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. 9
Aucē

2018.gada 29.augustā

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.02.
Darba kārtība:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā””
apstiprināšanu.
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
Par Auces novada Kultūras centra vadītāju.
Par Auces novada Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2018.- 2025. gadam apstiprināšanu.
Par projektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas
robežās”.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu
nekustamajam īpašumam Bēnes pagastā.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma ar kadastra apzīmējumu
46500010383 sadalīšanu.
Par adreses (nosaukumu) piešķiršanu un maiņu Auces novadā.
Par Auces novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmuma Nr.232 precizēšanu.
Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmumu Nr.140 un Nr.141 daļēju atcelšanu.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalniņi”, Ukru
pagastā, Auces novadā.
Par nekustamā īpašuma Akadēmijas iela 5-18, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma Akadēmijas iela 7A-14, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Irbēni”-1, Vecauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 1-2, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Pie Gotikas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles rezultāta
apstiprināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 4-*, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Raiņa iela *, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
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21. Par Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju.
22. Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā.
23. Par rīkojuma apstiprināšanu.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Ģirts Ante.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Ģirts Ante, Juris Ābele, Valdis Bergmanis, Māris Eihmanis, Arnis Hofmanis, Gints
Kaminskis, Inita Sabule, Indra Špela, Kosts Žasins.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis
Lerhs, Finanšu nodaļas vadītāja vietniece Ilze Šimkevica, projektu koordinatore Kristīne
Ozoliņa, nekustamā īpašuma speciālists Gints Memmēns; Auces novada Kultūras centra
direktora pienākumu izpildītāja Rita Barona.
Nepiedalās – deputāte Vija Keršus, neierašanās iemesls – komandējumā; deputāts Gundars
Freimanis, neierašanās iemesls – personisks, deputāts Kristaps Krapauskis, neierašanās iemesls –
personisks; deputāte Sintija Liekniņa, neierašanās iemesls – personisks; deputāts Andris Smilga,
neierašanās iemesls – personisks; deputāts Aigars Vernis, neierašanās iemesls – personisks.
1.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
(ziņo: M.Eihmanis; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.234 „Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Auces
novada pašvaldībā”” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
2.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
(ziņo: A.Lerhs; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.235 „Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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3.§
Par Auces novada Kultūras centra vadītāju
(ziņo: A.Lerhs, R.Barona; Ģ.Ante, G.Kaminskis, A.Hofmanis, I.Sabule)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.236 „Par Auces novada Kultūras centra direktori”. Lēmums pievienots
protokolam.
4.§
Par Auces novada Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2018.- 2025. gadam apstiprināšanu
(ziņo: K.Ozoliņa; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.237 „Par Auces novada Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2018.- 2025.
gadam apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
5.§
Par projektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”
(ziņo: K.Ozoliņa; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.238 „Par projektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana
Auces aglomerācijas robežās””. Lēmums pievienots protokolam.
6.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
un nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bēnes pagastā
(ziņo: G.Memmēns; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.239 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma
piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bēnes pagastā”. Lēmums pievienots protokolam.
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7.§
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma
ar kadastra apzīmējumu 46500010383 sadalīšanu
(ziņo: G.Memmēns; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.240 „Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 46500010383 sadalīšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
8.§
Par adreses (nosaukumu) piešķiršanu un maiņu Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.241 „Par adreses (nosaukumu) piešķiršanu un maiņu Auces novadā”.
Lēmums pievienots protokolam.
9.§
Par Auces novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmuma Nr.232 precizēšanu
(ziņo: G.Memmēns; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.242 „Par Auces novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmuma Nr.232
precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
10.§
Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmumu Nr.140 un Nr.141 daļēju atcelšanu
(ziņo: G.Memmēns; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.243 „Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmumu Nr.140 un
Nr.141 daļēju atcelšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
11.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Kalniņi”, Ukru pagastā, Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.244 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Kalniņi”, Ukru pagastā, Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
12.§
Par nekustamā īpašuma Akadēmijas iela 5-18, Vecauce,
Vecauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.245 „Par nekustamā īpašuma Akadēmijas iela 5-18, Vecauce, Vecauces
pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
13.§
Par nekustamā īpašuma Akadēmijas iela 7A-14, Vecauce,
Vecauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.246 „Par nekustamā īpašuma Akadēmijas iela 7A-14, Vecauce, Vecauces
pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
14.§
Par nekustamā īpašuma „Irbēni”-1, Vecauces pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.247 „Par nekustamā īpašuma „Irbēni”-1, Vecauces pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
15.§
Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 1-2, Bēne,
Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.248 „Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 1-2, Bēne, Bēnes pagasts, Auces
novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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16.§
Par nekustamā īpašuma „Pie Gotikas”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, izsoles rezultāta apstiprināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.249 „Par nekustamā īpašuma „Pie Gotikas”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
izsoles rezultāta apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
17.§
Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 4-*, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.250 „ Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 4-*, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
18.§
Par nekustamā īpašuma Raiņa iela *, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.251 „Par nekustamā īpašuma Raiņa iela *, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
19.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no [..]
(ziņo: I.Šimkevica; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.252 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no [..]”. Lēmums
pievienots protokolam.
20.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: I.Šimkevica; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.253 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.

21.§
Par Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju
(ziņo: A.Lerhs; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.254 „Par Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju”. Lēmums
pievienots protokolam.
22.§
Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: A.Lerhs; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.255 „Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku
štatu sarakstā”. Lēmums pievienots protokolam.

23.§
Par rīkojuma apstiprināšanu
(ziņo: A.Lerhs; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, I.Sabule, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.256 „ Par rīkojuma apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.15.58.
Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

Protokols parakstīts ________________
Personu datu aizsardzības nolūkā netiek publicēti lēmumi Nr.252, 253.

Ģ. Ante
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 29.augustā

Nr. 234
(prot. Nr. 9, 1.§)

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Sociālo lietu un veselības jautājumu
komitejas lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Auces novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Auces novada
pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
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 mājaslapā 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 vietnieks

Ģ. Ante

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 29.augustā

Saistošie noteikumi Nr.8
APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2018.gada 29. augusta lēmumu Nr.234
(prot.Nr.9, 1.§)

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu un
35. panta ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

Izdarīt Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Izteikt Saistošo noteikumu 28. punktu šādā redakcijā:
“28. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta kurināmā iegādei saņemšanai personai Auces novada
sociālajā dienestā kopā ar iesniegumu jāiesniedz dzīvokļa/mājas īpašumtiesības apliecinošs
dokuments vai īres līgums, gadījumā, ja persona ir dzīvokļa/mājas īrnieks.
Ja īrnieks nevar iesniegt īres līgumu, bet dzīvoklī/ mājoklī faktiski dzīvo, dzīvokļa (mājokļa)
pabalsta kurināmā iegādei var tikt izmaksāts pamatojoties uz sociālā darba speciālista
atzinumu par personas (ģimenes) faktisko dzīves vietu.”
2. Papildināt Saistošos noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:
“28.1 Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts kurināmā iegādei var tikt izmaksāts naudā vai atbilstoši
sociālā darba speciālista lēmumam izsniegts kurināmā piegādes veidā piešķirtā pabalsta
vērtībā.”
3. Papildināt Saistošos noteikumus ar 44.1punktu šādā redakcijā:
“44.1 Pabalsts higiēnas pamatvajadzību nodrošināšanai tiek piešķirts vienu reizi mēnesī pirts
izdevumu segšanai ģimenēm (personām), kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas)
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statuss, kuras dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas/dušas un kuras nesaņem bezmaksas
higiēnas pakalpojumus.
Pabalsts higiēnas pamatvajadzību nodrošināšanai tiek izsniegts Dienesta apmaksāta
vienreizēja higiēnas pakalpojuma saņemšanas talona veidā.”

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Ģ. Ante

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 29.augusta Saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Sakarā ar jauna sociālās palīdzības pabalsta ieviešanu un
plānotajām izmaiņām dzīvokļa (mājokļa) pabalsta izmaksas
kārtībā ir attiecīgi nepieciešams grozīt Auces novada
pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošos noteikumus Nr. 8
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem
Auces novada pašvaldībā”.
Saistošie noteikumi paredz ieviest jaunu pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstu - pabalstu higiēnas pamatvajadzību
nodrošināšanai, kā arī nosaka iespējas dzīvokļa (mājokļa)
pabalstu kurināmā iegādei izmaksāt gan naudā, gan arī atbilstoši
sociālā darba speciālista lēmumam izsniegt kurināmā piegādes
veidā.
Nav būtiskas ietekmes.

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav ietekmes.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Auces novada
pašvaldības iestāde „Auces novada Sociālais dienests”.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Ģ. Ante

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 29.augustā

Nr. 235
(prot. Nr. 9, 2.§)

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1. un 27.punktu un
24.pantu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
2.punktu, ievērojot Finanšu komitejas atzinumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Auces novada
pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Auces novada pašvaldības
nolikums”” (pielikumā).

2.

Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas zināšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3.

Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Ģ. Ante

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 29.augusta lēmumu Nr.235
(prot.Nr. 9, 2.§)

Saistošie noteikumi Nr. 9
Grozījumi Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums”
Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Auces
novada pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādus grozījumus:
1.

Izteikt Saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:
5.1 Auces novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldības administrācija);
5.2 Auces vidusskola;
5.3 Bēnes vidusskola;
5.4 Pirmsskolas izglītības iestāde „Vecauce”;
5.5 Pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”;
5.6 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”;
5.7 Auces mūzikas skola;
5.8 Bēnes mūzikas un mākslas skola;
5.9 Auces novada Kultūras centrs;
5.10 Auces novada bibliotēka;
5.11 Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centrs;
5.12 Auces novada bāriņtiesa;
5.13 Auces novada Sociālais dienests;
5.14 Bēnes pagasta pārvalde;
5.15 Lielauces pagasta pārvalde;
5.16 Auces novada pašvaldības policija;
5.17 Auces novada vēlēšanu komisija;
5.18 Pirmsskolas izglītības iestāde „Mazulis”.”

2.

Svītrot Saistošo noteikumu 10.1.apakšpunktu.

3.

Izteikt Saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
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„1.pielikums
Auces novada pašvaldības 01.07.2009.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 1

DOME

PRIEKŠSĒDĒTĀJS

PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIEKS

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras, jaunatnes
un sporta lietu komiteja

Sociālo lietu un veselības
jautājumu komiteja

Attīstības, plānošanas un vides
komiteja

Komisijas:
Administratīvā komisija
Administratīvo aktu strīdu komisija
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Dzīvokļu komisija
Iepirkuma komisija
Privatizācijas komisija
Stādījumu rekonstrukcijas komisija
Zemes komisija
Apbalvošanas komisija
Medību koordinācijas komisija
Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija
Pēc vajadzības veida:
Komisijas (piem., transporta un ceļu komisija, tūrisma un lauku
attīstības veicināšanas komisija, bērnu lietu komisija, sporta komisija
u.c.;)
Konsultatīvās padomes
Darba grupas

”
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4.

Izteikt Saistošo noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā:
„2.pielikums
Auces novada pašvaldības 01.07.2009.
Saistošajiem noteikumiem Nr. 1

DOME
Novada kapitālsabiedrības:
SIA Auces komunālie pakalpojumi
SIA Auces slimnīca
SIA Bēnes doktorāts

Priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Izpilddirektors
(pašvaldības
administrācijas vadītājs)

Bēnes pagasta pārvalde

Lielauces pagasta pārvalde

Ukru pagasta klientu
apkalpošanas punkts

Īles pagasta klientu
apkalpošanas punkts

Auces vidusskola
Bēnes vidusskola
Auces mūzikas skola
Bēnes mūzikas un mākslas skola

Pirmsskolas izglītības iestāde „Mazulis”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Vecauce”

Izpilddirektora
vietnieks

Pašvaldības administrācija
Finanšu nodaļa
Attīstības nodaļa
Izglītības, kultūras un sporta nodaļa
Administratīvā nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļa
Saimnieciskā nodaļa
Auces novada būvvalde

Auces novada bāriņtiesa
Auces novada Sociālais dienests
Auces novada pašvaldības policija

Auces novada bibliotēka
Auces novada pieaugušo izglītības
un informācijas centrs
Auces novada Kultūras centrs
Auces novada vēlēšanu komisija

”

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Ģ. Ante

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Auces novada pašvaldības 2018.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Grozījumi Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts
Aucē
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

Pastāvošais tiesiskais regulējums: likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka tikai dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, savukārt likuma
„Par pašvaldībām” 24.pants cita starpā paredz, ka pašvaldības
nolikumā nosaka pašvaldības administrācijas struktūru.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek aktualizēta pašvaldības
administrācijas struktūra, kas izriet no grozījumiem Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likumā, saskaņā ar kuriem vēlēšanu komisijai ir
noteikts iestādes statuss
Nav ietekmes
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību (mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Ģ. Ante

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 29.augustā

Nr. 236
(prot. Nr. 9, 3.§)
Par Auces novada Kultūras centra direktori

Ievērojot Auces novada Kultūras centra direktores Lilitas Zāmeles iesniegumu un,
pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu, saskaņā ar 2018.gada 6.augustā starp Auces novada
pašvaldību un Auces novada Kultūras centra direktori Lilitu Zāmeli noslēgto Vienošanos
Nr.4-12/75 par darba tiesisko attiecību un noslēgtā darba līguma izbeigšanu, ar 2018.gada
6.augustu (pēdējā darba diena) ir izbeigušās darba tiesiskās attiecības ar Auces novada Kultūras
centra direktori un ir kļuvis vakants Auces novada Kultūras centra direktora amats.
Auces novada Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu pastāvīgā komiteja ir
ierosinājusi šajā amata iecelt pašreizējo Auces novada Kultūras centra direktores pienākumu
izpildītāju Ritu Baronu.
Izvērtējot ieteikto kandidatūru, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu
vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos,
Kultūras institūciju likuma 20.pantu, kas nosaka, ka pašvaldību kultūras institūciju direktorus
ieceļ amatā un atbrīvo no amata attiecīgā pašvaldība, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2018.gada 6.augustā starp Auces novada pašvaldību un Auces novada
Kultūras centra direktori Lilitu Zāmeli noslēgto Vienošanos Nr. 4-12/75 par darba tiesisko
attiecību un noslēgtā darba līguma izbeigšanu ar 2018.gada 6.augustu (pēdējā darba diena).
2.

Iecelt Ritu Baronu, [..], par Auces novada Kultūras centra direktori.

3. Uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram
nepieciešamās darbības darba tiesisko attiecību noformēšanai.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Aldim

Lerham

organizēt

Ģ. Ante

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 29.augustā

Nr. 237
(prot. Nr. 9, 4.§)

Par Auces novada Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2018.- 2025. gadam apstiprināšanu
2017.gada 25.aprīlī starp Zemgales plānošanas reģionu (ZPR) un Sabiedrību ar
ierobežotu atbildību "EKODOMA" tika noslēgts līgums par Zemgales plānošanas reģiona
16 pašvaldību enerģētikas rīcības plānu 2018. - 2025. gadam izstrādi. Šo plānu izstrāde tika
īstenota projekta “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas”, ETS Baltijas jūras
reģiona programmas 2014-2020 ietvaros.
Projekta ietvaros, laika posmā no 2017.gada maija līdz 2018.gada janvārim, tika
izstrādāts arī Auces novada Enerģētikas rīcības plāns ar mērķi nodrošināt plānveidīgu pieeju
energoresursu pārvaldībai pašvaldības teritorijā, atvieglot lēmumu pieņemšanu par turpmāku
enerģijas patēriņa samazināšanu, vides pasākumiem un finansējuma piesaisti un rādīt, kā ieviest
sistemātisku pieeju pašvaldības ēku apsaimniekošanai un enerģijas patēriņa samazināšanai.
Izvērtējot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EKODOMA" izstrādāto un iesniegto
Auces novada Enerģētikas rīcības plānu (ERP) 2018.-2025. gadam, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas 27. punktu,
Energoefektivitātes likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu, Auces novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Auces novada Enerģētikas rīcības plānu (ERP) 2018.-2025.gadam (lēmuma
pielikumā).

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Ģ. Ante

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 29.augustā

Nr. 238
(prot. Nr. 9, 5.§)

Par projektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana
Auces aglomerācijas robežās”
Ievērojot Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumus Nr. 403 „Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas
noteikumi”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Auces
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt pašvaldības kapitālsabiedrības - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, vienotais reģistrācijas numurs 45103000574, piedalīšanos
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā projektu atlasē Darbības programmā
„Izaugsme un nodarbinātība”, iesniedzot projekta iesnieguma grozījumus, grozot projekta
nosaukumu uz „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas
robežās”, kā arī pievienojot projekta iesniegumam plānotos ūdensapgādes apjomus.
2. Garantēt no Auces novada pašvaldības budžeta projekta īstenošanas līdzfinansējuma daļu
2 140 207,82 EUR apmērā, kas iekļauta projekta finansēšanas plānā:
Indikatīvais finansēšanas plāns
Ieguldījumu attiecināmās izmaksas, t.sk.:
KF fonds (no projekta att. izmaksām)
SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
(ilgtermiņa kredīts)
SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
(pašu līdzekļi)
Auces novada pašvaldības līdzfinansējums
(ilgtermiņa kredīts)
Neattiecināmās izmaksas:
Auces novada pašvaldības līdzfinansējums
(ilgtermiņa kredīts)
PVN aprēķināts
PVN (reversā shēma)
Kopā projekta izmaksas (ar PVN)

100 %
75.079039 %

2017-2020
2 066 448,93
1 551 470,00

0.000000 %

0,00

0.000000 %

0,00

24.920961 %

514 978, 93
2,400,481.24
1 625 228,90
775 252,34
4 466 930,17
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Auces novada pašvaldības projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas:
Kanalizācijas tīklu paplašināšanai Auces aglomerācijā – 514 978,93 EUR (24.92 %)
Auces novada pašvaldības projekta īstenošanas neattiecināmās izmaksas:
Ūdens maģistrālo tīklu paplašināšana - 1 625 228, 90 EUR.
3. Apstiprināt šādas projekta īstenošanas aktivitātes:
3.1. Izbūvēti pašteces kanalizācijas tīkli šādās Auces pilsētas ielās: Kapsētas ielā, Jaunajā
ielā, Varoņu ielā, Puškina ielā līdz jaunajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (no Vītiņu
ielas), Jāņa Zālīša ielā, Annas Brigaderes ielā (ietverot Bērzu ielu), Lauku ielā, Sporta
ielā (no Zemgales ielas līdz Bēnes ielai), Jelgavas ielā (no Rūpniecības ielas līdz
Zemgales ielai), Zemgales ielā, Alkšņu ielā, Lejas ielā, Bēnes ielā (no Oskara Kalpaka
ielas līdz Jelgavas ielai ietverot Dārza ielu), ar kopējo garumu ~6.7km;
3.2. Izbūvēti kanalizācijas sistēmas spiedvadi no Vecauces un Vītiņu pagastiem uz Auces
pilsētu aptuveni 2.4 km garumā, paredzot nepieciešamo kanalizācijas sūkņu staciju
izbūvi aptuveni 3gab.;
3.3. Izbūvēti ūdensapgādes maģistrālie tīkli sekojošās Auces pilsētas ielās: Kapsētas ielā,
Jaunajā ielā, Varoņu ielā, ūdensvada savienojums no Oskara Kalpaka ielas uz Kapsētas
ielu ar dzelzceļa šķērsojumu, Puškina ielā, Jāņa Zālīša ielā, Annas Brigaderes ielā,
Lauku ielā, Sporta ielā, Jelgavas ielā (no Rūpniecības ielas līdz Bēnes ielai), Zemgales
ielā, Alkšņu ielā, Lejas ielā, Bēnes ielā (no Oskara Kalpaka ielas līdz Jelgavas ielai),
Oskara Kalpaka ielā (no Jelgavas ielas līdz nr. 5a), Parka ielā, Pils ielā - Akadēmijas
ielā, Amatnieku ielā, Vītiņu ielā, ūdensvads no Vītiņu pagasta. Kopējais ūdensapgādes
maģistrālo tīklu izbūves garums aptuveni 11.9 km.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušus Auces novada domes 2015.gada
25.novembra lēmumu Nr. 330 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu ES KF
projekta īstenošanai “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Auces pilsētā”
2014. – 2020.gada periodā” un Auces novada domes 2017.gada 25.oktobra lēmumu Nr.332
“Par projekta “Kanalizācijas tīklu pārbūve un paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”
līdzfinansējuma nodrošināšanu”.

Domes priekšsēdētāja vietnieks
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LATVIJAS REPUBLIKA
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 29.augustā

Nr. 239
(prot. Nr. 9, 6.§)

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un
nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bēnes pagastā
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 11.07.2018. vēstuli
Nr.2-04-Z/385, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu un Ministru Kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas un
vides komitejas 22.08.2018. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4650 004 0132, platība 0,55 ha - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).

2.

Piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4650 004 0132, platība 0,55 ha
– “Jaunzemji-Gundegas”, Bēnes pagasts, Auces novads.
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 29.augustā

Nr. 240
(prot. Nr. 9, 7.§)

Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma
ar kadastra apzīmējumu 46500010383 sadalīšanu
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma 5.,
8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, un Ministru Kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar Attīstības, plānošanas un vides
komitejas 22.08.2018. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Ziemeļi”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, kadastra apzīmējums 46500010383, zemesgabalu 0,015 ha platībā.
(Grafiskais pielikums)
Atdalītajai zemes vienībai 0,015 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Īles ielas urbums”, Bēnes
pagasts, Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Īles ielas urbums”, Bēnes pagasts, Auces novads, ir Auces novada
pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Īles ielas urbums”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 0,015 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām
un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM kods –
1201).

2.

Noteikt zemes vienības “Ziemeļi”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
46500010383, platību 0,1092 ha.
Noteikt, ka zemesgabals “Ziemeļi”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
46500010383, platība 0,1092 ha, ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemesgabala “Ziemeļi”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
46500010383, platība 0,1092 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 29.augustā

Nr. 241
(prot. Nr. 9, 8.§)

Par adreses (nosaukumu) piešķiršanu un maiņu Auces novadā
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru Kabineta
08.12.2015. noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 22.08.2018. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Piešķirt adresi būvei ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0285 004 – “Estrāde”, Vītiņi, Vītiņu
pag., Auces nov., LV-3708.

2.

Mainīt nosaukumu zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 4650 005 0428 no “Pie Smilšu
ielas 1”, Bēnes pagasts, Auces novads, uz “Smilšu iela 1B”, Bēnes pagasts, Auces novads.
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 29.augustā

Nr. 242
(prot. Nr. 9, 9.§)

Par Auces novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmuma Nr.232 precizēšanu
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu un saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas 22.08.2018.
lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
Izteikt Auces novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmuma Nr.232 (prot. Nr.7, 18.§)
lemjošo daļu šādā redakcijā:
“Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes īpašuma “Mauriņi”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 4694 004 0029, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4694 004 0029,
kopplatība 3,8 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu:
1) zemes vienības daļai 0,22 ha - lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM kods
1003), t.sk., 0,22 ha – tīrumi;
2) zemes vienības daļai 3,58 ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NILM kods 0101), t.sk., 3,18 ha – tīrumi, 0,1 ha – ganības, 0,1 ha –
zem ūdens; 0,2 ha – zem ēkām.”
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 29.augustā

Nr. 243
(prot. Nr. 9, 10.§)

Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija
lēmumu Nr.140 un Nr.141 daļēju atcelšanu
Pamatojoties uz Latvijas Hipotēku un zemes bankas 26.11.1998. noslēgto līgumu
Nr.37/P-055 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 29.punktu.

2.

Atcelt Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 „Par zemes piekritību
Auces novada pašvaldībai” pielikuma 29.punktu.
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 29.augustā

Nr. 244
(prot. Nr. 9, 11.§)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Kalniņi”, Ukru pagastā, Auces novadā
Auces novada dome ir izskatījusi zemes ierīkotāja Igora Lepeta 16.08.2018. izgatavoto
un Auces novada pašvaldībā iesniegto zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma „Kalniņi”,
Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4690 004 0031, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4690 004 0031 sadalīšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Auces novada pašvaldības 2018.gada 28.maija Zemes
ierīcības izstrādes nosacījumiem Nr.5.
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 „Kalniņi”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4690 004 0031, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 004 0031 plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – lauku
zemes.
Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu divās daļās:
1) zemes gabalam Nr.1 ar platību 8,9 ha atstāt nosaukumu „Kalniņi”, Ukru pagasts, Auces
novads, kadastra apzīmējums 4690 004 0031, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa kods 0101 (turpmāk tekstā – NĪLM));
2) zemes gabalam Nr.2 ar platību 31,3 ha piešķirt nosaukumu „Kalniņi”, Ukru pagasts, Auces
novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Nekustamais īpašums „Kalniņi”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4690 004 0031, pieder [..] un sastāv no piecām zemes vienībām, īpašuma kopplatība 73,4 ha. [..]
īpašuma tiesības reģistrētas Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Ukru pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. [..].
Zemes ierīcības projekts zemes īpašuma „Kalniņi”, Ukru pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4690 004 0031, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 004 0031,
sadalīšanai un priekšlikums par nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, atbilst
normatīvo aktu prasībām.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Zemes ierīcības likuma 19.panta otrā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
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Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 28. punkts nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja
nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu; nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība" 16.1.punkts paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai
zemes vienības daļa.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Kalniņi”, Ukru pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4690 004 0031, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 004 0031
sadalīšanai (Zemes ierīcības projektu izstrādājis zemes ierīkotājs Igors Lepets (zemes
ierīkotāja sertifikāts: Nr.AA00000013, derīguma termiņš 26.02.2009.-25.02.2019.), zemes
ierīcības projekta parakstīšanas datums 16.08.2018.)
2. Zemes gabalam Nr.1 ar platību 8,9 ha, atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Kalniņi”, Ukru
pagasts, Auces novads.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 – 8,9 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam Nr.2 ar platību 31,3 ha – „Kalniņi”, Ukru pagasts, Auces
novads.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 – 31,3 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
6. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus, saskaņā ar izstrādāto zemes
ierīcības projektu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: Atmodas
iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr. 245
(prot. Nr. 9, 12.§)

Par nekustamā īpašuma Akadēmijas iela 5-18, Vecauce,
Vecauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Akadēmijas iela 5-18, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4625 900 0267, kas sastāv no 4-istabu dzīvokļa 91,5 m2 platībā un 878/12509 pie dzīvokļa
piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un
zemesgabala, atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir
sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā
nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma
Par pašvaldībām 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2018.gada 14.augustā notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Akadēmijas iela 5-18, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Akadēmijas iela 5-18, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4625 900 0267, mantas nosolītājai [..] par tās nosolīto cenu 5550,00 EUR (pieci tūkstoši pieci
simti piecdesmit euro).
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Nr. 246
(prot. Nr. 9, 13.§)

Par nekustamā īpašuma Akadēmijas iela 7A-14, Vecauce,
Vecauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Akadēmijas iela 7A-14, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4625 900 0268, kas sastāv no 4-istabu dzīvokļa 92,3 m2 platībā, 888/12695 pie dzīvokļa
piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala
atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta
pieņemama cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā
nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma
Par pašvaldībām 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2018.gada 14.augustā notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Akadēmijas iela 7A-14, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces
novads, izsoles rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Akadēmijas iela 7A-14, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4625 900 0268, mantas nosolītājam SIA „LLU mācību un pētījumu saimniecība ”Vecauce”” par
tās nosolīto cenu 5050,00 EUR (pieci tūkstoši piecdesmit euro).

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Ģ. Ante

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 29.augustā

Nr. 247
(prot. Nr. 9, 14.§)

Par nekustamā īpašuma „Irbēni”-1, Vecauces pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Irbēni”-1,
Vecauces pagasts, Auces novads, kas sastāv no 2-istabu dzīvokļa 41,9 m2 platībā, 419/5874 pie
dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un
kūts, atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir
sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā
nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma
Par pašvaldībām 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2018.gada 14.augustā notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma „Irbēni”-1, Vecauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Irbēni”-1, Vecauces pagasts,
Auces novads, mantas nosolītājam [..] par viņa nosolīto cenu 440,00 EUR (četri simti četrdesmit
euro).
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Nr. 248
(prot. Nr. 9, 15.§)

Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 1-2, Bēne, Bēnes pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu
iela 1-2, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kas sastāv no 2-istabu dzīvokļa 49,3 m2 platībā un
493/1997 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas un zemesgabala, atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles
rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir
pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
34.pantu un likuma Par pašvaldībām 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2018.gada 14.augustā notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 1-2, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Smilšu iela 1-2,
Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, mantas nosolītājai [..] par tās nosolīto cenu 920,00 EUR
(deviņi simti divdesmit euro).
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(prot. Nr. 9, 16.§)

Par nekustamā īpašuma „Pie Gotikas”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, izsoles rezultāta apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pie
Gotikas”, Bēnes pagasts, Auces novads, atsavināšanu un konstatējot, ka izsoles procedūra ir
veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena
sūdzība, izsolē izsludinātajā termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no
personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības – nekustamā īpašuma nomnieka [..], kurš ir izmantojis
savas pirmpirkuma tiesības un nomaksājis visu pirkuma maksu, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 14. un 34.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Pie Gotikas”, Bēnes
pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 005 0419, izsoles rezultātu – atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pie Gotikas”, Bēnes pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4650 005 0419, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 0,0905 ha
platībā, [..], [..], par cenu 500,00 EUR (pieci simti euro).
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Nr. 250
(prot. Nr. 9, 17.§)

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 4-*, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.*, dzīvojamā mājā Oskara
Kalpaka ielā 4, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 018 1819.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
[..] un viņas ģimene uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Auces novada pašvaldībai
piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.*, dzīvojamā mājā Oskara Kalpaka ielā 4, Aucē, Auces novadā,
kas sastāv no divistabu dzīvokļa 49,5 m2 platībā un 495/9240 pie dzīvokļa piederošām
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala 924 m2
kopplatībā.
Nekustamais īpašums Oskara Kalpaka ielā 4, Aucē, Auces novadā, pieder Auces pilsētas
pašvaldībai, par ko Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Auces pilsētas zemesgrāmatā atvērts
nodalījums Nr. 213.
Saskaņā ar likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 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 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 [..} ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, ka [..]iegūs īpašumā īrēto
dzīvokļa īpašumu Nr.*, dzīvojamā mājā Oskara Kalpaka ielā 4, Aucē, Auces novadā.
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Ņemot vērā minēto tiesisko reglamentāciju, [..] ir tiesības ierosināt dzīvokļa īpašuma
Nr.*, dzīvojamā mājā Oskara Kalpaka ielā 4, 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.
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 30.maija veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi sertificēta
nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.*, dzīvojamā mājā Oskara Kalpaka ielā 4,
Aucē, Auces novadā, tirgus vērtība ir noteikta 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro
00 centi) apmērā, ar pārdošanas termiņu 12 (divpadsmit) mēneši.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 4.panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45.pantu likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.*,
dzīvojamā mājā Oskara Kalpaka ielā 4, Aucē, Auces novadā, kas sastāv no divistabu
dzīvokļa 49,5 m2 platībā un 495/9240 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala 924 m2 kopplatībā, pārdodot to
par nosacīto cenu 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi) [..].

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2019.gada 30.maijam nav veicis pirkuma
maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar šī
lēmuma 1.punkta noteikumiem.
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Par nekustamā īpašuma Raiņa iela *, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 1/2 domājamo daļu no
apbūvētas zemes vienības Raiņa iela *, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 051 [..], ar
platību kopējo 1189 m2.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2018.gada 6.februāra lēmumu, Auces
novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz 1/2 domājamo daļu no nekustamā
īpašuma Raiņa iela *, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 051 [..], sastāvoša no vienas
zemes vienības ar kopējo platību 1189 m2, par ko Auces pilsētas zemesgrāmatā atvērts
nodalījums Nr. [..] un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Pašreiz ½ domājamā daļa no zemes vienības Raiņa iela *, Aucē, Auces novadā, kadastra
numurs 4605 051 [..], uz kuras atrodas [..] piederošā dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu [..]
un trīs saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumiem [..], [..] un [..], ir nodota nomas lietošanā [..],
[..].
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi [..] ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo
1/2 domājamo daļu no zemes vienības Raiņa iela *, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs
4605 051 [..], izsakot vēlmi nopirkt šo zemes vienības daļu.
Saskaņā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punkta un 26.panta 2.daļas
noteikumiem, zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktā kārtībā.
Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkta
noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz
kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas
piegul šai zemei.
Vadoties no minētajiem apstākļiem, [..] ir tiesības ierosināt zemes vienības daļas Raiņa
iela *, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 051[..], atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturto daļu,
publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem)
piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam
(visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).
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Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka zemes vienības daļa nav
nepieciešama pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama iepriekš minētā nekustamā
īpašuma atsavināšana.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Saskaņā ar iepriekš minētās zemes vienības daļas 2018.gada 30.maijā veikto tirgus
novērtējumu, ko, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma
vērtēšanas standartiem, veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma
vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), zemes vienības Raiņa iela *, Aucē, Auces
novadā, kadastra numurs 4605 051 [..], sastāvoša no vienas zemes vienības ar kopējo platību
1189 m2, 1/2 domājamās daļas tirgus vērtība ir noteikta 680,00 (seši simti astoņdesmit euro 00
centi) apmērā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
11.punktu, līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala
nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā norādītiem datiem, zemes vienības Raiņa iela *, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs
4605 051 [..], kopējā platība 1189 m2, kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembrī bija
297,00 LVL (divi simti deviņdesmit septiņi lati 00 santīmi) jeb 422,59 EUR (četri simti
divdesmit divi euro 59 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība 1355,00 EUR (viens tūkstotis trīs
simti piecdesmit pieci euro 00 centi).
Ievērojot minēto, 1/2 domājamā daļa no zemes vienības Raiņa iela *, Aucē, Auces
novadā, kadastra numurs 4605 051 [..], atsavināma [..] par cenu 680,00 EUR (seši simti
astoņdesmit euro 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 1/2 domājamo daļu no
zemes vienības Raiņa iela *, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 051 [..], kopējā
platība 1189 m2, pārdodot to par 680,00 EUR (seši simti astoņdesmit euro 00 centi) [..].

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2019.gada 30.maijam nav veicis pirkuma
maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar
normatīvo aktu un šī lēmuma 1.punkta noteikumiem.

3.

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Ģ. Ante

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 29.augustā

Nr. 254
(prot. Nr. 9, 21.§)

Par Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju
Auces novada dome ir saņēmusi Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas
Ineses Valteres iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Auces novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja amata, saglabājot vēlēšanu komisijas locekļa amatu. Lūgums pamatots ar
veiktajām izmaiņām Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likumā.
Auces novada vēlēšanu komisija ir ierosinājusi Auces novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja amata iecelt Auces novada vēlēšanu komisijas locekli Intu Stankevicu.
Izvērtējot ieteikto kandidatūru, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības
iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos
gadījumos, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likumā 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju ievēlē
attiecīgā novada dome, Auces novada dome NOLEMJ:
4.

Atbrīvot Inesi Valteri no Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amata.

5.

Ievēlēt Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatā Auces novada vēlēšanu
komisijas locekli Intu Stankevicu.
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Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā
Ievērojot Auces novada pašvaldības izpilddirektora ierosinājumu veikt grozījumus Auces
novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā,
ar 2018.gada 1.septembri izslēdzot no štatu saraksta amata vienību – sporta speciālists (kods
3422 05), 1,3 amata vienības, un papildinot štatu sarakstu ar amata vienību – sporta pasākumu
organizators (kods 3423 03), 1,3 amata vienības.
2.

Lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības izpilddirektoram A. Lerham.
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Par rīkojuma apstiprināšanu
Izvērtējot Auces novada domes priekšsēdētājas Vijas Keršus 28.06.2018 rīkojumu
Nr.4-1/103 ”Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Auces Mūzikas skolas direktori Salliju
Bankevicu”, ievērojot Auces Mūzikas skolas direktores Sallijas Bankevicas iesniegumu par
noslēgtā darba līguma uzteikumu atbilstoši darba likuma 100.pantam, Auces novada dome,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldības 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 27.punktu,
NOLEMJ:
Apstiprināt Auces novada domes priekšsēdētājas Vijas Keršus 2018.gada 28.jūnija
rīkojumu Nr.4-1/103 ”Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Auces Mūzikas skolas direktori
Salliju Bankevicu”.
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