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. 6
Aucē

2016.gada 29.jūnijā

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.00.
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Par Auces novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvokļos.
Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā Tehnikas iela 12, Auce, Auces novads.
Par apkures pakalpojumu izcenojumu Tehnikas iela 12, Auce, Auces novads.
Par zemesgabalu ar kadastra apzīmējumiem 46760030183 un 46760020060 apvienošanu,
nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Par nosaukumu maiņu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Par zemes īpašuma „Ceriņu iela 8”, Vītiņu pagastā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Par adrešu likvidēšanu Auces novadā.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma „Vecauces centrs 3”, Vecauces
pagastā, Auces novadā, sadalīšanai.
Par nekustamā īpašuma „Jaunie Līči”, Ukru pagastā, Auces novadā, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu.
Par nekustamā īpašuma „Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā, zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu.
Par nekustamā īpašuma Teodora Celma ielā 14-18, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no (vārds, uzvārds).
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances.
Par Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances.
Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances.
Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances.
Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances.
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23. Par Bēnes vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu
no pašvaldības 2016.gada bilances.
24. Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulis” pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances.
25. Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances.
26. Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances.
27. Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce” pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances.
28. Par debitoru parādu dzēšanu.
29. Par izmaiņām Auces pilsētas Zemes komisijas sastāvā.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietniece Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Ģirts Ante, Andris Egils Āboliņš Valdis Bergmanis, Inita Bilkšte, Ivita Ceriņa, Māris
Eihmanis, Arnis Hofmanis, Vija Keršus, Vidmants Krapauskis, Aija Mule, Aigars Vernis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja Inese Valtere, projektu speciāliste Kristīne Ozoliņa, nekustamā īpašuma
speciālists Gints Memmēns; laikraksta „Zemgale” reportiere Edīte Bēvalde.
Nepiedalās: domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis, neierašanās iemesls – komandējumā;
deputāts Juris Ābele, neierašanās iemesls – darba pienākumi, deputāts Andris Smilga,
neierašanās iemesls – personisks; deputāte Indra Špela, neierašanās iemesls – darba pienākumi.

1.§
Par Auces novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
(ziņo: K.Ozoliņa, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.177 „Par Auces novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
2.§
Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvokļos
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.178 „Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvokļos”. Lēmums
pievienots protokolam.
3.§
Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā Tehnikas iela 12, Auce, Auces novads
(ziņo: A.Lerhs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.179 „Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā Tehnikas iela 12,
Auce, Auces novads”. Lēmums pievienots protokolam.
4.§
Par apkures pakalpojumu izcenojumu Tehnikas iela 12, Auce, Auces novads
(ziņo: A.Lerhs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.180 „ Par apkures pakalpojumu izcenojumu Tehnikas iela 12, Auce, Auces
novads”. Lēmums pievienots protokolam.
5.§
Par zemesgabalu ar kadastra apzīmējumiem 46760030183 un 46760020060 apvienošanu,
nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.181 „Par zemesgabalu ar kadastra apzīmējumiem 46760030183 un
46760020060 apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
6.§
Par nosaukumu maiņu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.181 „Par nosaukumu maiņu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.183 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu”. Lēmums
pievienots protokolam.
8.§
Par zemes īpašuma „Ceriņu iela 8”, Vītiņu pagastā,
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.184 „Par zemes īpašuma „Ceriņu iela 8”, Vītiņu pagastā, sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam.
9.§
Par adrešu likvidēšanu Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.185 „Par adrešu likvidēšanu Auces novadā”. Lēmums pievienots
protokolam.
10.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma
„Vecauces centrs 3”, Vecauces pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.186 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma „Vecauces
centrs 3”, Vecauces pagastā, Auces novadā, sadalīšanai”. Lēmums pievienots protokolam.

5

11.§
Par nekustamā īpašuma „Jaunie Līči”, Ukru pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.187 „Par nekustamā īpašuma „Jaunie Līči”, Ukru pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
12.§
Par nekustamā īpašuma „Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.188 „Par nekustamā īpašuma „Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
13.§
Par nekustamā īpašuma Teodora Celma ielā 14-18, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.189 „Par nekustamā īpašuma Teodora Celma ielā 14-18, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
14.§
Par nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.190 „Par nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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15.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no (vārds, uzvārds)
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.191 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no (vārds, uzvārds)”.
Lēmums pievienots protokolam.
16.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no (vārds, uzvārds)
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.192 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no (vārds, uzvārds)”.
Lēmums pievienots protokolam.
17.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.193 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
18.§
Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.194 „Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances”.
Lēmums pievienots protokolam.
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19.§
Par Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.195 „Par Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances”. Lēmums pievienots
protokolam.
20.§
Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.196 „Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances”. Lēmums
pievienots protokolam.
21.§
Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.197 „Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances”. Lēmums pievienots
protokolam.
22.§
Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.198 „ Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances”. Lēmums pievienots protokolam.
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23.§
Par Bēnes vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.199 „ Par Bēnes vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances”. Lēmums pievienots protokolam.
24.§
Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulis” pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.200 „Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulis”
pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada
bilances”. Lēmums pievienots protokolam.
25.§
Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.201 „Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada
bilances”. Lēmums pievienots protokolam.
26.§
Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.202 „Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši”
pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada
bilances”. Lēmums pievienots protokolam.
27.§
Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce” pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.203 „Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce”
pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada
bilances”. Lēmums pievienots protokolam.
28.§
Par debitoru parādu dzēšanu
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.204 „Par debitoru parādu dzēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
29.§
Par izmaiņām Auces pilsētas Zemes komisijas sastāvā
(ziņo: V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Mule, A.Vernis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.205 „Par izmaiņām Auces pilsētas Zemes komisijas sastāvā”. Lēmums
pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.00.
Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

V.Keršus
E.Lintiņa

Protokols parakstīts ________________
Fizisko personu datu aizsardzības nolūkā netiek publicēti lēmumi Nr.191 – 193.

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.177
(prot.Nr.6, 1.§)

Par Auces novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72. pantu,
Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 21.06.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu.

2.

Uzdot Attīstības nodaļai nodrošināt Auces novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata
publicēšanu Auces novada pašvaldības mājas lapā www.auce.lv un pārskata iesniegšanu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Auces novada domes izpilddirektoram A.Lerham.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.178
(prot.Nr.6, 2.§)
Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvokļos

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1pants nosaka, ka pašvaldībām piederošo
dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija
pašvaldības domes noteiktajā kārtībā.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pants nosaka, ka dzīvojamās telpas īres maksu
veido dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās
izīrētās dzīvojamās telpas platībai, un peļņa (turpmāk tekstā – īres maksas daļa par dzīvojamās
telpas lietošanu).
Papildu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļai līdz šim nebija noteikta
Auces novada pašvaldības noteiktā īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas
lietošanu atbilstoši dzīvojamo telpu labiekārtošanas līmenim.
Civillikuma 2120. pants paredz, ka īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas
lietošanu, tāpēc tās apmērs nedrīkst tikt noteikts, neievērojot šo prasību.
Savukārt likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 5.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantu aizliegts nodot citām personām
bezatlīdzības lietošanā.
Lai iegūtu nepieciešamos līdzekļus Auces novada pašvaldības valdījumā un īpašumā
esošo dzīvokļu uzturēšanai un saglabāšanai lietošanai derīgā stāvoklī un saņemtu atlīdzību par
to lietošanu, ir nosakāma īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu,
nodrošinot vienādus īres maksas aprēķināšanas un piemērošanas nosacījumus visiem
dzīvojamo telpu īrniekiem Auces novadā.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11., 111. un
12.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punktu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada teritorijā daudzdzīvokļu mājās sekojošu dzīvokļu klasifikāciju:
1.1. labiekārtots dzīvoklis – dzīvoklis/dzīvojamā telpa, kas nodrošināts ar šādiem
pamatpakalpojumiem: centrālā siltumapgāde, ūdens apgāde un kanalizācija;
1.2. daļēji labiekārtots dzīvoklis – dzīvoklis/dzīvojamā telpa, kas nodrošināts ar šādiem
pamatpakalpojumiem: krāsns apkure, centralizēta ūdens apgāde dzīvoklī, kanalizācijas
notekūdeņu novadīšana dzīvoklī vai ārpus tā;
1.3. dzīvoklis bez ērtībām – dzīvoklis/dzīvojamā telpa, kas nodrošināts ar šādiem
pamatpakalpojumiem: krāsns apkure, ūdensapgāde un kanalizācijas notekūdņu
novadīšana ārpus dzīvokļa.
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2.

Noteikt, ka Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī tiek
aprēķināta, izmantojot šādu formulu:
ĪM = (īres maksas daļa par dzīvojamās telpas lietošanu + Apsaimniekošana) × Platība
ĪM – īres maksas apmērs (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo platību)
Apsaimniekošana – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (euro
mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru)
Platība – dzīvojamās mājas platība (kvadrātmetri).

3.

Noteikt, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par
dzīvojamās telpas lietošanu, ir:
3.1. labiekārtotam dzīvoklim – 0,12 EUR/m2 mēnesī;
3.2. daļēji labiekārtotam dzīvoklim – 0,08 EUR/m2 mēnesī;
3.3. dzīvoklim bez ērtībām – 0,04 EUR/m2 mēnesī.

4.

Noteikt, ka apsaimniekošanas izdevumi sakrīt ar dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto
dzīvojamās mājas kopīpašuma daļas pārvaldīšanas maksu, bet mājās, kuru dzīvokļu
īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar
nodošanas un pieņemšanas aktu nav pārņēmusi pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un kurās
dzīvokļu īpašnieki likumā noteiktajā kārtībā nav lēmuši par pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas kārtību un noteikuši maksu par to, apsaimniekošanas izdevumi tiek
noteikti atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014 „Kārtība,
kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.”

5.

Noteikt, ka izīrētajām dzīvojamām telpām, kuru īres maksa ir mazāka par šajā lēmumā
noteikto, paaugstināto īres maksu piemēro no brīža, kad beidzies likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 13. panta otrajā daļā noteiktais brīdināšanas termiņš.

6.

Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, īrnieks maksā normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.

7.

Uzdot SIA „Auces komunālie pakalpojumi” savlaicīgi likumā noteiktajā kārtībā brīdināt
iedzīvotājus par izmaiņām īres maksā.

8.

Līgumus par dzīvojamo telpu īri slēdz un īres maksu iekasē SIA „Auces komunālie
pakalpojumi”. Par īres maksas iekasēšanu ar SIA „Auces komunālie pakalpojumi” tiek
noslēgts līgums, paredzot, ka iekasētā īres maksa tiks ieskaitīta Auces novada pašvaldības
norēķinu kontos pēc rēķina saņemšanas un tiks izmantota pašvaldības dzīvokļu
atjaunošanai.

9.

Veicot ieguldījumus pašvaldībai piederošā dzīvoklī, īres maksas apmērs var tikt pārskatīts.

10. Īres maksa piemērojama ar 2016. gada 1.jūliju.
11. Atzīt par spēku zaudējušu Auces novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.423
“Par dzīvojamo telpu īres tarifu apstiprināšanu” (prot.Nr.13, 26.§).

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.179
(prot.Nr.6, 3.§)
Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā
Tehnikas iela 12, Auce, Auces novads

Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par nedzīvojamo telpu
nekustamajā īpašumā Tehnikas ielā 12, Auce, Auces novads, iznomāšanu Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestam ar to izmantošanas mērķi neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta brigādes uzturēšanās vietas ierīkošana un uzturēšana, konstatēja:
Auces novada pašvaldībai slimnīcas ēkā Tehnikas ielā 12, Auce, Auces novads, kadastra
apzīmējums 46050484805001, pieder telpas 74,3 m2 platībā, kas nav nepieciešamas Auces
novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei un tās šobrīd uz nomas tiesisko attiecību
pamata lieto Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Ar 2016.gada 30.jūniju beidzas
noslēgtā nomas līguma darbības termiņš un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
vēlas turpināt nomāt šīs telpas.
Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7.punkts nosaka, ka lēmumu par nomas objekta
nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs.
Šo Noteikumu 3.punkts nosaka, ka ja publiskas personas manta tiek iznomāta veselības
aprūpes funkciju nodrošināšanai, šo noteikumu 2., 3. un 4. nodaļas normas nepiemēro un
nomas objektu minētajiem mērķiem iznomā saskaņā ar pašvaldību domes apstiprinātu maksas
pakalpojumu cenrādi.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos un juridiskos apstākļus, papildus pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Iznomāt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, reģ.nr. 90009029104, Auces
novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas 74,3 m2 platībā, kas atrodas ēkā
Tehnikas ielā 12, Auce, Auces novads, kadastra apzīmējums 46050484805001, nosakot:
1.1. nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 30.jūnijam;
1.2. nomas maksu 125,80 EUR un papildus PVN mēnesī;
1.3. telpu izmantošanas mērķi – neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
brigādes uzturēšanās vietas ierīkošana un uzturēšana.

2.

Pilnvarot Auces novada pašvaldības izpilddirektoru Aldi Lerhu noslēgt ar Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestu Nedzīvojamo telpu nomas līgumu saskaņā ar lēmumam
pievienoto līguma projektu (lēmuma pielikumā).

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.180
(prot.Nr.6, 4.§)

Par apkures pakalpojumu izcenojumu Tehnikas iela 12, Auce, Auces novads
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, saskaņā ar
domes Finanšu komitejas 21.06.2016. lēmumu (prot.Nr.6), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt apkures pakalpojumu izcenojumu 1,98 euro/m2 mēnesī (bez PVN).

2.

Atbildīgais par lēmuma izpildi – Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs.

3.

Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.181
(prot.Nr.6, 5.§)

Par zemesgabalu ar kadastra apzīmējumiem 46760030183 un 46760020060 apvienošanu,
nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Pamatojoties uz valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts ceļi”, juridiskā adrese Gogoļa
iela 3, Rīga, LV-1050, 13.06.2016. vēstuli Nr.49/2729 (reģistrēts pašvaldībā 15.06.2016.,
Nr.ADM-3-19/550), 2013.gada 16.decembra Deleģēšanas līgumu Nr.SM 2013/57, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma 5., 8. un 9.pantu, Ministru Kabineta
20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un saskaņā ar domes
Attīstības, plānošanas un vides komitejas 21.06.2016. lēmumu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1. Apvienot Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā piekritīgo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 46760030183, platība 12,73 ha, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46760020060, platība 7,1 ha, izveidojot vienu nekustamo īpašumu 19,83 ha platībā.
2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 19,83 ha platībā piešķirt nosaukumu –
“Autoceļš P104”, Lielauces pagasts, Auces novads.
3. Noteikt zemes vienības “Autoceļš P104”, Lielauces pagasts, Auces novads, platība 19,83 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods – 1101).

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.182
(prot.Nr.6, 6.§)

Par nosaukumu maiņu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Pamatojoties uz valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts ceļi”, juridiskā adrese: Gogoļa
iela 3, Rīga, LV-1050, 13.06.2016. vēstuli Nr.49/2730 (reģistrēta pašvaldībā 15.06.2016.,
Nr.ADM-3-19/549), 2013.gada 16.decembra Deleģēšanas līgumu Nr.SM 2013/57, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” un saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas
21.06.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46250010122,
platība 6,26 ha, no “P104”, Vecauces pagasts, Auces novads, uz – “Autoceļš P104”,
Vecauces pagasts, Auces novads.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam “Autoceļš P104”,
Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 46250010122, – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(NĪLM kods – 1101).

2.

Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46940050398,
platība 10,8 ha, no “P104”, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz – “Autoceļš P104”, Vītiņu
pagasts, Auces novads.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam “Autoceļš P104”,
Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 46940050398, – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(NĪLM kods – 1101).

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.183
(prot.Nr.6, 7.§)

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” III daļas 17.7.punktu un IV daļu, Auces novada dome NOLEMJ:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Miera iela 4B, Auces novads,
kadastra apzīmējums 46050060616, platība 0,0581 ha, no – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve (NILM kods 1001) uz – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NILM kods 0601).

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.184
(prot.Nr.6, 8.§)
Par zemes īpašuma „Ceriņu iela 8”, Vītiņu pagastā,
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu

Auces novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), dzīvo (adrese), 26.05.2016.
iesniegumu (iesniegums reģistrēts pašvaldībā 26.05.2016., Nr.ADM-3-18/219-P) par
zemesgabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu no zemes īpašuma „Ceriņu iela 8”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, atdalāmajam zemesgabalam.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
(vārds, uzvārds) pieder nekustamais īpašums „Ceriņu iela 8”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, kadastra numurs 46940050169, kas sastāv no trim zemesgabaliem ar kadastra
apzīmējumiem 46940050169, 46940050170 un 46940050171, ar kopplatību 1,9 ha. (vārds,
uzvārds) īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.168.
(vārds, uzvārds) vēlas atdalīt no zemes īpašuma „Ceriņu iela 8”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, kadastra numurs 46940050169, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46940050171,
piešķirot nosaukumu – „Lupīnas”, Vītiņu pagasts, Auces novads.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru Kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atļaut atdalīt no zemes īpašuma „Ceriņu iela 8”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 46940050169, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46940050171, platība
1,3 ha.

2.

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46940050171, platība 1,3 ha,
nosaukumu – „Lupīnas”, Vītiņu pagasts, Auces novads.

3.

Noteikt zemesgabala „Lupīnas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, platība 4,23 ha, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.185
(prot.Nr.6, 9.§)

Par adrešu likvidēšanu Auces novadā
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru Kabineta
08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9. punktu un 30.punktu, un saskaņā ar
domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 21.06.2016. lēmumu, Auces novada dome
NOLEMJ:
Likvidēt adreses:
1. “Stopiņi”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708;
2. “Lapsas”, Ukru pag., Auces nov., LV-3714.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.186
(prot.Nr.6, 10.§)

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma
„Vecauces centrs 3”, Vecauces pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
Auces novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas
Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce””, 29.05.2016.
iesniegumu (iesniegums reģistrēts pašvaldībā 31.05.2016., Nr.ADM-3-18/221-V) par zemes
īpašuma „Vecauces centrs 3”, Vecauces pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
1. SIA “LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”” vēlas sadalīt zemes īpašumu
„Vecauces centrs 3”, Vecauces pagastā, Auces novadā, kadastra Nr. 46250010073, divās
daļās, atbilstoši šī lēmuma pielikumam.
2. Nekustamais īpašums „Vecauces centrs 3”, Vecauces pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr. 46250010073, pieder SIA SIA “LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”” un
sastāv no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46250010073, īpašuma kopplatība
44,6 ha. SIA SIA “LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”” īpašuma tiesības
reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Vecauces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
Nr. 100000455486.
3. Saskaņā ar Auces novada pašvaldības 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Auces
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, Auces novada domes lēmumiem, citiem normatīvajiem aktiem būvniecības,
vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā, zemes īpašuma
„Vecauces centrs 3”, Vecauces pagastā, Auces novadā, teritorijai nav paredzēta
detālplānojuma izstrāde.
4. Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un vadoties no Zemes ierīcības likuma
8.panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un šī paša likuma 9.panta
pirmās daļas noteikumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu Zemes ierīcības likuma
8.pantā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz tām projektētajām
teritorijām, kurām normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz
detālplānojuma izstrādi, zemes īpašuma „Vecauces centrs 3”, Vecauces pagastā, Auces
novadā, sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
5. Savukārt saskaņā ar Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta nosacījumiem, projekta izstrādes process sastāv no
šādiem secīgiem posmiem:
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5.1. ierosinātājs iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu par projekta izstrādi un grafisko
pielikumu, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes ir shematiski attēlota projektētā
teritorija un projektētās robežas;
5.2. vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību,
norādot projekta izstrādes nosacījumus;
5.3. zemes ierīkotājs izstrādā projektu;
5.4. zemes ierīkotājs projekta grafisko daļu saskaņo ar šo noteikumu 26.punktā minētajām
personām un institūcijām;
5.5. zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā pašvaldībā;
5.6. vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai
noraidīšanu.
6. Saskaņā ar šo pašu noteikumu 26.punkta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta grafisko
daļu saskaņo ar šādām personām un institūcijām:
6.1. ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi" – ja projektētajā teritorijā ir valsts nozīmes meliorācijas sistēmas;
6.2. ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" – ja projektētajai teritorijai atbilstoši
spēkā esošajam detālplānojumam tiks paredzēts nodrošināt jaunu piekļūšanas iespēju
no valsts autoceļa vai ja projektētā teritorija atrodas valsts autoceļa aizsargjoslā un to
paredz valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" izsniegtie nosacījumi;
6.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldi – ja projektētajā teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, izņemot aizsargājamos kokus un dižakmeņus, īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas neitrālo zonu, aizsargājamā ainavu apvidus un biosfēras rezervāta
ainavu aizsardzības zonu;
6.4. ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju – ja projektētajā teritorijā
ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josla vai tā
robežojas ar to vai arī ja attiecīgajā teritorijā atrodas publiskās lietošanas dzelzceļa
ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla;
6.5. ar Satiksmes ministriju – ja projektētā teritorija atrodas valsts nozīmes civilās aviācijas
lidlauka teritorijā vai transporta infrastruktūras attīstības teritorijā;
6.6. ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju – ja projektētajā teritorijā atrodas
valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi vai projekts tiek izstrādāts valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijā;
6.7. ar vietējo pašvaldību;
6.8. ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem, kuru inženierkomunikācijām un
inženierbūvēm tiek noteiktas aizsargjoslas, ja apgrūtinājuma teritorija skar projektēto
teritoriju;
6.9. ar šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajos projekta izstrādes nosacījumos noteiktajām
personām un institūcijām, kuru intereses skar projekta risinājumi.
7. Vadoties no minētā tiesiskā regulējuma un faktiskās situācijas:
1) zemes ierīcības projekts ir saskaņojams ar Auces novada būvvaldi;
2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir
veicama pēc brīvas izvēles atbilstoši Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38.punkta nosacījumiem.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Zemes ierīcības
likuma 5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un LR Ministru Kabineta
12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9., 26.
38.punktiem, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Vecauces
centrs 3”, Vecauces pagastā, Auces novadā, kadastra Nr. 46250010073, sadalīšanai divās
daļās, atbilstoši šī lēmuma pielikumam, ievērojot sekojošus nosacījumus:
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1) zemes ierīcības projekts ir izstrādājams atbilstoši Zemes ierīcības likumam un
Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” nosacījumiem un saskaņojams ar Auces novada būvvaldi;
2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama
pēc brīvas izvēles atbilstoši Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38.punkta nosacījumiem.
2.

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

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.187
(prot.Nr.6, 11.§)

Par nekustamā īpašuma „Jaunie Līči”, Ukru pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
Auces novada dome ir izskatījusi mērniecības firmas SIA „Rūķis AG” 07.06.2016.
izgatavoto un Auces novada pašvaldībā iesniegto zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma
„Jaunie Līči”, Ukru pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
Izskatot izstrādāto zemes ierīcības projektu, Auces novada dome konstatēja:
6. Izstrādātais zemes ierīcības projekts paredz sadalīt zemes īpašumu „Jaunie Līči”, Ukru
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 46900020119, divās daļās, atbilstoši šī lēmuma
pielikumam.
7. Nekustamais īpašums „Jaunie Līči”, Ukru pagastā, Auces novadā, pieder (vārds, uzvārds)
(1/2 (viena otrā) domājamā daļa) un ********** (1/2 (viena otrā) domājamā daļa), un
sastāv no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46900020119, īpašuma kopplatība
11,4 ha. (vārds, uzvārds) un *************** īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles
zemesgrāmatu nodaļā Ukru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000132881.
8. Auces novada dome 2014.gada 30.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.105 (prot.Nr.4, 16.§)
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Jaunie Līči”, Ukru pagastā, Auces
novadā, sadalīšanai” – izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunie Līči”,
Ukru pagastā, Auces novadā, sadalīšanai.
9. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA “Rūķis AG”, projekts saskaņots Auces novada
būvvaldē.
10. Zemes ierīcības projekts paredz:
5.1. sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunie Līči”, Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 46900020119, divās daļās, pēc sadales izveidojot 5,7 ha lielu paliekošo zemes
vienību, kadastra apzīmējums 46900020119 (perspektīvais zemes lietošanas mērķis un
kods – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101),
kuram piekļuve tiek paredzēta pa esošām nobrauktuvēm no pašvaldības autoceļa, un
5,7 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 esošu servitūta ceļu;
5.2. atdalītajai zemes vienībai bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība 5,7 ha, ir
nosakāmi nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
5.2.1. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem lauku apvidos (1. – Nr. plānā);
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5.2.2. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz
20 kilovoltiem (3);
5.2.3. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz
20 kilovoltiem (4);
5.2.4. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz
20 kilovoltiem (5);
5.2.5. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu
līniju (6);
5.2.6. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija (8).
5.3. paliekošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 46900020119, kopējā zemes platība
5,7 ha, noteikti nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
5.3.1. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem lauku apvidos (1. – Nr. plānā);
5.3.2. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes, kā
arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs (2);
5.3.3. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz
20 kilovoltiem (5);
5.3.4. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
(7);
5.3.5. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija (9).
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un šim lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta lietu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 8. un 9.pantu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru Kabineta
23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10., 11. un
12.punktiem, un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (lēmuma pielikums), sadalot nekustamo
īpašumu „Jaunie Līči”, Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 46900020119, divās
daļās, piešķirot sadalītajiem nekustamajiem īpašumiem sekojošus nosaukumus:
1.1. paliekošajam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46900020119, platība 5,7 ha,
atstāt iepriekšējo nosaukumu „Jaunie Līči”, Ukru pagasts, Auces novads;
1.2. atdalītajam zemesgabalam bez kadastra apzīmējuma, platība 5,7 ha, piešķirt
nosaukumu – „Ilgas”, Ukru pagasts, Auces novads;
2. Zemesgabalam „Jaunie Līči”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
46900020119, platība 5,7 ha, noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
1.

3. Zemesgabalam „Ilgas”, Ukru pagasts, Auces novads, bez kadastra apzīmējuma, platība
5,7 ha, noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus paliekošajam zemesgabalam
„Jaunie Līči”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 46900020119:
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4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem lauku apvidos (1. – Nr. plānā);
7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes,
kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs (2);
7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz
20 kilovoltiem (5);
7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu
līniju (7);
7315030100 – ceļa servitūta teritorija (9).

5.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus atdalītajam zemesgabalam
„Ilgas”, Ukru pagasts, Auces novads, bez kadastra apzīmējuma, platība 5,7 ha:
5.1.
7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem lauku apvidos (1. – Nr. plānā);
5.2.
7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz
20 kilovoltiem (3);
5.3.
7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz
20 kilovoltiem (4);
5.4.
7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz
20 kilovoltiem (5);
5.5.
7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu
līniju (6);
5.6.
7315030100 – ceļa servitūta teritorija (8).

6.

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

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.188
(prot.Nr.6, 12.§)

Par nekustamā īpašuma „Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
Auces novada dome ir izskatījusi mērniecības firmas SIA „Rūķis AG” 07.06.2016.
izgatavoto un Auces novada pašvaldībā iesniegto zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma
„Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
Izskatot izstrādāto zemes ierīcības projektu, Auces novada dome konstatēja:
1. Izstrādātais zemes ierīcības projekts paredz sadalīt zemes īpašuma „Pēteri”, Ukru pagastā,
Auces novadā, kadastra Nr.46900020030, divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
46900020030 un 46900010082 divās daļās katru, atbilstoši šī lēmuma pielikumam.
2. Nekustamais īpašums „Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā, pieder (vārds, uzvārds) un
(vārds, uzvārds) un sastāv no diviem zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem
46900020030 un 46900010082, īpašuma kopplatība 10,9 ha. (vārds, uzvārds) un (vārds,
uzvārds) īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Ukru pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000420185.
3. Auces novada dome 2016.gada 27.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.110 (prot.Nr.4, 8.§) „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai” – izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pēteri”, Ukru
pagastā, Auces novadā, 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 „Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
46900020030, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46900020030 divās daļās, pēc
sadales izveidojot 4,4 ha lielu paliekošo zemes vienību, kadastra apzīmējums
46900020030 (perspektīvais zemes lietošanas mērķis un kods – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101), kuram piekļuve tiek paredzēta no
pašvaldības autoceļa, un 4,4 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 no pašvaldības
autoceļa un pa esošu servitūta ceļu;
5.2. sadalīt nekustamā īpašuma „Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
46900020030, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46900010082 divās daļās, pēc
sadales izveidojot 1,0 ha lielu paliekošo zemes vienību, kadastra apzīmējums
46900010082 (perspektīvais zemes lietošanas mērķis un kods – zeme, uz kuras galvenā
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saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201), kuram piekļuve tiek paredzēta pa
plānoto servitūta ceļu, un 1,1 ha lielu atdalīto zemes gabalu bez kadastra apzīmējuma
(perspektīvais zemes lietošanas mērķis un kods – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, kods 0201), kuram piekļuve tiek paredzēta pa plānoto
servitūta ceļu;
5.3. atdalītajai zemes vienībai bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība 4,4 ha, ir
nosakāmi nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
5.3.1.
7311090900 – vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap
pazemes ūdens ņemšanas vietu (3 – Nr. plānā);
5.3.2.
7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem lauku apvidos (4);
5.3.3.
7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (5);
5.3.4.
7315030100 – ceļa servitūta teritorija (6).
5.4. paliekošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 46900020030, kopējā zemes platība
4,4 ha, noteikti nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
5.1.1.
7311090900 – vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap
pazemes ūdens ņemšanas vietu (3 – Nr. plānā);
5.1.2.
7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem lauku apvidos (4);
5.1.3.
7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (5);
5.1.4.
7315030100 – ceļa servitūta teritorija (6).
5.5. atdalītajai zemes vienībai bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība 1,1 ha, ir
nosakāmi nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
7311020102 – no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un
dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos (1 – Nr. plānā).
5.6. paliekošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 46900010082, kopējā zemes platība
1,0 ha, noteikti nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
5.6.1.
7311020102 – no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un
dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos (1 – Nr. plānā);
5.6.2.
7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas
gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija meža zemēs (2).
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un šim lēmumam pievienoto zemes
ierīcības projekta lietu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 8. un 9.pantu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru Kabineta
23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10., 11. un
12.punktiem, un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (lēmuma pielikums), sadalot zemes īpašuma
„Pēteri”, Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra Nr. 46900020030, divas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 46900020030 un 46900010082 divās daļās katru, piešķirot
sadalītajiem nekustamajiem īpašumiem sekojošus nosaukumus:
1.1. paliekošajam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46900020030, platība 4,4 ha,
atstāt iepriekšējo nosaukumu „Pēteri”, Ukru pagasts, Auces novads;
1.2. atdalītajam zemesgabalam bez kadastra apzīmējuma, platība 4,4 ha, piešķirt
nosaukumu – „Voldemāri 3”, Ukru pagasts, Auces novads;
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1.3. paliekošajam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46900010082, platība 1,0 ha,
atstāt iepriekšējo nosaukumu „Voldemāri 3”, Ukru pagasts, Auces novads;
1.4. atdalītajam zemesgabalam bez kadastra apzīmējuma, platība 1,1 ha, piešķirt
nosaukumu – „Voldemāri 3”, Ukru pagasts, Auces novads;
2. Zemesgabalam „Pēteri”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 46900020030,
platība 4,4 ha, noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
3.

Zemesgabalam „Voldemāri 3”, Ukru pagasts, Auces novads, bez kadastra apzīmējuma,
platība 4,4 ha, noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

4.

Zemesgabalam „Pēteri”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 46900010082,
platība 1,0 ha, noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

5.

Zemesgabalam „Voldemāri 3”, Ukru pagasts, Auces novads, bez kadastra apzīmējuma,
platība 1,1 ha, noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

6.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus paliekošajam zemesgabalam
„Pēteri”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 46900020030:
6.1.
7311090900 – vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap
pazemes ūdens ņemšanas vietu (3 – Nr. plānā);
6.2.
7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem lauku apvidos (4);
6.3.
7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo
spriegumu līdz 20 kilovoltiem (5);
6.4.
7315030100 – ceļa servitūta teritorija (6).

7.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus atdalītajam zemesgabalam
„Voldemāri 3”, Ukru pagasts, Auces novads, bez kadastra apzīmējuma, platība 4,4 ha:
7.1.
7311090900 – vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap
pazemes ūdens ņemšanas vietu (3 – Nr. plānā);
7.2.
7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un
pašvaldību autoceļiem lauku apvidos (4);
7.3.
7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo
spriegumu līdz 20 kilovoltiem (5);
7.4.
7315030100 – ceļa servitūta teritorija (6).

8.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus paliekošajam zemesgabalam
„Pēteri”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 46900010082:
8.1.
7311020102 – no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un
dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos
(1 – Nr. plānā);
8.2.
7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas
gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs (2).
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9.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus atdalītajam zemesgabalam
„Voldemāri 3”, Ukru pagasts, Auces novads, bez kadastra apzīmējuma, platība 1,1 ha:
- 7311020102 – no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas
resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos (1 – Nr.
plānā).

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

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.189
(prot.Nr.6, 13.§)

Par nekustamā īpašuma Teodora Celma ielā 14-18, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Teodora Celma
ielā 14-18, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu un konstatējot, ka izsoles
procedūra ir veikta atbilstoši 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 2016.gada 13.jūnijā notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma – dzīvoklis Nr.18, Teodora Celma ielā 14, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, izsoles rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu – dzīvokli Nr.18, Teodora Celma ielā 14, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kas
sastāv no 1-istabas dzīvokļa 38,5 m2 platībā, 349/1690 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala, mantas nosolītājai
(vārds, uzvārds), personas kods ************, par nosolīto cenu 1250,00 EUR (viens tūkstotis
divi simti piecdesmit eiro un 00 centi).

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.190
(prot.Nr.6, 14.§)

Par nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Bundzinieki”, Vītiņu
pagastā, Auces novads, kadastra Nr.4694 004 0102.
Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novads, kadastra Nr. 4694 004 0102, sastāvošu no vienas
zemes vienības 1,11 ha platībā, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Vītiņu pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000548096).
Minētais īpašums pašreiz ir nodots nomā un nav nepieciešams Auces novada
pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.
Ņemot vērā minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo
īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
2016.gada 30.janvāra tirgus novērtējumu, ko, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā
kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem, ir veikusi sertificēta
nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts Nr.76), tā tirgus vērtība ir noteikta 2300,00 EUR apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda 100,00 EUR, kas ņemams vērā nosakot
izsoles nosacīto sākumcenu.
Ņemot vērā iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Bundzinieki”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4694 004 0102.

2.

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsoles
noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 2400,00 EUR (divi
tūkstoši četri simti euro 00 centi).
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3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagasts, Auces novads, 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.

4.

Publicēt sludinājumu par nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, Auces novada pašvaldības mājaslapā internetā www.auce.lv un pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Auces Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2016.gada 29.jūnija
lēmumu Nr.190 (prot. Nr.6, 14.§)

Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,

IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas
reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu
pagasts, Auces novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību,
ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti.
1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā 2016.gada 15.augustā
plkst. 11.00.
1.5. 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 „Bundzinieki”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4694 004 0102, kas sastāv no viena zemes gabala 1,11 ha platībā.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 2400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti euro 00 centi).
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 pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas
atrodas Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no 2016. gada
18.jūlija līdz 2016.gada 12.augusta plkst. 14.00.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai - personas ar pārstāvības tiesībām
parakstīts dokuments par piedalīšanos izsolē vai citas personas parakstīts
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dokuments par piedalīšanos izsolē un personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta
pilnvara citai personai parakstīt dokuments par piedalīšanos izsolē, ja tā atšķiras no
Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām personas ar pārstāvības tiesībām
2) Fiziskai personai – iesniegums par piedalīšanos izsolē un 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 :
 personu apliecinošs dokuments;
 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.90009116331, norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
AS Citadele banka, PARXLV2X, konta Nr.LV40PARX0012447740001,
ar norādi "izsoles nodrošinājums Bundzinieki".
4. Izsoles norises procedūra
4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti un
Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robežās no izsolāmā nekustamā
īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā.
4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles
dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas
atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina.
Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.7. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
4.8. Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.9. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ir
jāparaksta pirkuma līgums.
4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības
naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu.
4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
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5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos
minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un
gaitu.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.194
(prot.Nr.6, 18.§)

Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
Pamatojoties uz Auces novada pašvaldības izpilddirektora 2016.gada 13.jūnija un
17.jūnija iesniegumiem par pamatlīdzekļu norakstīšanu, saskaņā ar domes Finanšu komitejas
21.06.2016. lēmumu (prot.Nr.6), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces pašvaldības administrācijas inventāra materiālās vērtības, kas ir
nolietojušās:
1.1. Dators CORE DUO par bilances vērtību 0,00 EUR (iegādes vērtība 1 368,90 EUR,
uzkrātais nolietojums 1 368,90 EUR);
1.2. Portatīvais dators BENG par bilances vērtību 0,00 EUR (iegādes vērtība
597,61 EUR, uzkrātais nolietojums 597,61 EUR);
1.3. Zāles pļāvējs (traktors ar piekabi) par bilances vērtību 0,49 EUR (iegādes vērtība
2 379,04 EUR, uzkrātais nolietojums 2 378,55 EUR).

2.

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

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.195
(prot.Nr.6, 19.§)

Par Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
Pamatojoties uz Lielauces pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja G.Šēfera
2016.gada 2.maija iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, saskaņā ar domes Finanšu
komitejas 21.06.2016. lēmumu (prot.Nr.6), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Lielauces pagasta pārvaldes materiālās vērtības, kas ir nolietojušās un netiek
vairs ekspluatētas – Dators+monitors VieW Sonic par bilances vērtību 0,00 EUR (iegādes
vērtība 675,86 EUR, uzkrātais nolietojums 675,86 EUR).

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielauces pagasta pārvaldes vadītājai Dinai Melderei.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.196
(prot.Nr.6, 20.§)

Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
Pamatojoties uz Auces novada bibliotēkas vadītājas J.Fišeres 2016.gada 6.jūnija
iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, saskaņā ar domes Finanšu komitejas 21.06.2016.
lēmumu (prot.Nr.6), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces novada bibliotēkas materiālajām vērtībām 480 bibliotēkas grāmatas par
kopējo bilances vērtību 358,72 EUR (trīs simti piecdesmit astoņi euro 72 centi), jo minētās
grāmatas ir nolietotas.

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada bibliotēkas vadītājai Jautrītei Fišerei.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.197
(prot.Nr.6, 21.§)

Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
Pamatojoties uz Auces vidusskolas direktores I.Špelas 2016.gada 19.maija un 9.jūnija
iesniegumiem par pamatlīdzekļu norakstīšanu, saskaņā ar domes Finanšu komitejas
21.06.2016. lēmumu (prot.Nr.6), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces vidusskolas materiālajām vērtībām 983 bibliotēkas grāmatas par
kopējo bilances vērtību 1 938,39 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit
astoņi euro 39 centi), jo minētās grāmatas ir nolietotas.

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces vidusskolas direktorei Indrai Špelai.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.198
(prot.Nr.6, 22.§)

Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
Pamatojoties uz Auces vidusskolas direktores I.Špelas 2016.gada 11.maija iesniegumu
par pamatlīdzekļu norakstīšanu, saskaņā ar domes Finanšu komitejas 21.06.2016. lēmumu
(prot.Nr.6), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces vidusskolas inventāra materiālās vērtības, kuras turpmākai
ekspluatācijai nav nepieciešamas sakarā ar jaunas uzskaites sistēmas ieviešanu –
Datorprogrammu KURMIS-ĒDNĪCA (ēdienu paraugu datu bāze) par bilances vērtību
119,98 EUR (iegādes vērtība 378,77 EUR, uzkrātais nolietojums 258,79 EUR).

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces vidusskolas direktorei Indrai Špelai.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.199
(prot.Nr.6, 23.§)

Par Bēnes vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
Pamatojoties uz Bēnes vidusskolas direktora M.Eihmaņa 2016.gada 11.maija
iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, saskaņā ar domes Finanšu komitejas 21.06.2016.
lēmumu (prot.Nr.6), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Bēnes vidusskolas inventāra materiālās vērtības, kuras turpmākai
ekspluatācijai nav nepieciešamas sakarā ar jaunas uzskaites sistēmas ieviešanu –
Datorprogrammu KURMIS-ĒDNĪCA (ēdienu paraugu datu bāze) par bilances vērtību
92,60 EUR (iegādes vērtība 292,68 EUR, uzkrātais nolietojums 200,08 EUR).

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bēnes vidusskolas direktoram Mārim Eihmanim.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.200
(prot.Nr.6, 24.§)

Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulis” pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
Pamatojoties uz Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulis” vadītājas
E.Kalniņas 2016.gada 11.maija iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, saskaņā ar domes
Finanšu komitejas 21.06.2016. lēmumu (prot.Nr.6), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulis” inventāra materiālās
vērtības, kuras turpmākai ekspluatācijai nav nepieciešamas sakarā ar jaunas uzskaites
sistēmas ieviešanu – Datorprogrammu KURMIS-ĒDNĪCA (ēdienu paraugu datu bāze) par
bilances vērtību 38,15 EUR (iegādes vērtība 120,52 EUR, uzkrātais nolietojums
82,37 EUR).

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulis”
vadītājai Elitai Kalniņai.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.201
(prot.Nr.6, 25.§)

Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
Pamatojoties uz Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” vadītājas
A.Ginteres-Miknes 2016.gada 11.maija iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, saskaņā ar
domes Finanšu komitejas 21.06.2016. lēmumu (prot.Nr.6), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” inventāra materiālās
vērtības, kuras turpmākai ekspluatācijai nav nepieciešamas sakarā ar jaunas uzskaites
sistēmas ieviešanu – Datorprogrammu KURMIS-ĒDNĪCA (ēdienu paraugu datu bāze) par
bilances vērtību 54,45 EUR (iegādes vērtība 172,17 EUR, uzkrātais nolietojums
117,72 EUR).

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes
“Pīlādzītis” vadītājai Aijai Ginterei-Miknei.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.202
(prot.Nr.6, 26.§)

Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
Pamatojoties uz Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītājas
K.Mageres 2016.gada 11.maija iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, saskaņā ar domes
Finanšu komitejas 21.06.2016. lēmumu (prot.Nr.6), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” inventāra materiālās
vērtības, kuras turpmākai ekspluatācijai nav nepieciešamas sakarā ar jaunas uzskaites
sistēmas ieviešanu – Datorprogrammu KURMIS-ĒDNĪCA (ēdienu paraugu datu bāze) par
bilances vērtību 54,45 EUR (iegādes vērtība 172,17 EUR, uzkrātais nolietojums
117,72 EUR).

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši”
vadītājai Kristīnei Magerei.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

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
2016.gada 29.jūnijā

Nr.203
(prot.Nr.6, 27.§)

Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce”
pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
Pamatojoties uz Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce” vadītājas
I.Bilkštes 2016.gada 12.maija iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, saskaņā ar domes
Finanšu komitejas 21.06.2016. lēmumu (prot.Nr.6), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce” inventāra materiālās
vērtības, kuras turpmākai ekspluatācijai nav nepieciešamas sakarā ar jaunas uzskaites
sistēmas ieviešanu – Datorprogrammu KURMIS-ĒDNĪCA (ēdienu paraugu datu bāze) par
bilances vērtību 65,52 EUR (iegādes vērtība 206,60 EUR, uzkrātais nolietojums
141,08 EUR).

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce”
vadītājai Initai Bilkštei.

Domes priekšsēdētāja vietniece
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Par debitoru parādu dzēšanu
Pamatojoties uz Auces novada pašvaldībā veikto prasību un saistību inventarizāciju, ko
nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 97.un 100.punkti, kā arī to, ka Auces novada Ukru pagastā
ūdensapgādes, kanalizācijas un atkritumu pakalpojumus sniedz SIA “Auces komunālie
pakalpojumi”, Auces novada dome ir izskatījumi Finanšu komitejas iesniegto lēmumprojektu
par komunālo pakalpojumu parāda dzēšanu, jo minētās personas ir mirušas, kā arī minēto
personu parādi ir identificējami kā neatgūstami. Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus,
kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.un 21.pantu, likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 25.panta trešo daļu, Auces novada dome NOLEMJ:
Dzēst iedzīvotāju parādu par komunālajiem pakalpojumiem 3 136,01 EUR (trīs tūkstoši viens
simts trīsdesmit seši euro 01 centi) apmērā, saskaņā ar pielikumu.
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Par izmaiņām Auces pilsētas Zemes komisijas sastāvā
Auces novada pašvaldībā 2016.gada 20.jūnijā saņemts Alberta Semuškina iesniegums
par atbrīvošanu no Auces pilsētas Zemes komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
Izskatot A.Semuškina iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus
pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās, 61.panta 1.daļu, kas
nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas
pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot
valdes, komisijas vai darba grupas, Auces novada dome NOLEMJ:
Atbrīvot Albertu Semuškinu no Auces pilsētas Zemes komisijas locekļa pienākumiem.
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