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. 12
Aucē

2018.gada 28.novembrī

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.00.
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Par adrešu piešķiršanu Auces novadā.
Par nekustamā īpašuma „Rožlejas”, Īles pagasts, Auces novads, sadalīšanu.
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0518.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Silāres”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Attīrīšanas”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pūpoli”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā.
Par nekustamā īpašuma “Mūrīšu kūts”, Īles pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Jelgavas iela 8-7, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma “Ezermaļi” -[..], Lielaucē, Lielauces pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
Par feldšeru – veselības punkta izveidi.
Par līgumu slēgšanu ar biedrību „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””.
Par lēmuma precizēšanu.
Par Auces novada pašvaldības suvenīru pārdošanas izcenojumiem.
Par grozījumiem Auces novada Kultūras centra darbinieku štatu sarakstā.
Par finansējuma sadalījumu Auces novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm.
Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances.
Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances.
Par Bēnes vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu
no pašvaldības 2018.gada bilances.
Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances.
Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances.
Par Auces novada pašvaldības Vītiņu labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances.
Par Auces novada pašvaldības nekustamo īpašumu domājamo daļu nodošanu turējumā
SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.
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23. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2018.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Auces novada pašvaldības 2018.gada budžetu””
apstiprināšanu.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Ģirts Ante, Valdis Bergmanis, Māris Eihmanis, Gundars Freimanis, Arnis Hofmanis,
Vija Keršus, Kristaps Krapauskis, Sintija Liekniņa, Inita Sabule, Andris Smilga, Indra Špela,
Aigars Vernis, Kosts Žasins.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: pašvaldības izpilddirektora Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja Zinaida Riekstiņa, Finanšu nodaļas vadītāja vietniece Ilze Šimkevica, Attīstības
nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs, nekustamā īpašuma speciālists Gints Memmēns, Izglītības,
kultūras un sporta nodaļas vadītāja Valda Zvirbule, sabiedrisko attiecību speciāliste Gita
Šēfere-Šteinberga;
laikraksta “Zemgale” korespondente Agnese Krauze.
Nepiedalās – deputāts Juris Ābele, neierašanās iemesls – komandējumā; deputāts Gints
Kaminskis, neierašanās iemesls – aizņemts pamatdarbā.
1.§
Par adrešu piešķiršanu Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.311 „Par adrešu piešķiršanu Auces novadā”. Lēmums pievienots
protokolam.
2.§
Par nekustamā īpašuma „Rožlejas”, Īles pagasts, Auces novads, sadalīšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.312 „Par nekustamā īpašuma „Rožlejas”, Īles pagasts, Auces novads,
sadalīšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
3.§
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0518
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.313 „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0518”. Lēmums
pievienots protokolam.
4.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Silāres”, Vītiņu pagastā, Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.314 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Silāres”, Vītiņu pagastā, Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
5.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Attīrīšanas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.315 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Attīrīšanas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
6.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Pūpoli”, Vītiņu pagastā, Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.316 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Pūpoli”, Vītiņu pagastā, Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
7.§
Par nekustamā īpašuma “Mūrīšu kūts”, Īles pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.317 „Par nekustamā īpašuma “Mūrīšu kūts”, Īles pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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8.§
Par nekustamā īpašuma Jelgavas iela 8-7, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.318 „Par nekustamā īpašuma Jelgavas iela 8-7, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces
novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
9.§
Par dzīvokļa īpašuma “Ezermaļi” –[..], Lielaucē,
Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.319 „Par dzīvokļa īpašuma “Ezermaļi” –[..], Lielaucē, Lielauces pagastā,
Auces novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
10.§
Par feldšeru – veselības punkta izveidi
(ziņo: Ģ.Ante; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.320 „Par feldšeru – veselības punkta izveidi”. Lēmums pievienots
protokolam.
11.§
Par līgumu slēgšanu ar biedrību „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.321 „Par līgumu slēgšanu ar biedrību „Auces kultūrizglītības biedrība
“Ausma””. Lēmums pievienots protokolam.
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12.§
Par lēmuma precizēšanu
( ziņo: I.Matvejs, A.Lerhs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.322 „Par lēmuma precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
13.§
Par Auces novada pašvaldības suvenīru pārdošanas izcenojumiem
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.323 „Par Auces novada pašvaldības suvenīru pārdošanas izcenojumiem”.
Lēmums pievienots protokolam.
14.§
Par grozījumiem Auces novada Kultūras centra darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: V.Zvirbule; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.324 „Par grozījumiem Auces novada Kultūras centra darbinieku štatu
sarakstā”. Lēmums pievienots protokolam.
15.§
Par finansējuma sadalījumu Auces novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm
(ziņo: V.Zvirbule; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.325 „Par finansējuma sadalījumu Auces novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēm”. Lēmums pievienots protokolam.
16.§
Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.326 „Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances”. Lēmums pievienots
protokolam.
17.§
Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.327 „Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances”. Lēmums pievienots
protokolam.
18.§
Par Bēnes vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.328 „Par Bēnes vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances”. Lēmums pievienots protokolam.
19.§
Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pamatlīdzekļu noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.329 „Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši”
pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada
bilances”. Lēmums pievienots protokolam.
20.§
Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.330 „Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances”.
Lēmums pievienots protokolam.
21.§
Par Auces novada pašvaldības Vītiņu labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
(ziņo: I.Šimkevica; A.Hofmanis,A.Lerhs, G.Freimanis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.331 „Par Auces novada pašvaldības Vītiņu labiekārtošanas pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances”.
Lēmums pievienots protokolam.
22.§
Par Auces novada pašvaldības nekustamo īpašumu domājamo
daļu nodošanu turējumā SIA “Auces komunālie pakalpojumi”
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.332 „Par Auces novada pašvaldības nekustamo īpašumu domājamo daļu
nodošanu turējumā SIA “Auces komunālie pakalpojumi””. Lēmums pievienots protokolam.
23.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Auces novada
pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis,
K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.333 „Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Auces novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”” apstiprināšanu. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.15.58.
Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

Protokols parakstīts ________________

V. Keršus
E. Lintiņa

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 311
(prot. Nr. 12, 1.§)

Par adrešu piešķiršanu Auces novadā
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 „Adresācijas
noteikumi”, Auces novada dome NOLEMJ:
Piešķirt adresi funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4625 001 0072 016,
4625 001 0072 018 un 4625 001 0072 019 – Lielauces iela 21, Vecauce, Vecauces pag., Auces
nov., LV-3708.
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V. Keršus
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 312
(prot. Nr. 12, 2.§)

Par nekustamā īpašuma „Rožlejas”, Īles pagasts, Auces novads, sadalīšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Attīstības, plānošanas un vides komitejas ierosinājumu
par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu no nekustamā īpašuma “Rožlejas”, Īles
pagasts, Auces novads, atdalāmajai zemes vienībai.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums “Rožlejas”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4664 003 0082, sastāv no divām zemes vienībām, kopplatība 1,34 ha, un divām ēkām, un pieder
Īles pagasta pašvaldībai, par ko Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Īles pagasta
zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000424208.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu Auces novada pašvaldība ir Īles pagasta pašvaldības institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja.
Auces novada pašvaldība vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma “Rožlejas”, Īles pagasts,
Auces novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4664 003 0083 un uz tās esošo ēku, un
piešķirt nosaukumu „Rožleju kūts”, Īles pagasts, Auces novads.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru Kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Rožlejas”, Īles pagasts, Auces novads, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4664 003 0083, platība 0,67 ha, un uz tās esošo ēku ar kadastra
apzīmējumu 4664 003 0083 003.

2.

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4664 003 0083, platība 0,67 ha,
nosaukumu – „Rožleju kūts”, Īles pagasts, Auces novads.

3.

Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4664 003 0083, un uz tās esošai ēkai
ar kadastra apzīmējumu 4664 003 0083 003, – „Rožleju kūts”, Īles pag., Auces nov.,
LV-3716.

4.

Noteikt zemes vienības „Rožleju kūts”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
4664 003 0083, platība 0,67 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimnieciska
rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM kods – 1003).

Domes priekšsēdētāja
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 313
(prot. Nr. 12, 3.§)

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0518
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Administratīvā procesa
likuma 85.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas 29.10.2018. vēstuli Nr.2-04-Z/581 un saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas
un vides komitejas 21.11.2018. lēmumu Auces novada dome NOLEMJ:
Dzēst no Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmas Auces novada pašvaldībai piekritīgo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0518.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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LĒMUMS
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2018.gada 28.novembrī

Nr. 314
(prot. Nr. 12, 4.§)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Silāres”, Vītiņu pagastā, Auces novadā
Auces novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rūķis AG”
izgatavoto zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma „Silāres”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4694 004 0059, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 004 0059
sadalīšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Auces novada pašvaldības 2018.gada 17.oktobra
Zemes ierīcības izstrādes nosacījumiem Nr.10.
Saskaņā ar Auces novada pašvaldības 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Auces
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
zemes īpašuma „Silāres”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4694 004 0059, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 004 0059 plānotā (atļautā) izmantošana noteikta –
rūpniecības apbūves teritorija.
Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu divās daļās:
1) zemes gabalam Nr.1 ar platību 1,60 ha atstāt nosaukumu „Silāres”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4694 004 0059, 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 2,57 ha piešķirt nosaukumu „Auzas”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Nekustamais īpašums „Silāres”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4694 004 0059, pieder Auces novada pašvaldībai un sastāv no vienas zemes vienības, īpašuma
kopplatība 4,17 ha. Auces novada pašvaldības īpašuma tiesības reģistrētas Zemgales rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000548104.
Zemes ierīcības projekts zemes īpašuma „Silāres”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4694 004 0059, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 004 0059,
sadalīšanai un priekšlikums par nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, atbilst
normatīvo aktu prasībām.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
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.
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Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 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 2006.gada 20.jūnija 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 2016.gada
2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28.
punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība" 16.1.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Silāres”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4694 004 0059, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 004 0059
sadalīšanai (Zemes ierīcības projektu izstrādājis zemes ierīkotājs Ainārs Gorškovs, zemes
ierīkotāja sertifikāts: Nr.BA 561, derīgs līdz 07.12.2019.).
2. Zemes gabalam Nr.1 ar platību 1,60 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Silāres”, Vītiņu
pagasts, Auces novads.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 – 1,60 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam Nr.2 ar platību 2,57 ha – „Auzas”, Vītiņu pagasts, Auces
novads.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 – 2,57 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.
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Nr. 315
(prot. Nr. 12, 5.§)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Attīrīšanas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā
Auces novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rūķis AG”
izgatavoto zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma „Attīrīšanas”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 4694 002 0338, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4694 002 0338, sadalīšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Auces novada pašvaldības 2018.gada 22.oktobra
Zemes ierīcības izstrādes nosacījumiem Nr.11.
Saskaņā ar Auces novada pašvaldības 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Auces
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
zemes īpašuma „Attīrīšanas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4694 002 0338,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 002 0338 plānotā (atļautā) izmantošana noteikta –
tehniskās apbūves teritorija.
Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu divās daļās:
1) zemes gabalam Nr.1 ar platību 0,66 ha atstāt nosaukumu „Attīrīšanas”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4694 002 0338, un noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
(nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 1201 (turpmāk tekstā – NĪLM));
2) zemes gabalam Nr.2 ar platību 1,78 ha piešķirt nosaukumu „Nātres”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Nekustamais īpašums „Attīrīšanas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4694 002 0338, pieder Auces novada pašvaldībai un sastāv no vienas zemes vienības, īpašuma
kopplatība 2,44 ha. Auces novada pašvaldības īpašuma tiesības reģistrētas Zemgales rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000428078.
Zemes ierīcības projekts zemes īpašuma „Attīrīšanas”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4694 002 0338, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 002 0338,
sadalīšanai un priekšlikums par nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, atbilst
normatīvo aktu prasībām.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
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Zemes ierīcības likuma 19.panta otrā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 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 2006.gada 20.jūnija 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 2016.gada
2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Attīrīšanas”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 4694 002 0338, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4694 002 0338 sadalīšanai (Zemes ierīcības projektu izstrādājis zemes ierīkotājs Ainārs
Gorškovs (zemes ierīkotāja sertifikāts: Nr.BA 561, derīgs līdz 07.12.2019.).
2. Zemes gabalam Nr.1 ar platību 0,66 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Attīrīšanas”, Vītiņu
pagasts, Auces novads.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 – 0,66 ha platībā - ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM kods 1201).
4. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam Nr.2 ar platību 1,78 ha – „Nātres”, Vītiņu pagasts, Auces
novads.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 – 1,78 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.
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Nr. 316
(prot. Nr. 12, 6.§)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Pūpoli”, Vītiņu pagastā, Auces novadā
Auces novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rūķis AG”
izgatavoto zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma „Pūpoli”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4694 004 0035, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 004 0035,
sadalīšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Auces novada pašvaldības 2018.gada 31.oktobra
Zemes ierīcības izstrādes nosacījumiem Nr.12.
Saskaņā ar Auces novada pašvaldības 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Auces
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
zemes īpašuma „Pūpoli”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4694 004 0035, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 004 0035 plānotā (atļautā) izmantošana noteikta –
lauksaimniecības teritorija.
Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu divās daļās:
1) zemes gabalam Nr.1 ar platību 1,03 ha atstāt nosaukumu „Pūpoli”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4694 004 0035, 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 3,75 ha piešķirt nosaukumu „Māllēpes”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Nekustamais īpašums „Pūpoli”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4694 004 0035, pieder Auces novada pašvaldībai un sastāv no vienas zemes vienības, īpašuma
kopplatība 4,78 ha. Auces novada pašvaldības īpašuma tiesības reģistrētas Zemgales rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000546158.
Zemes ierīcības projekts zemes īpašuma „Pūpoli”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4694 004 0035, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 004 0035,
sadalīšanai un priekšlikums par nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, atbilst
normatīvo aktu prasībām.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
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.
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Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 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 2006.gada 20.jūnija 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 2016.gada
2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Pūpoli”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4694 004 0035, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 004 0035
sadalīšanai (Zemes ierīcības projektu izstrādājis zemes ierīkotājs Ainārs Gorškovs (zemes
ierīkotāja sertifikāts: Nr.BA 561, derīgs līdz 07.12.2019.).
2. Zemes gabalam Nr.1 ar platību 1,03 ha, atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Pūpoli”, Vītiņu
pagasts, Auces novads.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 – 1,03 ha platībā - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam Nr.2 ar platību 3,75 ha – „Māllēpes”, Vītiņu pagasts,
Auces novads.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 – 3,75 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 priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 317
(prot. Nr. 12, 7.§)

Par nekustamā īpašuma “Mūrīšu kūts”, Īles pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mūrīšu kūts”, Īles pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 4664 004 0087.
Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja:
Nekustamais īpašums “Mūrīšu kūts”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4664 004 0087, kas sastāv no divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4664 004 0063 002 un
4664 004 0063 002 (kūts un šķūnis) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4664 004 0085,
kopplatība 0,2021 ha, pieder Auces novada pašvaldībai. Auces novada pašvaldība īpašuma
tiesības uz norādīto nekustamo īpašumu ir reģistrētas Īles pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr. 100000575316.
Nekustamais īpašums “Mūrīšu kūts”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4664 004 0087, pašreiz ir nodotas nomā un nav nepieciešams Auces novada pašvaldībai tās
patstāvīgo funkciju izpildes nodrošināšanai, tādēļ, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma 2018.gada 6.jūnijā veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi
sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.76) nekustamā īpašuma “Mūrīšu kūts”, Īles pagastā, Auces novadā,
tirgus vērtība ir noteikta 3100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu
un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mūrīšu
kūts”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4664 004 0087, kas sastāv no divām būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 4664 004 0063 002 un 4664 004 0063 002 (kūts un šķūnis) un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4664 004 0085, kopplatība 0,2021 ha, pārdodot to atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mūrīšu kūts”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4664 004 0087, izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles nosacīto
sākumcenu 3100,00 EUR (trīs tūkstoši simts euro 00 centi) apmērā.
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3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
3.1.
izsoles komisijas priekšsēdētājs –
Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs;
3.2.
izsoles komisijas locekļi:
Auces novada pašvaldības jurists 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 priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2018.gada 28.novembra sēdes
lēmumu Nr.317 (prot. Nr.12, 7.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
“Mūrīšu kūts”, Īles pagasts, Auces novads,

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
pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma – “Mūrīšu kūts”, Īles
pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4664 004 0087, izsoles kārtību, to dalībnieku
tiesības, pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē Latvijas Republikā 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) 2019.gada 21.janvārī plkst. 10.00.
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums “Mūrīšu kūts”, Īles pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 4664 004 0087, kas sastāv no divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem
4664 004 0063 002 un 4664 004 0063 002 (kūts un šķūnis) un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4664 004 0085, kopplatība 0,2021 ha.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 3100,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro 00 centi).
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek
Auces pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no 2018.gada 17.decembra
līdz 2019.gada 18.janvāra plkst. 14.00.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
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1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
- iesniegums par pieteikšanos izsolei;
- attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds
nepieciešams;
- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības
tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā;
- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu
vai personālsabiedrību, izsoles komisija ir tiesīga papildus pieprasīt no juridiskās
personas vai personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo
juridisko personu vai personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk
par sešām nedēļām no izsoles dienas) un apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma)
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences
apjomu.
2) Fiziskai personai:
- iesniegums par pieteikšanos izsolē;
- pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.2.2. jāuzrāda :
1) Juridiskai personai :
- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2) Fiziskai personai :
- personu apliecinošs dokuments;
- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3. Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams Auces novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.90009116331, kasē un 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 MŪRĪŠU KŪTS".
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 solis ir noteikts 100 EUR apmērā.
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.
4.7. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko cenu.
4.9. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas
ir jāparaksta pirkuma līgums.
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4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles
uzvarētājs neatbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī
atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas
veikšanu, prasībām, uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā
īpašuma izpirkšanu.
4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumus, apņemas ievērot visus
Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un
gaitu.
6. Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi
6.1. Nekustamā īpašuma “Mūrīšu kūts”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4664 004 0087, sastāvā ietilpstošās būves ar kadastra apzīmējumiem 4664 004 0063 002 un
4664 004 0063 002 (kūts un šķūnis) saskaņā ar 2017.gada 01.marta Telpu nomas līgumu
Nr. 6-37/2017-064, 2017.gada 01.marta Telpu nomas līgumu Nr. 6-37/2017-066 un
2017.gada 01.marta Telpu nomas līgumu ir nodotas nomas lietošanā trim fiziskām
personām. Nekustamā īpašuma ieguvējam ir pienākums ievērot norādīto, noslēgto nomas
līgumu nosacījumus un nav tiesību nomas līgumus izbeigt priekšlaicīgi sakarā ar nekustamā
īpašuma īpašnieka maiņu. Gadījumā, ja nekustamā īpašuma ieguvējs pārkāpj šo nosacījumu,
nekustamā īpašuma ieguvējam ir pienākums atlīdzināt nomniekiem un Auces novada
pašvaldībai visus zaudējumus, kādi nodarīti ar līguma priekšlaicīgu izbeigšanu.
6.2. Noslēgto nomas līgumu kopijas ar dzēstiem fizisko personu datiem ir pievienotas izsoles
noteikumu pielikumā.
Pielikumā: Telpu nomas līgumu kopijas 3 gab.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 318
(prot. Nr. 12, 8.§)

Par nekustamā īpašuma Jelgavas iela 8-7, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.7,
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Jelgavas iela 8, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4650 005 0337.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Bēnes pagasta pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
Jelgavas iela 8, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 005 0337, kas ir
reģistrētas Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Bēnes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.284.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu Auces novada pašvaldība ir Bēnes pagasta pašvaldības institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja.
Minētā īpašuma sastāvā esošais dzīvokļa īpašums Nr.7, Jelgavas iela 8, Bēne, Bēnes
pagasts, Auces novads, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 38,2 m2 platībā, 382/3927 pie dzīvokļa
piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala
0,088 ha kopplatībā, pašreiz netiek izmantots un nav nepieciešams Auces novada pašvaldības
funkciju izpildei.
Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma 2018.gada 15.oktobrī veikto tirgus novērtējumu, ko
veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr.7,
Jelgavas iela 8, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, tirgus vērtība ir noteikta 400,00 EUR (četri
simti euro 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu
un 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
dzīvokli Nr.7, Jelgavas iela 8, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kas sastāv no vienistabas
dzīvokļa 38,2 m2 platībā, 382/3927 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala.
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2.

Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles
nosacīto sākumcenu 400,00 EUR (četri simti euro 00 centi) apmērā.

3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
3.1. izsoles komisijas priekšsēdētājs –
- Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs;
3.2. izsoles komisijas locekļi:
- Auces novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis;
- Auces novada pašvaldības ekonomiste Ingrida Kalve.

4.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2018.gada 28.novembra
lēmumu Nr.318 (prot. Nr.18, 8.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Jelgavas iela 8-7, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads,

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 – dzīvokļa Jelgavas
iela 8-7, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības,
pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē Latvijas Republikā 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) 2019.gada 21.janvārī plkst. 10.30.
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 Jelgavas iela 8-7, Bēne, Bēnes pagasts, Auces
novads, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 38,2 m2 platībā, 382/3927 pie dzīvokļa
piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un
zemesgabala.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 400,00 EUR (četri simti euro 00 centi).
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek
Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Jelgavas
ielā 1, Aucē, Auces novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no 2018.gada 17.decembra līdz
2019.gada 18.janvārim plkst. 14.00.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
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iesniegums par pieteikšanos izsolei;
attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi , ja tāds
nepieciešams;
- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības
tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā;
- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu
vai personālsabiedrību, izsoles komisija ir tiesīga papildus pieprasīt no juridiskās
personas vai personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo
juridisko personu vai personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk
par sešām nedēļām no izsoles dienas) un apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma)
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences
apjomu.
2) Fiziskai personai:
- iesniegums par pieteikšanos izsolē;
- pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.2.2. jāuzrāda :
1) Juridiskai personai :
- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2) Fiziskai personai :
- personu apliecinošs dokuments;
- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3. Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams Auces novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.90009116331, kasē un 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 JELGAVAS 8-7".
-

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 solis ir noteikts 40 EUR apmērā.
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.
4.7. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko cenu.
4.9. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas
ir jāparaksta pirkuma līgums.
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4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles
uzvarētājs neatbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī
atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas
veikšanu, prasībām, uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā
īpašuma izpirkšanu.
4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumus, apņemas ievērot visus
Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un
gaitu.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 319
(prot. Nr. 12, 9.§)

Par dzīvokļa īpašuma “Ezermaļi” –[..], Lielaucē,
Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.[..], dzīvojamā mājā “Ezermaļi”,
Lielaucē, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4676 504 0002.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
[..] uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.[..], dzīvojamā mājā “Ezermaļi”, Lielaucē, Lielauces pagastā, Auces novadā.
Nekustamais īpašums “Ezermaļi”, Lielaucē, Lielauces pagastā, Auces novadā, kas sastāv
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 18 dzīvokļiem, pieder Lielauces pagasta pašvaldībai, par
ko Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Lielauces pagasta zemesgrāmatā atvērts
nodalījums Nr. 104.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu Auces novada pašvaldība ir Lielauces pagasta pašvaldības institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja.
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.
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.
Pret [..] nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu, kā arī [..] un viņas ģimenes locekļi
2018.gada 16.oktobrī un 2018.gada 5.novembrī ir noslēguši notariāli apliecinātas vienošanās par
to, ka [..] iegūs īpašumā īrēto dzīvokli Nr.[..] dzīvojamā mājā “Ezermaļi”, Lielaucē, Lielauces
pagastā, Auces novadā.
Ņemot vērā minēto tiesisko reglamentāciju, [..] ir tiesības ierosināt dzīvokļa Nr.[..],
dzīvojamā mājā “Ezermaļi”, Lielaucē, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
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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 2018.gada 15.oktobrī veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi sertificēta
nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.[..], dzīvojamā mājā “Ezermaļi”, Lielaucē,
Lielauces pagastā, Auces novadā, tirgus vērtība ir noteikta 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi
simti euro 00 centi) apmērā, ar pārdošanas termiņu 12 (divpadsmit) mēneši.
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 – dzīvokli Nr.[..],
dzīvojamā mājā “Ezermaļi”, Lielaucē, Lielauces pagastā, Auces novadā, kas sastāv no
divistabu dzīvokļa 53,0 m2 platībā un 530/10848 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, pārdodot to par nosacīto cenu
1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro 00 centi) [..].

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2019.gada 15.oktobrim nav veikusi pirkuma
maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar šī
lēmuma 1.punkta noteikumiem.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 320
(prot. Nr. 12, 10.§)
Par feldšeru – veselības punkta izveidi

Ievērojot apstākli, ka Auces novada Ukru pagastā ir izveidojies situācija, ka līdz šim
Ukru pagastā praktizējošā ģimenes ārste ir izbeigusi savu darbību un nav vairs iespējams
nodrošināt ģimenes ārsta prakses vietu, lai nodrošinātu Ukru pagasta iedzīvotājiem veselības
aprūpes pieejamību, kā alternatīvā iespēja ir veidot Ukru pagastā feldšera punktu līdzšinējās
ģimenes ārsta prakses vietā. Izveidojot feldšera punktu ir iespēja piesaistīt valsts finansējumu
feldšera punkta uzturēšanai.
Vadoties no minētā, ņemot vērā Attīstības, plānošanas un vides komitejas sēdes
(21.11.2018.) lēmumu, Finanšu komitejas sēdes (21.11.2018.) lēmumu, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu,
Auces novada dome, NOLEMJ:
1. Izveidot Auces novada pašvaldības Bēnes pagasta pārvaldes feldšeru punktu ar
nosaukumu „Ukru feldšeru – veselības punkts”, adrese: “Stariņi”, Ukri, Ukru pagasts, Auces
novads.
2. Izdarīt grozījumus Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā, papildinot štatu
sarakstu ar jaunu amata vienību - FELDŠERIS (kods 2240 01, ĀRSTA PALĪGS/ FELDŠERIS),
0,5 amata vienības.
3.

Noteikt, ka Ukru feldšeru – veselības punkts uzsāk savu darbu ar 2019.gada 1. janvāri.

4.

Uzdot Bēnes pagasta pārvaldes vadītājam Algerdam Miksim:

4.1. līdz 2018.gada 15.decembrim izstrādāt un apstiprināt Ukru feldšeru – veselības punkta
nolikumu;
4.2. līdz 2018.gada 15.decembrim izstrādāt un iesniegt Auces novada domei apstiprināšanai
nepieciešamos grozījumus Bēnes pagasta pārvaldes nolikumā, kas saistīti ar Ukru
feldšeru – veselības punkta izveidošanu;
4.3. veikt šī lēmuma izpildi.
5.

Uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram veikt šī lēmuma izpildes kontroli.

Domes priekšsēdētāja
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 321
(prot. Nr. 12, 11.§)

Par līgumu slēgšanu ar biedrību „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””
Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par līgumu slēgšanu ar biedrību
„Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””, konstatēja:
2018.gada 18.septembrī Auces novada pašvaldība ir saņēmusi Biedrības „Auces
kultūrizglītības biedrība “Ausma”” iesniegumu ar lūgumu Auces novada pašvaldībai biedrības
aktivitātēm atļaut bez maksas izmantot pašvaldībai piederošās telpas Jelgavas ielā 1A, Auce,
Auces novads, kas pašreiz netiek izmantotas pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai un nav
nodotas lietošanā citām personām.
Biedrība „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma”” aktīvi iesaistās dažādos kultūras un
tautas jaunrades attīstības projektos, kā arī veic rokdarbu apmācību. Biedrībai „Auces
kultūrizglītības biedrība “Ausma”” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss
pilsoniskās sabiedrības attīstības un kultūras atbalsta veida darbībā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no
pašvaldības funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu
un tautas jaunrades attīstību.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otro un trešo daļu, pašvaldība savu mantu var nodot bezatlīdzības lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai.
Ievērojot minēto, lai pilnvērtīgi nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas – rūpēties
par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību,
izpildi un nodrošinātu pašvaldībai piederošo telpu racionālu un lietderīgu izmantošanu, Biedrībai
„Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma”” var tikt nodotas bezatlīdzības lietošanā telpas
Jelgavas ielā 1A, Auce, Auces novads.
Vadoties no minētā un papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Auces novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Biedrību „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””, reģ.
Nr. 40008105238, par sadarbību rūpēs par kultūru, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanas
sekmēšanu un tautas jaunrades attīstību saskaņā ar šī lēmuma pielikumā apstiprināto sadarbības
līguma projektu (1.pielikums).
2. Nodot Biedrībai „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””, reģ. Nr. 40008105238,
patapinājumā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim telpas ēkā Jelgavas ielā 1A,
Auce, Auces novads, noslēdzot patapinājuma līgumu saskaņā ar šī lēmuma pielikumā
apstiprināto līguma projektu (2.pielikums).
Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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1.pielikums
Auces novada domes 28.11.2018. lēmumam Nr.321
(prot.Nr.12, 11.§)

Sadarbības līgums
Aucē, 2018.gada ….decembrī
Auces novada pašvaldība, reģ.nr. 90009116331, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas
Auces novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus, no vienas puses,
un
Biedrība „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””, vienotais reģistrācijas numurs
40008105238, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Zaiga Vismane, no otras puses, abas
līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi, turpmāk šai līguma tekstā sauktas arī – Puses un
Puse, savstarpēji vienojoties, noslēdz šo sadarbības līgumu par sekojošo:
1. Līguma pamatojums
Sadarbības līgums tiek noslēgts pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu un Auces novada domes 2018.gada ….novembra sēdes lēmumu Nr. ………..
2. Līguma priekšmets
Ar šo līgumu Puses vienojas par sadarbību rūpēs par kultūru, tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanas sekmēšanu, tautas jaunrades attīstību un pilsoniskas sabiedrības attīstību.
3. Pušu saistības
3.1. Realizējot sadarbību šī līguma ietvaros, biedrība „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””
apņemas:
3.1.1. veicot biedrības darbību, stingri ievērot normatīvo aktu prasības;
3.1.2. rūpēties par kultūru;
3.1.3. sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu;
3.1.4. sekmēt tautas jaunrades attīstību;
3.1.5. sekmēt pilsoniskas sabiedrības attīstību;
3.1.6. veikt rokdarbu apmācību;
3.1.7. piedalīties un realizēt projektus biedrības darbības jomās;
3.1.8. aktīvi piedalīties rokdarbu izstādēs.
3.2. Realizējot sadarbību šī līguma ietvaros, Auces novada pašvaldība apņemas:
3.2.1. iespēju robežās finansiāli atbalstīt biedrības „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””
darbību;
3.2.2. biedrības „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma”” darbības nodrošināšanai bez
atlīdzības nodot lietošanā telpas ēkā Jelgavas iela 1A, Auce, Auces novads.
4. Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas dienu un ir spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim.
5.

Vispārīgie noteikumi

5.1. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem
tā punktiem, ko apliecina ar saviem parakstiem.
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5.2. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros un izsniegts katrai līguma slēdzējai Pusei pa
vienam eksemplāram. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
5.3. Visos citos jautājumos, ko neregulē šī līguma noteikumi, Puses vadās no spēkā esošās
Latvijas Republikas likumdošanas.
Pašvaldības vārdā:

Biedrības vārdā:

__________________
V.Keršus

__________________
Z.Vismane

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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2.pielikums
Auces novada domes 28.11.2018. lēmumam Nr.321
(prot.Nr.12, 11.§)

P A T A PI N Ā J U M A L Ī G U M S
Aucē, 2018.gada ____.decembrī
Auces novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116331, turpmāk tekstā saukta arī Patapinātājs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas Auces novada domes priekšsēdētāja Vija
Keršus, no vienas puses, un
Biedrība „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””, vienotais reģistrācijas numurs 40008105238,
turpmāk tekstā saukta arī - Patapinājuma ņēmējs, kuras vārdā rīkojas tās priekšsēdētāja Zaiga Vismane,
no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā sauktas – Puses un
Puse, paužot savu brīvu gribu un ievērojot Auces novada domes 2018.gada __.novembra sēdes lēmumu
Nr. …., vienojas par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Patapinātājs nodod, bet Patapinājuma ņēmējs pieņem lietošanā bez atlīdzības telpas Nr. …..
ēkā Jelgavas iela 1A, Auce, Auces novads, turpmāk tekstā sauktas – Telpas.
Telpu izmantošanas mērķis – Patapinājuma ņēmēja darbības pilsoniskās sabiedrības attīstības,
rūpēs par kultūru, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanas sekmēšanu un tautas jaunrades attīstības
jomās nodrošināšanai.
1.2. Telpu tehniskais stāvoklis un kvalitāte Pusēm ir zināma un par to nav strīdi. Telpu tehniskais
stāvoklis, kvalitāte un bilances vērtība tiek fiksēta Telpu nodošanas – pieņemšanas aktā.
2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Patapinājuma ņēmēja tiesības un pienākumi:
2.1.1. uzturēt un uzglabāt Telpas labā kārtībā un stāvoklī, un rūpēties par to, kā par savu
īpašumu,
2.1.2. segt Telpu uzturēšanas un ekspluatācijas izdevumus,
2.1.3. segt visus citus izdevumus, saistītus ar Telpu izmantošanu un uzturēšanu,
2.1.4. lietot Telpas tikai savām vajadzībām un nenodot to trešajai personai, bez Patapinātāja
rakstiskas piekrišanas,
2.1.5. beidzoties šī līguma termiņam, nodot Telpas tādā stāvoklī (kārtībā), kāda bija pieņemot
Telpas, nodot Telpas ar visiem tām veiktajiem neatņemamiem uzlabojumiem.
2.2 Patapinātāja tiesības un pienākumi:
2.2.1. nodot Telpas Patapinājuma ņēmējam, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem un netraucēt tā
lietošanu.
2.2.2. gadījumā, ja rodas nepieciešamība lietot Telpas pirms šī līguma izbeigšanās, paziņot
Patapinājuma ņēmējam par līguma izbeigšanu vismaz vienu mēnesi iepriekš.
2.3. Pušu tiesības un pienākumi:
2.3.1. ievērot šī līguma nosacījumus un pildīt tos godprātīgi,
2.3.2. netraucēt otrai Pusei izmantot savas tiesības un pienākumus,
2.3.3.
par līguma pirmslaicīgu pārtraukšanu paziņot otrai Pusei, noformējot paziņojumu
rakstveidā,
2.3.4.
atlīdzināt Pusei zaudējumus, kas radušies ar otras Puses tīšu darbību vai
neuzmanību.
3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
3.1. Šis līgums stājas spēkā ar 2019.gada 01.janvāri un ir spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim.
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3.2. Gadījumā, ja Puses vēlas izbeigt līgumu pirms 3.1.punktā minētā termiņa, Puses vadās pēc šī
Līguma 2.2.2. punkta nosacījumiem.

4.

LĪGUMA BLAKUS NOSACĪJUMI

4.1. Strīdus, kas rodas starp Pusēm, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, bet, ja strīdus nav iespējams
izšķirt savstarpēju pārrunu ceļā, Puses griežas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
4.2. Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros, no kuriem, viens atrodas pie Patapinājuma ņēmēja,
bet otrs, pie Patapinātāja.
Patapinātāja vārdā:

Patapinājuma ņēmēja vārdā:

____________________
( V.Keršus )

______________________
( Z.Vismane )

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 322
(prot. Nr. 12, 12.§)
Par lēmuma precizēšanu

Ievērojot konstatēto neprecizitāti Auces novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmumā
Nr. 230 “Par aizdevuma ņemšanu SIA “Auces komunālie pakalpojumi” projekta “Ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijā” būvprojekta izstrādes
līdzfinansējumam” attiecībā uz realizējamā projekta nosaukumu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19. un 27.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam”
14.panta pirmās daļas 1.punktu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”, Auces novada dome
NOLEMJ:
Precizēt Auces novada domes 2018.gada 25.jūlija sēdes lēmumu Nr. 230 “Par aizdevuma
ņemšanu SIA “Auces komunālie pakalpojumi” projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijā” būvprojekta izstrādes līdzfinansējumam”, izsakot
lēmuma lemjošās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut
Auces novada pašvaldībai ņemt aizdevumu Valsts kasē 54 897,22 euro apmērā uz 5 gadiem ar
Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” (Nr. 5.3.1.0/17/I/015) būvprojekta izstrādes
līdzfinansējumam, ieguldot saņemto aizdevumu SIA “AUCES KOMUUNĀLIE
PAKALPOJUMI”, reģistrācijas numurs 45103000574, pamatkapitālā projekta “Ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” (Nr. 5.3.1.0/17/I/015)
ietvaros izpildīto darbu apmaksai.”.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 323
(prot. Nr. 12, 13.§)

Par Auces novada pašvaldības suvenīru pārdošanas izcenojumiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu, saskaņā ar
domes Finanšu komitejas 21.11.2018. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības suvenīru pārdošanas izcenojumu (bez PVN) par
1 vienību: Vinila magnēts (izmērs 90 mm x 50 mm) 0,48 EUR.

2.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības 2019.gada kalendāru pārdošanas izcenojumu (bez
PVN) par 1 vienību: Mark kalendārs 4 daļas, augšējās daļas maināmas, kalendāra lapas
noplēšamas 5,82 EUR.

3.

Atbildīgais par Auces novada pašvaldības suvenīru un kalendāru tālāku realizāciju –
Tūrisma informācijas konsultante I.Lapiņa.

4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Lerham.

5.

Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. decembrī.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 324
(prot. Nr. 12, 14.§)

Par grozījumiem Auces novada Kultūras centra darbinieku štatu sarakstā
Ievērojot Auces novada Kultūras centra direktores iesniegumu ar lūgumu veikt
grozījumus Auces novada Kultūras centra darbinieku štatu sarakstā, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izdarīt grozījumus Auces novada Kultūras centra darbinieku štatu sarakstā, papildinot štatu
sarakstu ar jaunu amata vienību Vītiņu Tautas namā – bērnu deju kolektīva vadītājs (kods
2653 12), 0,15 amata vienības.

2.

Lēmuma izpildi uzdot veikt Auces novada Kultūras centra direktorei R.Baronai.

3.

Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības izpilddirektoram A.Lerham.

4.

Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.decembri.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 325
(prot. Nr. 12, 15.§)

Par finansējuma sadalījumu Auces novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm
Ievērojot Ministru kabineta 2018.gada 8.augusta rīkojumu Nr.372 “Par finansējuma
sadalījumu pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestāžu pedagogiem”, Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās
komitejas 15.11.2018. lēmumu (prot.Nr.11) un Finanšu komitejas 21.11.2018. lēmumu
(prot.Nr.11), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”
29.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
Sadalīt piešķirto finansējumu starp Auces novada pašvaldības izglītības iestādēm piemaksu,
prēmiju un naudas balvu izmaksai vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem no 2018. gada
1. septembra līdz 31. decembrim:
Izglītības iestāde

Aprēķinātais pedagogu
likmju skaits
uz 01.09.2018.

Piešķirtais finansējums kopā,
ieskaitot darba devēja VSAOI,
EUR

Auces vidusskola

50.809

4072

Bēnes vidusskola

17.565

1408

Auces novadā kopā

68.374

5480

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 326
(prot. Nr. 12, 16.§)

Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
Pamatojoties uz Auces novada bibliotēkas vadītājas 2018.gada 12. oktobra iesniegumiem
par grāmatu norakstīšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces novada bibliotēkas materiālajām vērtībām 140 bibliotēkas grāmatas par
kopējo bilances vērtību 359,18 euro, jo minētās grāmatas ir nolietotas.

2.

Norakstīt no Lielauces bibliotēkas materiālajām vērtībām 378 bibliotēkas grāmatas par
kopējo bilances vērtību 486,46 euro, jo minētās grāmatas ir nolietotas.

3.

Norakstīt no Vītiņu bibliotēkas materiālajām vērtībām 339 bibliotēkas grāmatas par kopējo
bilances vērtību 301,55 euro, jo minētās grāmatas ir nolietotas.

4.

Norakstīt no Ķeveles bibliotēkas materiālajām vērtībām 40 bibliotēkas grāmatas par kopējo
bilances vērtību 145,77 euro, jo minētās grāmatas ir nolietotas.

5.

Auces novada bibliotēkas vadītājai J. Fišerei nodrošināt minēto materiālo vērtību utilizāciju.

6.

Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram A. Lerham.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 327
(prot. Nr. 12, 17.§)

Par Auces vidusskolas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances

Pamatojoties uz Auces vidusskolas direktores 2018.gada 17. septembra, 15.oktobra un
16. oktobra iesniegumiem par grāmatu norakstīšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces vidusskolas bibliotēkas materiālajām vērtībām 247 bibliotēkas grāmatas
par kopējo bilances vērtību 118,06 euro, jo minētās grāmatas ir nolietotas un saturiski
novecojušas.

2.

Auces vidusskolas direktorei I. Špelai nodrošināt, ka grāmatas tiks izmantotas mācību
stundās kā izdales materiāli.

3.

Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram A. Lerham.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 328
(prot. Nr. 12, 18.§)

Par Bēnes vidusskolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
Pamatojoties uz Bēnes vidusskolas 2018.gada 6.novembra iesniegumu par pamatlīdzekļu
norakstīšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Bēnes vidusskolas materiālās vērtības, kas ir nolietojušās un remonts nav
ekonomiski izdevīgs:
1.1. Videomagnetofons par bilances vērtību 0,00 euro (iegādes vērtība 234,80 euro,
uzkrātais nolietojums 234,80 euro);
1.2. Kartupeļu tīrāmā mašīna par bilances vērtību 0,00 euro (iegādes vērtība 554,92 euro,
uzkrātais nolietojums 554,92 euro);
1.3. Multimediju projektors NEC VT 595 par bilances vērtību 0,00 euro (iegādes vērtība
999.00 eur, uzkrātais nolietojums 999,00 euro);
1.4. Projektors BENQ PB 62400/2700 par bilances vērtību 0,00 euro (iegādes vērtība
1045,81 eur, uzkrātais nolietojums 1045,81 euro);
1.5. Televizors HAIER 25F3A par bilances vērtību 0,00 euro (iegādes vērtība 256,12 euro,
uzkrātais nolietojums 256,12 euro).

2.

Bēnes vidusskolas direktoram M. Eihmanim nodrošināt minēto materiālo vērtību utilizāciju.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 329
(prot. Nr. 12, 19.§)

Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pamatlīdzekļu noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
Pamatojoties uz Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” 2018.gada
15.novembra iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” inventāra materiālās
vērtības, kas ir nolietojušās un remonts nav ekonomiski izdevīgs:
Veļas mašīna Indesit par bilances vērtību 0,00 euro (iegādes vērtība 267,50 euro,
uzkrātais nolietojums 267,50 euro);

1.1.

Dators par bilances vērtību 0,00 euro (iegādes vērtība 803,92 euro, uzkrātais
nolietojums 803,92 eur);

1.2.

Vingrošanas kubs par bilances vērtību 94,68 euro (iegādes vērtība 542,33 euro,
uzkrātais nolietojums 447,65 euro).

1.3.
2.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītājai K. Magerei nodrošināt minēto materiālo
vērtību utilizāciju.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA
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Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 330
(prot. Nr. 12, 20.§)

Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
Pamatojoties uz Auces novada pašvaldības izpilddirektora 2018.gada 15. novembra
iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces pašvaldības administrācijas inventāra materiālās vērtības, kas ir
nolietojušās un remonts nav ekonomiski izdevīgs, - Dokumentu smalcinātājs par bilances
vērtību 0,00 euro (iegādes vērtība 257,41 euro, uzkrātais nolietojums 257,41 euro).

2.

Auces novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam G. Šēferam nodrošināt minēto
materiālo vērtību utilizāciju.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 331
(prot. Nr. 12, 21.§)

Par Auces novada pašvaldības Vītiņu labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
Pamatojoties uz Auces novada pašvaldības izpilddirektora 2018.gada 27. septembra
iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces pašvaldības Vītiņu teritorijas labiekārtošanas inventāra materiālās
vērtības, kas ir nolietojušās un remonts nav ekonomiski izdevīgs, - krūmgriezis H 555RTX
par bilances vērtību 673,58 euro (iegādes vērtība 860,00 euro, uzkrātais nolietojums
186,42 euro).

2.

Auces novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam G. Šēferam nodrošināt minēto
materiālo vērtību utilizāciju.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 332
(prot. Nr. 12, 22.§)

Par Auces novada pašvaldības nekustamo īpašumu domājamo daļu
nodošanu turējumā SIA “Auces komunālie pakalpojumi”
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” prasībām un domes Finanšu komitejas
2018.gada 21. novembra lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

No 2018.gada 28. novembra nodot turējumā SIA “Auces komunālie pakalpojumi”
nekustamo īpašumu domājamās daļas pēc atlikušās vērtības (pielikums) par kopējo vērtību
10881,26 euro (iegādes vērtība 10933,27 euro, uzkrātais nolietojums 52,01 euro).

2.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

Pielikums
Auces novada domes 28.11.2018. lēmumam Nr.332
(prot.Nr.12, 22.§)

Nosaukums
Artēziskais urbums ar žogu
Īles labiekārtošana kopā
Dzīvoklis Dzelmes-8, kad.Nr.46760040073003008, domājamās
daļas 324/13362
Lielauces labiekārtošana kopā
Dzīvoklis Teodora Celma ielā 14-15,
kad.Nr.46500050286001015, domājamās daļas 374/1169
Bēnes labiekārtošana kopā
Pavisam kopā

Kods
J122312

Iegādes vērtība
8016.48
8016.48

Nolietojums
43.11
43.11

Atlikusī vērtība
7973.37
7973.37

J122416

1038.00
1038.00

5.76
5.76

1032.24
1032.24

J122418

1878.79
1878.79
10933.27

3.14
3.14
52.01

1875.65
1875.65
10881.26

Sastādīja grāmatvede N.Paulauska

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 28.novembrī

Nr. 333
(prot. Nr. 12, 23.§)

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Auces novada
pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2. punktu un 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem”
37. un 38.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2018.gada
24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Auces novada pašvaldības 2018.gada budžetu””
(pielikums).

2.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3.

Nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Aucē

Saistošie noteikumi Nr. 11

2018.gada 28.novembrī

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2018.gada 28.novembra lēmumu Nr.333
(prot.Nr.12, 23.§)

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2018.gada 24.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 “Par Auces novada pašvaldības 2018.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21., 46.pantiem
un likumu “Par pašvaldību
budžetiem”

Izdarīt Auces novada pašvaldības 2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Auces novada pašvaldības 2018.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus
grozījumus:
1.Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā:
“2.pielikums
Auces novada pašvaldības 24.01.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
(ekonomiskā klasifikācija)

Kods
1000
1100
1200
2000
2100
2200
2300
2400
2500
4000
4300
5000
5100
5200

Koda nosaukums
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Izdevumi periodikas iegādei
Nodokļu un nodevu maksājumi
Procentu izdevumi
Pārējie procentu maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi

Summa
4 185 922.00
3 376 267.00
809 655.00
4 310 854.00
22 766.00
3 372 802.00
540 132.00
7 298.00
367 856.00
9 348.00
9 348.00
156 583.00
17 743.00
138 840.00

49

Sociālie pabalsti
6200 Sociālie pabalsti naudā
6300 Sociālie pabalsti natūrā
6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā
7000
Uzturēšanas izdevumu transferti
7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti
KOPĀ
6000

461 445.00
363 095.00
72 950.00
25 400.00
266 436.00
266 436.00
9 390 588.00”

2.Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikumu šādā redakcijā:
“3.pielikums
Auces novada pašvaldības 24.01.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
(funkcionālā klasifikācija)

Kods
01.000

03.000

06.000

08.000.

09.000.

10.000.

Iestādes nosaukums
Vispārējie valdības dienesti
Pašvaldības administrācija
Bēnes pagasta pārvalde
Lielauces pagasta pārvalde
Norēķini ar pašvaldību budžetiem
Finanšu darbība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Pašvaldības policija
Bāriņtiesa
Pašvaldības teritorijas labiekārtošana
Auces teritorijas labiekārtošana
Bēnes teritorijas labiekārtošana
Īles teritorijas labiekārtošana
Lielauces teritorijas labiekārtošana
Ukru teritorijas labiekārtošana
Vītiņu teritorijas labiekārtošana
Atpūta, kultūra un reliģija
Auces novada bibliotēka
Auces novada Kultūras centrs
Pārējie kultūras un sporta pasākumi
Izglītība
PII Mazulis
PII Pīlādzītis
PII Vecauce
PII Rūķīši
Auces vidusskola
Bēnes vidusskola
Auces Mūzikas skola
Bēnes mūzikas un mākslas skola
Pieaugušo izglītības un informācijas centrs
Sociālā aizsardzība
PAVISAM KOPĀ

Domes priekšsēdētāja

Summa
1 345 041.00
849 865.00
94 293.00
65 428.00
240 985.00
94 470.00
191 342.00
98 571.00
92 771.00
2 515 724.00
1 801 170.00
287 190.00
237 895.00
77 880.00
43 977.00
67 612.00
600 782.00
171 539.00
388 681.00
40 562.00
4 123 014.00
186 270.00
191 889.00
293 754.00
384 072.00
1 993 088.00
565 843.00
268 343.00
155 587.00
84 168.00
614 685.00
9 390 588.00”

V. Keršus

