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. 7
Aucē

2016.gada 27.jūlijā

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.00.
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Par adrešu piešķiršanu Auces novadā.
Par zemes īpašuma „Lielpurviņi”, Vītiņu pagastā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma „Brīvkalni”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, sadalīšanai.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma „Sudrabiņi”, Lielauces pagastā, Auces
novadā, sadalīšanai.
Par nekustamā īpašuma „Putas”, Ukru pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma “Bierantes mežs”, Ukru pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par ēdināšanas izdevumu apmaksu Auces novada vispārējās izglītības iestādēs.
Par īres maksas noteikšanu nedzīvojamām telpām (garāžas) Lielauces pagastā.
Par debitoru parādu nodošanu SIA „Auces komunālie pakalpojumi”.
Par neapdzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā Tehnikas iela 12, Auce, Auces
novads.
Par Auces novada pašvaldības suvenīru pārdošanas izcenojumiem.
Par ziedojumu pieņemšanu Auces novada kultūras centram.
Par Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances,
Par Auces novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu.
Par līdzfinansējumu Dobeles partnerības LEADER projektam „Valsts kultūras pieminekļa
- Vecauces evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijas labiekārtošana”.
Par projektu “100 avoti Latvijas simtgadei”.
Par Auces Mūzikas skolas dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā
2014.-2020.gadam un projekta līdzfinansējumu.
Par Auces novada Sociālā dienesta dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā 2014.-2020.gadam un projekta līdzfinansējumu.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis.
Protokolē – lietvedības sekretāre Dace Stauģe.
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Piedalās –
Deputāti: Ģirts Ante, Juris Ābele, Andris Egils Āboliņš, Valdis Bergmanis, Inita Bilkšte, Ivita
Ceriņa, Māris Eihmanis, Arnis Hofmanis, Gints Kaminskis, Vija Keršus, Aija Mule, Andris
Smilga, Indra Špela, Aigars Vernis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja Inese Valtere; laikraksta „Zemgale” reportiere Edīte Bēvalde.
Nepiedalās: deputāts Vidmants Krapauskis, neierašanās iemesls – darba pienākumi.

1.§
Par adrešu piešķiršanu Auces novadā
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.206 „Par adrešu piešķiršanu Auces novadā”. Lēmums pievienots
protokolam.
2.§
Par zemes īpašuma „Lielpurviņi”, Vītiņu pagastā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(ziņo: A.Lerhs; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.207 „Par zemes īpašuma „Lielpurviņi”, Vītiņu pagastā, sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma „Brīvkalni”,
Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
(ziņo: A.Lerhs;G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.208 „ Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma „Brīvkalni”,
Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanai”. Lēmums pievienots protokolam.
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4.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma „Sudrabiņi”,
Lielauces pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
(ziņo: A.Lerhs, G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.209 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma „Sudrabiņi”,
Lielauces pagastā, Auces novadā, sadalīšanai”. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par nekustamā īpašuma „Putas”, Ukru pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: V.Keršus, G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.210 „Par nekustamā īpašuma „Putas”, Ukru pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par nekustamā īpašuma “Bierantes mežs”, Ukru pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: V.Keršus, G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.211 „Par nekustamā īpašuma “Bierantes mežs”, Ukru pagastā, Auces
novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.212 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.

4

8.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.213 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
9.§
Par ēdināšanas izdevumu apmaksu Auces novada vispārējās izglītības iestādēs
(ziņo: I.Valtere, G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.214 „Par ēdināšanas izdevumu apmaksu Auces novada vispārējās
izglītības iestādēs”. Lēmums pievienots protokolam.
10.§
Par īres maksas noteikšanu nedzīvojamām telpām (garāžas) Lielauces pagastā
(ziņo: I.Valtere, G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.215 „Par īres maksas noteikšanu nedzīvojamām telpām (garāžas)
Lielauces pagastā”. Lēmums pievienots protokolam.
11.§
Par debitoru parādu nodošanu SIA „Auces komunālie pakalpojumi”
(ziņo: I.Valtere, G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.216 „ Par debitoru parādu nodošanu SIA „Auces komunālie
pakalpojumi””. Lēmums pievienots protokolam.
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12.§
Par neapdzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā
Tehnikas iela 12, Auce, Auces novads
(ziņo: I.Valtere, G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.217 „Par neapdzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā Tehnikas
iela 12, Auce, Auces novads”. Lēmums pievienots protokolam.
13.§
Par Auces novada pašvaldības suvenīru pārdošanas izcenojumiem
(ziņo: I.Valtere, G.kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.218 „Par Auces novada pašvaldības suvenīru pārdošanas izcenojumiem”.
Lēmums pievienots protokolam.
14.§
Par ziedojumu pieņemšanu Auces novada kultūras centram
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.219 „Par ziedojumu pieņemšanu Auces novada kultūras centram”.
Lēmums pievienots protokolam.
15.§
Par Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
(ziņo: I.Valtere, G.Kaminskis )
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.220 „Par Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances”. Lēmums pievienots
protokolam.
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16.§
Par Auces novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
(ziņo: V.Keršus, G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.221 „Par Auces novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
17.§
Par līdzfinansējumu Dobeles partnerības LEADER projektam „Valsts kultūras
pieminekļa - Vecauces evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijas labiekārtošana”
(ziņo:V.Keršus, G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.222 „Par līdzfinansējumu Dobeles partnerības LEADER projektam
„Valsts kultūras pieminekļa - Vecauces evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijas
labiekārtošana””. Lēmums pievienots protokolam.
18.§
Par projektu “100 avoti Latvijas simtgadei”
(ziņo: V.Keršus, G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.223 „ Par projektu “100 avoti Latvijas simtgadei””. Lēmums pievienots
protokolam.
19.§
Par Auces Mūzikas skolas dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā 2014.-2020.gadam un projekta līdzfinansējumu
(ziņo: I.Valtere, G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.224 „Par Auces Mūzikas skolas dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmā 2014.-2020.gadam un projekta līdzfinansējumu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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20.§
Par Auces novada Sociālā dienesta dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā 2014.-2020.gadam un projekta līdzfinansējumu
(ziņo: I.Valtere, V.Keršus, G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, V.Bergmanis, I.Bilkšte,
I.Ceriņa, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.225 „Par Auces novada Sociālā dienesta dalību Latvijas un Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam un projekta līdzfinansējumu”. Lēmums
pievienots protokolam.

Sēde slēgta plkst.16.00.
Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

G.Kaminskis
D.Stauģe

Protokols parakstīts ________________

Fizisko personu datu aizsardzības nolūkā netiek publicēti lēmumi Nr.212, 213 un lēmuma
Nr. 216 pielikumi.

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 27.jūlijā

Nr.206
(prot.Nr.7, 1.§)
Par adrešu piešķiršanu Auces novadā

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru Kabineta
08.12.2015. noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, akciju sabiedrības “Latvenergo”,
reģistrācijas numurs 40003032949, 07.07.2016. vēstuli Nr.01VD00-13/2482 (reģistrēta
pašvaldībā 11.07.2016., Nr.ADM-39/604) un saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas un vides
komitejas 20.07.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
Piešķirt adresi būvei (transformatora ēka TP-6946), bez kadastra apzīmējuma, kas atrodas uz
zemesgabala Rūpniecības iela 7A, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
46500050429 - Rūpniecības iela 7A, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711. (Grafiskais
pielikums)

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
2016.gada 27.jūlijā

Nr.207
(prot.Nr.7, 2.§)

Par zemes īpašuma „Lielpurviņi”, Vītiņu pagastā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Auces novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), dzīvo (adrese), pilnvarotās personas
(vārds, uzvārds), dzīvo (adrese), 14.07.2016. iesniegumu (iesniegums reģistrēts pašvaldībā
15.07.2016., Nr.ADM-3-18/275-K) par zemesgabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu no
zemes īpašuma „Lielpurviņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atdalāmajam zemesgabalam.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
(vārds, uzvārds) pieder nekustamais īpašums „Lielpurviņi”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, kadastra numurs 46940050256, kas sastāv no diviem zemesgabaliem ar kadastra
apzīmējumiem 46940050256 un 46940050233, ar kopplatību 4,03 ha. (vārds, uzvārds) īpašuma
tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. ************.
(vārds, uzvārds) vēlas atdalīt no zemes īpašuma „Lielpurviņi”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, kadastra numurs 46940050256, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46940050256,
piešķirot nosaukumu – „Almas”, 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 „Lielpurviņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 46940050256, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46940050256,
platība 3,14 ha.

2.

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46940050256, platība 3,14 ha,
nosaukumu – „Almas”, Vītiņu pagasts, Auces novads.

3.

Noteikt zemesgabala „Almas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, platība 3,14 ha, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.jūlijā

Nr.208
(prot.Nr.7, 3.§)

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma
„Brīvkalni”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
Auces novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), dzīvo (adrese), 07.07.2016.
iesniegumu (iesniegums reģistrēts pašvaldībā 07.07.2016., Nr.ADM-3-18/257-B) par zemes
īpašuma „Brīvkalni”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
1. (vārds, uzvārds) vēlas sadalīt zemes īpašumu „Brīvkalni”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46940040028, divās daļās, atbilstoši šī lēmuma pielikumam.
2. Nekustamais īpašums „Brīvkalni”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, pieder (vārds, uzvārds)
un sastāv no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46940040028, īpašuma kopplatība
13,6 ha. (vārds, uzvārds) īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu
pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. *************.
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
„Brīvkalni”, Vītiņu 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 „Brīvkalni”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Zemes ierīcības
likuma 5., 7., 8. un 9.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma „Brīvkalni”,
Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46940040028, sadalīšanai divās daļās, atbilstoši
šī lēmuma pielikumam.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādājams atbilstoši Zemes ierīcības likuma
nosacījumiem un saskaņojams ar Auces novada būvvaldi.
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.jūlijā

Nr.209
(prot.Nr.7, 4.§)

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma
„Sudrabiņi”, Lielauces pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
Auces novada dome ir izskatījusi Saldus rajona Zvārdes pagasta zemnieku saimniecības
"(nosaukums)", reģistrācijas numurs 48501014017, 18.07.2016. iesniegumu par zemes īpašuma
„Sudrabiņi”, Lielauces pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
1. Saldus rajona Zvārdes pagasta zemnieku saimniecība "(nosaukums)" vēlas sadalīt zemes
īpašuma „Sudrabiņi”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46760030189, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 46760030189 divās daļās, atbilstoši šī lēmuma
pielikumam.
2. Nekustamais īpašums „Sudrabiņi”, Lielauces pagastā, Auces novadā, pieder Zvārdes
pagasta zemnieku saimniecība "(nosaukums)" un sastāv no diviem zemesgabaliem ar
kadastra apzīmējumiem 46760030058 un 46760030189, īpašuma kopplatība 32,26 ha.
Zvārdes pagasta zemnieku saimniecības "(nosaukums)" īpašuma tiesības reģistrētas
Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Lielauces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
Nr. ************.
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
„Sudrabiņi”, Lielauces 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 „Sudrabiņi”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Zemes ierīcības
likuma 5., 7., 8. un 9.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome
NOLEMJ:
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1.

2.

Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma „Sudrabiņi”,
Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46760030189, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 46760030189 sadalīšanai divās daļās, atbilstoši šī lēmuma pielikumam.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādājams atbilstoši Zemes ierīcības likuma
nosacījumiem un saskaņojams ar Auces novada būvvaldi.

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

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.jūlijā

Nr.210
(prot.Nr.7, 5.§)
Par nekustamā īpašuma „Putas”,
Ukru pagastā, Auces novadā, atsavināšanu

Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Putas”, Ukru pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 46900050092, platība 1,88 ha.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2015.gada 16.septembra lēmumu,
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Putas”,
Ukru pagastā, Auces novadā, sastāvošu no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
46900050092, platība 1,88 ha, par ko Ukru pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums
Nr. 100000548109 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Pašreiz zemesgabals „Putas”, Ukru pagastā, Auces novadā, ir nodots nomas lietošanā
*******************.
2016.gada 27.jūnijā Auces novada pašvaldība ir saņēmusi **************
ierosinājumu atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu „Putas”, Ukru
pagastā, Auces novadā, izsakot vēlmi nopirkt šo zemes gabalu.
Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punkta noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona,
kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība
ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un
par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā **************** ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības
uz zemesgabalu „Putas”, Ukru pagastā, Auces novadā, ar ********** ir noslēgts zemes nomas
līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav nepieciešams pašvaldības pastāvīgo
funkciju izpildei, kamdēļ **************** ir tiesības ierosināt zemesgabala „Putas”, Ukru
pagastā, Auces novadā, atsavināšanu un lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo
īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst
šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Saskaņā ar 2016.gada 22.aprīlī veikto nekustamā īpašuma „Putas” tirgus vērtības
novērtējumu, ko atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas
īpašuma vērtēšanas standartiem veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe,
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īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76, zemesgabala „Putas”, Ukru
pagasts, Auces novads, kadastra numurs 46900050092, platība 1,88 ha, tirgus vērtība ir
noteikta 4000,00 EUR (četri tūkstoši eiro) apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda 100,00 EUR (viens simts eiro), kas
ņemams vērā, nosakot zemesgabala atsavināšanas cenu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
12.punktu, līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā
zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā
zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā norādītiem datiem zemesgabala „Putas”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastrālā
vērtība 2007.gada 31.decembrī bija Ls 328,00 (trīs simti divdesmit astoņi lati) jeb 467.00 EUR
(četri simti sešdesmit septiņi eiro), bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 2471 EUR (divi tūkstoši
četri simti septiņdesmit viens eiro).
Ievērojot minēto, zemesgabals „Putas”, Ukru pagasts, Auces novads, atsavināms par
cenu 4100,00 EUR (četri tūkstoši viens simts eiro) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu „Putas”,
Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 46900050092, platība 1,88 ha, pārdodot to
par nosacīto cenu 4100,00 EUR (četri tūkstoši viens simts eiro) apmērā ***************.

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja ************* līdz 2017.gada 22.janvārim nav
veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Auces novada
pašvaldību saskaņā ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem.

3.

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

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.jūlijā

Nr.211
(prot.Nr.7, 6.§)

Par nekustamā īpašuma “Bierantes mežs”, Ukru pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Bierantes mežs”, Ukru
pagasts, Auces novads, kadastra Nr.4690 001 0099.
Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Bierantes mežs”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4690 001 0099, sastāvoša no
vienas zemes vienības ar kopējo platību ir 5,58 ha, tai skaitā 5,44 ha meža zeme, un uz tās
atrodošās mežaudzes, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Ukru pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.100000545883).
Minētais īpašums pašreiz ir nodots nomā un nav nepieciešams Auces novada
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 2016.gada 20.jūnija nekustamā īpašuma „Bierantes mežs”, Ukru pagasts,
Auces novads, meža zemju un mežaudzes tirgus novērtējumu, ko, atbilstoši Standartizācijas
likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem, veica SIA
„Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle „Meža konsultāciju pakalpojumu
centrs, tā tirgus vērtība meža zemju platībai 5,44 ha un mežaudzei ir noteikta 14 768,00 EUR
apmērā, bet pārējās zemes 0.14 ha platībā (zem ūdeņiem 0,08 ha, zem ceļiem 0,06 ha) vērtība ir
nosakāma atbilstoši proporcionālajai kadastrālajai vērtībai 41.00 EUR.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda 100,00 EUR, 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.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Bierantes mežs”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4690 001 0099, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4690 001 0099, platība 5,58 ha un uz tā atrodošos mežaudzi.
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2.

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Bierantes mežs”, Ukru pagasts, Auces novads, izsoles
noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 14909.00
(četrpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņi eiro 00 centi).

3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Bierantes mežs”, Ukru 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 domes ekonomiste Ingrīda Kalve.

4.

Publicēt sludinājumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Bierantes mežs”, Ukru pagasts, Auces novads, izsoli Auces novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.auce.lv, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Auces Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2016.gada 27.jūlija
lēmumu Nr.211 (prot. Nr.4, 6.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Bierantes mežs”, Ukru 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 „Bierantes mežs”,
Ukru pagastā, Auces novadā, 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 administrācijas ēkā, Jelgavas ielā
1, Auce, Auces novads, 2016.gada 19.septembrī plkst. 12.00.
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 „Bierantes mežs”, Ukru pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4690 001 0099, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4690 001 0099, platība 5,58 ha, un uz tā atrodošās mežaudzes.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 14909,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņi euro).
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
15.augusta līdz 2016.gada 16.septembrim plkst. 14.00.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
 iesniegums;
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attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds
nepieciešams;
 attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura
pārstāvības tiesības nav reģistrētas UR.
2) Fiziskai personai:
 iesniegums;
 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 Bierantes mežs".
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.
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5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos
minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un
gaitu.
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Par ēdināšanas izdevumu apmaksu Auces novada vispārējās izglītības iestādēs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valstu pārvalžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 15.panta pirmās daļas
4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66.panta otrās
daļas1.apakšpunktu un Auces novada Saistošo noteikumu nr.18, apstiprināti ar Auces novada
domes 30.10.2013. lēmumu Nr. 334 (protokols nr.11, 45§) „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Auces
novada pašvaldībā” 41.punktu par vispārējās izglītības iestāžu klašu noteikšanu, kuru
izglītojamiem tiek apmaksāta ēdināšana, ar Finanšu komitejas 20.07.2016. lēmumu (protokols
Nr.7), Auces novada dome NOLEMJ:
1. No 2016.gada 1.septembra apmaksāt ēdināšanas izdevumus visiem Auces novada vispārējās
izglītības iestāžu 5.-10. klašu izglītojamiem, kuri nav valsts apgādībā.
2. Līdzekļus ēdināšanas izdevumu apmaksai 2016.gadam paredzēt no Auces novada Sociālā
dienesta 2016.gada budžeta līdzekļiem, kas paredzēti sociālajai palīdzībai
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Par īres maksas noteikšanu nedzīvojamām telpām (garāžas) Lielauces pagastā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, saskaņā ar
Finanšu komitejas20.07.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt īres maksu par garāžu nomu Lielauces pagastā:
1.1. “Lielauces garāža 1”, Lielauces pagasts – 0.14 euro/m2 mēnesī (bez PVN);
1.2. “Lielauces garāža 2”, Lielauces pagasts – 0.14 euro/m2 mēnesī (bez PVN).

2.

Atbildīgais par lēmuma izpildi – Lielauces pagasta pārvaldes vadītāja Dina Meldere.

3.

Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri.
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Par debitoru parādu nodošanu SIA „Auces komunālie pakalpojumi”
Pamatojoties uz Auces novada domes 2015.gada 25.novembra lēmumu Nr.314 „Par
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Ukru pagastā” un 2016.gada 25.maija
lēmumu Nr.178 ''Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvokļos'', saskaņā ar Finanšu
komitejas 20.07.2015. lēmumu, Auces novada dome, NOLEMJ:
1. Nodot no Auces novada pašvaldības 2016.gada bilances uz SIA „Auces komunālie
pakalpojumi” bilanci debitoru parādus par kopējo summu EUR 22 541.76 par
saņemtajiem īres un komunālajiem pakalpojumiem:
1.1. Īles pagastā par EUR 2 435.34 (pielikums Nr.1);
1.2. Lielauces pagastā par EUR 951.19 (pielikums Nr.2);
1.3. Vītiņu pagastā par EUR 5 052.05 (pielikums Nr.3)
1.4. Ukru pagastā par EUR 14 103.18 (pielikums Nr.4);
2. Nodot no Auces novada pašvaldības 2016.gada bilances uz SIA „Auces komunālie
pakalpojumi” bilanci debitoru pārmaksas par kopējo summu EUR 74.66 par
saņemtajiem īres un komunālajiem pakalpojumiem:
2.1. Īles pagastā par EUR 35.06 (pielikums Nr.5);
2.2. Lielauces pagastā par EUR 14.16 (pielikums Nr.6);
2.3. Vītiņu pagastā par EUR 25.44 (pielikums Nr.7).
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas vadītājai Inesei Valterei.
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Par neapdzīvojamo 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 Auces pašvaldības
SIA "Auces slimnīca" ar to izmantošanas mērķi - veselības aprūpes funkciju nodrošināšana,
konstatēja:
Auces novada pašvaldībai slimnīcas ēkā Tehnikas ielā 12, Auce, Auces novads,
kadastra apzīmējums 46050484805001, pieder telpas 154,10 m2 platībā, kas nav nepieciešamas
Auces novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei un tās šobrīd lieto Auces pašvaldības
SIA "Auces slimnīca", kura arī turpmāk vēlas izmantot un 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 minēto un Nedzīvojamo telpu nomas līguma nosacījumus, nomas maksa
par telpu lietošanu nosakāma 23,12 EUR un papildus PVN mēnesī.
Vadoties no augstāk minētajiem lietas faktiskajiem un juridiskiem apstākļiem, papildus
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Auces novada
dome NOLEMJ:
Iznomāt Auces pašvaldības SIA "Auces slimnīca", reģ.nr. 40003357894, Auces novada
pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas 154,10 m2 platībā, kas atrodas ēkā Tehnikas
ielā 12, Auce, Auces novads, kadastra apzīmējums 46050484805001, nosakot:
1.1.
nomas līguma termiņu līdz 2021.gada 31.jūlijam;
1.2.
nomas maksu 23,12 EUR un papildus PVN mēnesī;
1.3.
telpu izmantošanas mērķi - veselības aprūpes funkciju nodrošināšana.
2. Pilnvarot Auces novada pašvaldības izpilddirektoru Aldi Lerhu noslēgt ar Auces
pašvaldības SIA "Auces slimnīca" Nedzīvojamo telpu nomas līgumu saskaņā ar lēmumam
pievienoto līguma projektu (lēmuma pielikumā).
1.
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Par Auces novada pašvaldības suvenīru pārdošanas izcenojumiem
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, saskaņā ar
Finanšu komitejas 20.07.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Auces novada pašvaldības suvenīru – vinila magnētu (izmērs 70mm x
50mm) pārdošanas izcenojumu par 1 vienību – 0.41 euro (bez PVN).
2. Atbildīgais par Auces novada pašvaldības suvenīru tālāku realizāciju – Tūrisma
informācijas konsultante Evija Želve–Šlaudere.
3. Kontroli pār šā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Aldim Lerham.
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Par ziedojumu pieņemšanu Auces novada kultūras centram
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot
Auces novada domes 2010.gada 22.februāra lēmumu Nr.2.,47.§ “Nolikums par finanšu līdzekļu
vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Auces novada pašvaldības
iestādēs”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Pieņemt ziedojumu no SIA “EK Auce” (reģ.Nr.40003290898) 3 410.22 EUR (trīs tūkstoši
četri simti desmit euro 22 centi) Auces novada kultūras centram XXI Auces novada svētku
un Gunāra Ordelovska XXI starptautiskā pūtēju orķestra festivāla organizēšanai.

2.

Uzdot Auces novada kultūras centram ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada kultūras centra direktorei Lilitai Zāmelei.
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Par Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
Pamatojoties uz Lielauces pagasta pārvaldes vadītājas 2016.gada 28.jūnija iesniegumu
par pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Norakstīt no Lielauces pagasta pārvaldes materiālās vērtības, kas ir nolietojušās un netiek
vairs ekspluatētas:
1.1. Dators+monitors Samsung LCD par bilances vērtību EUR 0.00 (iegādes vērtība
EUR 512.25, uzkrātais nolietojums EUR 512.25);
1.2. Klavieres Rīga par bilances vērtību EUR 0.00 (iegādes vērtība EUR 389.43, uzkrātais
nolietojums EUR 389.43).
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielauces pagasta pārvaldes vadītājai Dinai Melderei.
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Par Auces novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
Auces novada dome, izskatot Auces novada bibliotēkas izstrādāto Auces novada
bibliotēkas lietošanas noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu un ievērojot Auces novada
bibliotēkas nolikuma 46.punktu un Izglītības, kultūras, jaunatnes, un sporta lietu pastāvīgās
komitejas sēdes 13.07.2016. lēmumu (protokols Nr.5), Auces novada dome, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Auces novada bibliotēkas lietošanas noteikumus (pielikumā pie lēmuma) ;
2. Atzīt par spēku zaudējušiem “Auces pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumus”, kas
apstiprināti ar Auces pilsētas domes 20.12.2007. sēdes Nr.12, 12.§ lēmumu.
3. Noteikt, ka par lēmuma izpildes kontroli atbildīga Auces novada bibliotēkas vadītāja
J.Fišere.

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
2016.gada 27.jūlijā

Nr.222
(prot.Nr.7, 17.§)

Par līdzfinansējumu Dobeles partnerības LEADER projektam „Valsts kultūras
pieminekļa - Vecauces evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijas labiekārtošana”
Ievērojot Vecauces draudzes priekšnieka Māra Druvas iesniegumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu LEADER projekta „Valsts kultūras pieminekļa - Vecauces evaņģēliski luteriskās
baznīcas teritorijas labiekārtošana” realizācijai, ņemot vērā apstākli, ka Vecauces evaņģēliski
luteriskā baznīca, „Vecauces luterāņu baznīca”, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, ir
valsts nozīmes kultūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.4850), tā ir pieejama sabiedrības
apskatei un projekts „Valsts kultūras pieminekļa - Vecauces evaņģēliski luteriskās baznīcas
teritorijas labiekārtošana” paredz kultūrvēstures pieminekļa apkārtnes labiekārtošanas darbu
veikšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un
21.pantu, saskaņā ar Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās komitejas
13.07.2016. lēmumu (protokols Nr.5) un Finanšu komitejas 20.07.2016. lēmumu (protokols nr.
7), Auces novada dome, NOLEMJ:
Projekta „Valsts kultūras pieminekļa - Vecauces evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijas
labiekārtošana” apstiprināšanas gadījumā (projekta kopējās izmaksas 3982,40 EUR) garantēt
Auces novada pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai 398,24 EUR (trīs simtus
deviņdesmit astoņus eiro 24 euro centus) apmērā no Auces novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
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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
2016.gada 27.jūlijā

Nr.223
(prot.Nr.7, 18.§)
Par projektu “100 avoti Latvijas simtgadei”

Saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursu finansējuma saņemšanai
no valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas “Multisektoriālie
projekti” aktivitātē „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts
pastāvēšanas simtgadi”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Piedalīties kā partneriem Saldus novada pašvaldības – vadošā partnera projektā “100 avoti
Latvijas simtgadei”, kas tika iesniegts Latvijas vides aizsardzības fondā finansējuma
saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti”.

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt

līdzfinansējumu projektā 1 289.00 eiro
apmērā. Projekta kopējās izmaksas - 80 000.00 eiro.

3. Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski parakstīt ar projekta
iesniegšanu un realizāciju saistītos dokumentus, viņa prombūtnes gadījumā – Auces
novada domes priekšsēdētāja vietnieci Viju Keršus.
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2016.gada 27.jūlijā

Nr.224
(prot.Nr.7, 19.§)

Par Auces Mūzikas skolas dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā
2014.-2020.gadam un projekta līdzfinansējumu
Auces Mūzikas skola vēlas turpināt iesākto sadarbību ar Jaunakmenes mūzikas skolu,
piedaloties Latvijas Lietuvas pārrobežu programmā 2014.-2020.gadam un realizējot projektu
‘’Latvijas – Lietuvas pierobežas kopienu sadarbības iespējas kultūrvides veidošanā un
jaunatnes radošajā izglītošanā’’, kā rezultātā tiks pielietotas informāciju tehnoloģijas mūzikas
izglītībā, organizēta pedagogu tālākizglītība, koncerti, muzikālā izrāde, brasbandu festivāls,
meistarklases, kā arī pusaudžu un pieaugušo izglītošana mūzikā, tādēļ, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome, NOLEMJ:
1. Atbalstīt Auces Mūzikas skolas dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā 2014.-2020.gadam, realizējot projektu ‘’Latvijas – Lietuvas pierobežas
kopienu sadarbības iespējas kultūrvides veidošanā un jaunatnes radošajā izglītošanā’’
(‘’Latvian – Lithuanian border community cooperation in cultural development and
creative youth education’’).
2. Projekta realizācijas laiks 2017.gada februāris – 2018.gada jūlijs (18 mēneši).
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā no
projekta kopējām izmaksām.
4. Projekta kopējais finansējums līdz 55 387.00 euro, Auces novada pašvaldības
līdzfinansējums līdz 8 308.05 euro.
5. Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski parakstīt ar projekta
iesniegšanu saistītos dokumentus, viņa prombūtnes gadījumā – Auces novada domes
priekšsēdētāja vietnieci Viju Keršus.
6. Atbildīgais par projekta realizāciju – Auces Mūzikas skolas direktore Sallija Bankevica.
7. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Aldim Lerham.
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Nr.225
(prot.Nr.7, 20.§)

Par Auces novada Sociālā dienesta dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā 2014.-2020.gadam un projekta līdzfinansējumu
Auces novada Sociālais dienests kopā ar vairākām Zemgales reģiona pašvaldībām un
Zemgales plānošanas reģionu plāno iesaistīties Interreg V-A Latvijas Lietuvas pārrobežu
programmā 2014.-2020.gadam, realizējot projektu “Sociālo pakalpojumu pieejamības un
kvalitātes uzlabošana VidusBaltijas reģionā”, kā rezultātā tiks renovēta Sociālā dzīvojamā māja
“Lielauce”, kā arī rīkotas pieredzes apmaiņas sanāksmes darbiniekiem un nodrošināta dalība
vasaras nometnēs personām ar invaliditāti, tādēļ, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Auces novada dome, nolemj:
1. Atbalstīt Auces novada Sociālā dienesta dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmā 2014.-2020.gadam, realizējot projektu “Sociālo pakalpojumu
pieejamības un kvalitātes uzlabošana VidusBaltijas reģionā” (“Improvement of Quality
and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region”).
2. Projekta realizācijas laiks 2017.gada februāris – 2019.gada janvāris (24 mēneši).
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā no
projekta kopējām izmaksām.
4. Projekta kopējais finansējums līdz 117 778.92 euro, Auces novada pašvaldības
līdzfinansējums līdz 17 666.84 euro.
5. Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski parakstīt ar projekta
iesniegšanu saistītos dokumentus, viņa prombūtnes gadījumā – Auces novada domes
priekšsēdētāja vietnieci Viju Keršus.
6. Atbildīgais par projekta realizāciju – Sociālā dienesta vadītājs Ilmārs Matvejs.
7. Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Aldim Lerham.
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