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. 11
Aucē

2018.gada 24.oktobrī

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.

Par saistošo noteikumu „Grozījums Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Auces novada
pašvaldībā” apstiprināšanu.
Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 28.marta lēmumā Nr. 120 “Par projektu
“Ceļa Nr.614 “P104 – Lielvaicēni - Slavietiņas” posma pārbūve”.
Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 28.marta lēmumā Nr. 116 “Par projektu
“Ceļa Nr.108 “Liekaļi - Pūpoli” posma pārbūve”.
Par adreses un nosaukuma maiņu Bēnes pagastā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Auces novada pašvaldībai piekritīgam
zemesgabalam.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Par zemes īpašuma „Liekņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu.
Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140 un 2014.gada 28.maija
lēmuma Nr.141 daļēju atcelšanu.
Par nekustamo īpašumu maiņu.
Par nekustamā īpašuma „Garkalni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 29-[..], Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Tehnikas ielā 2-[..], Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Jaunmašēni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 26, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma “Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Brīvkalni”-1, Bēnes pagastā, Auces novadā, trešās izsoles atzīšanu
par nenotikušu.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no [..].
Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra maksas pakalpojumu
izcenojumiem.
Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanai par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada
31.decembrim.
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20. Par noteikumu “Grozījumi Auces novada domes noteikumos “Par Auces novada pašvaldības
izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un
apstiprināšanas kārtību”” apstiprināšanu.
21. Par zemākās mēneša darba algas likmes apstiprināšanu no pašvaldības budžeta finansētajiem
vispārējās, profesionālās ievirzes un pirmsskolas izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem.
22. Par Auces novada domes priekšsēdētājas rīkojuma apstiprināšanu.
23. Par nolikuma ”Grozījumi Auces novada domes nolikumā “Auces novada domes un
pašvaldības iestāžu darbinieku darba atlīdzības nolikums” apstiprināšanu.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Ģirts Ante, Māris Eihmanis, Arnis Hofmanis, Gints Kaminskis Vija Keršus, Kristaps
Krapauskis, Sintija Liekniņa, Inita Sabule, Andris Smilga, Indra Špela, Kosts Žasins.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: pašvaldības izpilddirektora Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja vietniece Ilze Šimkevica, projektu koordinatore Kristīne Ozoliņa, nekustamā
īpašuma speciālists Gints Memmēns, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Valda
Zvirbule.
Nepiedalās – deputāts Juris Ābele, neierašanās iemesls – aizņemts pamatdarbā; deputāts Valdis
Bergmanis, neierašanās iemesls – personisks; deputāts Gundars Freimanis, neierašanās iemesls –
aizņemts pamatdarbā; deputāts Aigars Vernis, neierašanās iemesls – personisks.
Sēdes vadītāja ierosina papildināt darba kārtību ar četriem jautājumiem:
24. Par Auces novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dunduri”, Ukru
pagastā, Auces novadā.
26. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju derīgo izrakteņu atradnei “Kaijkrogs”.
27. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju derīgo izrakteņu atradnei
“Garaiskalns II” 1.iecirknis.
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, deputāti apstiprina izmaiņas izsludinātajā darba kārtībā.
Darba kārtība:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Par saistošo noteikumu „Grozījums Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Auces novada
pašvaldībā” apstiprināšanu.
Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 28.marta lēmumā Nr. 120 “Par projektu
“Ceļa Nr.614 “P104 – Lielvaicēni - Slavietiņas” posma pārbūve”.
Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 28.marta lēmumā Nr. 116 “Par projektu
“Ceļa Nr.108 “Liekaļi - Pūpoli” posma pārbūve”.
Par adreses un nosaukuma maiņu Bēnes pagastā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Auces novada pašvaldībai piekritīgam
zemesgabalam.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Par zemes īpašuma „Liekņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu.
Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140 un 2014.gada 28.maija
lēmuma Nr.141 daļēju atcelšanu.
Par nekustamo īpašumu maiņu.
Par nekustamā īpašuma „Garkalni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 29-[..], Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Tehnikas ielā 2-[..], Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Jaunmašēni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 26, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma “Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Brīvkalni”-1, Bēnes pagastā, Auces novadā, trešās izsoles atzīšanu
par nenotikušu.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no [..].
Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra maksas pakalpojumu
izcenojumiem.
Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanai par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada
31.decembrim.
Par noteikumu “Grozījumi Auces novada domes noteikumos “Par Auces novada pašvaldības
izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un
apstiprināšanas kārtību”” apstiprināšanu.
Par zemākās mēneša darba algas likmes apstiprināšanu no pašvaldības budžeta finansētajiem
vispārējās, profesionālās ievirzes un pirmsskolas izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem.
Par Auces novada domes priekšsēdētājas rīkojuma apstiprināšanu.
Par nolikuma ”Grozījumi Auces novada domes nolikumā “Auces novada domes un
pašvaldības iestāžu darbinieku darba atlīdzības nolikums” apstiprināšanu.
Par Auces novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dunduri”, Ukru
pagastā, Auces novadā.
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju derīgo izrakteņu atradnei “Kaijkrogs”.
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju derīgo izrakteņu atradnei
“Garaiskalns II” 1.iecirknis.
1.§
Par saistošo noteikumu „Grozījums Auces novada pašvaldības
2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par brīvprātīgās
iniciatīvas pabalstiem Auces novada pašvaldībā” apstiprināšanu
(ziņo: M.Eihmanis; V.Keršus)

Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.284 „Par saistošo noteikumu „Grozījums Auces novada pašvaldības
2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem
Auces novada pašvaldībā” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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2.§
Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 28.marta lēmumā Nr. 120
“Par projektu “Ceļa Nr.614 “P104 – Lielvaicēni - Slavietiņas” posma pārbūve”
(ziņo: K.Ozoliņa, A.Lerhs; A.Hofmanis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.285 „Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 28.marta lēmumā
Nr. 120 “Par projektu “Ceļa Nr.614 “P104 – Lielvaicēni - Slavietiņas” posma pārbūve””.
Lēmums pievienots protokolam.
3.§
Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 28.marta lēmumā Nr. 116
“Par projektu “Ceļa Nr.108 “Liekaļi - Pūpoli” posma pārbūve”
(ziņo:K.Ozoliņa; K.Žasins, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.286 „Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 28.marta lēmumā
Nr. 116 “Par projektu “Ceļa Nr.108 “Liekaļi - Pūpoli” posma pārbūve””. Lēmums pievienots
protokolam.
4.§
Par adreses un nosaukuma maiņu Bēnes pagastā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.287 „Par adreses un nosaukuma maiņu Bēnes pagastā”. Lēmums pievienots
protokolam.
5.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Auces novada pašvaldībai piekritīgam zemesgabalam
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.288 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Auces novada
pašvaldībai piekritīgam zemesgabalam”. Lēmums pievienots protokolam.

5
6.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.289 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
7.§
Par zemes īpašuma „Liekņi”, Vītiņu pagastā,
Auces novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.290 „Par zemes īpašuma „Liekņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam.
8.§
Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma
Nr.140 un 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 daļēju atcelšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.291 „Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140 un
2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 daļēju atcelšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
9.§
Par nekustamo īpašumu maiņu
(ziņo: I.Šimkevica, A.Lerhs; A.Hofmanis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.292 „Par nekustamo īpašumu maiņu”. Lēmums pievienots protokolam.
10.§
Par nekustamā īpašuma „Garkalni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.293 „Par nekustamā īpašuma „Garkalni”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
11.§
Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 29-[..], Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.294 „Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 29-[..], Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
12.§
Par dzīvokļa īpašuma Tehnikas ielā 2-[..], Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
( ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.295 „Par dzīvokļa īpašuma Tehnikas ielā 2-[..], Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
13.§
Par nekustamā īpašuma „Jaunmašēni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.296 „Par nekustamā īpašuma „Jaunmašēni”, Lielauces pagastā, Auces
novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
14.§
Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 26, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.297 „Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 26, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

7
15.§
Par nekustamā īpašuma “Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.298 „Par nekustamā īpašuma “Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
16.§
Par nekustamā īpašuma „Brīvkalni”-1, Bēnes pagastā,
Auces novadā, trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.299 „Par nekustamā īpašuma „Brīvkalni”-1, Bēnes pagastā, Auces novadā,
trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu”. Lēmums pievienots protokolam.
17.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no [..]
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.300 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no [..]”. Lēmums
pievienots protokolam.
18.§
Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra
maksas pakalpojumu izcenojumiem
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.301 „Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra maksas
pakalpojumu izcenojumiem”. Lēmums pievienots protokolam.
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19.§
Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības savstarpējo
norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim
(ziņo: V.Zvirbule; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.302 „Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības savstarpējo
norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2018.gada 1.septembra
līdz 2018.gada 31.decembrim”. Lēmums pievienots protokolam.
20.§
Par noteikumu “Grozījumi Auces novada domes noteikumos “Par Auces novada
pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu tarifikāciju
veidošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību”” apstiprināšanu
(ziņo: V.Zvirbule; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.303 „Par noteikumu “Grozījumi Auces novada domes noteikumos “Par
Auces novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu tarifikāciju
veidošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību”” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
21.§
Par zemākās mēneša darba algas likmes apstiprināšanu no
pašvaldības budžeta finansētajiem vispārējās, profesionālās ievirzes
un pirmsskolas izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem
(ziņo: V.Zvirbule; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.304 „Par zemākās mēneša darba algas likmes apstiprināšanu no pašvaldības
budžeta finansētajiem vispārējās, profesionālās ievirzes un pirmsskolas izglītības
pedagoģiskajiem darbiniekiem”. Lēmums pievienots protokolam.
22.§
Par Auces novada domes priekšsēdētājas rīkojuma apstiprināšanu
(ziņo: V.Zvirbule; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.305 „Par Auces novada domes priekšsēdētājas rīkojuma apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
23.§
Par nolikuma ”Grozījumi Auces novada domes nolikumā “Auces novada
domes un pašvaldības iestāžu darbinieku darba atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu
(ziņo: V.Zvirbule; I.Špela, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.306 „Par nolikuma ”Grozījumi Auces novada domes nolikumā “Auces
novada domes un pašvaldības iestāžu darbinieku darba atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
24.§
Par Auces novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
(ziņo: Ģ.Ante; V.Keršus)
Atbilstoši likumam „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts Gints Kaminskis.
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Keršus, K.Krapauskis,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.307 „Par Auces novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
25.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Dunduri”, Ukru pagastā, Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.308 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Dunduri”, Ukru pagastā, Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
26.§
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
derīgo izrakteņu atradnei “Kaijkrogs”
(ziņo: G.Memmēns; A.Hofmanis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.309 „Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju derīgo izrakteņu
atradnei “Kaijkrogs””. Lēmums pievienots protokolam.
27.§
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
derīgo izrakteņu atradnei “Garaiskalns II” 1.iecirknis
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis V.Keršus,
K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.310 „Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju derīgo izrakteņu
atradnei “Garaiskalns II” 1.iecirknis”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.05.
Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

Protokols parakstīts ________________

V. Keršus
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
2018.gada 24.oktobrī

Nr. 284
(prot. Nr. 11, 1.§)

Par saistošo noteikumu „Grozījums Auces novada pašvaldības
2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par brīvprātīgās
iniciatīvas pabalstiem Auces novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 43.panta trešo daļu, ievērojot
Sociālo lietu un veselības jautājumu komitejas 15.10.2018. lēmumu un Finanšu komitejas
17.10.2018. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Auces novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījums Auces
novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par brīvprātīgās
iniciatīvas pabalstiem Auces novada pašvaldībā”” (pielikumā).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti
iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus
pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Auces Novada Vēstis”.
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē
www.auce.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Auces novada pašvaldības
administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.
5.

Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

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
2018.gada 24.oktobrī

Saistošie noteikumi Nr. 10
APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2018. gada 24.oktobra lēmumu Nr.284
(prot. Nr.11, 1.§)

Grozījums Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par brīvprātīgās iniciatīvas
pabalstiem Auces novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”43.panta trešo daļu
Izdarīt Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par
brīvprātīgās iniciatīvas palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā” (turpmāk – saistošie
noteikumi) šādu grozījumu:
Izteikt saistošo noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:
“7. Pabalsta apmērs ir 100,00 EUR.”.

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

2018.gada 24.oktobra Saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījums Auces novada pašvaldības
2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par brīvprātīgās iniciatīvas
pabalstiem Auces novada pašvaldībā””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
pamatojums
kas nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai
nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi, Auces novada dome 2017.gada 25.oktobrī ir
pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 9 „Par brīvprātīgās
iniciatīvas pabalstiem Auces novada pašvaldībā”, kas cita starpā
paredz arī pabalsta piešķiršanu politiski represētām personām
veselības uzlabošanai.
Sakarā ar Auces novada pašvaldības rasto iespēju turpmāk
palielināt šī pabalsta apmēru, ir nepieciešams attiecīgi arī grozīt
Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošos
noteikumus Nr. 9 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Auces
novada pašvaldībā”.
2. Īss projekta satura
Ar saistošajiem noteikumiem tiek palielināts pabalsta apmērs
izklāsts
politiski represētām personām veselības uzlabošanai no
50,00 EUR uz 100,00 EUR.
3. Informācija par plānoto Ievērojot nelielo politiski represēto personu skaitu, kurām tiek
projekta ietekmi uz
izmaksāts
pabalsts
veselības
uzlabošanai,
saistošajiem
pašvaldības budžetu
noteikumiem nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā

Tiek uzlabots politiski represēto personu sociāli ekonomiskais
stāvoklis. Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmē.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas. Saistošo noteikumu
izpildi nodrošinās Auces novada pašvaldības iestāde „Auces
novada Sociālais dienests”.

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 24.oktobrī

Nr. 285
(prot. Nr. 11, 2.§)

Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 28.marta lēmumā Nr. 120
“Par projektu “Ceļa Nr.614 “P104–Lielvaicēni–Slavietiņas” posma pārbūve”
Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par grozījumiem Auces novada
domes 2018.gada 28.marta lēmumā Nr. 120 “Par projektu “Ceļa Nr.614 “P104–Lielvaicēni–
Slavietiņas” posma pārbūve”, konstatēja:
Atbilstoši Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk ELFLA)
izsludinātajam atklāto projekta konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un
Auces novada domes 2018.gada 28.marta lēmumam Nr. 120 “Par projektu “Ceļa Nr.614
“P104–Lielvaicēni–Slavietiņas” posma pārbūve”, turpmāk tekstā - Lēmums, tika sagatavots un
Lauku atbalsta dienestā iesniegts Auces novada pašvaldības projekta iesniegums “Ceļa Nr.614
“P104–Lielvaicēni–Slavietiņas” posma pārbūve”.
Atbilstoši Lēmuma lemjošās daļas 2.punktam, projekta realizācijas kopējās izmaksas,
ņemot vērā Auces novada pašvaldības iepirkuma Nr. ANP 2017/20/ELFLA rezultātus, tika
apstiprinātas 114 658,74 EUR, tai skaitā PVN, apmērā.
Tā kā iepirkuma rezultātā izvēlētais iepirkuma pretendents, kurš bija piedāvājis
saimnieciski
visizdevīgāko
piedāvājumu
Auces
novada
pašvaldības
iepirkumā
Nr. ANP 2017/20/ELFLA, atteicās no līguma slēgšanas tiesībām, Auces novada pašvaldības
iepirkuma komisija ir pārskatījusi iepirkuma rezultātus un līguma slēgšanas tiesības ir piešķīrusi
nākamajam iepirkuma pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu,
tādēļ projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir mainījušās un sastāda 162 945,03 EUR, tai skaitā
PVN.
Ievērojot minēto, ir attiecīgi arī grozāmas ar Lēmumu apstiprinātās projekta kopējās
izmaksas.
Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
Grozīt Auces novada domes 2018.gada 28.marta lēmumu Nr. 120 “Par projektu “Ceļa
Nr.614 “P104–Lielvaicēni–Slavietiņas” posma pārbūve”, izsakot lēmuma lemjošās daļas
2.punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 162 945,03 EUR apmērā, tai skaitā 21% PVN,
kas ir 100% attiecināmās izmaksas. No attiecināmajām izmaksām ELFLA līdzfinansējums ir
90% jeb 146 650,53 EUR, Auces novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb
16 294,50 EUR.”.
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 24.oktobrī

Nr. 286
(prot. Nr. 11, 3.§)

Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 28.marta lēmumā Nr. 116
“Par projektu “Ceļa Nr.108 “Liekaļi–Pūpoli” posma pārbūve”
Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par grozījumiem Auces novada
domes 2018.gada 28.marta lēmumā Nr. 116 “Par projektu “Ceļa Nr.108 “Liekaļi–Pūpoli” posma
pārbūve”, konstatēja:
Atbilstoši Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk ELFLA)
izsludinātajam atklāto projekta konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un
Auces novada domes 2018.gada 28.marta lēmumam Nr. 116 “Par projektu “Ceļa Nr.108
“Liekaļi–Pūpoli” posma pārbūve”, turpmāk tekstā - Lēmums, tika sagatavots un Lauku atbalsta
dienestā iesniegts Auces novada pašvaldības projekta iesniegums “Ceļa Nr.108
“Liekaļi–Pūpoli” posma pārbūve”.
Atbilstoši Lēmuma lemjošās daļas 2.punktam, projekta realizācijas kopējās izmaksas,
ņemot vērā Auces novada pašvaldības iepirkuma Nr. ANP 2017/18/ELFLA rezultātus, tika
apstiprinātas 127 851,50 EUR, tai skaitā PVN, apmērā.
Tā kā iepirkuma rezultātā izvēlētais iepirkuma pretendents, kurš bija piedāvājis
saimnieciski
visizdevīgāko
piedāvājumu
Auces
novada
pašvaldības
iepirkumā
Nr. ANP 2017/18/ELFLA, atteicās no līguma slēgšanas tiesībām, Auces novada pašvaldības
iepirkuma komisija ir pārskatījusi iepirkuma rezultātus un līguma slēgšanas tiesības ir piešķīrusi
nākamajam iepirkuma pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu,
tādēļ projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir mainījušās un sastāda 178 362,49 EUR, tai skaitā
PVN.
Ievērojot minēto, ir attiecīgi arī grozāmas ar Lēmumu apstiprinātās projekta kopējās
izmaksas.
Vadoties no minētā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
Grozīt Auces novada domes 2018.gada 28.marta lēmumu Nr. 116 “Par projektu “Ceļa
Nr.108 “Liekaļi–Pūpoli” posma pārbūve”, izsakot lēmuma lemjošās daļas 2.punktu šādā
redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 178 362,49 EUR apmērā, tai skaitā 21% PVN,
kas ir 100% attiecināmās izmaksas. No attiecināmajām izmaksām ELFLA līdzfinansējums ir
90% jeb 160 526,24 EUR, Auces novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb
17 836,25 EUR.”.
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 24.oktobrī

Nr. 287
(prot. Nr. 11, 4.§)
Par adreses un nosaukuma maiņu Bēnes pagastā

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru Kabineta
08.12.2015. noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, nekustamā īpašuma “Skābji”, Bēnes
pagasts, Auces novads, tiesiskā valdītāja Aigara Bērziņa 03.10.2018. iesniegumu un saskaņā ar
domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 17.10.2018. lēmumu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4650 001 0010 no
“Skābji”, Bēnes pagasts, Auces novads, uz “Smaragdi”, Bēnes pagasts, Auces novads.

2.

Mainīt adresi nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4650 001 0010 no “Skābji”,
Bēnes pag., Auces nov., LV-3711, uz “Smaragdi”, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711.

Domes priekšsēdētāja
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 24.oktobrī

Nr. 288
(prot. Nr. 11, 5.§)

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Auces novada pašvaldībai piekritīgam zemesgabalam
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru Kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” III daļas 17.7.punktu un IV
daļu, un saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 17.10.2018. lēmumu, Auces
novada dome NOLEMJ:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu
4605 053 5304 no individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) uz zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
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Nr. 289
(prot. Nr. 11, 6.§)

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Pamatojoties uz [..] 15.10.2018. iesniegumu, Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” III daļas 17.7.punktu un IV daļu, Auces novada dome
NOLEMJ:
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes īpašuma “Pļaviņas”, Ukru pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 4690 001 0019, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4690 001 0019,
kopplatība 5,3 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu:
1) zemes vienības daļai 5,1855 ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NILM kods 0101), t.sk., 3,78 ha – tīrumi, 1,3055 ha – zem ēkām un
pagalmiem, 0,1 ha – zem ceļiem;
2) zemes vienības daļai 0,1145 ha – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (NILM
kods 1003), t.sk., 0,1145 ha – zem ēkām un pagalmiem.

Domes priekšsēdētāja
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 24.oktobrī

Nr. 290
(prot. Nr. 11, 7.§)

Par zemes īpašuma „Liekņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Auces novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma “Liekņi”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, īpašnieka [..] 09.10.2018. iesniegumu par zemesgabalu atdalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu no zemes īpašuma “Liekņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, atdalāmajam
zemesgabalam.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
[..] pieder nekustamais īpašums “Liekņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
46940050017, kas sastāv no trijām zemes vienībām, kopplatība 5,33 ha. [..] īpašuma tiesības
reģistrētas Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. [..].
[..] vēlas atdalīt no zemes īpašuma “Liekņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 46940050017, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46940050018 un piešķirt
nosaukumu „Zaķīši”, Vītiņu pagasts, Auces novads.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru Kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
3.

Atļaut atdalīt no zemes īpašuma “Liekņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
46940050017, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46940050018, platība 1,02 ha.

4.

Piešķirt atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46940050018 nosaukumu –
„Zaķīši”, Vītiņu pagasts, Auces novads.

5.

Noteikt nekustamā īpašuma „Zaķīši”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kurš sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 46940050018, platība 1,02 ha, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods – 0101).
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 24.oktobrī

Nr. 291
(prot. Nr. 11, 8.§)

Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140 un
2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 daļēju atcelšanu
Pamatojoties uz Latvijas Hipotēku un zemes bankas 30.03.2000. noslēgto līgumu par
zemes pirkšanu, likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, Administratīvā procesa likuma
85.pantu un 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 24.punktu.
2. Atcelt Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 „Par zemes piekritību Auces
novada pašvaldībai” pielikuma 24.punktu.
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Nr. 292
(prot. Nr. 11, 9.§)
Par nekustamo īpašumu maiņu

Auces novada dome ir izskatījusi Finanšu komitejas sagatavoto lēmuma projektu par
Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Avotu ceļš”, Īles pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 4664 002 0359, apmaiņu pret SIA "Latvi Dan Agro", reģistrācijas
numurs 50003572581, piederošo nekustamo īpašumu „Ceļš”, Īles pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4664 002 0369.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Avotu ceļš”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4664 002 0359, sastāvošu no vienas
zemes vienības ar kopējo platību 0,15 ha, par ko Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Īles pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000581183 un izsniegta Zemesgrāmatu
apliecība.
Auces novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Avotu ceļš”, Īles pagasts,
Auces novads, pašreiz netiek izmantots pašvaldības funkciju izpildei un nav nepieciešams Auces
novada pašvaldībai tās funkciju izpildei.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma “Avotu ceļš”, Īles pagasts, Auces novads, veikto tirgus
novērtējumu, ko veikusi nekustamā īpašuma sertificēta vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja
profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76, derīgs līdz 2018.gada 16.decembrim), tā tirgus
vērtība ir noteikta 139,00 EUR (viens simts trīsdesmit deviņi euro 00 centu) apmērā.
SIA "Latvi Dan Agro", reģistrācijas numurs 50003572581, ir nostiprinātas īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu „Ceļš”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4664 002 0369, sastāvošu no vienas zemes vienības ar tās kopējo platību 0,31 ha, par ko
Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Īles pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums
Nr. 100000578874 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Nekustamais īpašums „Ceļš”, Īles pagasts, Auces novads, ir nepieciešams Auces novada
pašvaldībai pašvaldības autoceļa “V1128 – Grauči - V1121”, Īles pagasts, Auces novads,
uzturēšanai.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma „Ceļš”, Īles pagasts, Auces novads, veikto tirgus
novērtējumu, ko veikusi nekustamā īpašuma sertificēta vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja
profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76, derīgs līdz 2018.gada 16.decembrim), tā tirgus
vērtība ir noteikta 144,00 EUR.
SIA "Latvi Dan Agro" ir ierosinājusi Auces novada pašvaldībai bez piemaksas veikt
nekustamā īpašuma „Avotu ceļš”, Īles pagasts, Auces novads, apmaiņu pret nekustamo īpašumu
„Ceļš”, Īles pagasts, Auces novads.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
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privāttiesiska rakstura darbības, turklāt minētā likuma 21.pants nosaka, ka tikai dome var lemt
par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. Minētā likuma 77.panta otrā daļa nosaka, ka
pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību
apmierināšanai, tai skaitā nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki).
Auces novada pašvaldība, veicot minēto nekustamo īpašumu apmaiņu, iegūtu savā
īpašumā nekustamo īpašumu, kas nepieciešami pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai,
pretī nododot nekustamo īpašumu, kas netiek izmantots un nav nepieciešams pašvaldības
funkciju izpildes nodrošināšanai, tādēļ norādītā maiņa ir atzīstama par vislietderīgāko
pašvaldības rīcību.
Minēto pašvaldības patstāvīgo funkcijas izpildi nevar nodrošināt citi nekustamie īpašumi.
Iepriekš minēto nekustamo īpašumu nosacītā cenu starpība nepārsniedz 20 %
(139,00 EUR un 144,00 EUR), tādēļ nekustamo īpašumu maiņa ir uzskatāma par līdzvērtīgu un
maiņas darījums veicams bez savstarpējām piemaksām.
Vadoties no minētajiem lietas faktiskiem apstākļiem un pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 38.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 12.punktu un 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:
Apmainīt bez savstarpējām piemaksām Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Avotu ceļš”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4664 002 0359, pret
SIA "Latvi Dan Agro", reģistrācijas numurs 50003572581, piederošo nekustamo īpašumu
„Ceļš”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4664 002 0369.
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Nr. 293
(prot. Nr. 11, 10.§)

Par nekustamā īpašuma „Garkalni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu „Garkalni”, Lielauces pagasts, Auces novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2015.gada
15.septembra lēmumu Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu „Garkalni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4676 003 0227, par ko
Lielauces pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000548077 un izsniegta
Zemesgrāmatu apliecība.
Nekustamais īpašums „Garkalni”, Lielauces pagasts, Auces novads, sastāv no
zemesgabala ar kadastra numuru 4676 003 0227, platība 0,36 ha.
Pašreiz zemesgabals „Garkalni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4676 003 0227, ir nodots nomas lietošanā [..].
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi no [..] ierosinājumu atsavināt pašvaldībai
piederošo zemesgabalu „Garkalni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, izsakot vēlmi nopirkt šo
zemes gabalu.
Saskaņā ar 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 [..]
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu „Garkalni”, Lielauces pagastā, Auces
novadā, ar [..] ir noslēgts zemes nomas līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav
nepieciešams pašvaldības funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo
īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Vadoties no iepriekš minētajiem apstākļiem, [..] ir tiesības ierosināt zemesgabala
„Garkalni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
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 minētā zemes gabala 2018.gada 20.augustā 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 īpašuma „Garkalni”, Lielauces
pagastā, Auces novadā, tirgus vērtība ir noteikta 600,00 EUR (seši simti euro 00 centi) apmērā.
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 „Garkalni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastrālā
vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 282,00 LVL (divi simti astoņdesmit divi lati) jeb
401,25 EUR (četri simti viens euro 25 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība 410,00 EUR (četri
simti desmit euro 00 centi).
Ievērojot minēto, zemesgabals „Garkalni”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
atsavināms par cenu 600,00 EUR (seši simti euro 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5., 8. un 37.pantiem, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem
Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu
„Garkalni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numuru 4676 003 0227, platība
0,36 ha, pārdodot to par nosacīto cenu 600,00 EUR (seši simti euro 00 centi) [..].
2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2019.gada 20.augustam 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 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 24.oktobrī

Nr. 294
(prot. Nr. 11, 11.§)

Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 29-[..], Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašuma [..], Kapsētas ielā 29, Aucē,
Auces novadā, kadastra numurs 4605 900 0462.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
[..] un viņas ģimene uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Auces novada pašvaldībai
piederošo dzīvokli [..], dzīvojamā mājā Kapsētas ielā 29, Aucē, Auces novadā.
Nekustamais īpašums Kapsētas ielā 29, Aucē, Auces novadā, kas sastāv no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 6 dzīvokļiem, šķūņa un zemes gabala 3138 m2 kopplatībā,
pieder Auces pilsētas pašvaldībai, par ko Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Auces
pilsētas zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 305.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu Auces novada pašvaldība ir Auces pilsētas pašvaldības institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja.
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 kura 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.
[..] izīrētajā dzīvoklī [..], dzīvojamā mājā Kapsētas ielā 29, Aucē, Auces novadā, nav
deklarēti citi pilngadīgi ģimenes locekļi.
Ņemot vērā minēto tiesisko reglamentāciju, [..] ir tiesības ierosināt dzīvokļa [..],
dzīvojamā mājā Kapsētas ielā 29, Aucē, 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 20.augustā veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi sertificēta
nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma – dzīvokļa [..], dzīvojamā mājā Kapsētas ielā 29, Aucē,
Auces novadā, tirgus vērtība ir noteikta 400,00 EUR (četri 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 [..],
dzīvojamā mājā Kapsētas ielā 29, Aucē, Auces novadā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa
23,2 m2 platībā un 232/1895 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa un zemes gabala 3138 m2 kopplatībā, pārdodot to
par nosacīto cenu 400,00 EUR (četri simti euro 00 centi) [..].

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2019.gada 20.augustam 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 24.oktobrī

Nr. 295
(prot. Nr. 11, 12.§)

Par dzīvokļa īpašuma Tehnikas ielā 2-[..], Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu [..], dzīvojamā mājā Tehnikas
ielā 2, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 048 4806.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
[..] un viņas ģimene uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Auces novada pašvaldībai
piederošo dzīvokļa īpašumu [..], dzīvojamā mājā Tehnikas ielā 2, Aucē, Auces novadā.
Nekustamais īpašums Tehnikas ielā 2, Aucē, Auces novadā, kas sastāv no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar 4 dzīvokļiem, vienas nedzīvojamās telpas, divām garāžām, pagraba, katlu
mājas un zemes gabala 3901 m2 kopplatībā, pieder Auces novada pašvaldībai, par ko Zemgales
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Auces pilsētas zemesgrāmatā atvērts nodalījums
Nr. 100000552214.
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 10.otobrī ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, ka [..] iegūs īpašumā
īrēto dzīvokli [..], dzīvojamā mājā Tehnikas ielā 2, Aucē, Auces novadā.
Ņemot vērā minēto tiesisko reglamentāciju, [..] ir tiesības ierosināt dzīvokļa [..],
dzīvojamā mājā Tehnikas ielā 2, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
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.
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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 18.jūnijā veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi sertificēta
nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma – dzīvokļa [..], dzīvojamā mājā Tehnikas ielā 2, Aucē,
Auces novadā, tirgus vērtība ir noteikta 5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci 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 [..],
dzīvojamā mājā Tehnikas ielā 2, Aucē, Auces novadā, kas sastāv no četristabu dzīvokļa
117,3 m2 platībā un 1173/4330 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, divām garāžām, pagraba, katlu mājas un zemes gabala
3901 m2 kopplatībā, pārdodot to par nosacīto cenu 5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti
euro 00 centi) [..].

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2019.gada 18.jūnijam nav veicis pirkuma
maksas nomaksu vai noslēdzis 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 24.oktobrī

Nr. 296
(prot. Nr. 11, 13.§)

Par nekustamā īpašuma „Jaunmašēni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Jaunmašēni”, Lielauces pagasts, Auces
novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2012.gada 18.jūnija lēmumu Auces
novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Jaunmašēni”,
Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4676 002 0037, par ko Lielauces pagasta
zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000506405 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Nekustamais īpašums „Jaunmašēni”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4676 002 0037, sastāv no vienas zemes vienības 1,78 ha platībā, kadastra apzīmējums
4676 002 0037, tai skaitā meža zeme 0,5 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudze 0,5 ha platībā.
Pašreiz nekustamais īpašums „Jaunmašēni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, ir nodots
nomas lietošanā [..].
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi no [..] ierosinājumu atsavināt Auces novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Jaunmašēni”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
izsakot vēlmi nopirkt šo nekustamo īpašumu.
Saskaņā ar 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 [..]
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu „Jaunmašēni”, Lielauces pagastā,
Auces novadā, ar [..] ir 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.
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 minētā zemes gabala 2018.gada 15.oktobrī 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 „Jaunmašēni”,
Lielauces pagastā, Auces novadā, zemes gabala 1,78 ha tirgus vērtība ir noteikta 1500,00 EUR
(viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) apmērā.
Saskaņā ar minētā nekustamā īpašuma 2018.gada 9.maijā veikto meža īpašuma
vērtējumu, ko atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas
īpašuma vērtēšanas standartiem, veikusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lauku konsultāciju
un izglītības centrs” filiāle “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs”, nekustamā īpašuma
„Jaunmašēni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4676 002 0037, mežaudzes
0,5 ha platībā aptuvenā tīrā tagadnes vērtība ir noteikta 967,00 EUR (deviņi simti sešdesmit
septiņi euro 00 centi).
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 „Jaunmašēni”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 4676 002 0037, zemes gabala kopplatība 1,78 ha, kadastrālā vērtība 2007.gada
31.decembrī bija 536,00 LVL (pieci simti trīsdesmit seši lati) jeb 762,66 EUR (septiņi simti
sešdesmit divi euro 66 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība 1528,00 EUR (viens tūkstotis pieci
simti divdesmit astoņi euro 00 centi).
Ievērojot minēto, nekustamais īpašums „Jaunmašēni”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 4676 002 0037, atsavināms par cenu 2495,00 EUR (divi tūkstoši četri simti
deviņdesmit pieci euro 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.; 8. un 37.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 „Jaunmašēni”, Lielauces
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4676 002 0037, kurš sastāv no vienas zemes
vienības 1,78 ha platībā, kadastra apzīmējums 4676 002 0037, tai skaitā meža zeme 0,5 ha
platībā un uz tās atrodošās mežaudze 0,5 ha platībā, pārdodot to par nosacīto cenu
2495,00 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci 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.

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 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 24.oktobrī

Nr. 297
(prot. Nr. 11, 14.§)

Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 26, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 26,
Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 020 2033, platība 1122 m2 .
Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja:
Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2018.gada 31.augusta
lēmumu Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
Oskara Kalpaka ielā 26, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 020 2033, platība 1122 m2,
par ko Auces pilsētas zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000581408 un izsniegta
Zemesgrāmatas apliecība.
Minētais īpašums pašreiz nav nodots nomā un nav nepieciešams Auces novada
pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai.
Ņemot vērā 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 Oskara Kalpaka ielā 26, Aucē, Auces
novadā, kadastra numurs 4605 020 2033, tirgus vērtība ir noteikta 1500,00 EUR (viens tūkstotis
pieci simti euro 00 centi) apmērā.
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 Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā norādītiem datiem
zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 26, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 020 2033,
kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 966,00 Ls (deviņi simti sešdesmit seši lati) jeb
1374,49 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit četri euro 49 centi), bet aktuālā kadastrālā
vērtība 1436,00 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit seši euro 00 centi).
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:
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1. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 26, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs
4605 020 2033, platība 1122 m2 .
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot
izsoles nosacīto sākumcenu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci 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 24.oktobra lēmumu Nr.297
(prot. Nr.11, 14.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Oskara Kalpaka ielā 26, Aucē, Auces novadā,

IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē
valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 26,
Aucē, Auces novadā, 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) 2018.gada 10.decembrī 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 Oskara Kalpaka ielā 26, Aucē, Auces novadā,
kadastra numurs 4605 020 2033, kas sastāv no zemes gabala 1122 m2 platībā.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci 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 12.novembra līdz
2018.gada 7.decembrim plkst. 14.00.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz:
1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
- iesniegums par pieteikšanos izsolei;
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attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds
nepieciešams;
- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības
tiesības nav reģistrētas 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 OSKARA KALPAKA 26".
-

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 50 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.
4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles
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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 24.oktobrī

Nr. 298
(prot. Nr. 11, 15.§)

Par nekustamā īpašuma “Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lībieši”, Lielauces pagastā,
Auces novadā, kadastra numurs 4676 001 0046.
Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja:
Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2015.gada 24.augusta
lēmumu Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
“Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4676 001 0046, par ko Lielauces
pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000547322 un izsniegta Zemesgrāmatu
apliecība.
Nekustamais īpašums “Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4676 001 0046, sastāv no vienas zemes vienības 17,33 ha platībā, kadastra apzīmējums
4676 001 0046, tai skaitā meža zeme 16,14 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudze 15,1 ha
platībā.
Nekustamais īpašums “Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, nav nepieciešams
pašvaldībai tās funkciju izpildei, tādēļ, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo
īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības tirgus cenas novērtējumu,
ko 2018.gada 15.oktobrī, 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
“Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4676 001 0046, sastāv no vienas
zemes vienības 17,33 ha platībā, kadastra apzīmējums 4676 001 0046, tai skaitā meža zeme
16,14 ha platībā, tirgus vērtība ir noteikta 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro 00 centi) apmērā.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma sastāvā esošās mežaudzes vērtējumu, ko 2018.gada
19.septembrī ir veikusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” filiāle “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs”, tā aptuvenā tirgus vērtība ir noteikta
97 673,00 EUR (deviņdesmit septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs euro 00 centi).
Ievērojot minēto, kopējā nekustamā īpašuma “Lībieši”, Lielauces pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4676 001 0046, tirgus vērtība ir noteikta 107673,00 EUR (viens simts septiņi
tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs euro 00 centi) apmērā
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
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nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā norādītiem datiem zemesgabala “Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 4676 001 0046, kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 1146,00 LVL (viens
tūkstotis simts četrdesmit seši lati) jeb 1630,61 EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit euro
61 cents), bet aktuālā kadastrālā vērtība 2631,00 EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit viens
euro un 00 centi).
Ievērojot minēto, nekustamais īpašums “Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 4676 001 0046, atsavināms par cenu ne zemāku kā 107673,00 EUR (viens
simts septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs 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.pantu, 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.

Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu “Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4676 001 0046, kas sastāv no vienas zemes vienības 17,33 ha platībā, kadastra apzīmējums
4676 001 0046, tai skaitā meža zeme 16,14 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudze 15,1 ha
platībā.

2.

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 4676 001 0046, izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto
sākumcenu 107673,00 EUR (viens simts septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs euro
00 centi) apmērā.

3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, izsoles
komisiju šādā 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 domes ekonomiste Ingrīda Kalve.

4.

Publicēt sludinājumu par nekustamā īpašuma izsoli Auces novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.auce.lv, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 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 24.oktobra sēdes
lēmumu Nr.298 (prot. Nr.11, 15.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
“Lībieši”, 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
pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lībieši”, Lielauces
pagastā, Auces novadā, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību,
ciktāl to neregulē 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) 2018.gada 04.decembrī plkst. 10:00.
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums “Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 4676 001 0046 vienas zemes vienības 17,33 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4676 001 0046, tai skaitā meža zeme 16,14 ha platībā un uz tās atrodošās
mežaudze 15,1 ha platībā.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – Eiro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 107673,00 EUR (viens simts septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit
trīs euro 00 centi) apmērā.
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.
3. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi
3.1. Jebkurai darbībai nekustamajā īpašumā jāatbilst Auces novada Teritorijas plānojumā un tā
sastāvā esošajos saistošajos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajam,
Latvijas būvniecības noteikumiem u.c. normatīvajiem aktiem, kas regulē darbību
nekustamajā īpašumā un ar to.
3.2. Īpašumam noteikti apgrūtinājumi atbilstoši nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošā zemes
gabala zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānam.
4. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
4.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā, notiek
Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Jelgavas

40

ielā 1, Aucē, Auces novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no 2018.gada 05.novembra līdz
2018.gada 03.decembra plkst. 16.00.
4.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
4.2.1.
jāiesniedz:
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 izsolei;
pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
4.2.2.
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.
4.3. Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams 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 LĪBIEŠI".

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

5. Izsoles norises procedūra
Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti un
Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki parakstās par iepazīšanos ar Noteikumiem.
Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
Izsoles solis ir noteikts 1000 EUR apmērā.
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.
Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
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5.9. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
5.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas
ir jāparaksta pirkuma līgums.
5.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto izsoles
nodrošinājumu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu.
5.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātais izsoles nodrošinājums tiek atmaksāts 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises
dienas.
6. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
6.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
6.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumiem, apņemas ievērot
visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
6.3. 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 24.oktobrī

Nr. 299
(prot. Nr. 11, 16.§)

Par nekustamā īpašuma „Brīvkalni”-1, Bēnes pagastā,
Auces novadā, trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu
Saskaņā ar Auces novada domes 2018.gada 24.janvāra sēdes lēmumu Nr. 19 „Par
nekustamā īpašuma „Brīvkalni”-1, Bēnes pagastā, Auces novadā, atkārtotās izsoles atzīšanu par
nenotikušu un trešo izsoli”, atsavināšanai trešajā izsolē tika nodots Auces novada pašvaldībai
piederošais nekustamais īpašums „Brīvkalni”-1, Bēnes pagasts, Auces novads, kas sastāv no
vienistabas dzīvokļa 27,7 m2 platībā, un 277/2545 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļa dzīvojamās mājas uz zemes gabala.
Noteiktajā izsoles pieteikšanās termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Ievērojot minēto un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta
pirmās daļas nosacījumiem rīkotā trešā izsole ir atzīstama par nenotikušu.
Ņemot vērā minētos faktiskos apstākļus un papildus pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
Atzīt nekustamā īpašuma „Brīvkalni”-1, Bēnes pagastā, Auces novadā, trešo izsoli par
nenotikušu.

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 24.oktobrī

Nr. 301
(prot. Nr. 11, 18.§)

Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra
maksas pakalpojumu izcenojumiem
Ievērojot Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra vadītājas A.Segliņas
iesniegumu ar lūgumu apstiprināt Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra
maksas pakalpojumu izcenojumus un iesniegto maksas pakalpojumu izcenojumu projektu,
Auces novada pašvaldības ekonomistes I.Kalves atzinumu, ka maksas pakalpojumu izcenojumu
projektā iekļautie izcenojumi ir aprēķināti korekti un atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, LR Ministru
kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi”, saskaņā ar Finanšu komitejas 17.10.2018. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra maksas
pakalpojumu izcenojumus (lēmuma pielikumā), nosakot, ka apstiprinātie maksas pakalpojumu
izcenojumi piemērojami ar 2018.gada 1.novembri.
2. Lēmuma izpildi uzdot veikt Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra
vadītājai A.Segliņai.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības izpilddirektoram A.Lerham.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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Pielikums
Auces novada domes
2018.gada 24.oktobra lēmumam Nr.301
1. Melnbalto kserokopiju izgatavošana:
1.1. A4 teksts 0,07 EUR par vienu lapas pusi;
1.2. A4 teksts 0,12 EUR par abām lapas pusēm;
1.3. A4 fotogrāfijas un attēli 0,21 EUR par vienu lapas pusi;
1.4. A4 fotogrāfijas un attēli 0,41 EUR par abām lapaspusēm;
1.5. A4 kombinēts (teksts + attēli) 0,14 EUR par vienu lapas pusi;
1.6. A4 kombinēts (teksts + attēli) 0,27 EUR par abām lapas pusēm;
1.7. A3 teksts 0,13 EUR par vienu lapas pusi;
1.8. A3 teksts 0,21 EUR par abām lapas pusēm;
1.9. A3 fotogrāfijas un attēli 0,42 EUR par vienu lapas pusi;
1.10. A3 fotogrāfijas un attēli 0,72 EUR par abām lapaspusēm;
1.11. A3 kombinēts (teksts + attēli) 0,50 EUR par vienu lapas pusi;
1.12. A3 kombinēts (teksts + attēli) 0,93 EUR par abām lapaspusēm;
1.13. Ja kserokopijas vai izdrukas tiek veiktas uz Auces PIIC krāsainā, dažāda biezuma
papīra, maksājumam par izdruku tiek pievienota iepirktā papīra cena par 1 lp.
2. Melnbalto datorizdruku izgatavošana:
2.1. A4 teksts 0,07 EUR par vienu lapas pusi;
2.2. A4 teksts 0,12 EUR par abām lapas pusēm;
2.3. A4 fotogrāfijas un attēli 0,22 EUR par vienu lapas pusi;
2.4. A4 fotogrāfijas un attēli 0,44 EUR par abām lapaspusēm;
2.5. A4 kombinēts (teksts + attēli) 0,15 EUR par vienu lapas pusi;
2.6. A4 kombinēts (teksts + attēli) 0,28 EUR par abām lapas pusēm.
3. Krāsaino datorizdruku izgatavošana:
3.1. A4 teksts 0,27 EUR par vienu lapas pusi;
3.2. A4 teksts 0,53 EUR par abām lapas pusēm;
3.3. A4 fotogrāfijas un attēli 0,80 EUR par vienu lapas pusi;
3.4. A4 fotogrāfijas un attēli 1,54 EUR par abām lapas pusēm;
3.5. A4 kombinēts (teksts + attēli) 0,54 EUR par vienu lapas pusi;
3.6. A4 kombinēts (teksts + attēli) 1,04 EUR par abām lapas pusēm;
3.7. A3 teksts 0,87 EUR par vienu lapas pusi;
3.8. A3 fotogrāfijas un attēli 1,86 EUR par vienu lapas pusi;
3.9. A3 kombinēts (teksts + attēli) 1,18 EUR par vienu lapas pusi;
3.10.
Ja izdrukas tiek veiktas uz Auces PIIC krāsainā, dažāda biezuma papīra vai
fotopapapīra, maksājumam par izdruku tiek pievienota iepirktā papīra cena par 1 lp.
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4. Skenēšana:
4.1. A4 lapas skenēšana 0,21 EUR par vienu lapas pusi;
4.2. Ieskenētā attēla apstrāde (griešana, labošana utt.) 0,08 EUR par darbību.
5. Pielikumu nosūtīšana pa elektronisko pastu 0,23 EUR par vienu pielikumu.
6. Datu rakstīšana CD un DVD matricā:
6.1. Rakstīšana klienta matricā CD - 0,88 EUR, DVD - 1,55 EUR;
6.2. Izmantojot Auces PIIC matricu CD - 1,50 EUR, DVD –2,30 EUR.
7. Faksa nosūtīšana – 0,42 EUR par vienu lapu.
8. Laminēšana – 0,57 EUR par vienu A4 lapu.
9. Dokumentu iesiešana ar plastmasas spirālēm:
9.1. 1- 25 lapas –1,24 EUR;
9.2. 26 un vairāk lapas – 1,64 EUR.
10. Teksta un attēlu ievade datorā:
10.1. Dažādu tekstu un pārrakstīšana pēc klienta melnraksta 2,76 EUR par vienu lapas pusi.
(A4 lapa ar standartformatējumu);
10.2. Datu ievadīšana vienā elektroniskajā veidlapā, ja klients pilnvarojis PIIC darbinieku
vai klienta klātbūtnē –0,74 EUR par vienu veidlapu;
10.3. Fotoattēlu lejupielāde datorā no digitālās fotokameras un mobilā telefona, 0,22 EUR
par ierīču atvēršanu un vajadzīgo failu sameklēšanu + 0,02 EUR par viena foto attēla
lejupielādi.
11. Datorspeciālista pakalpojumi – teksta formatēšana un rediģēšana, digitālo attēlu apstrāde,
afišu, ielūgumu, apsveikumu sagatavošana, informācijas meklēšana internetā un citu digitālo
pakalpojumu sniegšana, kas ir saskaņā ar personas datu aizsardzības likumu – 0,11 EUR par
1 minūti pakalpojumam patērētā darba laika.
12. Maksa par kursiem:
12.1. Datorzinību Auces PIIC datorklasē par vienu 40 min. mācību stundu 2,40 EUR,
pensionāriem un invalīdiem 1,75 EUR;
12.2. Angļu valodas kursi Auces PIIC mācību telpā 2,00 EUR, pensionāriem un invalīdiem
1,50 EUR;
12.3. Citi kursi un semināri pēc līgumcenām un iekšējām kalkulācijām.
13. Telpu noma:
13.1. Jelgavas ielā 1a, Aucē – datorklase bez datortehnikas izmantošanas –3,16 EUR par
stundu, ar datortehnikas izmantošanu –4,84 EUR par stundu;
13.2. Jelgavas ielā 1a, Aucē – mācību telpa bez interaktīvās tāfeles izmantošanas –
2,00 EUR par stundu, ar interaktīvās tāfeles izmantošanu –2,81 EUR par stundu;
13.3. Stacijas ielā 8, Bēnē, semināru telpa bez datortehnikas izmantošanas 2,60 EUR, ar
datortehnikas izmantošanu 3,20 EUR;
13.4. Stacijas ielā 8, Bēnē, SIIP telpa ar datortehnikas izmantošanu (datorzinību
apmācībai) 3,43 EUR.
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 24.oktobrī

Nr. 302
(prot. Nr. 11, 19.§)

Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības savstarpējo norēķinu
veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru
kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 7., 9. un 10.punktu, Auces novada
dome NOLEMJ:
1. Precizēt viena izglītojamā izmaksas mēnesī pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanai
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada
31.decembrim saskaņā ar lēmuma pielikumu (pielikumā pie lēmuma).
2. Uzdot Auces novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai I.Valterei nodrošināt lēmuma
izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt 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 24.oktobrī

Nr. 303
(prot. Nr. 11, 20.§)

Par noteikumu “Grozījumi Auces novada domes noteikumos “Par Auces novada
pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu tarifikāciju
veidošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību”” apstiprināšanu
Izskatot iesniegto noteikumu projektu “Grozījumi Auces novada domes 2017.gada
29.marta noteikumos Nr.2 “Par Auces novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un
pedagogu darba algu tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību””,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, un ievērojot Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komitejas 2018.gada
15.oktobra lēmumu (prot.Nr.10), Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus Nr.2“Grozījumi Auces novada domes 2017.gada 29.marta noteikumos
Nr.2 “Par Auces novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu
tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību”” (lēmuma pielikumā).

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 24.oktobra lēmumu Nr. 303
(prot. Nr.11, 20.§)

NOTEIKUMI
Aucē
2018.gada 24.oktobrī

Nr.2

Grozījumi Auces novada domes 2017.gada 29.marta noteikumos Nr.2 “Par Auces novada
pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu tarifikāciju veidošanas,
saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību”
Izdarīt Auces novada domes 2017.gada 29.marta noteikumos Nr.2 „Par Auces novada
pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu tarifikāciju veidošanas,
saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību”, turpmāk tekstā - Noteikumi, šādus grozījumus:
1.

Svītrot Noteikumu 9.punktu.

2.

Izteikt Noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Pedagogu darba algas likmes, ievērojot Auces novada domes apstiprinātā pedagogu
darba samaksas fonda apmērus, nosaka izglītības iestādes vadītājs.”.

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 24.oktobrī

Nr. 304
(prot. Nr. 11, 21.§)

Par zemākās mēneša darba algas likmes apstiprināšanu no
pašvaldības budžeta finansētajiem vispārējās, profesionālās ievirzes
un pirmsskolas izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 8. punktu,
Auces novada domes Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komitejas 2018.gada
15.oktobra lēmumu (prot.Nr.10) un Finanšu komitejas 2018.gada 17.oktobra lēmumu (prot.
Nr.10), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Ar 2018.gada 1.septembri noteikt no pašvaldības budžeta finansētajiem vispārējās,
profesionālās ievirzes un pirmsskolas izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem šādas
zemākās mēneša darba algas likmes:
1.1. Pedagogs – 710,00 euro par vienu amata likmi;
1.2. Metodiķis – 785,00 euro par vienu amata likmi.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Auces novada domes 2017.gada 30.janvāra lēmumu Nr.45
“Par darba samaksu no pašvaldības budžeta finansētajiem vispārējās, pirmsskolas un
profesionālās ievirzes izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem un pirmsskolas izglītības
metodiķiem”.
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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 24.oktobrī

Nr. 305
(prot. Nr. 11, 22.§)

Par Auces novada domes priekšsēdētājas rīkojuma apstiprināšanu
Izskatot Auces novada domes priekšsēdētājas 2018.gada 10.oktobra rīkojumu Nr.3-3/83
“Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm”, ievērojot Izglītības, kultūras,
jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās komitejas 15.10.2018 sēdes lēmumu (prot.Nr.10) un Finanšu
komitejas 17.10.2018. lēmumu (prot.Nr.10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Izglītības likuma 17.pantu un Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem
Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Auces novada domes priekšsēdētājas 2018.gada 10.oktobra rīkojumu Nr.3-3/83 “Par
mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm”.
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 24.oktobrī

Nr. 306
(prot. Nr. 11, 23.§)

Par nolikuma ”Grozījumi Auces novada domes nolikumā “Auces novada domes
un pašvaldības iestāžu darbinieku darba atlīdzības nolikums” apstiprināšanu
Izskatot iesniegtā nolikuma projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 13.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.punktu, Auces novada domes
Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komitejas 2018.gada 15.oktobra lēmumu
(prot.Nr.10) un Finanšu komitejas 2018.gada 17.oktobra lēmumu (prot.Nr.10), Auces novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu “Grozījumi Auces novada domes nolikumā “Auces novada domes
un pašvaldības iestāžu darbinieku darba atlīdzības nolikums””.
2. Noteikt, ka nolikums ”Grozījumi Auces novada domes nolikumā “Auces novada domes
un pašvaldības iestāžu darbinieku darba atlīdzības nolikums”” ir piemērojams ar 2018.gada
1.septembri.
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Aucē
APSTIPRINĀTS
ar Auces novada domes
24.10.2018. lēmumu Nr. 306
(prot. Nr.11, 23.§)

NOLIKUMS
Grozījumi Auces novada domes nolikumā “Auces novada domes
un pašvaldības iestāžu darbinieku darba atlīdzības nolikums”
Izdarīt Auces novada domes nolikumā „Auces novada domes un pašvaldības iestāžu
darbinieku darba atlīdzības nolikums”, turpmāk - Nolikums, šādus grozījumus:
1. Izteikt Nolikuma 18.11.punktu šādā redakcijā:
“18.11. Auces vidusskolas direktora mēneša amatalgas apmērs tiek noteikts 1387,50 euro
apmērā;”.
2. Izteikt Nolikuma 18.12.punktu šādā redakcijā:
“18.12. Bēnes vidusskolas direktora mēneša amatalgas apmērs tiek noteikts 1050,00 euro
apmērā;”.
3. Izteikt Nolikuma 18.14.punktu šādā redakcijā:
“18.14. Bēnes mūzikas un mākslas skolas direktora mēneša amatalgas apmērs tiek
noteikts 950,00 euro apmērā;”.
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Nr. 307
(prot. Nr. 11, 24.§)

Par Auces novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
Pamatojoties uz Nolikumu „Par Auces novada pašvaldības apbalvojumiem”, Auces
novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas 24.10.2018. sēdes protokolu Nr. 1, Auces novada
dome NOLEMJ:
1.

Apbalvot ar Auces novada pašvaldības GODA DIPLOMU un piešķirt naudas balvu
150,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) un stikla skulptūru stilizēta novada ģerboņa elementa,
- pasta raga izskatā:
1.1. LPS priekšsēdim Gintam Kaminskim par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu
personisko ieguldījumu Auces pilsētas un novada attīstībā;
1.2. LLU Lauksaimniecības fakultātes dekānei Zintai Gailei par zinātnisko ieguldījumu
tautsaimniecības attīstībā;
1.3. Pensionētajai skolotājai Līgai Dvarišķei par mūža ieguldījumu izglītībā un aktīvu
sabiedrisko darbību.

2. Apbalvot ar Auces novada pašvaldības ATZINĪBAS RAKSTU un piešķirt naudas balvu
75,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas):
2.1. Vecauces evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniekam Mārim Druvam par aktivitāti
sabiedriskās un kultūras dzīves organizēšanā, un novada vārda popularizēšanā;
2.2. Apkopējai Natālijai Judinai par izcilu sava darba pienākumu pildīšanu, daudz vairāk,
nekā to prasa pienākums;
2.3. Skolas asistentei Vaivai Zeikmanei par godprātīgu un nesavtīgu darbu ar bērniem un
jauniešiem;
2.4. Auces kultūrizglītības biedrības "Ausma” vadītājai Zaigai Vismanei par aktivitāti
sabiedriskās dzīves organizēšanā.

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 24.oktobrī

Nr. 308
(prot. Nr. 11, 25.§)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Dunduri”, Ukru pagastā, Auces novadā
Auces novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rūķis AG”
izgatavoto zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma „Dunduri”, Ukru pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4690 001 0046, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 001 0046,
sadalīšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Auces novada pašvaldības 2018.gada 12.septembra
Zemes ierīcības izstrādes nosacījumiem Nr.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”,
zemes īpašuma „Dunduri”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4690 001 0046, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 001 0046, plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – lauku
zemes.
Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu divās daļās:
1) zemes gabalam Nr.1 ar platību 2,5 ha atstāt nosaukumu „Dunduri”, Ukru pagasts, Auces
novads, kadastra apzīmējums 4690 001 0046, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa kods 0201 (turpmāk tekstā – NĪLM));
2) zemes gabalam Nr.2 ar platību 27,2 ha piešķirt nosaukumu „Dunduru lauks”, Ukru pagasts,
Auces novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Nekustamais īpašums „Dunduri”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4690 001 0046, pieder [..] un sastāv no divām zemes vienībām, īpašuma kopplatība 36,6 ha.
Normunda Šmīdlera īpašuma tiesības reģistrētas Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā
Ukru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. [..].
Zemes ierīcības projekts zemes īpašuma „Dunduri”, Ukru pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4690 001 0046, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 001 0046,
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.
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 28. punkts nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja
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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 „Dunduri”, Ukru pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4690 001 0046, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 001 0046,
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 2,5 ha, atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Dunduri”, Ukru
pagasts, Auces novads.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 – 2,5 ha platībā - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
4. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam Nr.2 ar platību 27,2 ha – „Dunduru lauks”, Ukru pagasts,
Auces novads.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 – 27,2 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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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 24.oktobrī

Nr. 309
(prot. Nr. 11, 26.§)
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
derīgo izrakteņu atradnei “Kaijkrogs”

Auces novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kaijkrogs”,
juridiskā adrese: Robežu iela 39, Jelgava, LV-3708, reģistrācijas numurs 43603014879,
īpašnieka Edgara Kupfera, 23.10.2018. iesniegumu par grozījumiem bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļaujā.
eņu ieguves atļaujā.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Pie iesnieguma sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kaijkrogs” iesniedz šādus pielikumus:
 Valsts vides dienesta Jelgavas Reģionālās Vides pārvaldes 14.09.2018. Tehniskie noteikumi
Nr.JE18TN0155.
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”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Aizstāt smilts-grants un smilts atradnes “Kaijkrogs” bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļaujas Nr.3 - atradnes administratīvā piederība un adrese - “Auces novada Bēnes
pagasts, īpašums “Kaijkrogs”, zemes vienības kadastra Nr.4650 002 0018” ar “Zemes
īpašums “Kaijkrogs” (kadastra Nr.4650 002 0018) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem
4650 002 0018
un
4650 002 0020
un
zemes
īpašums
“Mazgailīši-Kaijkrogs 1” (kadastra Nr.4650 002 0019) zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4650 002 0121”.

2.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr. 310
(prot. Nr. 11, 27.§)
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
derīgo izrakteņu atradnei “Garaiskalns II” 1.iecirknis

Auces novada dome ir izskatījusi akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži”, juridiskā
adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, reģistrācijas numurs 40003466281, 22.10.2018.
iesniegumu Nr. 4.1-2_086h_250_18_327 par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
termiņa pagarināšanu.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” vēlas pagarināt smilts-grants un smilts atradnes
“Garaiskalns II” 1.iecirkņa bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas derīguma termiņu
līdz 2034.gada 28.janvārim.
Pie iesnieguma akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” iesniedz šādus pielikumus:
Bēnes pagasta padomes 2009.gada 15.maija bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļauju Nr.1 ar 1. un 2.pielikumu;
Valsts vides dienesta 2018.gada 24.augusta lēmumu Nr.CS18VL0148 par grozījumiem
derīgo izrakteņu atradnes pasē;
Valsts vides dienesta 2018.gada 24.augusta lēmumu Nr.CS18VL0149 par grozījumiem
derīgo izrakteņu ieguves limitā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 35.punkta
nosacījumiem, atļauju pagarina pašvaldība līdz likuma "Par zemes dzīlēm" 9.pantā norādītajiem
termiņiem, respektīvi uz laiku līdz 25 gadiem.
Vadoties no minētā un pamatojoties uz likumu „Par zemes dzīlēm”, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumiem Nr.696 „Zemes
dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas
kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Pagarināt smilts-grants un smilts atradnes “Garaiskalns II” 1.iecirkņa bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļaujas Nr.1 derīguma termiņu līdz 2034.gada 28.janvārim.

2.

Aizstāt smilts-grants un smilts atradnes “Garaiskalns II” 1.iecirkņa bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļaujas Nr.1 1.pielikuma 3.punktu “3.Bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves limits, līdz 2019.gada 28.janvārim” ar “3.Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
limits līdz 2034.gada 28.janvārim”.

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.
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