi saskaņā ar rakšanas
atļaujā noteikto termiņu, tad atjaunošanas darbus var organizēt pašvaldība, piedzenot visus
zaudējumus no pasūtītāja vai izpildītāja.
28. Ja 2 gadu laikā pēc rakšanas vietas nodošanas tā deformējas, atkārtotu rakšanas vietas
atjaunošanu izpildītājs veic par saviem līdzekļiem ievērojot noteiktās tehnoloģijas.
29. Ja pēc ielas seguma atjaunošanas 2 gadu laikā tas deformējas (maksimālā atstarpe
starp 3 m latu un atjaunoto segumu pārsniedz 10 mm), ielas segums nekavējoties atkārtoti
jāatjauno par tās organizācijas līdzekļiem, kura veikusi inženierkomunikāciju izbūvi,
rekonstrukciju vai remontu.
30. Ar ielas seguma uzlaušanu saistītā inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija vai
remonts nedrīkst pasliktināt ielas ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību.

VI. Atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu
31. Par šo noteikumu pārkāpšanu personai var piemērot administratīvo sodu.
32. Administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgas sastādīt šādas amatpersonas:
32.1. pašvaldības izpilddirektors;
32.2. pašvaldības policijas darbinieki;
32.3. Būvvaldes amatpersonas.
33. Fiziskajām un juridiskajām personām par šo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem nav
paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, var uzlikt naudas sodu fiziskām personām līdz 250,- (divsimt piecdesmit) latiem, juridiskām personām līdz 1000,(viens tūkstotis) latiem.
34. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz sastādītajiem administratīvo
pārkāpumu protokoliem, izskata Auces novada pašvaldības Administratīvā komisija.
35. Naudas soda uzlikšana un tā nomaksāšana neatbrīvo no nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanas un atjaunošanas darbu veikšanas.
VII. Noslēguma jautājums
36. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Auces novada
domes informatīvajā izdevumā „Auces novada vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis

1.pielikums
Auces novada pašvaldības 25.08.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.27

Juridiska vai fiziska persona
___________________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr. , komersanta apliecības Nr.,

___________________________________________________________________________
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)
Adrese_______________________________________________
tālruņa Nr.________________

PIETEIKUMS
rakšanas darbu veikšanai
Lūdzu izsniegt rakšanas darbu atļauju: celtniecības, remonta, demontāžas, avārijas
(vajadzīgo pasvītrot)

darbu veikšanai
_____________________________________________________________________
(darbu nosaukums)

adresē: _____________________________________________________________________

1. Darbu veikšanas zona un ilgums:
- ielās:
brauktuve _______ dienas
ietve _______ dienas
zaļā zona _______ dienas
-pārējā teritorijā ________dienas
2. Atjaunošanas darbu termiņš __________________________________________________
3. Atbildīgais par rakšanas darbu veikšanu _________________________________
tālr. ____________

4. Darbu izpildes laiks: sākums 201___.gada ________________
beigas 201__.gada ________________

5. Brauktuves _____________________ atjaunošana visā ielas platumā _______m²,
(seguma veids)
_________(m) platā joslā,________ m² platībā, garantija _______mēneši.

6. Ietves ________________________atjaunošana _________m,
(seguma veids)
garantija ______ mēneši.

7. Zaļās zonas atjaunošana, uzberot melnzemi un iesējot zāli ________ m²

8. Pievienoti šādi dokumenti:
 saskaņots projekts vai veicamo darbu skice;
 zemes īpašuma piederību apliecinošs dokuments vai rakstisks saskaņojums ar
zemes īpašnieku, ja atļaujas pieteicējs nav zemes īpašnieks;
 transporta kustības organizācijas shēmas, ja rakšanas darbi saistīti ar transporta
kustības izmaiņām;
 avārijas gadījumā – defektu akts.

Pasūtītājs

___________________________________________
( vārds, uzvārds, paraksts)

201__.gada “

“ ___________________

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis

2.pielikums
Auces novada pašvaldības 25.08.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.27

Juridiska vai fiziska persona
___________________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr. , komersanta apliecības Nr.,

___________________________________________________________________________
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)
Adrese_______________________________________________
tālruņa Nr.________________
Būves nosaukums, atrašanās vieta

___________________________________________

Rakšanas darbu saskaņošana
IESTĀDES
1. A/S „Latvenergo” Sadales tīkla dienvidu
reģiona Dobeles nodaļa
Dobele, Elektrības iela 5.
Tel: 63710913; 28676306
2. SIA „Citrus Solitons”
Rietumlatvijas tīklu uzturēšanas nodaļa
Dobele, Zaļā iela 10
Tel: 63722866; 29458263
3. SIA “Latvijas gāze”
Dobele, Uzvaras iela 27c
Tel: 63723054; 29491572; 294973676
4. VAS “Latvijas Valsts ceļi ”
Kurzemes reģiona, Dobeles nodaļa
Dobele, Brīvības iela 10b,
Tel: 63707117; 29365575
5. Auces novada pašvaldības būvvalde
Auce, Jelgavas iela 1.
Tel.:63745321
6. SIA “Auces komunālie pakalpojumi”
Auce, Miera iela 29
Tel: 63745368; 26417578
7. SIA „Bēnes nami”
Bēne, Rūpniecības iela 2D
Tel: 63758210; 26318567
8. VUGD Zemgales reģiona brigādes
Dobeles nodaļa
Dobele, Brīvības ielā 7a; 2.stāvs
Tel: 63781290
9. VAS „Latvijas dzelzceļš”
Dobele, Stacijas iela 2
Tel: 63716202; 29532622
10. Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes Dobeles iecirknis
Dobele, Muldavas iela 14
Tel: 63702201; 63702200

saskaņojums pirms darbu
uzsākšanas

saskaņojums pēc darbu
pabeigšanas

11. Saskaņojums ar zemesgabala
īpašniekiem, ja komunikācija šķērso
zemesgabalu

Es____________________________________________________________________
( pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefons)

_______________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

_______________________________________________________________________
apņemos ievērot rakšanas darbu noteikumus, darbus veikt noteiktajā laikā un apliecinu,
ka minētais objekts pilnībā nodrošināts ar vajadzīgajiem:
1) materiāliem, 2) darbaspēku, 3) tipveida aizsargžogu, kā arī ar nepieciešamajām ceļa
zīmēm
Būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs __________ sertifikāta numurs____________

201__.gada “

“

Z.V.

__________________________
(atbildīgās personas paraksts)

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis

3.pielikums
Auces novada pašvaldības 25.08.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.27

VEIDLAPA
ATĻAUJA Nr.
Rakšanas darbu veikšanai

Aucē
_______________________

20___. gada

Atļaujas saņēmējs
___________________________________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums , reģistrācijas Nr., komersanta apliecības Nr.

___________________________________________________________________________
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese)

Būves nosaukums

________________________________________________________

Atrašanās vieta
_________________________________________________________________________________

Par rakšanas darbiem atbildīgā persona _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
Darbu raksturojums _____________________________________________________________

1. Pēc darbu pabeigšanas rakšanas vietu sakārtot līdz:
(ielu, ietvju segumu atjaunot, apzaļumošanas darbi )
201__.gada “

“ ___________________

2. Darbus atļauts veikt:
no 201__.gada “ “ __________________
____________________

līdz 201__.gada “

“

Auces novada pašvaldības
_____________________
____________________________________________
(paraksts, atšifrējums)
201__.gada “

“ ____________________

3. Pagarinājums:
201__.gada “ “ __________________
____________________

līdz 201__.gada “

“

Auces novada pašvaldības
________________________
___________________________________________________
(paraksts, atšifrējums)
201__.gada “

“ _________________

4. Seguma atjaunošanas un/vai apzaļumošanas darbus nodeva, pieņēma:
( ielu, ietvju, laukumu un cita seguma atjaunošana, apzaļumošana)
4.1. Darbus nodeva:
Atbildīgā persona no izpildītāju puses
___________________________________________________________________________
_
( atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts, organizācijas nosaukums, adrese)
4.2. Darbus pieņēma:
Auces novada pašvaldības
_______________________

______________________________
(paraksts,

atšifrējums)

201__.gada “

“ ___________________

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 26.janvārī

Nr. 41
(prot.Nr.1, 42.§)

Par vispārējās izglītības iestāžu izglītības metodiķa
mēneša darba algas likmes noteikšanu
Saskaņā ar LR Ministru Kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Izglītības, kultūras, jaunatnes un
sporta lietu pastāvīgās komitejas 19.01.2011. lēmumu (prot. Nr.1.), Auces novada dome
NOLEMJ:
Noteikt vispārējās izglītības iestāžu izglītības metodiķiem mēneša darba algas likmi – 350 Ls.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr. 42
(prot.Nr.1, 43.§)

Par nolikuma „Par Auces novada kultūras iestāžu
tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu
vadītāju atalgojumu” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās komitejas
19.01.2011. lēmumu (prot. Nr.1.), Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu „Par Auces novada kultūras iestāžu tautas mākslas un amatiermākslas
kolektīvu vadītāju atalgojumu” (pielikumā).

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTS
ar Auces novada domes
2011.gada 26.janvāra lēmumu Nr.42

NOLIKUMS
“PAR AUCES NOVADA KULTŪRAS IESTĀŽU TAUTAS MĀKSLAS UN
AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU VADĪTĀJU ATALGOJUMU”

I. Vispārīga informācija
1. Šis Nolikums nosaka Auces novada tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu vadītāju
atalgojumu.
2. Auces novada tautas mākslas un amatiermākslas kolektīviem (turpmāk - Kolektīvi), ir
tiesības saņemt kolektīva vadītāju atalgojumu no Auces novada kultūras iestāžu budžeta
saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību kolektīva darbības novērtēšanai.
II. Finansēšanas mērķi un prioritātes
3. Finansējuma piešķiršanas mērķi ir:
3.1.veicināt Kolektīvu mākslinieciskā līmeņa paaugstināšanu;
3.2.atbalstīt un rosināt Kolektīvu un to vadītāju pašiniciatīvu un radošumu;
3.3.nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un Dziesmu un deju svētku
procesa nepārtrauktību, saglabāt tautas tradīcijās sakņotas prasmes un tautas mākslas
daudzveidību;
3.4.veicināt kultūrvides attīstību Auces novadā.
III. Atalgojuma piešķiršanas un vērtēšanas kārtība
4. Kolektīva vadītāja atalgojumu saskaņā ar šo nolikumu var saņemt Vadītāji, kas ir:
4.1. noslēguši darba uzdevuma līgumu un iesnieguši kolektīva dalībnieku sarakstu, kuru
darbības vieta ir Auces novada administratīvā teritorija ;
4.2.līdz katra kalendārā gada 1.decembrim iesnieguši savam kultūras nama vadītājam ar šo
nolikumu apstiprinātu Pārskatu par kolektīva iepriekšējās sezonas darbības rezultātiem
(1.pielikums) un Kolektīva aktivitāšu un pasākumu plānu nākamajai gadam
(2.pielikums);
5. Kolektīvu darbības izvērtēšanu saskaņā ar Kolektīvu darbības vērtēšanas Kritērijiem
(3.pielikums) veic vienreiz gadā vai biežāk kultūras iestāžu vadītāju darba grupa, kuru vada
Auces novada domes priekšsēdētāja vietnieks . Kolektīvi var nesaņemt vērtējumu par
aktivitātēm, kurām nebūs dokumentāra apstiprinājuma.
6. Ar šo Nolikumu kolektīvu vadītāju atalgojums tiek piešķirts šādām Kolektīvu grupām:
6.1kori, pūtēju orķestri;
6.2. tautas lietišķās mākslas studijas;

6.3.tautas deju kolektīvi un Eiropas senioru deju grupas;
6.4.vokālie ansambļi un vokālās studijas;
6.5.amatierteātri un dramatiskie kolektīvi;
6.6. bērnu un jauniešu kolektīvi;
7. Finansējuma apmēru kolektīvu vadītāju atalgojumam nosaka saskaņā ar Auces novada
domes apstiprinātu kultūras iestāžu budžetu.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

1. pielikums
Nolikumam “Par Auces novada kultūras
iestāžu tautas mākslas un amtiermākslas
kolektīvu vadītāju atalgojumu”

Amatierteātra / dramatiskā kolektīva (vajadzīgo pasvītrot)
_________________________________________________________
(pilns nosaukums)
Pārskats par sezonas darbības rezultātiem (aizpildīt datorrakstā)
par periodu no 20__.gada 1.decembra līdz 20__gada 1.decembrim

1. Starptautiska, valsts, reģionāla un novada līmeņa skates, konkursi, festivāli, kurus vērtē
profesionāla žūrija, piedalīšanās festivālos. Pievienojot organizatoru uzaicinājumus vai
apliecinājumus par tiesībām piedalīties, programmas un informatīvos materiālus par
norisi, atspoguļojumu masu mēdijos, diplomu, pateicību u.c. dokumentu kopijas.
Iegūtie
Iestudējums, ar kuru kolektīvs Norises laiks
Nr.
Konkursa, festivāla,
(datums)
punkti
piedalījies skatēs, festivālos,
p.k.
skates nosaukums un
(aizpilda
iegūtās balvas/nominācija
norises vieta
Pārvalde)

2. Jauniestudējumu skaits (pilna apjoma izrāde, maza apjoma izrāde, literārs lasījums,
dzejas uzvedums, montāža, fragmentu iestudēšana)
Nr. Autors/autori
Darba nosaukums un
Režisors
Iestudējuma
Iegūtie
p.k.
veids
ilgums
punkti
(aizpilda
Pārvalde)

3. Skatītājiem sniegto izrāžu skaits:
Izrādes nosaukums
Nr.
Izrādes vieta
p.k.
(pagasts/
pilsēta, novads)

Izrādes laiks
(datums)

Izrādes
ilgums

Iegūtie
punkti
(aizpilda
Pārvalde)

4. Citas aktivitātes (arī režisora sagatavotu aktieru dalība pasākumos), projekti, festivālu,
konkursu organizēšana
Aktivitātes/pasākuma
Norises laiks
Iegūtie
Nr.
Norises vieta
nosaukums
(mēnesis, gads)
punkti
p.k.
(pagasts/ pilsēta,
(aizpilda
iestādes
Pārvalde)
nosaukums)

Atskaitē sniegtā informācija ir patiesa:
Kolektīva vadītājs _______________________________________________________
vārds, uzvārds
paraksts
Atskaiti iesniedza_______________________________________________________
vārds, uzvārds
paraksts
Datums 20___.gada ______________________

Kora/vokālā ansambļa/ vokālās studijas/deju kolektīva/
pūtēju orķestra/ folkloras kopas
(vajadzīgo pasvītrot)

_______________________________________________________
(pilns nosaukums)
Pārskats par sezonas darbības rezultātiem (aizpildīt datorrakstā)
par periodu no 20__.gada 1.decembrim līdz 20__gada 1.decembrim

Nr.p.
k.

Nr.p.
k.

Nr.p.
k.

1. Starptautiska, valsts un reģionāla līmeņa konkursi, skates, festivāli, kurus vērtē
profesionāla žūrija (t.sk. Dziesmu svētku). Pievienojot organizatoru uzaicinājumus
vai cita veida apliecinājumus par tiesībām piedalīties, programmas un informatīvos
materiālus par norisi, atspoguļojumu masu mēdijos, diplomu u.c. dokumentu kopijas.
Novada mēroga skates un konkursi
Iegūtie
Konkursa, festivāla, skates
Iegūtā
Norises vieta
punkti
nosaukums un norises laiks
godalga/atzinība,
(valsts, pilsēta,
(aizpilda
vieta
novads)
Pārvalde )

2. Valsts, starptautiska un reģionāla līmeņa festivāli un koncerti. Pievienojot
organizatoru vai cita veida apliecinājumus un uzaicinājumu, programmu un
informatīvo materiālu par norisi, atspoguļojumu masu mēdijos.
Iegūtie
Festivāla, koncerta nosaukums un
Iegūtā
Norises vieta
punkti
norises laiks
godalga/atzinība,
(valsts, pilsēta,
(aizpilda
vieta
novads)
Pārvalde)

3. Koncerti novadā
Norises vieta
Pasākuma nosaukums un norises
laiks un organizators

Kolektīva
priekšnesumu
skaits pasākumā

Iegūtie
punkti
(aizpilda
Pārvalde )

4.Koncerti Latvijā un ārpus valsts robežām
Nr.p.
Norises vieta Pasākuma nosaukums un norises
laiks un organizators
k.
(pagasts,
pilsēta,
iestādes
nosaukums)

Kolektīva
priekšnesumu
skaits pasākumā

Iegūtie
punkti
(aizpilda
Pārvalde)

5. Citas aktivitātes, projekti, festivālu, konkursu un koncertu organizēšana, kolektīva
vadītāja autordarbi kolektīva darbības pilnveidošanai.
Aktivitātes nosaukums
Norises laiks
Iegūtie
Nr.p.
Norises vieta
(datums)
punkti
k.
(pagasts, pilsēta,
(aizpilda
iestādes
Pārvalde)
nosaukums)

Atskaitē sniegtā informācija ir patiesa:
Atskaiti iesniedza_______________________________________________________
vārds, uzvārds
paraksts
Kolektīva vadītājs _______________________________________________________
vārds, uzvārds
paraksts
Datums 20___.gada ______________________

Tautas lietišķās mākslas studijas (vajadzīgo pasvītrot)
_______________________________________________________
(nosaukums)
Pārskats par iepriekšējās sezonas darbības rezultātiem(aizpildīt datorrakstā)
par periodu no 20__.gada 1.decembrim līdz 20__gada 1.decembrim
1. Dalība valsts vai starptautiskā līmeņa izstādēs, pievienojot informāciju par izstādi,
atspoguļojumu masu mēdijos, apbalvojumu kopijas.
Nr.p. Norises vieta
Iegūtie
Izstādes nosaukums un norises
Iegūtā
k.
punkti
laiks
godalga/atzinība,
(valsts,
(aizpilda
vieta
pilsēta,
Pārvalde)
novads)

2. Dalība izstādēs novadā
Nr.p. Norises vieta
Izstādes nosaukums un norises
k.
laiks

Iegūtā
godalga/atzinība,
vieta

Iegūtie
punkti
(aizpilda
Pārvalde))

3. Dalība izstādes citās pilsētās/novados
Nr.p. Norises vieta Izstādes nosaukums un norises
laiks
k.
(pilsēta,
novads)

Iegūtā
godalga/atzinība,
vieta

4. Meistaru kvalifikāciju, vai augstu meistarību ieguvušo dalībnieku skaits sezonā,
personālizstādes
Izstādes nosaukums un norises
Iegūtā titula
Nr.p.
Meistara
laiks
nosaukums
k.
vārds,
uzvārds

5. Citas aktivitātes, projekti
Aktivitātes nosaukums
Nr.p.
Norises
k.
vieta
(pagasts,
pilsēta,
iestādes
nosaukums)

Norises laiks
(mēnesis, gads)

Iegūtie
punkti
(aizpilda
Pārvalde)

Iegūtie
punkti
(aizpilda
Pārvalde)

Iegūtie
punkti
(aizpilda
Pārvalde)

Atskaiti iesniedza_______________________________________________________
vārds, uzvārds
paraksts
Kolektīva vadītājs _______________________________________________________
vārds, uzvārds
paraksts
Datums 20___.gada ______________________

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

2. pielikums
Nolikumam “Par Auces novada kultūras
iestāžu tautas mākslas un amtiermākslas
kolektīvu vadītāju atalgojumu”

_____________________________________________________
Kolektīva nosaukums
aktivitāšu un pasākumu plāns 20__. / 20__ g. sezonai (aizpildīt datorrakstā)

1. Kolektīva dalība skatēs, festivālos, koncertos un pasākumos
N.p.k. Norises laiks
Pasākums, kurā plānots piedalīties

Organizators

2. Kolektīva organizētas aktivitātes/ pasākumi vai līdzdalība organizēšanā
N.p.k. Norises laiks
Pasākuma nosaukums
Sadarbības partneris

3. Kolektīva dalība dažādos projektos - aktivitātēs
Realizācijas
N.p.k. Projekta-aktivitātes
nosaukums
laiks un vieta

4. Nepieciešamie metodiskie materiāli un inventārs
Skaits
N.p.k. Nosaukums

Projekta realizētājs

Cena

kopsumma

Kolektīva vadītājs:_________________________ ______________________
Vārds, uzvārds
paraksts
Kolektīva pārstāvis:_________________________
Vārds, uzvārds

______________________
paraksts

Datums: ________________________________

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

3. pielikums
Nolikumam “Par Auces novada kultūras
iestāžu tautas mākslas un amtiermākslas
kolektīvu vadītāju atalgojumu”

Auces novada tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu darbības
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
1. Amatierteātru, dramatisko kolektīvu darbības vērtēšanas kritēriji:
Vērtēšanas kritēriji
Ballu skaits
1.1. Starptautiska, valsts un reģionāla līmeņa
· Starptautiskie,
valsts
konkursi,
konkursi, skates, festivāli, kurus vērtē
festivāli: 10 balles par piedalīšanos +
profesionāla žūrija, piedalīšanās festivālos.
8 balles par jebkuru balvu;
Pievienojot organizatoru vai cita veida
· Reģionālā līmeņa konkursi, festivāli:
apliecinājumus un uzaicinājumus par
8 balles par piedalīšanos + 5 balles
tiesībām piedalīties, programmu un
par jebkuru balvu;
informatīvo
materiālu
par
norisi,
· Novada mēroga skates: 5 balles par
atspoguļojumu masu mēdijos, diplomu
piedalīšanos + 3 balles par pirmās
kopijas.
pakāpes diplomu vai balvu kādā no
Novada mēroga skates un konkursi
skates nominācijām.
Iegūstamo ballu skaits: 0 - 15
1.2. Jauniestudējumu skaits.
· Par katru nodotu izrādi vai saliktu
uzvedumu (kas pēc sava apjoma
atbilst lugas iestudējumam)- 5 balles;
· montāžu, dzejas lasījumu un
fragmentu iestudēšanu – 2 balles
Iegūstamo ballu skaits: 0 - 10
1.3
Skatītājiem sniegto izrāžu skaits
· par katru izrādi: 3 balles;
· montāžu, dzejas lasījumu un
fragmentu izrādi: 2 balles;
Iegūstamo ballu skaits: 0 - 15
1.4
Citas aktivitātes, projekti, festivālu,
· par katru aktivitāti, atkarībā no
konkursu organizēšana
nozīmīguma: 0-10 balles
Iegūstamo ballu skaits: 0 -10
Maksimālais iegūstamo ballu skaits 40
2. Koru, tautas deju kolektīvu, pūtēju orķestru, senioru Eiropas deju grupu, bērnu
deju kolektīvu darbības vērtēšanas kritēriji:
2.1
Starptautiska, valsts, un reģionāla līmeņa
· Starptautiska un valsts mēroga
konkursi, skates, festivāli, kurus vērtē
konkursi, skates, festivāli: 10 balles
profesionāla žūrija (t.sk. Dziesmu svētku).
par piedalīšanos + 8 balles par
Pievienojot organizatoru vai cita veida
I pakāpes diplomu, vai 5 balles par
apliecinājumus un uzaicinājumus par
jebkuru balvu;
tiesībām
piedalīties,
programmu
un
· Novada un lokāla mēroga skates un
informatīvo
materiālu
par
norisi,
konkursi: 5 balles par piedalīšanos +
atspoguļojumu masu mēdijos, diplomu
5 balles par I pakāpes diplomu
kopijas.
Iegūstamo ballu skaits 0- 20
Novada mēroga skates un konkursi.
2.2
Valsts, starptautiska un reģionāla līmeņa
· Par dalību: 5 balles;
festivāli (bez vērtējuma) un projekti. Iegūstamo ballu skaits 0-10

Pievienojot organizatoru vai cita veida
apliecinājumus
un
uzaicinājumu,
programmu un informatīvo materiālu par
norisi, atspoguļojumu masu mēdijos.

2.3

Koncertdarbība

2.5

Citas
aktivitātes,
projekti,
konkursu organizēšana

·

atskaites vai jubilejas koncerts:
8 balles;
· koncerts (ar kolektīva programmu
virs 20 min.): 5 balles
· dalība koncertos novadā: 2 balles;
· dalība koncertos Latvijā: 3 balles
Iegūstamo ballu skaits 0-20
festivālu,
· par katru aktivitāti, atkarībā no
nozīmīguma: 0-10 balles
Iegūstamo ballu skaits: 0-10

Maksimālais iegūstamo ballu skaits 45
3. Vokālo ansambļu un vokālo studiju darbības vērtēšanas kritēriji:
Starptautiska, valsts, un reģionāla līmeņa
· Starptautiskā
mēroga
konkursi,
konkursi, skates, festivāli, kurus vērtē
skates, festivāli, valsts mēroga
profesionāla žūrija. Pievienojot organizatoru
konkursi un skates: 10 balles par
vai
cita
veida
apliecinājumus
un
piedalīšanos + 5 balles par I pakāpes
uzaicinājumus par tiesībām piedalīties,
diplomu, vai/un 5 balles par jebkuru
programmu un informatīvo materiālu par
balvu;
norisi, atspoguļojumu masu mēdijos,
· Novada un citas lokāla mēroga
diplomu kopijas.
skates un konkursi skates un
Novada mēroga skates un konkursi.
konkursi: 5 balles par piedalīšanos +
5 balles par I pakāpes diplomu
Iegūstamo ballu skaits 0- 15
2.2
Valsts, starptautiska un reģionāla līmeņa
· Par dalību: 5 balles;
festivāli (bez vērtējuma) un projekti. Iegūstamo ballu skaits 0-10
Pievienojot organizatoru vai cita veida
apliecinājumus
un
uzaicinājumu,
programmu un informatīvo materiālu par
norisi, atspoguļojumu masu mēdijos.
2.3
Koncertdarbība
· atskaites vai jubilejas koncerts:
8 balles;
· dalība koncertos novadā: 2 balles;
· dalība koncertos Latvijā: 3 balles
Iegūstamo ballu skaits 0-20
2.5
Citas
aktivitātes,
projekti,
festivālu,
· par katru aktivitāti, atkarībā no
konkursu organizēšana
nozīmīguma: 0-10 balles
Iegūstamo ballu skaits: 0-10

2.1

Maksimālais iegūstamo ballu skaits 40

4. Lietišķās mākslas studiju un lietišķās mākslas pulciņu darbības vērtēšanas
kritēriji:
3.1
Valsts, starptautiska līmeņa izstādes,
· Dalība valsts vai starptautiskā līmeņa
apbalvotie darbi. Pievienojot informāciju par
kolektīva izstādēs (piedalījušies 3 un
izstādi, atspoguļojumu masu mēdijos,
vairāk studijas dalībnieki): 10 balles;
apbalvojumu kopijas.
· par apbalvotu darbu: 5 balles;
Iegūstamo ballu skaits: 0-15
3.2
Izstādes
· sezonas darbības pārskata izstāde:10
balles
· par studijas organizētu izstādi: 5
balles;
· par
piedalīšanos
izstādēs
ar
atsevišķiem darbiem: 2 balles;
Iegūstamo ballu skaits: 0-20
3.3.
Citas aktivitātes, projekti, pasākumu
· par katru aktivitāti, atkarībā no
organizēšana
nozīmīguma: 0-10 balles
Iegūstamo ballu skaits: 0-10
Maksimālais iegūstamo punktu skaits 30.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr. 43
(prot.Nr.1, 44.§)

Par saistošo noteikumu Nr.1 „Interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” apstiprināšanu

Saskaņā ar Auces novada domes Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu
pastāvīgās komitejas 19.01.2011. lēmumu (prot. Nr.1.), Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.

3.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 „Interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” (pielikumā).
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.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Auces novada
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

2011.gada 26.janvārī

Aucē

Saistošie noteikumi Nr. 1
APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2011.gada 26.janvāra
lēmumu Nr.43

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
11.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu,
16.punktu, 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
16..punktu, 46. panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Auces novada pašvaldība īsteno Latvijas
Republikas Izglītības likuma 46. pantā un 47. pantā noteikto pašvaldības kompetenci izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām (kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu
reģistrā) interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.
2. Šie saistošie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības
programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas,
izsniegšanas atteikuma vai par licences anulēšanu pieņemšanas kārtību, licences termiņa
pagarināšanas kārtību, maksu par licences izsniegšanu un citu šajos noteikumos minēto
darbību veikšanas kārtību.
3. Šajos noteikumos noteikto fizisko un juridisko personu licencēšanu nodrošina Auces
novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisija (turpmāk tekstā - komisija).
II. Licences saņemšanas kārtība
4. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam - juridiskajai personai Auces novada
pašvaldības Izglītības nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti:
4.1. Noteikta parauga rakstveida iesniegumu (paraugs 1.pielikumā);
4.2. Pieteikumam jāpievieno:
4.2.1. reģistrācijas apliecības kopija,
4.2.2. statūtu kopija,
4.2.3. nodokļu maksātāja apliecības kopija,

4.2.4. jānorāda vieta, kur tiks realizēta izglītības programma, un jāiesniedz
dokumentu kopija, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas
īstenošanai,
4.2.5. licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas
nosaukumu, apjomu ( stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas ilgumu
(stundās), programmas saturu (tematiskais plāns), programmas īstenošanas valodu,
programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts
pēc sekmīgas programmas apguves, licencējamās izglītības programmas īstenošanai
nepieciešamā personāla saraksts,
5. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam - fiziskai personai Auces novada pašvaldības
Izglītības nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti:
5.1. Noteikta parauga rakstveida iesniegumu (paraugs 1.pielikumā);
5.2. Pieteikumam jāpievieno:
5.2.1. privātprakses (ja reģistrēta privātprakse) sertifikāta kopija, kuru izsniegusi
Izglītības un Zinātnes ministra apstiprināta sertifikācijas komisija;
5.2.2. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās nodokļu maksātāja apliecības kopija
vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (ja fiziskā persona reģistrējusies kā
individuālais komersants);
5.2.3. licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas
nosaukumu, apjomu ( stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas ilgumu
(stundās), programmas saturu (tematiskais plāns), programmas īstenošanas valodu,
programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts
pēc sekmīgas programmas apguves, licencējamās izglītības programmas īstenošanai
nepieciešamā personāla saraksts.
6. Ja rodas neskaidrības, komisija ir tiesīga pieprasīt programmas īstenošanai
nepieciešamā personāla CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vai citus dokumentus,
norādot termiņu to iesniegšanai.
7. Auces novada pašvaldība licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu īstenošanai izsniedz, nosakot šādu maksu:
7.1. par licences izsniegšanu – Ls 20,00 (divdesmit lati), tai skaitā PVN;
7.2. par licences derīguma termiņa pagarināšanu – Ls 5,00 (pieci lati), tai skaitā PVN;
7.3. par licences dublikāta izsniegšanu – Ls 10,00 (desmit lati), tai skaitā PVN.
8. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai,
komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē licences pieprasītāju, piecu darba dienu laikā
pēc komisijas sēdes, kurā pieņemts lēmums par jautājuma izskatīšanas atlikšanu, licences
pieprasītājam tiek nosūtīts rakstisks paziņojums, kurā norādīta vajadzīgā informācija vai
dokumenti. Pieprasītā informācija vai nepieciešamie dokumenti ir jāiesniedz 15 darba dienu
laikā. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija netiek iesniegta, pieteikums netiek izskatīts
un to nosūta atpakaļ pieprasītājam.
9. Komisija programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc
pieteikuma un visu nepieciešamo un pieprasīto dokumentu saņemšanas. Komisija izskata
dokumentus un pieņem lēmumu par licences piešķiršanu vai sagatavo motivētu rakstisku
atteikumu ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.
10. Licences īpašniekam ir pienākums informēt Auces novada pašvaldības Izglītības
nodaļu par izmaiņām dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai ne vēlāk kā
15 (piecpadsmit) dienu laikā no izmaiņu izdarīšanas dienas.
III. Licencēšanas komisija un tās kompetence
11. Jautājumu par licences izsniegšanu, pārreģistrēšanu vai anulēšanu, atteikumu izsniegt
licenci izskata un lēmumu pieņem Auces novada domes priekšsēdētāja izveidota licencēšanas

komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā. Komisijas sastāvu, t. sk., komisijas priekšsēdētāju apstiprina
Auces novada domes priekšsēdētājs.
12. No komisijas locekļu vidus Komisijas priekšsēdētājs ieceļ komisijas sekretāru, kurš
pārbauda un reģistrē licencēšanai iesniegtos dokumentus, kā arī protokolē komisijas sēdes,
sagatavo un paraksta izrakstus no sēžu protokoliem un nodrošina ar komisijas darbību
saistītās lietvedības organizēšanu.
13. Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs komisijas sēdes sasauc pēc nepieciešamības,
pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, ievērojot šajos noteikumos paredzētos
iesniegumu izskatīšanas termiņus.
14. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Komisijas lēmumu paraksta
komisijas priekšsēdētājs.
15. Komisija atsevišķu jautājumu izskatīšanai var pieaicināt attiecīgās nozares speciālistus
(ekspertus), kā arī var pieprasīt attiecīgā eksperta atzinumu par licencējamās izglītības
programmas saturu.
16. Komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās
vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Ja kāds no komisijas locekļiem nepiekrīt
komisijas lēmumam, tad viņa viedokli fiksē komisijas sēdes protokolā.
17. Komisija:
17.1. izskata iesniegtos pieprasījumus un tiem pievienotos dokumentus un datu
nesējus;
17.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem
aktiem;
17.3. pieņem lēmumu par:
17.3.1. licences izsniegšanu;
17.3.2. atteikumu izsniegt licenci;
17.3.3. papildu informācijas pieprasīšanu;
17.3.4. izsniegtās licences anulēšanu;
17.3.5. izsniegtās licences pārreģistrēšanu un/vai pagarināšanu;
17.4. izvērtē pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un datu nesējus un pieņem
lēmumu par licences izsniegšanu, pārreģistrēšanu vai atteikumu ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša
laikā;
17.5. noformē un izsniedz licences;
17.6. saņem un apkopo informāciju par interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu īstenošanu pašvaldības teritorijā;
17.7. ir tiesīga pārbaudīt programmas īstenošanu (par pieaugušo neformālās izglītības
un interešu izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbild programmas īstenotājs).
18. Licenci izsniedz uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem.
19. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pašvaldības teritorijā licencēto izglītības programmu
īstenošanu. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbild licences īpašnieks.
20. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:
20.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām;
20.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa vai maldinoša informācija;
20.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst programmas nosaukumam
un mērķim vai spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
20.4. vietas un aprīkojuma apraksts vai personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās
izglītības programmas īstenošanai.
21. Ja komisija lēmumā norādījusi trūkumus, kuru dēļ ir atteikts izsniegt licenci, tad, pēc
to novēršanas, iesniedzējs var atkārtoti iesniegt Izglītības programmu licencēšanai.
22. Komisija ir tiesīga anulēt agrāk izsniegto licenci vai pieņemt lēmumu par atteikumu
izsniegt licenci, ja:

22.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto
interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu;
22.2. iesniegtie dokumenti neatbilst LR likumdošanai un normatīvo aktu prasībām;
22.3. ir sniegtas nepatiesas ziņas;
22.4. licences īpašnieka darbība neatbilst LR likumdošanai un normatīvo aktu
prasībām;
22.5. tiek īstenota cita, licencē neminēta programma;
22.6. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā
konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
22.7. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie kadri un finansiālie resursi nenodrošina
kvalitatīvu programmas īstenošanu;
22.8. programma tiek īstenota nekvalitatīvi;
22.9. izglītības iestāde vai juridiskā persona tiek likvidēta.
23. Par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts rakstiski ne vēlāk kā
5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.
24. Licences anulēšanas gadījumā programmas īstenošana jāpārtrauc likumdošanas
noteiktā kārtībā.
25. Ar lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas brīdi izsniegtā licence zaudē spēku.
26. Informāciju par licences anulēšanu komisijas sekretārs publicē pašvaldības un mājas
lapā www.auce.lv ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma
pieņemšanas.
27. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences pārreģistrāciju, ja, pamatojoties uz
sniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas, vai licences termiņa
pagarināšanu uz jaunu termiņu, pamatojoties uz jaunu pieprasītāja iesniegumu, kam
pievienojami Pārreģistrācijas šajos notikumos uzskaitītie dokumenti un arī izsniegtās licences
oriģināls.
28. Licences paraugu apstiprina Auces novada dome (pielikums Nr.2).
29. Licenci paraksta licencēšanas komisijas priekšsēdētājs.
30. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad komisija pieņēmusi lēmumu par
licences izsniegšanu.
31. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu un pēc
apliecinoša dokumenta uzrādīšanas par licences maksas ieskaitīšanu pašvaldības budžetā.
IV. Noslēguma noteikumi
32. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Auces novada domē 1 (viena) mēneša laikā
no lēmuma spēkā stāšanās. Auces novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
33. Par šo noteikumu neievērošanu iestājas Latvijas Republikas normatīvajos aktos
paredzētā atbildība.

Domes priekšsēdētājs
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1.pielikums

Auces novada pašvaldības 26.01.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

Auces novada pašvaldības
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijai
/juridiskās personas nosaukums/
/amats, vārds, uzvārds/

PIETEIKUMS

Lūdzu izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības programmai (programmām)

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

Organizācijas nosaukums /
fiziskās personas vārds, uzvārds
Personas kods/ reģistrācijas numurs
Deklarētā dzīves vietas adrese/ organizācijas
juridiskā adrese
Programmas realizēšanas adrese
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)
Tālruņa Nr.
e-pasta adrese
Pielikumā:
Visām programmām kopīgi (atzīmē dokumentu pieņēmējs):
c Dokuments par nodrošinājumu ar telpām programmas realizācijai;

c Saskaņojums ar sporta veidu federācijām (savienību, asociāciju), ja programma sporta
jomā saistīta ar noteiktiem sporta veidiem;
c LR Uzņēmuma reģistrā izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija;
c Uzņēmuma statūtu kopija, kur viens no minētajiem darbības veidiem ir izglītība, tai skaitā
pieaugušo izglītība;
c VID izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un pilnīgu norēķināšanos ar valsts
budžetu;
c Fiziskām personām – iepriekšējā darba gaitu apraksts (CV);
c Fiziskām personām – privātprakses sertifikāts;
c Juridiskām personām – pilnvara licences saņemšanai;
c Pēc programmas apguves izsniedzamā dokumenta paraugs;
Par katru licencējamo programmu atsevišķi:
1.Pieaugušo neformālās izglītības programma, kas sastāv no:
c mērķa,
c mērķa auditorijas,
c uzdevumiem,
c programmas ilguma (stundās),
c programmas satura,
c plānotiem rezultātiem,
c programmas realizācijai nepieciešamā tehniskā un materiālā nodrošinājuma.
2.

c Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts,
c personāla CV,
c izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

(paraksts)
(datums)

Domes priekšsēdētājs

(paraksts atšifrējums)

Gints Kaminskis

2.pielikums

Auces novada pašvaldības 26.01.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA
LICENCE nr. «Licences_Nr»
Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai

Izdota «Licences_pieprasītājs»
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
«Reģ_Nr »
(reģistrācijas Nr. – juridiskajai personai, personas kods – fiziskai personai)

«Programmas_nosaukums»
(«Stundu_sk» stundas)
(«mērķauditorija»)
īstenošanu
Juridiskā adrese: «Juridiskā_adrese»;
programmas īstenošanas vieta: «Vieta_»
(izglītības programmas īstenošanas vieta un juridiskā adrese)

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 200... . gada "...". .................. sēdē Nr. .....,
protokola Nr. ........ .
Licence derīga līdz ___________________________
Licences izsniegšanas datums: __________________
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijas vadītājs:__________________ /
Z.v.

/

Otra puse licences eksemplāram, kurš paliek Domē.
Licenci Nr.

saņēmu:

___________________________________________________
/Paraksta atšifrējums- amats, vārds, uzvārds/

«Gads». gada «Datums». «Mēnesis»
(izsniegšanas datums)

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

2011.gada 26.janvāra Saistošo noteikumu Nr.1
„Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtība”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Pastāvošais tiesiskais regulējums: Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 16.punkts un 47.panta trešā daļa paredz, ka pašvaldība izsniedz
licences interešu izglītības programmu īstenošanai, savukārt Izglītības
likuma 46. panta piektā daļa, ka pašvaldība izsniedz licences
pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, taču
normatīvie akti neregulē kārtību, kādā pašvaldības izsniedz licences
interešu izglītības programmu īstenošanai un licences pieaugušo
neformālās izglītības programmu īstenošanai. Ar saistošo noteikumu
izdošanu tiks noteikta kārtība, kādā Auces novada pašvaldība īsteno
Latvijas Republikas Izglītības likuma 46. pantā un 47. pantā noteikto
pašvaldības kompetenci - izsniegt licences juridiskām un fiziskām
personām (kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā) interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Auces novada pašvaldība
īsteno Latvijas Republikas Izglītības likuma 46. pantā un 47. pantā
noteikto pašvaldības kompetenci - izsniegt licences juridiskām un
fiziskām personām (kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā)
interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, kā
arī saistošie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto
izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas kārtību,
lēmuma par licences izsniegšanas, izsniegšanas atteikuma vai par
licences anulēšanu pieņemšanas kārtību, licences termiņa
pagarināšanas kārtību, maksu par licences izsniegšanu un citu šajos
noteikumos minēto darbību veikšanas kārtību.

Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt maksu par licenču
3. Informācija par
izsniegšanu,
licenču derīguma termiņa pagarināšanu un licenču
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu dublikātu izsniegšanu, kuras apmēri nepārsniegs administrēšanai
nepieciešamo līdzekļu apjomu, tādēļ saistošo noteikumu izpildei netiek
prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. Saistošo
noteikumu izpildes nodrošināšanai ir nepieciešams izveidot jaunu
komisiju - Auces novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju, kuras darbība
tiks uzturēta no iekasētajām maksām par licenču izsniegšanu, licenču
derīguma termiņa pagarināšanu un licenču dublikātu izsniegšanu.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Sabiedrības mērķgrupa, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums, ir privātpersonas - fiziskas un juridiskās
personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un
pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlas īstenot interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmas. Saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, jo tiks noteikta
publiska, vienota un vienlīdzīga kārtība kādā personas varēs
pašvaldībā saņemt licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu īstenošanai. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums
neradīs mērķgrupai jaunas tiesības, bet nodrošinās vienlīdzīgas
iespējas saņemt licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmu īstenošanai, uzlabos sabiedrības informētību par
pašvaldības autonomo funkciju un uzdevumu īstenošanu. Saistošo
noteikumu īstenošanai tiek prognozēta pozitīva ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi novada administratīvajā teritorijā, sekmējot
saimniecisko darbību, izglītības iegūšanu un veicinot nodarbinātību.
Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir:
Auces novada pašvaldības Izglītības nodaļa, kā patstāvīgi darbojošās
institūcija, kura pieņem dokumentus licenču saņemšanai;
Auces novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas komisija, kā institūcija, kura izlemj
jautājumus par licenču izsniegšanu, pārreģistrēšanu vai anulēšanu;
Pašvaldības administrācija un tās amatpersonas (piem., pašvaldības
izpilddirektors, Finanšu nodaļas vadītājs), kā institūcijas, kas savas
kompetences ietvaros ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu
piemērošanu;
Auces novada dome, kā institūcija, kura izskata jautājumus par Auces
novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas komisijas pieņemto lēmumu
apstrīdēšanu.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem - potenciālajiem licenču saņēmējiem. Pēc
saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta
izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas
pašvaldības mājaslapā internetā www.auce.lv, saņemto priekšlikumu
vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus,
paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. Plānotais sabiedrības
līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta
publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.auce.lv;
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts
izvērtēt pēc to saņemšanas.

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 26.janvārī

Nr. 44
(prot.Nr.1, 45.§)

Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 6-8, 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.8, Oskara Kalpaka ielā 6, Aucē, Auces novadā, ar kopējo platību 28,4 m2,
kadastra Nr.4605900411.
Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2011.gada 19.janvāra lēmumu, Auces
novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.8, Oskara
Kalpaka ielā 6, Aucē, Auces novadā, sastāvošu no dzīvokļa 28,4 m2 platībā un 284/7904
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, šķūņa un zemesgabala, par ko
Auces pilsētas zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr.301-8 un izsniegta Zemesgrāmatu
apliecība.
Minātais 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 10.janvārī veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi sertificēta
nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts Nr.76, dzīvokļa Nr.8, Oskara Kalpaka ielā 6, Aucē, Auces novadā, tirgus vērtība ir
noteikta LVL 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti latu) apmērā.
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 30.05.2006. noteikumiem Nr. 425 “Kārtība,
kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.8, Oskara Kalpaka ielā 6, Aucē, Auces novadā,
sastāvošu no dzīvokļa 28,4 m2 platībā un 284/7904 kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas, šķūņa un zemesgabala.

2.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8, Oskara Kalpaka ielā 6, Aucē, Auces
novadā, izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu
LVL 1650,00 (viens tūkstotis seši simti piecdesmit lati).

3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 6-8, 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 Oskara Kalpaka
ielā 6-8, Aucē, Auces novadā, izsoli laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un „Auces novada
vēstis”.

Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
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APSTIPRINĀTI
Auces novada domes
2011.gada 26.janvāra
lēmumu Nr.44

Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Oskara Kalpaka ielā 6-8, 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, kuri
reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka
ielā 6-8, 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
26.janvāra lēmums Nr.44 (prot.Nr.1, 45.§).
1.4. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.5. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā 2011.gada 5.aprīlī
plkst. 10.00.
1.6. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
2.1. Izsoles priekšmets – dzīvoklis Nr.8, Oskara Kalpaka ielā 6, Aucē, Auces novadā,
sastāvošs no dzīvokļa 28,4 m2 platībā un 284/7904 kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas, šķūņa un zemes gabala.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – lati 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – LVL 1650,00 (viens tūkstotis seši 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 2011. gada 23.februāra līdz 2011.gada 4.aprīlim 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;
· attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi un attiecīgā valsts
reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta
ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas);
· attiecīgā valsts reģistra izziņu par pārstāvja paraksta tiesībām (izziņa ir derīga, ja tā
izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas) vai attiecīgās institūcijas
pilnvarojums.
2) Fiziskai personai :
· pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.2.2. jāuzrāda :
1) Juridiskai personai :
· kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2) Fiziskai personai :
· pase - fiziskai personai;
· kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Auces novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.990009116331, norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLAL2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
AS Latvijas Krājbanka, UBALLV2X, konta Nr.LV69UBAL2507163784001;
AS Citadele banka, PARXLV2X, konta Nr.LV40PARX0012447740001;
ar norādi "izsoles nodrošinājums".
4. Izsoles norises procedūra
4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā , ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti
un Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Ja uz izsoli reģistrējies un ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, izsolāmais nekustamais
īpašums var tikt pārdots par tā nosacīto sākumcenu.
4.6. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robežās no izsolāmā
nekustamā īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā.
4.7. 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.
4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
4.9. Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.10. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā, no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas
ir jāparaksta pirkuma līgums.

4.11. 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.
4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos
minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē, starp tā dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus
un gaitu.
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr. 45
(prot.Nr.1, 46.§)

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 pilsētas 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.
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 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.
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 30.05.2006. noteikumiem Nr.425 „Kārtība,
kādā atsavināma valsts un pašvaldību 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:
2) 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 laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Auces novada
vēstis”.
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APSTIPRINĀTI
Auces novada domes
2011.gada 26.janvāra
lēmumu Nr.45

Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Akadēmijas ielā 3-12, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.7. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kuri
reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.8. 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.
1.9. Nekustamā īpašuma atsavināšanas pamatojums – Auces novada domes 2011.gada
26.janvāra lēmums Nr.45, (prot.Nr.1, 45.§).
1.10. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.11. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā 2011.gada 5.aprīlī
plkst. 11.00.
1.12. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
2.1. Izsoles priekšmets – 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 2011. gada 23.februāra līdz 2011.gada 4.aprīlim plkst. 17.00.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
3) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:

· apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju
(amatpersonu) kompetences apjomu;
· attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi un attiecīgā valsts
reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta
ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas);
· attiecīgā valsts reģistra izziņu par pārstāvja paraksta tiesībām (izziņa ir derīga, ja tā
izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas) vai attiecīgās institūcijas
pilnvarojums.
4) Fiziskai personai:
· pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.3.2. jāuzrāda :
3) Juridiskai personai :
· kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
4) Fiziskai personai :
· pase - fiziskai personai;
· kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Auces novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.990009116331, norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLAL2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
AS Latvijas Krājbanka, UBALLV2X, konta Nr.LV69UBAL2507163784001;
AS Citadele banka, PARXLV2X, konta Nr.LV40PARX0012447740001,
ar norādi "izsoles nodrošinājums".
4. Izsoles norises procedūra
4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā , ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti
un Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Ja uz izsoli reģistrējies un ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, izsolāmais nekustamais
īpašums var tikt pārdots par tā nosacīto sākumcenu.
4.6. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robežās no izsolāmā
nekustamā īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā.
4.7. 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.
4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
4.9. Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.10. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ir
jāparaksta pirkuma līgums.

4.11. 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.
4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.

5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos
minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē, starp tā dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus
un gaitu.
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Nr. 46
(prot.Nr.1, 47.§)

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 9A-1,Aucē, Auces novadā, atkārtotu izsoli

Auces novada dome ir izskatījusi Auces novada domes Finanšu komitejas iesniegto
lēmumprojektu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 1,
Skolas ielā 9A, Aucē, Auces novadā, ar kopējo platību 41,4 m2, kadastra numurs
4605 900 0543, atsavināšanu, nosakot atkārtotu šī dzīvokļa īpašuma izsoli.
Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2010.gada 7.aprīļa lēmumu, Auces
novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvokļa Nr.1, Skolas ielā 9A, Aucē,
Auces novadā, īpašumu, kadastra numurs 4605 900 0543, sastāvošu no dzīvokļa 41,4 m2
platībā un 414/3580 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, šķūņa un
zemesgabala 1174 m2 platībā, Skolas ielā 9A, Aucē, Auces novadā, par ko Auces pilsētas
zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 398-1 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Minētais dzīvokļa īpašums pašreiz netiek izmantots (nav izīrēts) un nav nepieciešams
pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.
Auces novada dome 2010.gada 30.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu „Par nekustamā
īpašuma Skolas ielā 9A-1, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu” (prot.Nr.6, 17.§), nolemjot
atsavināt, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, minēto dzīvokļa īpašumu un
apstiprināt izsoles nosacīto sākumcenu Ls 2150,00 apmērā. Noteiktajā termiņā netika
reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Ar Auces novada domes 2010.gada 27.oktobra sēdes lēmumu „Par nekustamā
īpašuma Skolas ielā 9A-1, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu atkārtotu izsoli” (prot.Nr.10,
1.§), minētais dzīvokļa īpašums tika atkārtoti nodots atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu, pēc
otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var
noteikt trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60
procentiem no nosacītās cenas, vai rīkot izsoli ar lejupejošu soli.
Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 31.pantu, 32.panta otro daļu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Uzskatīt par nenotikušu dzīvokļa īpašuma Nr.1, Skolas ielā 9A, Aucē, Auces novadā otro
izsoli.

2.

Noteikt atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Nr.1, Skolas ielā
9A, Aucē, Auces novadā, īpašumu, kadastra numurs 4605 900 0543, sastāvošam no
dzīvokļa 41,4 m2 platībā un 414/3580 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas, šķūņa un zemesgabala 1174 m2 platībā, Skolas ielā 9A, Aucē, Auces novadā un
apstiprināt trešās izsoles sākuma cenu Ls 1500,00 apmērā.

3.

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.1, Skolas ielā 9A, Aucē, Auces novadā, izsoles
noteikumus (lēmuma pielikumā).

4.

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.1, Skolas ielā 9A, Aucē, Auces novadā, izsoles komisiju
šādā sastāvā:
1) izsoles komisijas priekšsēdētājs –
Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs,
2) izsoles komisijas locekļi –
Auces novada pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis,
Auces novada pašvaldības ekonomiste Ingrīda Kalve.

5.

Publicēt sludinājumu par Auces novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.1,
Skolas ielā 9A, Aucē, Auces novadā, atkārtotu izsoli laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un
„Auces novada vēstis”.
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APSTIPRINĀTI
Auces novada domes
2011.gada 26.janvāra
lēmumu Nr.46

Auces novada pašvaldības
nekustamā īpašuma Skolas ielā 9A-1, 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, kuri
reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas ielā 9A-1,
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
26.janvāra lēmums Nr.46 (prot.Nr.1, 47.§).
1.4. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.5. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā 2011.gada 5.aprīlī
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 – nekustamais īpašums Skolas ielā 9A - 1, Aucē, Auces novadā,
kadastra numurs 46059000543, sastāvošs no dzīvokļa Nr.1 41,4 m2 platībā un 414/3580
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, šķūņa un zemes gabala,
kadastra Nr.46050454516, 1174 m2 platībā, Skolas ielā 9A, Aucē, Auces novadā (Auces
pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.398-1).
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – lati 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – LVL 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati).
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā,
notiek Auces novada pašvaldībā, Auces novada pašvaldības sekretāres kabinetā darba
laikā no 2011. gada 23.februāra līdz 2011.gada 4.aprīlim 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;
· 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.
3.3.2. jāuzrāda :
1) Juridiskai personai :
· kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2) Fiziskai personai :
· pase - fiziskai personai;
· kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Auces novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.990009116331, norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLAL2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
AS Latvijas Krājbanka, UBALLV2X, konta Nr.LV69UBAL2507163784001;
AS Citadele banka, PARXLV2X, konta Nr.LV40PARX0012447740001,
ar norādi "izsoles nodrošinājums".
4. Izsoles norises procedūra
4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti
un Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Ja uz izsoli reģistrējies un ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, izsolāmais nekustamais
īpašums var tikt pārdots par tā nosacīto sākumcenu.
4.6. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robežās no izsolāmā
nekustamā īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā.
4.7. 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.
4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
4.9. Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas, jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.10. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā, no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas
ir jāparaksta pirkuma līgums.

4.11. 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.
4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos
minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē, starp tā dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus
un gaitu.
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Nr. 47
(prot.Nr.1, 48.§)

Par Auces novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g)apakšpunktu,
Finanšu komitejas 20.01.2011. sēdes lēmumu (prot.N.1), Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt šādas maksas par Auces novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem
pakalpojumiem:
N.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.2.

2.

4.

Nosaukums
Laulību reģistrācija:
laulības reģistrācija Auces novada pašvaldībā
tikai liecinieku klātbūtnē
svinīga, literāri muzikāla laulības reģistrācijas
ceremonija novada pašvaldības zālē
svinīga laulības reģistrācijas ceremonija, kuru
rīko ārpus nodaļas noteiktā laulību grafika vai
ārpus nodaļas citā piemērotā telpā
Svinīga laulību jubilejas (sudraba, zelta u.c.
kāzu) ceremonija, svinīga bērna dzimšanas
reģistrācijas ceremonija pašvaldības zālē
Atļaujas saņemšana filmēt ģimenes tradīciju
ceremoniju nodaļas telpā

Izcenojums
Ls (bez PVN)
9.00
25.00
50.00

20.00

2.00

2. No maksas par lēmuma cenrāža 1.1. punktā minēto pakalpojumu atbrīvoti pirmās un
otrās grupas invalīdi, kā arī personas, kuras normatīvos aktos noteiktajā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām.
3. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.februārī.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Auces novada domes
27.01.2010. lēmumu „Par Auces novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumiem” (prot.Nr.1, 26.§).
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Nr. 49
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Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu Īles tautas namam
Pamatojoties uz 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 20.01.2011. lēmumu (prot.Nr.1),
Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Atļaut Īles tautas namam pieņemt ziedojumu 700,00 Ls (septiņi simti lati) no SIA „Baltic
Agro Contraktor” Īles tautas nama pašdarbības kolektīvu ģērbtuvju remontam.
Uzdot Īles tautas nama vadītājai Sintijai Liekniņai dāvinājumu izlietot atbilstoši
ziedojuma mērķim.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas vadītājai Inesei Valterei.

Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr. 50
(prot.Nr.1, 51.§)

Par Auces novada domes 2010.gada 20.decembra sēdes
lēmuma (protokols Nr.12, 13.§) pielikuma precizēšanu
Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu un 4.1pantu un LR likumu „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Precizēt Auces novada domes 2010.gada 20.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr.12, 13.§)
pielikumu Nr.1, saskaņā ar pielikumu.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

PIELIKUMS
Auces novada domes
2011.gada 26.janvāra
lēmumam Nr.50
(prot.Nr.1, 51.§)
Auces novada pašvaldībai piekritīgā zeme Auces pilsētā, saskaņā ar likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu

Teritorija

Īpašuma
kadastra
numurs

Īpašuma nosaukums

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
* - NĪLM:

N.p.k.

16

Zemes vienības statuss

Nekustamā
īpašuma
lietošanas mērķa
kods*

Koppl., (ha)

5

6

7

46050202022 Sporta iela 21
pašvaldībai piekritīgā zeme
46050525208 Kapsētas iela 42A
pašvaldībai piekritīgā zeme
460500525209 Kapsētas iela 44A
pašvaldībai piekritīgā zeme
46050525213 Kapsētas iela 48A
pašvaldībai piekritīgā zeme
46050535312 Puškina iela 42A
pašvaldībai piekritīgā zeme
46050545408 Puškina iela 29A
pašvaldībai piekritīgā zeme
46050545410 Annas Brigaderes iela 46A pašvaldībai piekritīgā zeme
46050545412 Annas Brigaderes iela 44A pašvaldībai piekritīgā zeme
46050545417 Annas Brigaderes iela 26A pašvaldībai piekritīgā zeme
46050545420 Annas Brigaderes iela 30A pašvaldībai piekritīgā zeme
46050545422 Annas Brigaderes iela 32A pašvaldībai piekritīgā zeme
46050545424 Annas Brigaderes iela 34A pašvaldībai piekritīgā zeme
46050575711 Lejas iela 10A
pašvaldībai piekritīgā zeme
46050575715 Lejas iela 14A
pašvaldībai piekritīgā zeme
46050585804 Bēnes iela 49A
pašvaldībai piekritīgā zeme
4605585809
Alkšņu iela 5A
pašvaldībai piekritīgā zeme
0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve

Domes priekšsēdētājs
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0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601
0601

0.3417
0.0990
0.1523
0.1241
0.1986
0.1497
0.1163
0.2042
0.2044
0.2692
0.4880
0.4000
0.1480
0.0902
0.1442
0.1748

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr. 51
(prot.Nr.1, 52.§)

Par zemi zemes reformas pabeigšanai
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta 3.daļu, Auces novada dome NOLEMJ:
Noteikt zemesgabalus zemes reformas pabeigšanai:
- Raiņa iela 8, Auce, Auces novads, kadastra Nr.46050070704, platība 559 m2;
- Pils iela 15, Auce, Auces novads, kadastra Nr.46050050508, platība 1302 m2.
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr. 52
(prot.Nr.1, 53.§)

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11, Sniķeres ielā 2A,
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –
dzīvokļa Nr. 11, Sniķeres ielā 2A, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, sastāvoša no dzīvokļa
29,5 m2 platībā un 295/16307 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un
zemesgabala, atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši LR
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 25.janvārī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 11, Sniķeres ielā 2A, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces
novadā, izsoles rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.
11, Sniķeres ielā 2A, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, sastāvošu no dzīvokļa 29,5 m2
platībā un 295/16307 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala,
mantas nosolītājai **************** par tās nosolīto cenu Ls 1375,00 (viens tūkstotis trīs
simti septiņdesmit pieci lati).
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr. 53
(prot.Nr.1, 54.§)

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 17, Teodora Celma ielā 14,
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –
dzīvokļa Nr. 17, Teodora Celma ielā 14, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, sastāvoša no
dzīvokļa 38,5 m2 platībā un 385/11690 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas un zemesgabala, atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši LR
normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles
rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma atsavināšanai, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2011.gada 25.janvārī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 17, Teodora Celma ielā 14, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, izsoles rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu Nr. 17, Teodora Celma ielā 14, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, sastāvošu no
dzīvokļa 38,5 m2 platībā un 385/11690 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas un zemesgabala, mantas nosolītājai **************** par tās nosolīto cenu Ls 1975,00
(viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit pieci lati).
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr. 54
(prot.Nr.1, 55.§)

Par nekustamā īpašuma „Dzelzceļa ēka 92.km”,
Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Dzelzceļa ēka 92.km”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 001 0265,
sastāvošu no zemesgabala 0,17 ha platībā un uz zemes gabala atrodošos vienu dzīvojamo māju
un kūti ar šķūni, atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši LR
normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles
rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma atsavināšanai, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2011.gada 25.janvārī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Dzelzceļa ēka 92.km”, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Dzelzceļa ēka
92.km”, Bēnes pagasts, Auces novads, sastāvošu no dzīvokļa 38,5 m2 platībā un 385/11690
kopīpašuma domājamām daļām no zemesgabala 0,17 ha platībā un uz zemes gabala atrodošos
vienu dzīvojamo māju un kūti ar šķūni, mantas nosolītājam ************** par tās nosolīto
cenu Ls 675,00 (seši simti septiņdesmit pieci lati).
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 26.janvārī

Nr. 55
(prot.Nr.1, 56.§)

Par Auces novada domes 2010.gada 25.augusta
lēmuma “Par Auces novada teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.8, 4.§) precizēšanu

Izskatot iesniegto lēmuma projektu par Auces novada domes 2010.gada 25.augusta
sēdes lēmuma „Par Auces novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.8, 4.§)
precizēšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu,
Teritorijas plānošanas likuma 5.panta 4.punktu, 6.panta 4.daļu, 7.panta 6.daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 2.punktu un sakarā ar Eiropas Savienības fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes
stiprināšana” 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un
attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību
attīstības
plānošanas
kapacitātes
paaugstināšana”
projekta
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/051 „Auces novada teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu izstrāde” īstenošanu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Precizēt Auces novada domes 2010.gada 25.augusta sēdes lēmumu „Par Auces novada
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.8, 4.§), izsakot to šādā redakcijā:
„1. Uzsākt Auces novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādi.
2. Par Auces novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes vadītāju apstiprināt
Attīstības nodaļas vadītāju Sandru Zeseri.
3. Apstiprināt darba uzdevumu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
4. Divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas izstrādes vadītājam sagatavot paziņojumu
par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. Paziņojumu publicēt laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Zemgale” un Auces novada pašvaldības mājas
lapā www.auce.lv.
5. Paziņojumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai līdz šā gada 9.februārim.
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6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram Aldim
Lerham.”.
2.

Apstiprināt precizētu darba uzdevumu Auces novada teritorijas plānojuma izstrādei
(pielikumā).
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PIELIKUMS
Auces novada domes
26.01.2011. lēmumam Nr.55
„Par Auces novada domes 2010.gada 25.augusta
lēmuma „Par Auces novada teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu”(prot.Nr.8, 4.§) precizēšanu”

PRECIZĒTAIS DARBA UZDEVUMS
Auces novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam
izstrādei

1.
2.
3.

I. TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS:
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts.
Teritorijas plānošanas likuma 5.panta 4.punkts., 6.panta 4.daļa, 7.panta 6.daļa.
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi" 2., 30.punkti.

4.

II. MĒRĶIS
Izstrādāt vienotu Auces novada teritorijas plānojumu ar ilgtermiņa perspektīvu uz
12 gadiem atbilstoši visu novadā ietilpstošo pagastu un Auces pilsētas attīstības
interesēm.

III. TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZDEVUMI
5. Izvērtēt Auces pilsētas ar lauku teritoriju, Bēnes, Lielauces, Īles, Ukru un Vītiņu pagastu
visus iepriekš izstrādātos attīstības plānošanas dokumentus - attīstības programmas,
teritoriju plānojumus un detālplānojumus.
6. Sagatavot esošās situācijas aprakstu atbilstoši MK noteikumu Nr. 11481 4. un 26.punktu
prasībām šādās jomās atbilstoši teritorijas plānošanas specifikai :
6.1. Apdzīvojums un blīvas apbūves teritorijas,
6.2. Transports un satiksme,
6.3. Visa veida resursi,
6.4. Lauksaimniecība,
6.5. Mežsaimniecība,
6.6. Dabas pamatne un ekoloģiski jūtīgās teritorijas,
6.7. Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums.
7. Izvērtēt un sagatavot pārskatu par būtiskāko normatīvo aktu prasībām iepriekšējā punktā
minēto jomu attīstībai.
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2009.gada 6.oktobra MK noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

Analizēt Auces novada teritorijas attīstības iespējas un vajadzības un noteikt ilgtspējīgas
teritorijas izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus.
Izstrādāt Auces novada teritorijas attīstības perspektīvas, teritorijas attīstības mērķu un
virzienu priekšlikumus, kas paredz:
9.1. Blīvi apdzīvoto vietu publiski pieejamās atvērtās ārtelpas attīstību;
9.2. Pašvaldības funkciju nodrošinājumam nepieciešamo objektu attīstību un
izvietojumu;
9.3. Uzņēmējdarbības ilgtspējīgai attīstībai nepieciešamo objektu un teritoriju attīstību
un izvietojumu;
9.4. Sabiedrisko objektu attīstību un izvietojumu;
9.5. Publiskās infrastruktūras attīstību un izvietojumu;
9.6. Teritorijas, kuru turpmākajai plānošanai jāizstrādā detālplānojumi;
9.7. Inženiertehniskās maģistrālās infrastruktūras attīstības principiālo attīstības shēmu,
9.8. Blīvi apdzīvoto vietu satiksmes organizācijas shēmu;
9.9. Auces pilsētas ielu sarkano līniju konceptuālo risinājumu;
9.10. Pagastu un Auces pilsētas teritorijas apbūves noteikumus;
9.11. Rūpnieciskai un lauksaimnieciskai ražošanai piemērotās teritorijas.
Sagatavot Auces novada teritorijas plānojuma risinājumu pamatojumu.
Sagatavot Auces novada teritorijas plānojuma risinājumu aprakstu.
Izstrādāt priekšlikumus dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgai attīstībai.
Izstrādāt Auces novada teritorijas apbūves noteikumus atbilstoši MK noteikumu Nr.1148
prasībām, nosakot iespējas attīstīt teritorijas šādām vajadzībām:
13.1. Sabiedriskajai apbūvei,
13.2. Darījumu apbūvei un uzņēmējdarbībai,
13.3. Ražošanas apbūvei,
13.4. Mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamai apbūvei,
13.5. Derīgo izrakteņu ieguvei,
13.6. Inženiertehniskajai apgādei,
13.7. Labiekārtojumam
un
komunālajiem
pakalpojumiem,
tsk
atkritumu
apsaimniekošanai,
13.8. Kapsētām,
13.9. Lauksaimniecībai,
13.10. Mežsaimniecībai,
13.11. Satiksmei un transportam,
13.12. Citām vajadzībām atbilstoši novada teritorijas plānojuma specifikai.
Izstrādāt teritorijas plānojuma grafisko daļu atbilstoši MK noteikumu Nr. 1148 un šī darba
uzdevuma prasībām.
Nodrošināt sabiedriskās apspriešanas procedūras atbilstoši MK noteikumu Nr. 1148 un šī
darba uzdevuma prasībām.
Veikt ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūru, ja Vides pārraudzības valsts
birojs pieņem lēmumu par tā piemērošanu, 23.03.2004. MK noteikumos Nr.157 „Kārtība,
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” noteiktā kārtībā.
Sagatavot pārskatu par teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas gaitu.

IV. TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES PRINCIPI.
18. Plānojuma izstrāde jāveic, ievērojot Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.pantā un
Teritorijas plānošanas likuma 3.pantā noteiktos pamatprincipus.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

V. PRASĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI.
Auces novada teritorijas plānojums sastāv no šādām daļām:
Paskaidrojuma raksts, kas, atbilstoši MK noteikumu Nr. 1148 prasībām, sniedz
informāciju par :
19.1. Novada teritorijas attīstības mērķiem un virzieniem;
19.2. Novada teritorijas pašreizējo izmantošanu;
19.3. Teritorijas attīstības priekšnoteikumiem un pamatojumu;
19.4. Teritorijas plānojuma risinājumiem.
Auces novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas, atbilstoši MK
noteikumu Nr. 1148 prasībām:
20.1. Nosaka Auces novada apdzīvojuma struktūru;
20.2. Paredz vispārīgās prasības visām izbūves teritorijām;
20.3. Nosaka prasības atsevišķu izbūves teritoriju attīstībai;
20.4. Nosaka aprobežojumus, kas izriet no normatīvo aktu prasībām;
20.5. Nosaka citus aprobežojumus, kas izriet no teritorijas attīstības interesēm;
20.6. Grafiski ar mēroga noteiktību 1:10 000 parāda pašreizējo un nosaka teritorijas
plānoto un atļauto izmantošanu;
20.7. Grafiskā daļa sastāv vismaz no trīs kartēm:
§ Kartes, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana,
§ Kartes, kurā noteikta teritorijas plānotā un atļautā izmantošana,
§ Kartes, kurā attēloti visa veida aprobežojumi teritoriju izmantošanai, t.sk,
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un riska zonas atbilstoši kartes mēroga
noteiktībai;
Teritorijas plānojuma sastāvā izstrādājamas arī citas kartes un shēmas, kas nepieciešamas
atsevišķu plānoto un atļauto izmantošanas veidu un/ vai izmantošanas aprobežojumu
attēlošanai.
Vides pārskats.
Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi, kas ietver šādu informāciju:
22.1. Vietējās pašvaldības lēmumi, kas saistīti ar teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu, sabiedriskās apspriešanas organizēšanu
un teritorijas plānojuma apstiprināšanu;
22.2. Sabiedriskās apspriešanas materiāli;
22.3. Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu
priekšlikumiem un iebildumiem;
22.4. Institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;
22.5. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu;
22.6. Ziņojums par teritorijas plānojuma atbilstību Auces novada teritorijas plānojuma un
Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma vadlīniju prasībām.
Auces novada teritorijas plānojumu izstrādāt saskaņā ar 06.10.2009. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi".
Auces novada teritorijas plānojuma izstrādei izmantot Latvijas Ģeodēziskajā koordinātu
sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem) ar mēroga
noteiktību 1:10 000.
Prasības teritorijas plānojuma grafiskās daļas sagatavošanai:
25.1. Teritorijas plānojuma grafiskā daļa jāizstrādā programmatūrā, kas nodrošina datu
ievadīšanu un apstrādi vektordatu formātā un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
izveidošanu turpmākajam plānošanas periodam;
25.2. Teritorijas plānojuma grafiskās daļas vektordatiem jānodrošina atbilstība Valsts
zemes dienesta prasībām.

VI. IZEJAS MATERIĀLI
26. Par pamatu teritorijas plānojuma izstrādei tiek izmantoti:
26.1. Auces novada Auces pilsētas un Bēnes, Lielauces, Īles, Ukru un Vītiņu pagastu
teritoriju plānojumi;
26.2. Topogrāfiskā karte LKS-92 sistēmā digitālā formā, M1:10 000, (Latvijas
ģeotelpiskā informācijas aģentūra);
26.3. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtā informācija;
26.4. Aktualizēti valsts kadastra dati;
26.5. Cita veida informācija.
VII. TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES NOSACĪJUMI
27. Auces novada pašvaldība teritorijas plānojuma izstrādei pieprasa nosacījumus un
atzinumus par izstrādāto teritorijas plānojumu šādām institūcijām:
27.1. Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei;
27.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai;
27.3. Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts ceļi”;
27.4. Veselības inspekcijai;
27.5. Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai;
27.6. Valsts akciju sabiedrībai „Latvenergo”;
27.7. Akciju sabiedrībai „Latvijas gāze”;
27.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādei;
27.9. Zemgales plānošanas reģionam;
27.10. Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei;
27.11. Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecībai;
27.12. Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži”;
27.13. Dabas aizsardzības pārvaldei;
27.14. SIA „Lattelecom”;
27.15. SIA „Latvijas Mobilais Telefons”;
27.16. SIA „Tele 2”;
27.17. SIA „Bite Latvija”
27.18. Brocēnu novada domei;
27.19. Dobeles novada domei;
27.20. Saldus novada domei;
27.21. Tērvetes novada domei.
28. Iesniegumu par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūras piemērošanu
Teritorijas plānojumam sagatavo un nosūta Vides pārraudzības valsts birojam likumā „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktā kārtībā.
VIII. TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES SABIEDRISKĀAPSPRIEŠANA
29. Sabiedriskās apspriešanas principi:
29.1. Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas procesam jābūt aptverošam, tajā
jāiesaista pēc iespējas plašāks novada iedzīvotāju un speciālistu loks.
29.2. Komunikācijas procesā ar dažādām mērķgrupām ir jāvadās pēc kopsakarības,
kompromisa un sadarbības principiem.
29.3. Teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu vadīs izstrādes vadītājs,
nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piesaistot
ekspertus, konsultantus un izpildītājus.
30. Teritorijas plānojuma izstrādes sabiedriskās apspriešanas pasākumi
Teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana notiek šādā kārtībā:

30.1. pašvaldības lēmumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu divu nedēļu laikā
pēc attiecīgā domes lēmuma pieņemšanas nosūta Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai un Zemgales plānošanas reģiona administrācijai.
30.2. paziņojums par teritorijas plānojuma uzsākšanu tiek publicēts vietējā laikrakstā
„Zemgale” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, un Auces novada domes mājas lapā
www.auce.lv;
30.3. izstrādāto teritorijas plānojuma pirmo redakciju izstrādes vadītājs iesniedz
izskatīšanai domē, kura pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma pirmās redakcijas
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no 5.1.punktā
minētām institūcijām;
30.4. ne vēlāk kā divas nedēļas pēc 6.2.3. punktā minētā lēmuma pieņemšanas tiek
organizēta teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana, kas ilgst ne mazāk kā
sešas nedēļas;
30.5. par sabiedrisko apspriešanu un tās pasākumiem divu nedēļu laikā pēc attiecīgā
domes lēmuma pieņemšanas, tiek publicēts paziņojums vietējā laikrakstā
„Zemgale” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Auces novada domes mājas lapā
www.auce.lv un tiek informētas Brocēnu, Dobeles, Saldus un Tērvetes novadu
domes;
30.6. sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota teritorijas plānojuma 1.redakcija un citi
dokumenti saskaņā ar Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 37.punktā noteikto;
30.7. sabiedriskās apspriešanas laikā teritorijas plānojuma 1.redakcija tiek nosūtīta šī
Darba uzdevuma 5.1. punktā minētajām institūcijām atzinumu sniegšanai;
30.8. sabiedriskās apspriešanas laikā tiek organizēta sabiedriskās apspriešanas sanāksme,
kas tiek protokolēta;
30.9. pēc sabiedriskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs sagatavo pārskatu par
sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un ierosinājumiem, no
institūcijām saņemtajiem atzinumiem, kurus kopā ar galīgo Teritorijas plānojuma
redakciju iesniedz domē izskatīšanai;
30.10. Ja teritorijas plānojumam tiek piemērota ietekmes uz vidi stratēģiskā
novērtējuma procedūra, sabiedriskās apspriešanas procedūra tiek veikta 23.03.2004.
MK noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums” noteiktā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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Par izmaiņām komisiju sastāvos

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Auces novada
dome NOLEMJ:
1.

Atbrīvot Ainaru Āriņu no Administratīvās komisijas locekļa, Iepirkuma komisijas locekļa
un Auces pilsētas zemes komisijas locekļa pienākumiem.

2.
3.

Apstiprināt par Administratīvās komisijas locekli Viju Keršus.
Noteikt, ka ar šā lēmuma spēkā stāšanos Administratīvā komisija strādā šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja – Iveta Fišere,
komisijas locekļi:
Dace Stauģe,
Vija Keršus,
Agris Mellis,
Zigurds Zoltners.

4.

Apstiprināt par Iepirkuma komisijas locekļiem:
Viju Keršus,
Andri Šauli.
Noteikt, ka ar šā lēmuma spēkā stāšanos Iepirkuma komisija strādā šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja – Ingrīda Kalve,
komisijas locekļi:
Inese Valtere,
Vija Keršus,
Andris Šaulis.

5.

6.
7.

Apstiprināt par Auces pilsētas zemes komisijas locekli Viju Keršus.
Noteikt, ka ar šā lēmuma spēkā stāšanos Auces pilsētas zemes komisija strādā šādā
sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – Andris Stankevics,
komisijas locekļi:
Inita Bilkšte,
Vija Keršus,
Gints Memmēns,
Alberts Semuškins.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

