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. 8
Aucē

2016.gada 31.augustā

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

Izsludinātā darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Par Auces novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizētā investīciju plāna
apstiprināšanu.
Par projektu “Auces novada iedzīvotāju iesaistīšana veselības veicināšanas un
nostiprināšanas pasākumos”.
Par projekta pieteikuma iesniegšanu Latvijas Pašvaldību savienības projektu konkursam.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu “Ezera iela”, Bēnes pagastā, Auces
novadā, un “Ezermala”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140, 2014.gada 28.maija lēmuma
Nr.141 daļēju atcelšanu.
Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu Auces novadā.
Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Kaijas”, Bēnes
pagasts, Auces novads.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem ,,Zeltiņi”, Īles
pagasts, Auces novads, ,,Zeltiņi 1”, Īles pagasts, Auces novads, un ,,Kalnozoli”, Īles
pagasts, Auces novads.
Par nekustamā īpašuma Lejas iela 14A, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Lejas iela 16A, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Pielazdas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Domiķi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Kuģi”, Īles pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Miera iela 15, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Teodora Celma ielā 12-10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Osīši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, pirmās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu izsoli.
Par nekustamā īpašumu „Piesanitas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Par automašīnas GAZ 33023 norakstīšanu un atsavināšanu.
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21. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA ”DACE Z”.
22. Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances.
23. Par Auces novada domes 2016.gada 27.jūlija lēmuma Nr.225 “Par Auces novada Sociālā
dienesta dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam
un projekta līdzfinansējumu” precizēšanu.
24. Par līguma slēgšanu ar SIA “Revidents un grāmatvedis”.
25. Par izglītojamo skaita un pirmsskolas skolotāju likmes vienai izglītojamo grupai
noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādēs.
26. Par darba samaksu no pašvaldības budžeta finansētiem pedagoģiskajiem darbiniekiem
pirmsskolas izglītības iestādēs.
27. Par ēdināšanas izdevumu apmaksu Auces novada vispārējās izglītības iestādēs.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Ģirts Ante, Juris Ābele, Andris Egils Āboliņš, 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, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Valda Zvirbule,
projektu koordinatore Kristīne Ozoliņa, nekustamā īpašuma speciālists Gints Memmēns,
sabiedrisko attiecību speciāliste Gita Šēfere-Šteinberga; laikraksta „Zemgale” reportiere Edīte
Bēvalde.
Nepiedalās: deputāts Vidmants Krapauskis, neierašanās iemesls – personisks; deputāts Valdis
Bergmanis, neierašanās iemesls – personisks.
Sēdes vadītājs ierosina darba kārtībā iekļaut divus papildus jautājumus:
28. Par Auces vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmā un projekta
līdzfinansējumu.
29. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „Kaijkrogs.”
Sēdes vadītājs uzaicina deputātus balsot par papildus jautājumu iekļaušanu darba
kārtībā.
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, jautājumi tiek iekļauti darba kārtībā.
Darba kārtība:
1.
2.
3.

Par Auces novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizētā investīciju plāna
apstiprināšanu.
Par projektu “Auces novada iedzīvotāju iesaistīšana veselības veicināšanas un
nostiprināšanas pasākumos”.
Par projekta pieteikuma iesniegšanu Latvijas Pašvaldību savienības projektu konkursam.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu “Ezera iela”, Bēnes pagastā, Auces
novadā, un “Ezermala”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140, 2014.gada 28.maija lēmuma
Nr.141 daļēju atcelšanu.
Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu Auces novadā.
Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Kaijas”, Bēnes
pagasts, Auces novads.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem ,,Zeltiņi”, Īles
pagasts, Auces novads, ,,Zeltiņi 1”, Īles pagasts, Auces novads, un ,,Kalnozoli”, Īles
pagasts, Auces novads.
Par nekustamā īpašuma Lejas iela 14A, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Lejas iela 16A, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Pielazdas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Domiķi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Kuģi”, Īles pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Miera iela 15, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Teodora Celma ielā 12-10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Osīši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, pirmās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu izsoli.
Par nekustamā īpašumu „Piesanitas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Par automašīnas GAZ 33023 norakstīšanu un atsavināšanu.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA ”DACE Z”.
Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances.
Par Auces novada domes 2016.gada 27.jūlija lēmuma Nr.225 “Par Auces novada Sociālā
dienesta dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam
un projekta līdzfinansējumu” precizēšanu.
Par līguma slēgšanu ar SIA “Revidents un grāmatvedis”.
Par izglītojamo skaita un pirmsskolas skolotāju likmes vienai izglītojamo grupai
noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādēs.
Par darba samaksu no pašvaldības budžeta finansētiem pedagoģiskajiem darbiniekiem
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Par ēdināšanas izdevumu apmaksu Auces novada vispārējās izglītības iestādēs.
Par Auces vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmā un projekta
līdzfinansējumu.
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „Kaijkrogs”.
1.§
Par Auces novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu
(ziņo: K.Ozoliņa, Kaminskis)

Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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:
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Pieņemt lēmumu Nr.226 „Par Auces novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
2.§
Par projektu “Auces novada iedzīvotāju iesaistīšana
veselības veicināšanas un nostiprināšanas pasākumos”
(ziņo: V.Zvirbule; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.227 „Par projektu “Auces novada iedzīvotāju iesaistīšana veselības
veicināšanas un nostiprināšanas pasākumos””. Lēmums pievienots protokolam.
3.§
Par projekta pieteikuma iesniegšanu
Latvijas Pašvaldību savienības projektu konkursam
(ziņo: K.Ozoliņa; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.228 „Par projekta pieteikuma iesniegšanu Latvijas Pašvaldību savienības
projektu konkursam”. Lēmums pievienots protokolam.
4.§
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu “Ezera iela”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, un “Ezermala”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.229 „Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu “Ezera iela”,
Bēnes pagastā, Auces novadā, un “Ezermala”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
5.§
Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140,
2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 daļēju atcelšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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:
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Pieņemt lēmumu Nr.230 „Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140,
2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 daļēju atcelšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
6.§
Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.231 „Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu Auces novadā”. Lēmums
pievienots protokolam.

7.§
Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.232 „Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajās zemes
vienībās”. Lēmums pievienots protokolam.
8.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam ,,Kaijas”, Bēnes pagasts, Auces novads
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.233 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Kaijas”, Bēnes pagasts, Auces novads”. Lēmums pievienots protokolam.
9.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem
,,Zeltiņi”, Īles pagasts, Auces novads, ,,Zeltiņi 1”, Īles pagasts, Auces novads,
un ,,Kalnozoli”, Īles pagasts, Auces novads
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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:
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Pieņemt lēmumu Nr.234 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem
īpašumiem ,,Zeltiņi”, Īles pagasts, Auces novads, ,,Zeltiņi 1”, Īles pagasts, Auces novads, un
,,Kalnozoli”, Īles pagasts, Auces novads”. Lēmums pievienots protokolam.
10.§
Par nekustamā īpašuma Lejas iela 14A, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.235 „Par nekustamā īpašuma Lejas iela 14A, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
11.§
Par nekustamā īpašuma Lejas iela 16A, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.236 „Par nekustamā īpašuma Lejas iela 16A, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
12.§
Par nekustamā īpašuma „Pielazdas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.237 „ Par nekustamā īpašuma „Pielazdas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

13.§
Par nekustamā īpašuma „Domiķi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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:
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Pieņemt lēmumu Nr.238 „Par nekustamā īpašuma „Domiķi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
14.§
Par nekustamā īpašuma „Kuģi”, Īles pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.239 „Par nekustamā īpašuma „Kuģi”, Īles pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
15.§
Par nekustamā īpašuma Miera iela 15, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.240 „Par nekustamā īpašuma Miera iela 15, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
16.§
Par dzīvokļa īpašuma Teodora Celma ielā 12-10,
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.241 „Par dzīvokļa īpašuma Teodora Celma ielā 12-10, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
17.§
Par nekustamā īpašuma „Osīši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.242 „Par nekustamā īpašuma „Osīši”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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18.§
Par nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu izsoli
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.243 „Par nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu izsoli”. Lēmums pievienots
protokolam.

19.§
Par nekustamā īpašumu „Piesanitas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.244 „Par nekustamā īpašumu „Piesanitas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
20.§
Par automašīnas GAZ 33023 norakstīšanu un atsavināšanu
(ziņo: A.Lerhs; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.245 „Par automašīnas GAZ 33023 norakstīšanu un atsavināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
21.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA ”DACE Z”
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.246 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA ”DACE Z””.
Lēmums pievienots protokolam.
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22.§
Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances
(ziņo: G.Kaminskis; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.247 „Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances”. Lēmums pievienots
protokolam.
23.§
Par Auces novada domes 2016.gada 27.jūlija lēmuma Nr.225 “Par Auces novada
Sociālā dienesta dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā 2014.-2020.gadam un projekta līdzfinansējumu” precizēšanu
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.248 „Par Auces novada domes 2016.gada 27.jūlija lēmuma Nr.225 “Par
Auces novada Sociālā dienesta dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā
2014.-2020.gadam un projekta līdzfinansējumu” precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
24.§
Par līguma slēgšanu ar SIA “Revidents un grāmatvedis”
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.249 „Par līguma slēgšanu ar SIA “Revidents un grāmatvedis””. Lēmums
pievienots protokolam.
25.§
Par izglītojamo skaita un pirmsskolas skolotāju likmes
vienai izglītojamo grupai noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādēs
(ziņo: V.Zvirbule, I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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:
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Pieņemt lēmumu Nr.250 „Par izglītojamo skaita un pirmsskolas skolotāju likmes vienai
izglītojamo grupai noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādēs”. Lēmums pievienots protokolam.
26.§
Par darba samaksu no pašvaldības budžeta finansētiem
pedagoģiskajiem darbiniekiem pirmsskolas izglītības iestādēs
(ziņo: V.Zvirbule; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.251 „Par darba samaksu no pašvaldības budžeta finansētiem
pedagoģiskajiem darbiniekiem pirmsskolas izglītības iestādēs”. Lēmums pievienots
protokolam.
27.§
Par ēdināšanas izdevumu apmaksu Auces novada vispārējās izglītības iestādēs
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.252 „Par ēdināšanas izdevumu apmaksu Auces novada vispārējās
izglītības iestādēs”. Lēmums pievienots protokolam.

28.§
Par Auces vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmā
un projekta līdzfinansējumu
(ziņo: I.Špela; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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.253 „Par Auces vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+
programmā un projekta līdzfinansējumu”. Lēmums pievienots protokolam.
29.§
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kaijkrogs”
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, A.E.Āboliņš, 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:
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Pieņemt lēmumu Nr.254 „ Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kaijkrogs””. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.00.

Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

Protokols parakstīts ________________

G.Kaminskis
E.Lintiņa

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 31.augustā

Nr.226
(prot.Nr.8, 1.§)

Par Auces novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, kā arī Ministru kabineta
informatīvo ziņojumu „Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas
principiem ES fondos 2014. – 2020.gadam” (apstiprināts 23.09.2014.), ņemot vērā domes
Attīstības, plānošanas un vides komitejas sēdes 24.08.2015. lēmumu (prot.Nr.8), Auces novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Auces novada attīstības programmas
2015. – 2018.gadam (Pielikums).

investīciju

plāna aktualizāciju

2. Publicēt paziņojumu par Auces novada attīstības programmas investīciju plāna
aktualizācijas 2015.-2018.gadam apstiprināšanu pašvaldības mājas lapā www.auce.lv un
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Auces Novada Vēstis”.
3. Lēmumu un apstiprināto Auces novada attīstības programmas investīciju plāna
aktualizāciju 2015. – 2018.gadam divu nedēļu laikā nosūtīt LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai papīra formātā un elektroniskā formātā, elektronisko versiju
nosūtīt Zemgales plānošanas reģionam.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

APSTIPRINĀTS
ar Auces novada domes 31.08.2016.
lēmumu Nr.226 (prot.Nr.8, 1.§)

Investīciju plāns

Nr.

Projekta nosaukums

Atbilst.
Papildi. ar
VP un
citiem proj.
SAM*

Indikatīvās
projekta
izmaksas
(EUR)

Finanšu resursi

Atbildīgie/Partneri

Projekta Projekta plānotie darbības
ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
laiks
rādītāji

IP1: Līdzsvarota attīstība
VP1: Efektīva pārvalde un veiksmīga sadarbība
RV1.1: Uzlabota pašvaldības pakalpojumu pieejamība un kvalitāte
12’000
Pašvaldības
ANP izpilddirektors, 2015-2018
finansējums , ES ANP Attīstības nodaļa
fondu līdzekļi,
citu fondu
līdzekļi

1. Auces novada pašvaldības
VP1
Celta pašvaldības darbinieku
darbinieku kapacitātes
kapacitāte, paaugstināta
stiprināšana, paaugstinot
kvalifikācija, popularizēti
kvalifikāciju, popularizējot
labās prakses piemēri, nodota
labo praksi, apmainoties
pieredze un apgūta pieredze,
pieredzē, tādējādi ceļot sniegto
pieaugusi sniegto
pakalpojumu kvalitāti.
pakalpojumu kvalitāte.
IP2: Attīstīta, konkurētspējīga sociālā infrastruktūra
VP2: Attīstīti un pieejami izglītības, sporta, kultūras, veselības un sociālie pakalpojumi
RV2.1: Attīstīti un pieejami izglītības pakalpojumi
2. Auces vidusskolas telpu
VP2
6., 7., 8., 9., 663’720
Pašvaldības
Auces vidusskola, ANP 2015–2018 Izremontētas telpas Auces
remonts un aprīkojuma iegāde, 1SAM
10., 11., 12.
finansējums , ES Izglītības, kultūras un
vidusskolā un iegādāts
apkārtnes labiekārtošana.
8.1.2.
fondu līdzekļi
sporta nodaļa, ANP
nepieciešamais aprīkojums,
Attīstības nodaļa
labiekārtota apkārtne.

3. Bēnes
3
vidusskolas telpu
VP2
remonts
.
un aprīkojuma iegāde, 1SAM
apkārtnes
1
labiekārtošana.
8.1.2.
.

6., 7., 8., 9., 220’000
13.

Pašvaldības
Bēnes vidusskola, ANP 2015-2018 Izremontētas telpas Bēnes
finansējums , ES Izglītības, kultūras un
vidusskolā un iegādāts
fondu līdzekļi
sporta nodaļa, ANP
nepieciešamais aprīkojums,
Attīstības nodaļa
labiekārtota apkārtne

Piezīmes
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Nr.

Atbilst.
Papildi. ar
VP un
citiem proj.
SAM*

Projekta nosaukums

4. PII telpu remonti, mēbeļu un
aprīkojuma iegāde, teritoriju
labiekārtošana un apkārtnes
labiekārtošanai nepieciešamā
aprīkojuma iegāde

Indikatīvās
Projekta Projekta plānotie darbības
projekta
Finanšu resursi Atbildīgie/Partneri ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
izmaksas
laiks
rādītāji
(EUR)
223’196
Pašvaldības
PII, ANP Izglītības,
2015–2018 Izremontētas telpas,
finansējums , ES kultūras un sporta
iegādātas mēbeles, iegādāts
fondu līdzekļi
nodaļa, ANP Attīstības
aprīkojums Auces novada
nodaļa
PII. Labiekārtotas PII
teritorijas un iegādāts
nepieciešamais aprīkojums
PII teritoriju labiekārtošanai
Auces novadā.
70’800
Pašvaldības
Profesionālās ievirzes 2015-2018 Izremontētas profesionālās
finansējums,
izglītības iestādes, ANP
ievirzes izglītības iestāžu
piesaistītie
Izglītības, kultūras un
telpas, papildināta materiāli
finanšu līdzekļi. sporta nodaļa, ANP
tehniskā bāze, labiekārtota
Attīstības nodaļa
apkārtne.

VP 2

6., 8., 9.

5. Profesionālās ievirzes
VP2
izglītības iestāžu telpu remonts
un materiāli tehniskās bāzes
papildināšana, apkārtnes
labiekārtošana.

6., 8., 9.

6. Izglītības iestāžu (vispārējās un VP2
profesionālās ievirzes
3
izglītības iestāžu)
SAM
energoefektivitātes
4.2.2.
paaugstināšana

2., 3., 4., 5.

1’413’855

Pašvaldības
resursi,
piesaistītais
finansējums

7. Inovatīvu IKT risinājumu
ieviešana mācību procesā un
mācību vides ergonomiska
iekārtošana vispārējās
izglītības iestādēs

2., 3., 4.,9.

96’000

Pašvaldības
Vispārējās izglītības
finansējums , ES iestādes, ANP
fondu līdzekļi
Izglītības, kultūras un
sporta nodaļa, ANP
Attīstības nodaļa

Ieviesti inovatīvi IKT
risinājumi mācību procesa
nodrošināšanai un
ergonomiski iekārtota
mācību vide Auces novada
vispārējās izglītības iestādēs.

2., 3., 4., 5., 18’000
9.

Pašvaldības
Vispārējās izglītības
finansējums , ES iestādes, ANP
fondu līdzekļi
Izglītības, kultūras un
sporta nodaļa, ANP
Attīstības nodaļa

2015–2018 Veikti atbalsta pasākumi
izglītojamo talantu atklāšanai
un izkopšanai; atbalsta
pasākumi izglītojamajiem ar
mācību grūtībām un
mācīšanās traucējumiem;
nodrošināts nepieciešamais
pedagoģiskais un atbalsta
personāls

VP2
1

SAM
8.1.2.

8. Atbalsta pasākumi vispārējās VP2
un profesionālās ievirzes
izglītības iestādēm izglītojamo 2SAM
individuālo kompetenču
8.3.2.
attīstības pilnveidei

ANP izpilddirektors,
2015-2018 Veikti energoefektivitātes
izglītības iestādes, ANP
pasākumi Auces novada
Izglītības, kultūras un
vispārējās un profesionālās
sporta nodaļa, ANP
ievirzes izglītības iestādēs.
Attīstības nodaļa

Piezīmes
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Nr.

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
Finanšu resursi Atbildīgie/Partneri
izmaksas
(EUR)
2., 3., 4., 5., 14’000
Pašvaldības
Vispārējās izglītības
8.
finansējums , ES iestādes, ANP
fondu līdzekļi
Izglītības, kultūras un
sporta nodaļa, ANP
Attīstības nodaļa

Atbilst.
Papildi. ar
VP un
citiem proj.
SAM*

9. Vispārējās un profesionālās
VP2
ievirzes izglītības iestāžu
pedagogu praktiskās pieredzes 2SAM
apguves veicināšana un
8.3.2.
kvalifikācijas paaugstināšana,
pedagogu pieredzes apmaiņa
ārvalstīs, savas iestādes labās
prakses un audzēkņu/skolēnu
sasniegumu popularizēšana.

RV2.2: Attīstīti un pieejami sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumi
10. Sporta halles būvniecība Auces VP2
2., 12.
2’500’000
pilsētā pie Auces vidusskolas
1
SAM
8.1.2.

285’000

Projekta Projekta plānotie darbības
ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
laiks
rādītāji
2015–2018 Pedagogi apguvuši praktisko
pieredzi, popularizējuši labo
praksi gan Latvijā, gan
ārzemēs, paaugstinājuši
kvalifikāciju.

Pašvaldības
ANP izpilddirektors, 2015-2018 Uzbūvēta sporta halle Aucē
finansējums , ES izglītības iestādes, ANP
pie Auces vidusskolas.
fondu līdzekļi
Izglītības, kultūras un
sporta nodaļa, ANP
Attīstības nodaļa
Pašvaldības
ANP izpilddirektors,
2015-2018
finansējums , ES ANP Izglītības, kultūras
fondu līdzekļi
un sporta nodaļa, ANP
Attīstības nodaļa

Rekonstruēts stadions Aucē
pie Auces vidusskolas.
Uzlabota sporta iespēju
pieejamība un infrastruktūra.

11. Stadiona rekonstrukcija Auces VP2
pilsētā pie Auces vidusskolas 1SAM
8.1.2.

2., 12.

12. Bērnu rotaļu un veselīga
dzīvesveida laukumu
labiekārtošana Auces novadā

VP2

10., 11., 13. 60’000

Pašvaldības
ANP izpilddirektors, 2015-2018 Papildināts un atjaunots
finansējums , ES pagastu pārvalžu
bērnu rotaļu un veselīga
fondu līdzekļi
vadītāji, ANP Attīstības
dzīvesveida laukumu
nodaļa
aprīkojums, labiekārtotas
teritorijas.

13. Skrejceļa seguma uzlikšana
sporta laukumā pie Bēnes
vidusskolas.

VP2
1
SAM
8.1.2.

3., 12.

30’000

Pašvaldības
ANP izpilddirektors,
2015-2018 Uzlikts skrejceļa segums
finansējums , ES Bēnes vidusskola, ANP
sporta laukumā pie Bēnes
fondu līdzekļi
Izglītības, kultūras un
vidusskolas.
sporta nodaļa, ANP
Attīstības nodaļa

Piezīmes
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Nr.

Projekta nosaukums

Atbilst.
Papildi. ar
VP un
citiem proj.
SAM*

RV2.3: Attīstīti un pieejami kultūras pakalpojumi
14. Auces novada svētki un
VP2
15.
Gunāra Ordelovska
starptautiskais pūtēju orķestru
festivāla organizēšana

Indikatīvās
projekta
izmaksas
(EUR)

Finanšu resursi

Atbildīgie/Partneri

Projekta Projekta plānotie darbības
ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
laiks
rādītāji

81’500

Pašvaldības
Auces novada Kultūras 2015-2018 Realizētas kultūras,
finansējums , ES centrs, ANP Izglītības,
izglītojošas aktivitātes,
fondu līdzekļi
kultūras un sporta
izveidojušies un
nodaļa, ANP Attīstības
nostiprinājušies starptautiski
nodaļa
kultūras sakari, pieejama
profesionālā un
amatiermāksla

15. Auces novada Kultūras centra VP2
un tā filiāļu telpu
remonti/rekonstrukcijas un
aprīkojuma iegāde

16.

106’110

Pašvaldības
Auces novada Kultūras 2015-2018 Izremontētas/rekonstruētas
finansējums , ES centrs, ANP Izglītības,
telpas Auces novada
fondu līdzekļi
kultūras un sporta
Kultūras centrā, tā filiālēs,
nodaļa, ANP Attīstības
iegādāts un uzstādīts
nodaļa
nepieciešamais aprīkojums.

16. Vecauces muižas kompleksa VP2
attīstība, veidojot integrētu un SAM
tematiski vienotu tūrisma un 55.5.1.
kultūras pakalpojumu

14., 15.

500 000.00

ES fondu
LLU mps „Vecauce”, 2016-2022 Valsts nozīmes (Vecauces
līdzekļi, LLU
biedrība “Vecauces
muižas apbūve, pils,
mps „Vecauce” muiža”, Auces novada
dārznieka māja, lielā klēts)
pašvaldība
un vietējās nozīmes (parks,
kūts, klēts) arhitektūras
pieminekļu izpēte,
rekonstrukcijas projektu
izstrāde, atjaunošana,
konservācija, pārbūve,
restaurācija, labiekārtošana.

RV2.4: Attīstīti un pieejami veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi
17. Jaunu alternatīvu sociālo
VP2
18.
150’000
pakalpojumu ieviešana Auces
novadā, iekārtojot Sociālās
mājas.
18. K/S „Auces slimnīca” telpu
piemērošana dienas centra
/pansionāta vajadzību
nodrošināšanai.

VP2

17.

200’000

Pašvaldības
Auces novada Sociālais 2015-2018 Ēkas telpu rekonstrukcija,
finansējums , ES dienests, ANP
izveidojot telpas piemērotas
fondu līdzekļi
Attīstības nodaļa
senioriem.
Pašvaldības
Auces novada Sociālais 2015-2018 Ēkas telpas piemērotas
finansējums , ES dienests, ANP
dienas centra/ pansionāta
fondu līdzekļi
Attīstības nodaļa
vajadzībām

Piezīmes
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Nr.

Projekta nosaukums

Atbilst.
Papildi. ar
VP un
citiem proj.
SAM*

Indikatīvās
projekta
izmaksas
(EUR)

Finanšu resursi

Atbildīgie/Partneri

Projekta Projekta plānotie darbības
ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
laiks
rādītāji

Piezīmes

IP3: Nodrošināta kvalitatīva tehniskā un vides infrastruktūra
VP3: Droša un sakārtota dzīves un darba vide
RV3.1: Attīstīta satiksmes un sakaru infrastruktūra un nodrošināta ģeogrāfiskā mobilitāte
19. Miera ielas rekonstrukcija
VP3
21., 22., 23. 835’800
Piesaistītie ES ANP izpilddirektors,
2015-2018 Rekonstruēta Miera iela
4
Aucē
SAM
fondu līdzekļi, ANP Attīstības nodaļa
Auces pilsētā. Veikta
3.3.1.
pašvaldības
apakšzemes komunikāciju
līdzfinansējums.
rekonstrukcija, rekonstruētas
ietves.
20. Dzelzceļa pārbrauktuves
VP3
izbūve uz Puškina ielas Auces
pilsētā.

21.

720’000

21. Apgaismojuma infrastruktūras VP3
rekonstrukcija un izveidošana
Auces novadā

19., 20., 22., 63’000
23.

22. Tranzītielu rekonstrukcija
Auces pilsētā, Auces novadā

VP3

24.

23. Gājēju celiņu un ietvju
ierīkošana Auces novadā

VP3

19., 20., 21., 250’000
22.

Pašvaldības
ANP izpilddirektors, 2015-2018 Ierīkoti gājēju celiņi un
finansējums , ES pagasta pārvalžu
ietves Auces novadā
fondu līdzekļi
vadītāji, ANP Attīstības
nodaļa, A/S Latvijas
valsts ceļi

24. Auces pilsētas vēsturiskā
centra atjaunošana

VP3

19.,20.,21.,22 50 000
.,23.

Pašvaldības
Auces novada
finansējums , ES pašvaldība
fondu līdzekļi
(LEADER)

1’477’700

Piesaistītie ES ANP izpilddirektors,
2015-2018 Izbūvēta dzelzceļa
fondu līdzekļi, ANP Attīstības nodaļa
pārbrauktuve Aucē.
pašvaldības
līdzfinansējums.
Pašvaldības
ANP izpilddirektors,
2015-2018 Rekonstruēta apgaismojuma
finansējums , ES pagastu pārvalžu
infrastruktūra Auces novada
fondu līdzekļi
vadītāji, ANP Attīstības
Auces pilsētā un ciemos.
nodaļa
Piesaistītie ES
ANP izpilddirektors, 2015-2018 Rekonstruēts Auces pilsētas
fondu līdzekļi, ANP Attīstības nodaļa
Raiņa ielas posms un
pašvaldības
Jelgavas ielas posms
līdzfinansējums.

2017-2020 Atjaunots vēsturiskais
pilsētas centrs, atjaunojot un
labiekārtojot Aspazijas
laukumu vēsturiskā veidolā.

Ir tāme gājēju
celiņiem Bēnē.
Ietve gar
Sniķeres ielu
Bēnē (valsts
ceļš V113)
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Nr.

Projekta nosaukums

Atbilst.
Papildi. ar
VP un
citiem proj.
SAM*

Indikatīvās
projekta
izmaksas
(EUR)

Finanšu resursi

Atbildīgie/Partneri

Projekta Projekta plānotie darbības
ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
laiks
rādītāji

Piezīmes

Pašvaldības ceļi un ielas
25. Ceļu ar grants segumu
rekonstrukcija Auces novadā

VP3

23., 29., 30. 1’400’000

26. Ielu ar grants segumu
rekonstrukcija Auces novadā

VP3

21., 23.,27

223’000

Pašvaldības
finansējums

ANP izpilddirektors,
pagastu pārvalžu
vadītāji

27. Ielu asfaltēšana un
asfaltseguma atjaunošana
Auces novadā

VP3

21.,
455’000
23.,26.,28.,29
.

Pašvaldības
finansējums

ANP izpilddirektors,
pagastu pārvalžu
vadītāji

25., 26., 27. 1’050’000

Piesaistītie ES SIA "Auces komunālie 2015-2018 Sakārtota ūdenssaimniecība
fondu līdzekļi, pakalpojumi"
Auces novadā
kapitālsabiedrība
s
līdzfinansējums

RV3.2: Sakārtota komunālā saimniecība
28. Ūdenssaimniecības attīstība
VP3
Auces novadā

29. Kapu labiekārtošana Auces
novadā

VP3

21’500

Pašvaldības
ANP izpilddirektors,
finansējums , ES pagastu pārvalžu
fondu līdzekļi
vadītāji
(LAD)

Pašvaldības
finansējums

Pagastu pārvalžu
vadītāji, SIA "Auces
komunālie
pakalpojumi"

2015-2018 Rekonstruēts ceļu grants
segums, rekonstruētas
caurtekas un grāvji Auces
novada ceļiem ar grants
segumu
2012-2018 Rekonstruēts ielu grants
segums, rekonstruētas
caurtekas un grāvji Auces
novada ielām ar grants
segumu
2015-2018 Rekonstruēts ielu
asfaltbetona segums, ieklāts
asfaltbetona segums,
rekonstruētas caurtekas un
grāvji Auces novada ielām

2015-2018 Paplašinātas, labiekārtotas
kapu teritorijas Auces
novadā

Bēnes ciemā –
ūdenssaimniecī
bas
sakārtošana.
Vītiņu
ūdenssaimniecī
bas
infrastruktūras
pievienošana
Auces pilsētās
ūdenssaimniecī
bas
infrastruktūrai
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Nr.

Projekta nosaukums

Atbilst.
Papildi. ar
VP un
citiem proj.
SAM*

Indikatīvās
projekta
izmaksas
(EUR)

Finanšu resursi

RV3.3: Drošas un labiekārtotas sabiedriskas nozīmes teritorijas un objekti
30. Bēnes pakalpojumu centra
VP3
23.
134’000
Pašvaldības
Stacijas ielā 8
finansējums , ES
energoefektivitātes
SAM
fondu līdzekļi
paaugstināšana
4.2.2.
un apkārtnes labiekārtošana

Atbildīgie/Partneri

Projekta Projekta plānotie darbības
ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
laiks
rādītāji

ANP izpilddirektors,
2015-2018
pagasta pārvaldes
vadītājs, ANP Attīstības
nodaļa

Piezīmes

Izremontētas saimniecības
ēkas telpas un veikta jumta
seguma atjaunošana Stacijas
ielā 8, Bēnē.
Rekonstruēta katlu māja,
siltināta ēkas fasāde.
Iežogota atkritumu
savākšanas vieta, ierīkots
stāvlaukums un ieklāts bruģis
pagalmā.

SAM 3.3.1.
Prioritārā projekta ideja: Miera ielas rekonstrukcija (0.672 km) Aucē, veicinot uzņēmējdarbības attīstību novadā.
Projekta idejas pamatojums: Ielas segums ir nekvalitatīvs, intensīvai satiksmei un smagajai transporta tehnikai nepiemērots. Gājēju kustībai nepiemērota
ietve, kas apdraud darbinieku pārvietošanās drošību.
Attīstības plānošanas dokumenta „Auces novada Attīstības programma 2012. – 2018.gadam” 1.5.2. SVID analīzes tabulā „Uzņēmējdarbības vide” kā viens
no draudiem minēts - esošo uzņēmēju aiziešana no novada teritorijas, neattīstoties infrastruktūrai, galvenokārt ceļu infrastruktūrai.
Šajā ielā darbojas vislielākais uzņēmums pēc strādājošo skaita un 5. lielākais apgrozījuma ziņā Auces novadā - uzņēmums SIA „EK Auce”, adrese: Miera
iela 27. Uzņēmuma darbības virzieni: bērnu, vīriešu un sieviešu apģērbu un citu šūšanas izstrādājumu ražošana. Uz doto brīdi uzņēmumā nodarbināti 180
darbinieki. Uzņēmums plāno izveidot jaunas darba vietas.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
- Ielas rekonstrukcija. Ielas asfalta segums ir nolietojies, katru gadu pašvaldībai ir jāiegulda naudas līdzekļi bedrīšu remontam. Ir jārekonstruē abās
ielas pusēs esošās ietves, jo to segums ir klasificējams kā nobrucis;
- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija;
- Kanalizācijas tīklu un kolektora rekonstrukcija;
- Centrālapkures tīklu rekonstrukcija;
- Lietus ūdens kanalizācijas izbūve.

SAM 5.5.1.
Projekta ideja: Vecauces muižas kompleksa attīstība, veidojot integrētu un tematiski vienotu tūrisma un kultūras pakalpojumu
Projekta idejas pamatojums: Vecauces muižas komplekss ir Auces novada simbols, kas nodrošina Auces novada atpazīstamību Latvijā un ārpus Latvijas
robežām. Vecauces muižas kompleksā saimnieko SIA "LLU MPS "Vecauce"', piedāvājot telpas dažādām svinībām, konferencēm, naktsmītnes un iespēju
baudīt dažādus kultūras pasākumus. Vecauces vārds daudziem saistās ar Latvijas Lauksaimniecības Universitātes studentiem, kas Vecaucē iziet praksi.
Taču tikpat plašu rezonansi Vecauces muiža ir ieguvusi kopjot mūslaiku kultūras tradīcijas: aktīvi piedaloties Muižu un piļu asociācijas pasākumos,
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Leģendu nakts pasākumos. Ļoti nozīmīga loma ir arī Auces novada svētku kontekstā, atklājot svētkus ar nakts koncertu, organizējot novada svētku un
tematiskus pasākumus parkā. Ir izveidota biedrība "Vecauces muiža", kura jau īstenojusi dažādas aktivitātes, lai piesaistītu apmeklētājus Vecauces muižas
kompleksam, kā arī īstenojot projektus, kuros ir iegādāta skaņas, gaismas aparatūra, izgatavoti vēsturiski pamatoti muižnieku aprindu sieviešu un vīriešu
tērpi, veikta mazās klēts izpēte, ir apkopota un izveidota Vecauces muižas ekspozīcija (ekspozīcijas autore Ina Līne). Visas šīs aktivitātes tiek veiktas, lai
uzturētu un saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu, kas pieejams ikvienam.
Projekta aktivitāšu raksturojums: Vecauces muižas pils restaurācija un rekonstrukcija.

Nr. Projekta nosaukums

1.

Papildi. Indikatīvā
ES vai cits
Pašvaldība
Valsts
Atbilst ar
s projekta
ārējais
s finansē.,
finansē.,
. VP citiem izmaksas
finansē.,
EUR
EUR
proj. (EUR)
EUR

Miera ielas rekonstrukcija (0.672 km) Aucē,
VP 3
veicinot uzņēmējdarbības attīstību novadā.

1.1. Ielas rekonstrukcija

1.2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

20.,21.,
835 800.00 100296.00 710430.00 25074.00
22.

355800.00 42696.00

128000.00 15360.00

302430.00 10674.00

Projekta Projekta plānotie darbības
ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie
laiks
rādītāji

2015. –
2018.

Attīstības
nodaļa; SIA
„Auces
Rekonstruēta Miera iela Aucē
komunālie
0.672 km garumā
pakalpojumi
; SIA „EK
Auce”
Rekonstruēta Miera ielas
brauktuve 0.672 km garumā,
rekonstruēta ietve abās ielas
pusēs 1.6128 m2 apjomā.
Atbalstīts 1 komersants.

108800.00 3840.00

Rekonstruēti esošie
ūdensapgādes tīkli, nodrošināts
kvalitatīvs kvalitatīvs
ūdensapgādes pakalpojums.

1.3. Kanalizācijas tīklu un kolektora rekonstrukcija

152000.00 18240.00

129200.00 4560.00

Rekonstruēti esošie
kanalizācijas tīkli un kolektors,
nodrošināts kvalitatīvs
kvalitatīvs kanalizācijas
pakalpojums.

1.4. Centrālapkures tīkla rekonstrukcija

40000.00

34000.00

Rekonstruēts esošais
centrālapkures tīkls, nodrošinot
kvalitatīvu pakalpojumu.

4800.00

1200.00

Atbildīgie/
Partneri
Piezīmes
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1.5. Lietus ūdens kanalizācijas izbūve

160000.00 19200.00

136000.00 4560.00

Visā rekonstruējamās ielas
posmā izbūvēta lietus ūdens
kanalizācija

Paskaidrojumi:
* SAM – specifiskais atbalsta mērķis
1
SAM 8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi. ( Dabaszinātņu kabinetu iekārtošana pamatizglītības programmas īstenošanai; Inovatīvu IKT risinājumu
ieviešana mācību procesā un mācību vides ergonomiska iekārtošana vispārējās izglītības iestādēs; Vispārizglītojošo skolu sporta zāļu un laukumu sakārtošana).
2
SAM 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. (Atbalsta pasākumi izglītojamo talantu atklāšanai un
izkopšanai; Atbalsta pasākumi izglītojamiem ar mācību grūtībām un mācīšanās traucējumiem; Mācīšanās traucējumu diagnosticēšana; Nepieciešamā pedagoģiskā un
atbalsta personāla nodrošināšana; Iesaistīto pedagogu kompetences pilnveide t.sk. uzņēmējspēju, IKT, u.c. kompetenču un prasmju attīstība; Labās prakses apmaiņa
individualizētas mācību pieejas īstenošanā).
3
SAM 4.2.2. Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana pašvaldību publiskajā infrastruktūrā. (Investīcijas pašvaldību ēku renovācijā
energoefektivitātes paaugstināšanai, kā arī lokālo siltumavotu rekonstrukcijā (kā papildelements), t.sk. veicot pielāgošanu atjaunojamo energoresursu izmantošanai).
4
SAM 3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un vietējo uzņēmēju vajadzībām. (Uzņēmējdarbības vides uzlabošanai investoru piesaistei un darbavietu radīšanai, kā arī infrastruktūras
trūkumu esošajiem uzņēmumiem novēršanai).
5
SAM 5.5.1 Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus

NOVADA ATTĪSTĪBAI BŪTISKIE VALSTS UN CITU IESTĀŽU KOMPETENCĒ ESOŠIE PROJEKTI
Nr.

Projekta nosaukums

Atbilst. Papildi.
VP un ar citiem
SAM* proj.

Indikatīvās
projekta
izmaksas
(EUR)

Finanšu resursi

Atbildīgie/
Partneri

Projekta
ieviešanas
laiks

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Valsts ceļi
1. Ceļa P96 posma Bēne - Auce
rekonstrukcija 13,3 km

VP3

3325000

Piesaistītais ES
finansējums, valsts
līdzfinansējums
Piesaistītais ES
finansējums, valsts
līdzfinansējums

A/S Latvijas 2012-2018
valsts ceļi.

Rekonstruēts ceļa P96 Bēne-Auce posms 13.3 km
garumā.

A/S Latvijas 2012-2018
valsts ceļi.

Rekonstruēts ceļa V1118 posms no krustojuma ar
P104 - Lielauces centram 2.3 km. Rekonstruēts 1.6
km posms un ieklāts asfaltbetona segums un 0.7 km
garumā rekonstruēts asfaltbetona segums.
Sagatavota grants seguma pamatne 8.2 km garumā,
izveidoti lietus ūdens novadgrāvji, izbūvētas
caurtekas izbūve, ieklāts asfaltbetona segums;
rekonstruēts asfaltbetona segums 2.2 km garumā
(Īles ciema robeža līdz Īles sanatorijai).
Sagatavota grants seguma pamatne 17 km garumā,
izveidoti lietus ūdens novadgrāvji, izbūvētas
caurtekas.

2. Ceļa V1118 krustojums ar P104 - VP3
Lielauces centrs 2,3 km
rekonstrukcija

575000

3. Ceļa V1128 Lielauce - Īle
rekonstrukcija un asfaltbetona
seguma uzklāšana 10,4 km garā
posmā

VP3

2600000

Piesaistītais ES
A/S Latvijas
finansējums, valsts valsts ceļi.
līdzfinansējums

4. Ceļa Ukri - Bēne V1113
rekonstrukcija 17 km

VP3

425000

Piesaistītais ES
A/S Latvijas
finansējums, valsts valsts ceļi.
līdzfinansējums
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Nr.

Projekta nosaukums

5. Ceļa Ķevele - Auce V1117
rekonstrukcija 5,3 km

Atbilst. Papildi.
VP un ar citiem
SAM* proj.
VP3

6. Ceļa P104 posmu rekonstrukcija VP3
un asfaltbetona seguma ieklāšana.
Posmi: Vītiņi - Auce 2,8 km,
Lielauces iela 0,964 km, Auce pagrieziens uz Lielauci 5,1 km,
pagrieziens uz Lielauci –
pagrieziens uz Mukām 12,4 km.
Kopā 23,764 km
7. Ceļa Galāti - Auce V1116
VP3
rekonstrukcija 4,4 km

Indikatīvās
projekta
Finanšu resursi
izmaksas
(EUR)
132500
Piesaistītais ES
finansējums, valsts
līdzfinansējums
5941000
Piesaistītais ES
finansējums, valsts
līdzfinansējums

110000

Atbildīgie/
Partneri

Projekta
ieviešanas
laiks

A/S Latvijas
valsts ceļi.
A/S Latvijas 2012-2020
valsts ceļi.

Piesaistītais ES
A/S Latvijas
finansējums, valsts valsts ceļi.
līdzfinansējums

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji
Sagatavota grants seguma pamatne 5.3 km garumā,
izveidoti lietus ūdens novadgrāvji, izbūvētas
caurtekas.
Vītiņi - Auce 2.8 km ( rekonstruēts asfaltbetona
segums), Vecauces pagasta Lielauces iela 0.964 km
(rekonstruēts asfaltbetona segums, ierīkotas ietves
un apgaismojums), Auce - pagrieziens uz Lielauci
5.1 km ( rekonstruēts asfaltbetona segums),
pagrieziens uz Lielauci - pagr. Uz Mukām 12.4 km (
ieklāts asfaltbetona segums)
Sagatavota grants seguma pamatne 4.4 km garumā,
izveidoti lietus ūdens novadgrāvji, izbūvētas
caurtekas.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
1.

Energoefektivitātes pasākumi
VP3
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Auces novada domes priekšsēdētājs
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Veikti energoefektivitātes pasākumi 3
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Par projektu “Auces novada iedzīvotāju iesaistīšana
veselības veicināšanas un nostiprināšanas pasākumos”
Saskaņā ar Ministru kabineta 17.05.2016. noteikumiem Nr.310 „Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākumu “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, ņemot vērā Attīstības, plānošanas un
vides komitejas sēdes 24.08.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Auces novada iedzīvotāju iesaistīšana veselības veicināšanas un
nostiprināšanas pasākumos” iesnieguma iesniegšanu Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā
ierobežotai projektu iesniegumu atlasei.
2. Projekta kopējās izmaksas plānotas 89 869,00 EUR, tai skaitā 76 388,65 EUR Eiropas
Sociālā fonda finansējums un 13 480,35 EUR Valsts budžeta finansējums.
3. Projekta īstenošanas laiks 2017.gada janvāris - 2019.gada decembris.
4. 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.
5. Atbildīgais par projekta īstenošanu – Auces novada pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta nodaļas vadītāja Valda Zvirbule.
6. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram Aldim
Lerham.
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Par projekta pieteikuma iesniegšanu
Latvijas Pašvaldību savienības projektu konkursam
Saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības izsludināto grantu projekta konkursu projektā
“Vietējās pašvaldības – attīstības izglītība un sabiedrības izpratnes veicinātājas”, Auces novada
dome NOLEMJ:
1.

Sagatavot projekta pieteikumu Latvijas Pašvaldību savienības izsludinātajā grantu projektu
konkursā projektā “Vietējās pašvaldības - attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes
veicinātājas” un iesniegt finansējuma saņemšanai.

2.

Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt no Auces novada pašvaldības budžeta
līdzfinansējumu līdz 900,00 EUR, tas ir 15% no projekta finansējuma. Projekta kopējās
izmaksas plānotas līdz 6000,00 EUR (Seši tūkstoši eiro 00 centi).

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.

4.

Atbildīgais par projekta īstenošanu – projektu koordinatore Kristīne Ozoliņa.

5.

Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram Aldim
Lerham.
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Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo
zemesgabalu “Ezera iela”, Bēnes pagastā, Auces novadā, un
“Ezermala”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu
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”, saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 24.08.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala “Ezermala”, Bēnes pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 46500010313, zemes vienību 0,03 ha platībā. (Grafiskais
pielikums)
Atdalīto zemes vienību 0,03 ha platībā pievienot zemes vienībai “Ezera iela”, Bēnes
pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 46500010315;

2.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala “Ezermala”, Bēnes pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 46500010313, zemes vienību 0,83 ha platībā. (Grafiskais
pielikums)
Atdalītajai zemes vienībai 0,83 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Ezeriņi”, Bēnes pagasts,
Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Ezeriņi”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 0,83 ha, ir Auces
novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Ezeriņi”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 0,83 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

3.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala “Ezermala”, Bēnes pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 46500010313, zemes vienību 0,55 ha platībā. (Grafiskais
pielikums)
Atdalītajai zemes vienībai 0,55 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Ezerkrasti”, Bēnes
pagasts, Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Ezerkrasti”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 0,55 ha, ir
Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
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Noteikt zemes vienības “Ezerkrasti”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 0,55 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
4.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala “Ezermala”, Bēnes pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 46500010313, zemes vienību 0,12 ha platībā. (Grafiskais
pielikums)
Atdalītajai zemes vienībai 0,12 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Puķes”, Bēnes pagasts,
Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Puķes”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 0,12 ha, ir Auces
novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Puķes”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 0,12 ha, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

5.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala “Ezera iela”, Bēnes pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 46500010315, zemes vienību 0,023 ha platībā. (Grafiskais
pielikums)
Atdalītajai zemes vienībai 0,023 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Ezera iela 32”, Bēnes
pagasts, Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Ezera iela 32”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 0,023 ha, ir
Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Ezera iela 32”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 0,023 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods –
0601).

6.

Noteikt zemes vienības “Ezermala”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs
46500010313, platību 3,53 ha.

7.

Noteikt zemes vienības “Ezera iela”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs
46500010315, platību 1,2530 ha. (Grafiskais pielikums)
Noteikt, ka zemesgabals “Ezera iela”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs
46500010315, platību 1,2530 ha, ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemesgabala “Ezera iela”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs
46500010315, platību 1,2530 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods –
1101).

8.

Pievienot Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību “Ezermala”, Bēnes pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 46500010313, platība 3,53 ha, zemes īpašumam “Bēnes
ezers”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 46500010219, platība 20,21 ha,
izveidojot vienu nekustamo īpašumu “Bēnes ezers”, Bēnes pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 46500010219, ar kopplatību 23,74 ha. (Grafiskais pielikums)
Noteikt, ka zemesgabals “Bēnes ezers”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs
46500010219, ar kopplatību 23,74 ha, ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemesgabala “Bēnes ezers”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs
46500010219, ar kopplatību 23,74 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – publiskie
ūdeņi (NĪLM kods – 0301).
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Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140,
2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 daļēju atcelšanu
Pamatojoties uz likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, Administratīvā
procesa likuma 85.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140 „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu un zemesgabalu nomu Auces novadā” pielikuma 49. punktu.
2. Atcelt Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 „Par zemes piekritību
Auces novada pašvaldībai” pielikuma 49. punktu.
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Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu Auces novadā
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru Kabineta
08.12.2015. noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 24.08.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4664 004 0008 un uz tās esošām
ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4664 004 0009 001, 4664 004 0009 002 un
4664 004 0009 003 – “Lielkuģi”, Īles pag., Auces nov., LV-3716.
2. Likvidēt adresi – “Zaķi”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708.
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Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Par autoceļiem” 6.1 panta pirmo daļu, Civillikuma 1156.pantu, 1231.pantu un 1235.pantu, un
saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 24.08.2016. lēmumu, Auces novada
dome NOLEMJ:
1.

Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Auces novada pašvaldībai piekritīgajā zemes
vienībā “Skābenes”, Bēnes pagastā, Auces novadā, ar kadastra apzīmējumu
4650 001 0323, par labu nekustamajam īpašumam „Brīvkalni”, Bēnes pagasts, Auces
novads, kadastra apzīmējums 4650 001 0255, un nekustamajam īpašumam „Grantiņi”,
Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 4650 001 0275, piešķirot tiesību uz
braucamo ceļu 4,5 m platumā un 48 m garumā, saskaņā ar izkopējumu no Bēnes pagasta
kadastra kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2.

Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Auces novada pašvaldībai piekritīgajā zemes
vienībā “Skābenes”, Bēnes pagastā, Auces novadā, ar kadastra apzīmējumu
4650 001 0323, par labu nekustamajam īpašumam „Dālderi”, Bēnes pagasts, Auces
novads, kadastra apzīmējums 4650 001 0007, un nekustamajam īpašumam „Ābeles”,
Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 4650 001 0006, piešķirot tiesību uz
braucamo ceļu 4,5 m platumā un 224 m garumā, saskaņā ar izkopējumu no Bēnes pagasta
kadastra kartes (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam ,,Kaijas”, Bēnes pagasts, Auces novads
Auces novada dome ir izskatījusi mērniecības firmas SIA „Rūķis AG” 15.08.2016.
izgatavoto un Auces novada pašvaldībā iesniegto zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma
„Kaijas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Auces novada domes 2016. gada 27.aprīļa sēdes
lēmumu Nr.111 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašuma ,,Kaijas” Bēnes pagastā,
Auces novadā, sadalīšanai” (prot.Nr.4, 9.§.);
Saskaņā ar Auces novada pašvaldības 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3
„Auces novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, zemesgabala ,,Kaijas”, kadastra apzīmējums 4650 002 0013, plānotā (atļautā)
izmantošana noteikta – lauksaimniecībā izmantojamā zeme;
Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu divās daļās:
1) Zemes gabalam Nr.1 ar platību 15,3 ha, atstāt nosaukumu ,,Kaijas”, Bēnes pagasts,
Auces novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods
0101 (turpmāk tekstā – NĪLM)).
2) Zemes gabalam Nr.2 ar platību 10,0 ha – piešķirt nosaukumu ,,Singas”, Bēnes pagasts,
Auces novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
Nekustamais īpašums „Kaijas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, pieder (vārds, uzvārds)
un sastāv no diviem zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem 46500020013 un 46500020014,
īpašuma kopplatība 31,3 ha. (vārds, uzvārds) īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles
zemesgrāmatu nodaļā Bēnes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.**.
Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Kaijas”, Bēnes pagastā, Auces
novadā, priekšlikums par nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, atbilst normatīvo
aktu prasībām.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Zemes ierīcības likuma 19.panta otrā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 28. punkts nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja nepieciešams,
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izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu; nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”16.1.punkts paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība
vai zemes vienības daļa;
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta
02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28.
punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktu un saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 20.07.2016.
lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA ,,Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
„Kaijas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums 4650 002 0013. (Zemes
ierīcības projektu izstrādājis zemes ierīkotājs Ainārs Gorškovs, zemes ierīcības projekta
parakstīšanas datums 21.07.2016.)
2. Atstāt iepriekšējo nosaukumu zemes gabalam Nr.1 ar platību 15,3 ha – „Kaijas”, Bēnes
pagasts, Auces novads.
3. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam Nr.2 ar platību 10,0 ha – „Singas", Bēnes pagasts,
Auces novads.
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 – 15,3 ha platībā - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 – 10,0 ha platībā – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
6. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus, saskaņā ar izstrādāto zemes
ierīcības projektu.
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 31.augustā

Nr.234
(prot.Nr.8, 9.§)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem
,,Zeltiņi”, Īles pagasts, Auces novads, ,,Zeltiņi 1”, Īles pagasts, Auces novads,
un ,,Kalnozoli”, Īles pagasts, Auces novads
Auces novada dome ir izskatījusi mērniecības firmas SIA „Rūķis AG” 15.04.2016.
izgatavoto un Auces novada pašvaldībā iesniegto zemes ierīcības projektu par zemes īpašumu
„Zeltiņi”, Īles pagastā, Auces novadā, un „Zeltiņi 1”, Īles pagastā, Auces novadā, sadalīšanu,
un zemes īpašuma „Kalnozoli”, Īles pagastā, Auces novadā, robežu pārkārtošanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Auces novada domes 2015. gada 28.oktobra sēdes
lēmumu Nr.289 (prot.Nr.10, 6.§.) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumu
,,Zeltiņi”, Īles pagasts, Auces novads, ,,Zeltiņi 1”, Īles pagasts, Auces novads, un ,,Kalnozoli”,
Īles pagasts, Auces novads, sadalīšanai un robežu pārkārtošanai”, un Auces novada domes
2015. gada 29.decembra sēdes lēmumu Nr.344 (prot.Nr.12, 14.§.) “Par Auces novada domes
2015.gada 28.oktobra lēmuma Nr.289 precizēšanu”.
Saskaņā ar Auces novada pašvaldības 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3
„Auces novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, zemesgabala ,,Zeltiņi”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
4664 003 0038, plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
zemesgabala ,,Zeltiņi 1”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 4664 003 0042,
plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, un zemesgabala
,,Kalnozoli”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 4664 003 0022, plānotā (atļautā)
izmantošana noteikta – lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu ,,Zeltiņi”, Īles
pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 4664 003 0038, divās daļās, vienu daļu
pievienojot zemesgabalam ,,Kalnozoli”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
4664 003 0022, sadalīt zemesgabalu ,,Zeltiņi 1”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra
apzīmējums 4664 003 0042, divās daļās, vienu daļu pievienojot zemesgabalam ,,Kalnozoli”,
Īles pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 4664 003 0022, otru daļu pievienojot
paliekošajam zemesgabalam ,,Zeltiņi”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
4664 003 0038:
1) Zemes gabalam Nr.1 ar platību 1,97 ha, atstāt nosaukumu ,,Kalnozoli”, Īles pagasts,
Auces novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods
0101 (turpmāk tekstā – NĪLM);
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2) Zemes gabalam Nr.2 ar platību 3,78 ha, atstāt nosaukumu ,,Zeltiņi”, Īles pagasts, Auces
novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Nekustamais īpašums „Zeltiņi”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
46640030038, pieder (vārds, uzvārds) 1/2 (viena otrā) domājamā daļa, (vārds, uzvārds) 1/4
(viena ceturtā) domājamā daļa, (vārds, uzvārds) 1/4 (viena ceturtā) domājamā daļa un sastāv no
viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 46640030038, platība 0,35 ha. (vārds, uzvārds),
(vārds, uzvārds) un (vārds, uzvārds) īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā
Īles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.************.
Nekustamais īpašums „Zeltiņi 1”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
46640030042, pieder (vārds, uzvārds) un sastāv no trim zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumiem 46640030042, 46640030043 un 46640030044, kopplatība 5,6 ha. (vārds,
uzvārds) īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Īles pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.**.
Nekustamais īpašums „Kalnozoli”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 46640030021, pieder (vārds, uzvārds) 1/2 (viena otrā) domājamā daļa un (vārds,
uzvārds) 1/2 (viena otrā) domājamā daļa un sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumiem 46640030021 un 46640030022, kopplatība 6,0 ha. (vārds, uzvārds) un (vārds,
uzvārds) īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Īles pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.**.
Zemes ierīcības projekts nekustamajiem īpašumiem „Zeltiņi”, Īles pagastā, Auces
novadā, un „Kalnozoli”, Īles pagastā, Auces novadā priekšlikums par nosaukumu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, atbilst normatīvo aktu prasībām.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Zemes ierīcības likuma 19.panta otrā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 28. punkts nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja nepieciešams,
izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu; nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punkts paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta
02.08.2016. noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28.
punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktu un saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 24.08.2016.
lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt SIA ,,Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajiem
īpašumiem ,,Zeltiņi”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 4664 003 0038,
,,Zeltiņi 1”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 4664 003 0042, un
,,Kalnozoli”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 4664 003 0022. (Zemes
ierīcības projektu izstrādājis zemes ierīkotājs Ainārs Gorškovs, zemes ierīcības projekta
parakstīšanas datums 20.04.2016.)

2.

Atstāt iepriekšējo nosaukumu zemes gabalam Nr.1 ar platību 1,97 ha – „Kalnozoli”, Īles
pagasts, Auces novads.
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3.

Atstāt iepriekšējo nosaukumu zemes gabalam Nr.2 ar platību 3,78 ha – „Zeltiņi", Īles
pagasts, Auces novads.

4.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 – 1,97 ha platībā - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

5.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 – 3,78 ha platībā – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

6.

Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus, saskaņā ar izstrādāto zemes
ierīcības projektu.

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 31.augustā

Nr.235
(prot.Nr.8, 10.§)

Par nekustamā īpašuma Lejas iela 14A,
Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu Lejas iela 14A, Aucē, Auces
novadā, kadastra numurs 4605 057 5715, ar platību 888 m2.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2016.gada 17.marta lēmumu, Auces novada
pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lejas iela 14A, Aucē,
Auces novadā, kadastra numurs 4605 057 5715, ar platību 888 m2, par ko Auces pilsētas
zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000552207 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Pašreiz zemes gabals Lejas iela 14A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs
4605 057 5715, ir nodots nomas lietošanā (vārds, uzvārds), personas kods ************.
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi (vārds, uzvārds) ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošo zemes gabalu Lejas iela 14A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs
4605 057 5715, izsakot vēlmi nopirkt šo zemes gabalu.
Saskaņā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punkta un 26.panta 2.daļas
noteikumiem, šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktā kārtībā.
Vadoties no minētajiem apstākļiem, (vārds, uzvārds) ir tiesības ierosināt zemes gabala
Lejas iela 14A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 057 5715, atsavināšanu.
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.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā
(vārds, uzvārds) ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu Lejas iela 14A, Aucē,
Auces novadā, kadastra numurs 4605 057 5715, ar (vārds, uzvārds) noslēgts zemes nomas
līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav nepieciešams pašvaldības pastāvīgo
funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu, kā
visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.
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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 iepriekš minētā zemes gabala 2016.gada 28.aprīlī veikto tirgus novērtējumu,
ko, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem, veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma
vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), zemes gabala Lejas iela 14A, Aucē,
Auces novadā, kadastra numurs 4605 057 5715, platība 888 m2, tirgus vērtība ir noteikta
1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro un 00 centi) apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda 100,00 EUR, kas ņemams vērā, nosakot
zemes gabala 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 Lejas iela 14A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs
4605 057 5715, kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 220,00 Ls (divi simti divdesmit
lati un 00 santīmi) jeb 313,03 EUR (trīs simti trīspadsmit euro un 3 centi), bet aktuālā
kadastrālā vērtība 1012,00 EUR (viens tūkstotis divpadsmit euro un 00 santīmi).
Ievērojot minēto, zemesgabals Lejas iela 14A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs
4605 057 5715, ar platību 888 m2, atsavināms par cenu 1400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti
euro un 00 centi) 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 – zemes gabalu Lejas
iela 14A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 057 5715, ar platību 888 m2,
pārdodot to par nosacīto cenu 1400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro un 00 centi)
apmērā (vārds, uzvārds), personas kods ************.

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja (vārds, uzvārds) līdz 2017.gada 28.janvārim nav
veicis pirkuma maksas nomaksu vai noslēdzis 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 31.augustā

Nr.236
(prot.Nr.8, 11.§)
Par nekustamā īpašuma Lejas iela 16A,
Aucē, Auces novadā, atsavināšanu

Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu Lejas iela 16A, Aucē, Auces
novadā, kadastra numurs 4605 057 5717, ar platību 1089 m2.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2016.gada 25.janvāra lēmumu, Auces
novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lejas iela 16A,
Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 057 5717, ar platību 1089 m2, par ko Auces
pilsētas zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr.100000552209 un izsniegta Zemesgrāmatu
apliecība.
Pašreiz zemes gabals Lejas iela 16A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs
4605 057 5717, ir nodots nomas lietošanā (vārds, uzvārds), personas kods ************.
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi (vārds, uzvārds) ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošo zemes gabalu Lejas iela 16A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs
4605 057 5717, izsakot vēlmi nopirkt šo zemes gabalu.
Saskaņā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punkta un 26.panta 2.daļas
noteikumiem, šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktā kārtībā.
Vadoties no minētajiem apstākļiem, (vārds, uzvārds) ir tiesības ierosināt zemes gabala
Lejas iela 16A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 057 5717, atsavināšanu.
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.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā
(vārds, uzvārds) ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu Lejas iela 16A, Aucē,
Auces novadā, kadastra numurs 4605 057 5717, ar (vārds, uzvārds) noslēgts zemes nomas
līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav nepieciešams pašvaldības pastāvīgo
funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu, kā
visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.
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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 augstāk minētā zemes gabala 2016.gada 20.aprīlī veikto tirgus novērtējumu,
ko, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem, veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma
vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), zemes gabala Lejas iela 16A, Aucē,
Auces novadā, kadastra numurs 4605 057 5717, platība 1089 m2, tirgus vērtība ir noteikta
1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda 100,00 EUR, kas ņemams vērā, nosakot
zemes gabala 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 Lejas iela 16A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs
4605 057 5717, kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 208,00 Ls (divi simti astoņi lati
un 00 santīmi) jeb 295,96 EUR (divi simti deviņdesmit pieci euro un 96 centi), bet aktuālā
kadastrālā vērtība ir 1241,00 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit viens euro un
00 santīmi).
.
Ievērojot minēto, zemesgabals Lejas iela 16A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs
4605 057 5717, ar platību 1089 m2, atsavināms par cenu 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši
simti 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 – zemes gabalu Lejas
iela 16A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 057 5717, ar platību 1089 m2,
pārdodot to par nosacīto cenu 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi)
apmērā (vārds, uzvārds), personas kods ************.

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja (vārds, uzvārds) līdz 2017.gada 20.janvārim nav
veicis pirkuma maksas nomaksu vai noslēdzis 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 31.augustā

Nr.237
(prot.Nr.8, 12.§)
Par nekustamā īpašuma „Pielazdas”,
Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu

Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu „Pielazdas”, Vītiņu pagastā,
Auces novadā, kadastra numurs 4694 005 0435, ar platību 1,0 ha.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2016.gada 16.marta lēmumu Auces novada
pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Pielazdas”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4690 005 0435, ar platību 1,0 ha, par ko Vītiņu
pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr.100000553850 un izsniegta Zemesgrāmatu
apliecība.
Pašreiz zemes gabals „Pielazdas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4690 005 0435, ir nodots nomas lietošanā (vārds, uzvārds), personas kods ************.
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi (vārds, uzvārds) ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošo zemes gabalu „Pielazdas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 4690 005 0435, izsakot vēlmi nopirkt šo zemes gabalu.
Saskaņā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punkta un 26.panta 2.daļas
noteikumiem, šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktā kārtībā.
Vadoties no minētajiem apstākļiem, (vārds, uzvārds) ir tiesības ierosināt zemes gabala
„Pielazdas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4690 005 0435, atsavināšanu.
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.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā
(vārds, uzvārds) ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu „Pielazdas”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4690 005 0435, ar (vārds, uzvārds) noslēgts zemes
nomas līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav nepieciešams pašvaldības
pastāvīgo funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu, kā
visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.
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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 iepriekš minētā zemes gabala 2016.gada 28.jūnijā veikto tirgus novērtējumu,
ko, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem, veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma
vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), zemes gabala „Pielazdas”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4690 005 0435, platība 1,0 ha, tirgus vērtība ir
noteikta 1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro un 00 centi) apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda 100,00 EUR, kas ņemams vērā, nosakot
zemes gabala 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 „Pielazdas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 4690 005 0435, kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 470,00 Ls (četri simti
septiņdesmit lati un 00 santīmi) jeb 668,75 EUR (seši simti sešdesmit astoņi euro un 75 centi),
bet aktuālā kadastrālā vērtība 956,00 EUR (deviņi simti piecdesmit seši euro un 00 santīmi).
Ievērojot minēto, zemesgabals „Pielazdas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 4690 005 0435, platība 1,0 ha, atsavināms par cenu 1400,00 EUR (viens tūkstotis četri
simti euro un 00 centi) 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 – zemes gabalu
„Pielazdas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4690 005 0435, platība 1,0 ha,
pārdodot to par nosacīto cenu 1400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro un 00 centi)
apmērā (vārds, uzvārds), personas kods ************.

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja (vārds, uzvārds) līdz 2017.gada 28.martam nav
veicis pirkuma maksas nomaksu vai noslēdzis 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 31.augustā

Nr.238
(prot.Nr.8, 13.§)
Par nekustamā īpašuma „Domiķi”,
Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu

Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - zemes vienību „Domiķi”, Vītiņu pagastā,
Auces novadā, kadastra numurs 4694 005 0436, ar platību 1,4 ha.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2016.gada 17.marta lēmumu, Auces
novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Domiķi”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4694 005 0436, sastāvošu no vienas zemes vienības ar
platību 1,4 ha, par ko Vītiņu pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr.100000553854 un
izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Pašreiz zemes vienība „Domiķi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4694 005 0436, ir nodota nomas lietošanā (vārds, uzvārds), personas kods ************.
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi (vārds, uzvārds) ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošo zemes vienību „Domiķi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 4694 005 0436, 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.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā
(vārds, uzvārds) ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „Domiķi”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4694 005 0436, ar (vārds, uzvārds) noslēgts zemes
nomas līgums par minētās zemes vienības lietošanu, un tā nav nepieciešama pašvaldības
pastāvīgo funkciju izpildei, 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.
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Saskaņā ar iepriekš minētā zemes gabala 2016.gada 28.jūnijā veikto tirgus novērtējumu,
ko, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem, veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma
vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma „Domiķi”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4694 005 0436, tirgus vērtība ir noteikta 3300,00 EUR
(trīs tūkstoši trīs simti euro un 00 centi) apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda 100,00 EUR, kas ņemams vērā, nosakot
nekustamā īpašuma 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, zemes vienības „Domiķi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 4694 005 0436, kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembrī bija Ls 611,00 (seši simti
vienpadsmit lati un 00 santīmi) jeb 869,37 EUR (astoņi simti sešdesmit deviņi euro un
37 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība 1832,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit
divi euro un 00 santīmi) .
Ievērojot minēto, nekustamais īpašums „Domiķi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 4694 005 0436, atsavināms par cenu 3400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti
euro un 00 centi) 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 LR 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 – zemes vienību
„Domiķi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4694 005 0436, platība 1,4 ha,
pārdodot to par nosacīto cenu 3400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro un 00 centi)
apmērā (vārds, uzvārds), personas kods ************.

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja (vārds, uzvārds) līdz 2017.gada 28.martam nav
veicis pirkuma maksas nomaksu vai noslēdzis 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 31.augustā

Nr.239
(prot.Nr.8, 14.§)

Par nekustamā īpašuma „Kuģi”, Īles pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu „Kuģi”, Īles pagastā, Auces
novadā, kadastra numurs 4664 004 0076, ar platību 2,97 ha.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2015.gada 27.aprīļa lēmumu, Auces novada
pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Kuģi”, Īles pagastā, Auces
novadā, kadastra numurs 4664 004 0076, sastāvošu no vienas zemes vienības 2,97 ha platībā,
par ko Īles pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr.100000543845 un izsniegta
Zemesgrāmatu apliecība.
Pašreiz zemes gabals „Kuģi”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4664 004 0076, ir nodots nomas lietošanā (vārds, uzvārds), personas kods ************.
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi (vārds, uzvārds) ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošo zemes vienību „Kuģi”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4664 004 0076, izsakot vēlmi nopirkt šo zemes gabalu.
Saskaņā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punkta un 26.panta 2.daļas
noteikumiem, šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktā kārtībā.
Vadoties no minētajiem apstākļiem, (vārds, uzvārds) ir tiesības ierosināt zemes gabala
„Kuģi”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4664 004 0083, atsavināšanu.
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.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā
(vārds, uzvārds) ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu „Kuģi”, Īles pagastā,
Auces novadā, kadastra numurs 4664 004 0076, ar (vārds, uzvārds) noslēgts zemes nomas
līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav nepieciešams pašvaldības pastāvīgo
funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu, kā
visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama iepriekš minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.
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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 augstāk minētā zemes gabala 2016.gada 28.jūnijā veikto tirgus novērtējumu,
ko, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem, veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma
vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma „Kuģi”, Īles
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4664 004 0076, tirgus vērtība ir noteikta 3000,00 EUR
(trīs tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda 100,00 EUR, kas ņemams vērā, nosakot
zemes gabala 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 „Kuģi”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4664 004 0076, kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 370,00 Ls (trīs simti
septiņdesmit lati un 00 santīmi) jeb 523,62 EUR (pieci simti divdesmit trīs euro un 62 centi),
bet aktuālā kadastrālā vērtība 2352,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit divi euro un
00 santīmi).
Ievērojot minēto, zemesgabals „Kuģi”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4664 004 0076, atsavināms par cenu 3100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro un 00 centi)
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 LR 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 „Kuģi”, Īles pagastā,
Auces novadā, kadastra numurs 4664 004 0076, sastāvošu no vienas zemes vienības
2,97 ha platībā, pārdodot to par nosacīto cenu 3100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro
un 00 centi) apmērā (vārds, uzvārds), personas kods ************.

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja (vārds, uzvārds) līdz 2017.gada 28.martam 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 31.augustā

Nr.240
(prot.Nr.8, 15.§)
Par nekustamā īpašuma Miera iela 15,
Aucē, Auces novadā, atsavināšanu

Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – ½ domājamo daļu no
apbūvētas zemes vienības Miera iela 15, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 011 1103,
ar platību kopējo 1031 m2.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2016.gada 1.jūlija lēmumu, Auces
novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz ½ domājamo daļu no nekustamā
īpašuma Miera ielā 15, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 011 1103, sastāvoša no
vienas zemes vienības ar kopējo platību 1031 m2, par ko Auces pilsētas zemesgrāmatā atvērts
nodalījums Nr. 10000042879 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Pašreiz ½ domājamā daļa no zemes vienības Miera iela 15, Aucē, Auces novadā,
kadastra numurs 4605 011 1103, uz kuras atrodas (vārds, uzvārds) piederošā dzīvojamā ēka ar
kadastra apzīmējumu 4605 011 1103 001 un divas palīgēkas ar kadastra apzīmējumiem
4605 011 1103 002 un 4605 011 1103 003, ir nodota nomas lietošanā (vārds, uzvārds),
personas kods *************.
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi (vārds, uzvārds) ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošo ½ domājamo daļu no zemes vienības Miera iela 15, Aucē, Auces novadā,
kadastra numurs 4605 011 1103, izsakot vēlmi nopirkt šo zemes vienības daļu.
Saskaņā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punkta un 26.panta 2.daļas
noteikumiem, zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktā kārtībā.
Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punkta noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un
zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.
Vadoties no minētajiem apstākļiem, (vārds, uzvārds) ir tiesības ierosināt zemes vienības
Miera iela 15, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturto daļu,
publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem)
piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam
(visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).
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Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka zemes vienības daļa nav
nepieciešama pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama iepriekš 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 iepriekš minētās zemes vienības daļas 2016.gada 28.jūnijā veikto tirgus
novērtējumu, ko, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas
īpašuma vērtēšanas standartiem, veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe
(īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), zemes vienības Miera iela 15,
Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 011 1103, platība 1031 m2, ½ domājamās daļas
tirgus vērtība ir noteikta 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda 100,00 EUR, kas ņemams vērā, nosakot
atsavināšanas cenu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
11.punktu, līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā 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, zemes vienības Miera iela 15, Aucē, Auces novadā, kadastra
numurs 4605 011 1103, kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembrī bija Ls 208,00 (divi simti
astoņi lati un 00 santīmi) jeb 295,96 EUR (divi simti deviņdesmit pieci euro un 96 centi), bet
aktuālā kadastrālā vērtība 1241,00 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit viens euro un
00 centi).
Ievērojot minēto, ½ domājamā daļa no zemes vienības Zemgales ielā 14, Auce, Auces
novads, atsavināma (vārds, uzvārds) par cenu 622,00 EUR (seši simti divdesmit divi euro un
00 centi) 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 – ½ domājamo daļu no
zemes vienības Miera iela 15, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 011 1103,
pārdodot to par 622,00 EUR (seši simti divdesmit divi euro un 00 centi) (vārds, uzvārds),
personas kods ************.

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja (vārds, uzvārds) līdz 2017.gada 28.martam nav
veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Auces novada
pašvaldību saskaņā ar normatīvo aktu un 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 31.augustā

Nr.241
(prot.Nr.8, 16.§)

Par dzīvokļa īpašuma Teodora Celma ielā 12-10, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.10, Teodora Celma ielā 12,
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
(vārds, uzvārds) uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Auces novada pašvaldībai
piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.10, Teodora Celma ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces
novadā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 54,7 m2 platībā un 526/9349 pie dzīvokļa piederošām
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un
zemes gabala, kura kopplatība ir 0,339 ha .
Nekustamais īpašums Teodora Celma iela 12, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4650 005 0287, pieder Auces novada pašvaldībai, par ko Dobeles
zemesgrāmatu nodaļā Bēnes pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 185 un sastāv no
3-stāvu dzīvojamās ēkas ar 18 dzīvokļiem, saimniecības ēkas un zemesgabala 0,339 ha platībā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta noteikumiem,
atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Ņemot vērā iepriekš minēto tiesisko reglamentāciju, (vārds, uzvārds) ir tiesības
ierosināt dzīvokļa īpašuma Nr.10, Teodora Celma ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešās daļas
noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa
īpašumu, par kuru lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts
dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes
locekļiem.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta ceturtās daļas
noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa
īpašumu, ja:
1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš
vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;
2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
Minētajā īpašumā ir deklarēta tikai (vārds, uzvārds).

48

Pret (vārds, uzvārds) nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu
iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda
ar nosacīto cenu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā
cena” skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas
standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs.
Pamatojoties uz 2016.gada 18.augustā veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi sertificēta
nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10, Teodora Celma ielā 12, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, tirgus vērtība ir noteikta 2100,00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro un
00 centi) apmērā, ar pārdošanas termiņu 6 (seši) mēneši.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda 100,00 EUR (viens simts euro un
00 centi) apmērā, kas ņemams vērā, nosakot mantas atsavināšanas cenu.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 4.panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45.pantu likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Teodora Celma
ielā 12 - 10, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, pārdodot to par 2200,00 EUR (divi
tūkstoši divi simti euro un 00 centi) (vārds, uzvārds), personas kods ************.

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja (vārds, uzvārds) līdz 2017.gada 18.februārim nav
veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Auces novada
pašvaldību saskaņā ar normatīvo aktu un šī lēmuma 1.punkta noteikumiem.

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 31.augustā

Nr.242
(prot.Nr.8, 17.§)

Par nekustamā īpašuma „Osīši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Osīši”, Lielauces pagastā,
Auces novadā, kadastra Nr.4676 004 0166, kas sastāv no vienas zemes vienības 8964 m2
platībā un četrām būvēm uz tās.
Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Osīši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.4676 004 0166, kas sastāv no vienas
zemes vienības 8964 m2 platībā un četrām būvēm uz tās, par ko izsniegta Zemesgrāmatu
apliecība (Lielauces pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000556668).
Minētais īpašums netiek izmantots 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 iepriekš minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma „Osīši”, Lielauces pagasts, Auces novads, 2016.gada
28.jūnija tirgus novērtējumu, ko, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem, veikusi sertificēta nekustamo
īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts
Nr.76), nekustamā īpašuma „Osīši”, Lielauces pagasts, Auces novads, tirgus vērtība ir noteikta
8000,00 EUR apmērā.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda 100,00 EUR, kas ņemams vērā nosakot
izsoles nosacīto sākumcenu.
Ņemot vērā 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 „Osīši”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4676 004 0166.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Osīši”, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles
noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 8100,00 EUR
(astoņi tūkstoši viens simts euro un 00 centi).
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3. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
1) izsoles komisijas priekšsēdētājs –
Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs;
2) izsoles komisijas locekļi:
Auces novada pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis;
Auces novada pašvaldības ekonomiste Ingrida Kalve.
4. Publicēt sludinājumu par nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv 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 31.augusta
lēmumu Nr.242 (prot. Nr.8, 17.§)

Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Osīši”, Lielauces 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 „Osīši”, Lielauces
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 ēkā 2016.gada 17.oktobrī
plkst. 11.30.
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 „Osīši”, Lielauces pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4676 004 0166, kas sastāv no vienas zemes vienības 8964 m2 platībā un
uz tās atrodošām četrām būvēm.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 8100,00 EUR (astoņi tūkstoši viens simts euro un 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
19.septembra līdz 2016.gada 14.oktobrim plkst. 1400.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
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1) juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
 attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds
nepieciešams;
 attiecīgās pārvaldes institūcijas izsniegts pilnvarojums, ja juridiskās personas
vārdā darbojas pārstāvis, kura tiesības rīkoties juridiskās personas vārdā nav
reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.
2) Fiziskai personai:
 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.2.2. jāuzrāda :
1) Juridiskai personai :
 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2) Fiziskai personai :
 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 Osīši".
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.

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 31.augustā

Nr.243
(prot.Nr.8, 18.§)

Par nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu izsoli
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Bundzinieki”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.4694 004 0102, kas sastāv no vienas zemes vienības
1,11 ha platībā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu.
Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.4694 004 0102, kas sastāv no vienas
zemes vienības 1,11 ha platībā, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Vītiņu pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000548096).
Minētais īpašums netiek izmantots un nav nepieciešams Auces novada pašvaldībai tās
patstāvīgo funkciju izpildei.
Saskaņā ar Auces novada domes 2016.gada 29.jūnija sēdes lēmumu Nr.190 „Par
nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu”, Auces
novada dome ir nolēmusi atsavināt minēto nekustamo īpašumu, pārdodot to atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles sākumcenu 2400,00 EUR apmērā.
Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, ja
neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu,
izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, ja
nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli ar
augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt
izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un papildus 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. Atzīt nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vitiņu pagastā, Auces novadā, pirmo izsoli par
nenotikušu.
2. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.4694 004 0102.
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3. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot atkārtotās
izsoles nosacīto sākumcenu 1920,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit euro un
00 centi) apmērā.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
1) izsoles komisijas priekšsēdētājs – Auces novada pašvaldības izpilddirektors
Aldis Lerhs;
2) izsoles komisijas locekļi:
- Auces novada pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis;
- Auces novada pašvaldības ekonomiste Ingrida Kalve.
5. Publicēt sludinājumu par nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv, 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 31.augusta
lēmumu Nr.243 (prot. Nr.8, 18.§)

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
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 ēkā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces
novadā, (2.stāvā – zālē) 2016.gada 17.oktobrī plkst.1100.
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 vienas zemes vienības 1,11 ha platībā.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 1920,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit euro un
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
19.septembra līdz 2016.gada 14.oktobrim plkst. 1400.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
1) juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
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attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds
nepieciešams;
 attiecīgās pārvaldes institūcijas izsniegts pilnvarojums, ja juridiskās personas
vārdā darbojas pārstāvis, kura tiesības rīkoties juridiskās personas vārdā nav
reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.
2) Fiziskai personai:
 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.3.2. jāuzrāda :
1) juridiskai personai :
 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2) fiziskai personai :
 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, kasē vai 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.
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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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Nr.244
(prot.Nr.8, 19.§)

Par nekustamā īpašumu „Piesanitas”, Vītiņu pagastā,
Auces novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Piesanitas”, Vītiņu 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 18.jūlijā notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Piesanitas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Piesanitas”, Vītiņu pagastā,
Auces novadā, kas sastāv no viena zemesgabala 5700 m2 platībā, kadastra numurs
4694 005 0478, mantas nosolītājam (vārds, uzvārds), personas kods ************, par
nosolīto cenu 1220,00 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro un 00 centi).
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(prot.Nr.8, 20.§)

Par automašīnas GAZ 33023 norakstīšanu un atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas sagatavoto lēmuma projektu
par Auces novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – automašīnas GAZ 33023, valsts
reģistrācijas numurs DZ 1534, norakstīšanu un atsavināšanu.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Auces novada domes 2015.gada 30.septembra sēdes lēmumu Nr.267 „Par
automašīnas GAZ 33023 atsavināšanu”, tika nodota atsavināšanai Auces novada pašvaldībai
piederošā automašīna GAZ 33023, valsts reģistrācijas numurs DZ 1534, nolemjot to pārdot par
brīvu nosacīto cenu 350,00 EUR.
Par automašīnas pārdošanu tika ievietots sludinājums Auces novada pašvaldības
mājaslapā internetā www.auce.lv, taču neviena persona nav pieteikusies Auces novada
pašvaldībā pirkt automašīnu GAZ 33023, valsts reģistrācijas numurs DZ 1534.
Automašīnas GAZ 33023 atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem
ir 0,00 EUR (nulle euro 00 centi).
Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2. un 3.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7.pantu, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaites automašīnu GAZ 33023, valsts
reģistrācijas numurs DZ 1534, atlikusī bilances vērtība 0,00 EUR (nulle euro 00 centi).

2.

Norakstīto vieglo automašīnu GAZ 33023, valsts reģistrācijas numurs DZ 1534, realizēt,
tai skaitā nododot utilizācijai, par cenu ne zemāku kā 210,00 EUR.

3.

Uzdot Auces novada domes izpilddirektora vietniekam Guntim Šēferam veikt automašīnas
GAZ 33023, valsts reģistrācijas numurs DZ 1534, noņemšanu no uzskaites CSDD.

4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Aldim Lerham.
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Nr.246
(prot.Nr.8, 21.§)

Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA ”DACE Z”
Auces novada dome, izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmumprojektu par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu no SIA ”DACE Z”, konstatēja:
Saskaņā ar likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo daļu
SIA ”DACE Z”, reģistrācijas numurs 48503009044, ir atbildīga par pilnīgu un savlaicīgu
nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu par nekustamo īpašumu ”Mehāniskās darbnīcas”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4694 005 0301.
Ņemot vērā to, ka SIA ”DACE Z” nav savlaicīgi veikusi nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par nekustamo īpašumu ”Mehāniskās darbnīcas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, ir
uzsākts nokavēto nodokļa maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā.
2016.gada 31.augustā kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo
īpašumu ”Mehāniskās darbnīcas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, ir 110,52 EUR, t.sk.,
pamatparāds par zemi 69,19 EUR, nokavējuma nauda par zemi 41,33 EUR.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu un 65. panta pirmo
daļu, likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 18. panta pirmās daļas 11. punktu un 26.panta
pirmo daļu un likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 7. panta pirmo daļu un 9.panta pirmo
un otro daļu, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
bezstrīda piedziņu, vēršot piedziņu uz parādnieka līdzekļiem kredītiestādēs, darba algu, vai
vēršot piedziņu uz pārējo īpašumu, un saskaņā ar likuma ”Par nodokļiem un nodevām”
26.1panta 1.daļas 2. punktu, var ierakstīt prasības nodrošinājuma atzīmi (aizlieguma vai ķīlas
atzīmes) zemesgrāmatā, kas viņam liegs turpmāk jebkuru darbību (ieskaitot būvniecību) ar
nekustamo īpašumu.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītajai daļai, lēmums par
nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to izpilda nodokļu
administrācijas amatpersonas atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināti tiesu izpildītāji.
Tā kā uz šo nodokļa maksātāju neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu bezstrīda
piedziņu, kā arī, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrā daļas 4. punktu,
41.panta pirmā daļas 3. punktu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 1.,18., 18.1, 26. un 26.1 pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9. pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Piedzīt no SIA ”DACE Z”, reģistrācijas numurs 48503009044, nodokļa maksātāja
personīgais konts Nr.12872 (par zemi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo
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īpašumu ”Mehāniskās darbnīcas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, 110,52 EUR (viens
simts desmit euro un 52 centu) apmērā, tai skaitā:
 pamatparāds par zemi 69,19 EUR (sešdesmit deviņi euro un 19 centi) un nokavējuma
nauda par zemi 41,33 EUR (četrdesmit viens euro un 33 centi).
2.

Parādu piedzīt :
2.1. norakstot līdzekļus no SIA „DACE Z” kontiem kredītiestādēs.
2.2. vēršot piedziņu uz SIA „DACE Z” mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz
mantu, kas atrodas pie trešajām personām).

3.

Noteikt kā parāda saņēmēja iestādi – Auces novada pašvaldību, reģ.nr. 90009116331,
konts LV86UNLA0050014275278, kods – UNLALV2X, a/s SEB banka.

4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai
I.Valterei.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2016.gada bilances

Pamatojoties uz Auces vidusskolas direktores 06.08.2016. iesniegumu par
pamatlīdzekļu norakstīšanu un saskaņā ar domes Finanšu komitejas 24.08.2016. lēmumu,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces vidusskolas materiālajām vērtībām 839 bibliotēkas grāmatas par
kopējo bilances vērtību 4 676,14 EUR (četri tūkstoši seši simti septiņdesmit seši euro
14 centi), jo minētās grāmatas ir nolietotas.

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces vidusskolas direktorei Indrai Špelai.
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Par Auces novada domes 2016.gada 27.jūlija lēmuma Nr.225
“Par Auces novada Sociālā dienesta dalību Latvijas un Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam
un projekta līdzfinansējumu” precizēšanu
Pamatojoties uz papildus nepieciešamo finansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā,
kā rezultātā ir jāprecizē Auces novada domes 2016.gada 27.jūlija lēmums Nr.225 “Par Auces
novada Sociālā dienesta dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā
2014.-2020.gadam un projekta līdzfinansējumu”, Auces novada dome NOLEMJ:
Izteikt Auces novada domes 2016.gada 27.jūlija lēmuma Nr.225 “Par Auces novada Sociālā
dienesta dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam un
projekta līdzfinansējumu” 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Projekta kopējais finansējums līdz 119 042.20 euro, Auces novada pašvaldības
līdzfinansējums līdz 17 856.33 euro.”
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Par līguma slēgšanu ar SIA “Revidents un grāmatvedis”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 71.pantu, kā arī uz Auces novada
pašvaldības izpilddirektora 2016.gada 5.augustā sastādīto aktu par līguma izpildītāja izvēli –
revidentu 2016.pārskata gadā, kas sagatavots, pamatojoties uz Auces novada domes 2014.gada
22.oktobrī apstiprinātā Nolikuma „Kārtība, kādā tiek veikti iepirkumi un slēgti piegāžu,
pakalpojumu un būvdarbu līgumi Auces novada pašvaldībā” 3.punkta nosacījumiem, Auces
novada dome NOLEMJ:
Slēgt līgumu ar SIA “Revidents un grāmatvedis” (vien. reģ. Nr.40003402878) par Auces
novada pašvaldības zvērināta revidenta pakalpojumiem 2016.gada pārskata pārbaudei par
piedāvāto līgumcenu.
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Nr.250
(prot.Nr.8, 25.§)

Par izglītojamo skaita un pirmsskolas skolotāju likmes
vienai izglītojamo grupai noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādēs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, ievērojot Auces
novada domes Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komitejas19.08.2016. lēmumu un
Finanšu komitejas 24.08.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Auces novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības
programmas apguvei, vienā grupā pieļaujamo izglītojamo skaitu – 10 un vairāk
izglītojamie.
2. Noteikt 1,6 pirmsskolas skolotāja likmes uz 1 izglītojamo grupu.
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Nr.251
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Par darba samaksu no pašvaldības budžeta finansētiem
pedagoģiskajiem darbiniekiem pirmsskolas izglītības iestādēs
Ievērojot Auces novada domes Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komitejas
19.08.2016. lēmumu (prot.Nr.6), Finanšu komitejas 24.08.2016. lēmumu (prot.Nr.8),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un Ministru
kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 43.punktu,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Ar 2016.gada 1.septembri noteikt pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algas
likmi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 680,00 euro par vienu likmi.

2.

Atzīt par spēku zaudējušu Auces novada domes 2014.gada 17.decembra lēmumu Nr.301
„Par piemaksām pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem” (prot.Nr.12, 13.§).
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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 saskaņā ar domes Finanšu komitejas 24.08.2016. lēmumu, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

No 2016.gada 1.septembra apmaksāt ēdināšanas izdevumus visiem Auces novada
vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. 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.

3.

Atzīt par spēku zaudējušu Auces novada domes 2016.gada 27.jūlija lēmumu Nr.214 “Par
ēdināšanas izdevumu apmaksu Auces novada vispārējās izglītības iestādēs”.
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Nr.253
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Par Auces vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmā
un projekta līdzfinansējumu
Auces vidusskola vēlas turpināt iesākto dalību Erasmus+ programmā, kā rezultātā tiks
pielietotas jaunas un inovatīvas metodes izglītībā un organizēta pedagogu tālākizglītība, tādēļ,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atbalstīt Auces vidusskolas dalību Erasmus+ programmā, realizējot projektu “Food and
Health; it’s better to prevent than to cure” (Eiropas Savienības Erasmus+ programmas
Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta Nr.2016-1NL01-KA219-022900_3 (partneris)).

2.

Projekta realizācijas laiks 2016.gada septembris – 2018.gada oktobris (26 mēneši).

3.

Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams.

4.

Projekta kopējais finansējums 19 625,00 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 vidusskolas direktore Indra Špela.

7.

Kontroli pār šā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Aldim Lerham.
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Nr.254
(prot.Nr.8, 29.§)

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kaijkrogs”

Auces novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kaijkrogs”,
juridiskā adrese Robežu iela 39, Jelgava, LV-3708, reģistrācijas numurs 43603014879,
īpašnieka (vārds, uzvārds) 25.07.2016. iesniegumu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļaujas izsniegšanu.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kaijkrogs” vēlas saņemt bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju derīgo izrakteņu iegūšanai (vārds, uzvārds) piederošā īpašumā
„Kaijkrogs”, Bēnes pagastā, Auces novadā.
Pie iesnieguma sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kaijkrogs” iesniedz šādus
pielikumus:
 Derīgo izrakteņu atradnes pases kopija ar pielikumiem;
 Jelgavas Reģionālās Vides pārvaldes Tehniskie noteikumi Nr.193;
 Zemesgrāmatu apliecību izdrukas;
 Ziņas par personāla kvalifikāciju un darba veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
 smilts un smilts-grants atradnes “Kaijkrogs” izvietojuma plāns uz 1 lapas;
 Atļaujas 3.pielikuma – „Derīgo izrakteņu ieguves limits” (ar pielikumiem).
Pamatojoties uz likumu „Par zemes dzīlēm”, Ministru kabineta 06.09.2011.
noteikumiem Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” un Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1055
„Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „Kaijkrogs”, juridiskā adrese Robežu iela 39, Jelgava, LV-3708, reģistrācijas
numurs 43603014879, derīgo izrakteņu atradnei „Kaijkrogs”, Bēnes pagastā, izmantošanai
smilts ieguvei, atļauja derīga līdz 2040.gada 21.jūlijam.

2.

Valsts nodeva 142,29 euro apmērā par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
iemaksājama pirms atļaujas saņemšanas Auces novada pašvaldības bankas norēķinu kontā
– kā saņēmēju norādot Auces novada pašvaldību, reģ.nr. 90009116331, konts
LV86UNLA0050014275278, kods – UNLALV2X, a/s SEB banka.
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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

