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. 6
Aucē

2018.gada 27.jūnijā

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.05.
Izsludinātā darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Par Auces novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Par projektu “Gājēju ceļa atjaunošana pie Auces vidusskolas”.
Par Auces novada Sociālā dienesta dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā 2014.- 2020. gadam un projekta līdzfinansējumu.
Par nolikuma “Par Auces novada jaundzimušo sveikšanu” apstiprināšanu.
Par Auces novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Mazulis” likvidācijas
uzsākšanu, pievienojot to pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis”.
Par valsts mērķdotācijas sadali novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem 2018.gadam.
Par nosaukumu un adrešu piešķiršanu Auces novadā.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala sadalīšanu Lielauces pagastā.
Par zemes īpašuma „Vīksnas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gulbīši”, Vecauces
pagastā, Auces novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Brīvnieki”, Ukru
pagastā, Auces novadā.
Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.149.
Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 23.maija lēmumā Nr.167.
Par nekustamā īpašuma “Pie Gotikas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 5-18, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 7A-14, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Dzelzceļa ēka 3” - 2, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Irbēni” - 1, Vecauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 1-2, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Dižkalni”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Jaundravnieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Sniķeres iela 10A, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Sniķeres iela 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Miera iela 4B, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Par dzīvokļa īpašuma Pils ielā 3-*, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Vītiņu ielā 19A-*, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par parāda dzēšanu mirušai personai.
Par Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances.
Par Auces Mūzikas skolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances.
Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances.
Par pamatlīdzekļu nodošanu turējumā SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.
Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā.
Par grozījumiem Auces novada Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā.
Par grozījumiem Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā.
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2018.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Auces novada pašvaldības 2018.gada budžetu””
apstiprināšanu.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Juris Ābele, Māris Eihmanis, Gundars Freimanis, Arnis Hofmanis, Vija Keršus,
Kristaps Krapauskis, Sintija Liekniņa, Inita Sabule, Andris Smilga, Indra Špela, Kosts Žasins.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: Finanšu nodaļas vadītāja Inese Valtere, Izglītības,
kultūras un sporta nodaļas vadītāja Valda Zvirbule, Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs,
projektu koordinatore Kristīne Ozoliņa, nekustamā īpašuma speciālists Gints Memmēns,
sabiedrisko attiecību speciāliste Gita Šēfere-Šteinberga.
Nepiedalās – deputāts Ģirts Ante, neierašanās iemesls – atvaļinājumā; deputāts Valdis
Bergmanis, neierašanās iemesls – personisks, deputāts Gints Kaminskis, neierašanās iemesls –
komandējumā; deputāts Aigars Vernis, neierašanās iemesls – personisks.
Sēdes vadītāja ierosina papildināt darba kārtību ar vienu jautājumu - Par pieprasījumu
izsludināt ārkārtēju situāciju Auces novadā.
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Hofmanis, 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.
7.
8.

Par Auces novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Par projektu “Gājēju ceļa atjaunošana pie Auces vidusskolas”.
Par Auces novada Sociālā dienesta dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā 2014.- 2020. gadam un projekta līdzfinansējumu.
Par nolikuma “Par Auces novada jaundzimušo sveikšanu” apstiprināšanu.
Par Auces novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Mazulis” likvidācijas
uzsākšanu, pievienojot to pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis”.
Par valsts mērķdotācijas sadali novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem 2018.gadam.
Par nosaukumu un adrešu piešķiršanu Auces novadā.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala sadalīšanu Lielauces pagastā.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

Par zemes īpašuma „Vīksnas”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gulbīši”, Vecauces
pagastā, Auces novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Brīvnieki”, Ukru
pagastā, Auces novadā.
Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.149.
Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 23.maija lēmumā Nr.167.
Par nekustamā īpašuma “Pie Gotikas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 5-18, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 7A-14, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Dzelzceļa ēka 3” - 2, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Irbēni” - 1, Vecauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 1-2, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Dižkalni”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Jaundravnieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Sniķeres iela 10A, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Sniķeres iela 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Miera iela 4B, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Pils ielā 3-*, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Vītiņu ielā 19A-*, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par parāda dzēšanu mirušai personai.
Par Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances.
Par Auces Mūzikas skolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances.
Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances.
Par pamatlīdzekļu nodošanu turējumā SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.
Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā.
Par grozījumiem Auces novada Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā.
Par grozījumiem Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā.
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2018.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Auces novada pašvaldības 2018.gada budžetu””
apstiprināšanu.
Par pieprasījumu izsludināt ārkārtēju situāciju Auces novadā.
1.§
Par Auces novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
(ziņo: K.Ozoliņa; V.Keršus)

Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Hofmanis, 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.179 „Par Auces novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
2.§
Par projektu “Gājēju ceļa atjaunošana pie Auces vidusskolas”
(ziņo: K.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.180 „Par projektu “Gājēju ceļa atjaunošana pie Auces vidusskolas””.
Lēmums pievienots protokolam.
3.§
Par Auces novada Sociālā dienesta dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmā 2014.- 2020. gadam un projekta līdzfinansējumu
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.181 „Par Auces novada Sociālā dienesta dalību Latvijas un Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmā 2014.- 2020. gadam un projekta līdzfinansējumu”. Lēmums
pievienots protokolam.
4.§
Par nolikuma “Par Auces novada jaundzimušo sveikšanu” apstiprināšanu
(ziņo: G.Šēfere-Šteinberga; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.182 „Par nolikuma “Par Auces novada jaundzimušo sveikšanu”
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
5.§
Par Auces novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Mazulis”
likvidācijas uzsākšanu, pievienojot to pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis”
(ziņo: V.Zvirbule; G.Freimanis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.183 „Par adreses un nosaukumu maiņu Auces novadā”. Lēmums pievienots
protokolam.
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6.§
Par valsts mērķdotācijas sadali novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem 2018.gadam
(ziņo: V.Zvirbule; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.184 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
7.§
Par nosaukumu un adrešu piešķiršanu Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.185 „Par nosaukumu un adrešu piešķiršanu Auces novadā”. Lēmums
pievienots protokolam.
8.§
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala sadalīšanu Lielauces pagastā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.186 „Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala sadalīšanu
Lielauces pagastā”. Lēmums pievienots protokolam.
9.§
Par zemes īpašuma „Vīksnas”, Vītiņu pagastā,
Auces novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.187 „Par aizdevuma ņemšanu Auces vidusskolas telpu remontam”. Lēmums
pievienots protokolam.
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10.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Gulbīši”, Vecauces pagastā, Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.188 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Gulbīši”, Vecauces pagastā, Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
11.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Brīvnieki”, Ukru pagastā, Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.189 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Brīvnieki”, Ukru pagastā, Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
12.§
Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.149
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.190 „Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 25.aprīļa lēmumā
Nr.149”. Lēmums pievienots protokolam.
13.§
Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 23.maija lēmumā Nr.167
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.191 „Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 23.maija lēmumā
Nr.167”. Lēmums pievienots protokolam.
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14.§
Par nekustamā īpašuma “Pie Gotikas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.192 „Par nekustamā īpašuma “Pie Gotikas”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
15.§
Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 5-18, Vecaucē,
Vecauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.193 „Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 5-18, Vecaucē, Vecauces
pagastā, Auces novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
16.§
Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 7A-14, Vecaucē,
Vecauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.194 „Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 7A-14, Vecaucē, Vecauces
pagastā, Auces novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
17.§
Par nekustamā īpašuma „Dzelzceļa ēka 3” - 2, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.195 „Par nekustamā īpašuma „Dzelzceļa ēka 3” - 2, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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18.§
Par nekustamā īpašuma „Irbēni” - 1, Vecauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.196 „Par nekustamā īpašuma „Irbēni” - 1, Vecauces pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
19.§
Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 1-2, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.197 „Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 1-2, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces
novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
20.§
Par nekustamā īpašuma „Dižkalni”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.198 „Par nekustamā īpašuma „Dižkalni”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
21.§
Par nekustamā īpašuma „Jaundravnieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atbilstoši likumam „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts Kristaps Krapauskis.
Atklāti balsojot: PAR – 10 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Hofmanis, V.Keršus,
,S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.199 „Par nekustamā īpašuma „Jaundravnieki”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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22.§
Par nekustamā īpašuma Sniķeres iela 10A, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.200 „Par nekustamā īpašuma Sniķeres iela 10A, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
23.§
Par nekustamā īpašuma Sniķeres iela 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.201 „Par nekustamā īpašuma Sniķeres iela 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces
novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
24.§
Par nekustamā īpašuma Miera iela 4B, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.202 „Par nekustamā īpašuma Miera iela 4B, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
25.§
Par dzīvokļa īpašuma Pils ielā 3-*, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.203 „Par dzīvokļa īpašuma Pils ielā 3-*, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
26.§
Par dzīvokļa īpašuma Vītiņu ielā 19A-*, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Hofmanis, 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.204 „Par dzīvokļa īpašuma Vītiņu ielā 19A-*, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
27.§
Par parāda dzēšanu mirušai personai
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.205 „Par parāda dzēšanu mirušai personai”. Lēmums pievienots
protokolam.
28.§
Par Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.206 „Par Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances”. Lēmums pievienots
protokolam.
29.§
Par Auces Mūzikas skolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.207 „Par Auces Mūzikas skolas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances”. Lēmums pievienots
protokolam.
30.§
Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra pamatlīdzekļu noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
(ziņo: I.Valtere; G.Freimanis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.208 „Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra
pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada
bilances”. Lēmums pievienots protokolam.
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31.§
Par pamatlīdzekļu nodošanu turējumā SIA “Auces komunālie pakalpojumi”
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.209 „Par pamatlīdzekļu nodošanu turējumā SIA “Auces komunālie
pakalpojumi””. Lēmums pievienots protokolam.
32.§
Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: I.Valtere; G.Freimanis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.210 „Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku
štatu sarakstā”. Lēmums pievienots protokolam.
33.§
Par grozījumiem Auces novada Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.211 „Par grozījumiem Auces novada Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku
štatu sarakstā”. Lēmums pievienots protokolam.
34.§
Par grozījumiem Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.212 „Par grozījumiem Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes
darbinieku štatu sarakstā”. Lēmums pievienots protokolam.
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35.§
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2018.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Auces novada pašvaldības 2018.gada budžetu””
apstiprināšanu
(ziņo: I.Valtere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.213 „Par saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības
2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Auces novada pašvaldības 2018.gada
budžetu”” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
36.§
Par pieprasījumu izsludināt ārkārtēju situāciju Auces novadā
(ziņo: V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, 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.214 „Par pieprasījumu izsludināt ārkārtēju situāciju Auces novadā”.
Lēmums pievienots protokolam.

Sēde slēgta plkst.16.00.
Sēdes vadītāja
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 27.jūnijā

Nr. 179
(prot. Nr. 6, 1.§)

Par Auces novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu un 72. pantu,
Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu, un saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 20.06.2018. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu.

2.

Uzdot Attīstības nodaļai nodrošināt Auces novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata
publicēšanu Auces novada pašvaldības mājas lapā www.auce.lv un pārskata iesniegšanu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Auces novada domes izpilddirektoram Aldim 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 27.jūnijā

Nr. 180
(prot. Nr. 6, 2.§)

Par projektu “Gājēju ceļa atjaunošana pie Auces vidusskolas”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Sagatavot projekta „Gājēju ceļa atjaunošana pie Auces vidusskolas” pieteikumu un
iesniegt Lauku attīstības programmas 2014-2020 LEADER vietējai rīcības grupai – Dobeles
rajona partnerībai finansējuma saņemšanai.

2.

Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt no Auces novada pašvaldības budžeta
līdzfinansējumu līdz 1 333,33 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit trīs eiro 33 centi),
t.i., 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. ERAF finansējums 12 000,00 EUR.
Projekta kopējās indikatīvās izmaksas ir 30 284,04 EUR.

3.

Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Viju Keršus parakstīt ar projekta iesniegšanu
un realizāciju saistītos dokumentus, viņas prombūtnes gadījumā – Auces novada domes
priekšsēdētāja vietnieku Ģirtu Anti.

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 27.jūnijā

Nr. 181
(prot. Nr. 6, 3.§)

Par Auces novada Sociālā dienesta dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmā 2014.- 2020. gadam un projekta līdzfinansējumu

Ievērojot Auces novada domes 2016.gada 27.jūlija lēmumu Nr.225 “Par Auces novada
Sociālā dienesta dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.- 2020.
gadam un projekta līdzfinansējumu”, Auces novada pašvaldība kopā ar Zemgales plānošanas
reģionu, vairākām Zemgales reģiona pašvaldībām un projekta partneriem no Lietuvas 2016.gadā
sagatavoja un iesniedza pieteikumu Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu programmas
2014.-2020. gadam pirmajā projektu konkursa kārtā, ar mērķi realizēt projektu “Sociālo
pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā/Improvement of Qality
and Accessibillity of Social Services in Mid-Baltic Region”, kura ietvaros tiktu renovēta sociālā
dzīvojamā māja “Lielauce”, kā arī rīkotas pieredzes apmaiņas sanāksmes Sociālā dienesta
darbiniekiem un nodrošināta dalība vasaras nometnēs personām ar invaliditāti.
Projekta realizācijas finansējums pirmajā konkursa kārtā netika atbalstīts.
Ņemot vērā minēto, sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu un pārējiem projekta
partneriem tika sagatavots un iesniegts jauns pieteikums uz otro projekta konkursa kārtu un
projekta realizācija otrajā konkursa kārtā ir atbalstīta.
Vadoties no minētā, kā arī ņemot vērā to, ka ir mainījušies daži projekta nosacījumi, ir
nepieciešams jauns domes deleģējums projekta realizācijai un finansēšanai.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

Atbalstīt Auces novada Sociālā dienesta dalību Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020. gadam otrā konkursa kārtā, realizējot projektu “Sociālo
pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā” (“Improvement of
Quality and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region”).

2.

Projekta realizācijas laiks 2018. gada 1. marts – 2020. gada 29. februāris ( 24 mēneši).

3.

Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu 15 % apmērā no projekta kopējām izmaksām.

4.

Projekta kopējais finansējums 91 079,82 euro, Auces novada pašvaldības līdzfinansējums
13 661,82 euro.

5.

Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Viju Keršus parakstīt ar projekta realizāciju
saistītos dokumentus, viņas prombūtnes gadījumā – Auces novada domes priekšsēdētāja
vietnieku Ģirtu Anti.
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6.

Atbildīgais par projekta realizāciju - Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs.

7.

Kontroli pār šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Aldim Lerham.

8.

Atzīt par spēku zaudējušu Auces novada domes 2016. gada 27. jūlija lēmumu Nr.225
(prot.Nr.7, 20.§) “Par Auces novada Sociālā dienesta dalību Latvijas un Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmā 2014.- 2020. gadam un projekta līdzfinansējumu”.

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 27.jūnijā

Nr. 182
(prot. Nr. 6, 4.§)

Par nolikuma “Par Auces novada jaundzimušo sveikšanu” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu “Par Auces novada jaundzimušo sveikšanu” (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

Aucē
APSTIPRINĀTS
ar Auces novada domes 27.06.2018.
lēmumu Nr.182 (prot.Nr.6, 4.§)

NOLIKUMS
Par Auces novada jaundzimušo sveikšanu

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu
un 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Auces novada jaundzimušo
sveikšana un kādā jaundzimušo vecākiem (aizbildņiem) tiek piešķirtas īpaši izgatavotas piemiņas
veltes.
II. Pasākuma mērķis
2. Auces novada jaundzimušo sveikšanas pasākuma mērķis ir godināt Auces novada
ģimenes un to jaundzimušos.
3. Auces novada jaundzimušo sveikšanas papildus mērķis ir veidot piederības sajūtu
novadam un pasniegt jaundzimušo vecākiem īpaši izgatavotas piemiņas veltes – stikla skulptūru
Auces novada ģerboņa simbola – pasta raga formā.
III. Pasākuma organizēšana
4. Auces novada jaundzimušo sveikšanas pasākumu organizē Auces novada Kultūras
centrs sadarbībā ar Auces novada Dzimtsarakstu nodaļu un sabiedrisko attiecību speciālistu.
5. Auces novada jaundzimušo sveikšanas pasākums tiek organizēts vienu reizi gadā,
jūlija pēdējā nedēļā Auces novada svētku laikā, kad tiek sveikti jaundzimušie, kuri dzimuši no
laika posmā no iepriekšējā gada 1. jūlija līdz kārtējā gada, kad tiek rīkots pasākums, 30. jūnijam.
6. Auces novada jaundzimušo sveikšanas pasākuma laikā informācijas atklātības
nodrošināšanai, ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem, publicitātei un vēstures materiālu
saglabāšanai tiek veikta fotografēšana, kā arī iespējama videoieraksta veikšana. Pasākuma
fotogrāfijas un videoieraksts var tikt ievietots pašvaldības interneta vietnē www.auce.lv, Auces
novada informatīvajā izdevumā “Auces Novada Vēstis”, novada profilos sociālajos tīklos un
pārraidīts televīzijā.
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7. Lai sagatavotu ielūgumus ģimenēm, kurām jāierodas uz jaundzimušo sveikšanas
pasākumu, pašvaldība apstrādā personas datus. Nosūtot ielūgumus ģimenēm, pašvaldība informē
par nolikuma 6. punktā minēto darbību veikšanu. Ar ierašanos uz Auces novada jaundzimušo
sveikšanas pasākumu uzaicinātās personas apliecina, ka piekrīt nolikuma 6. punktā minēto
darbību veikšanai.
8. Jaundzimušo ģimenēm, kuras ierodas uz pasākumu, ir tiesības pieprasīt neizmantot
fotofiksāciju, videoierakstu vai citu personas datu informāciju, pasākuma laikā par to informējot
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistu.
9. Auces novada jaundzimušo sveikšanas pasākumu finansē no Auces novada
pašvaldības kārtējā gada budžeta līdzekļiem.
IV. Pasākuma dalībnieki un piemiņas velšu ieguvēji
10. Uz Auces novada jaundzimušo sveikšanas pasākumu tiek aicinātas ģimenes, kurās
vismaz viens no vecākiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Auces novadā pasākuma norises gadā
(šī nolikuma izpratnē no iepriekšējā gada 1. jūlija līdz kārtējā gada 30.jūnijam), kā arī
jaundzimušā dzīvesvieta ir deklarēta Auces novadā.
11. Ielūgumi ģimenēm tiek izsūtīti vismaz divas nedēļas pirms Auces novada
jaundzimušo sveikšanas pasākuma.
12. Uzaicinātās ģimenes, kuras nav piedalījušās pasākumā, piemiņas veltes var saņemt
Auces novada pašvaldībā pie sabiedrisko attiecību speciālistes, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu un pasākuma ielūgumu.
13. Piemiņas veltes pēc pasākuma tiek izsniegtas gada laikā no Auces novada
jaundzimušo sveikšanas pasākuma norises dienas.
14. Ja ģimenē jaundzimušie ir dvīņi, trīņi (un vairāk), piemiņas velte tiek izsniegta
katram jaundzimušajam.
V. Noslēguma jautājumi
15. Šo nolikumu apstiprina, groza, atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu ar Auces novada
domes lēmumu.
16. Nolikums stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

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 27.jūnijā

Nr. 183
(prot. Nr. 6, 5.§)

Par Auces novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Mazulis”
likvidācijas uzsākšanu, pievienojot to pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis”
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, attiecībā uz pastarpinātās
pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un
17.panta pirmās un otrās daļas noteikumi. Saskaņā ar likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu tiešās pārvaldes iestādi likvidē, pievienojot citai iestādei, rezultātā pievienojamā iestāde beidz
pastāvēt.
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts paredz - Republikas pilsētas pašvaldība
un novada pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un
likvidē vispārējās izglītības iestādes. Izglītības likuma 23.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldību
izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju, un piektā daļa nosaka, ka par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju
attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš.
Likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā ir noteikta pašvaldības
autonomā funkcija: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla
palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot,
reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes.
Auces novada pašvaldība ir pirmsskolas izglītības iestāžu „Mazulis” un “Pīlādzītis”
dibinātāja.
Pirmsskolas izglītības iestādes „Mazulis” likvidācijas, pievienojot to pirmsskolas
izglītības iestādei “Pīlādzītis”, mērķis ir paaugstināt izglītības kvalitāti, izveidojot mūsdienīgu
pirmsskolas izglītības iestādi, kas piedāvās pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši
izglītojamo vajadzībām, nodrošināt atbalsta personāla un pedagoģiskā personāla pieejamību,
integrējot abu izglītības iestāžu labo pieredzi un tradīcijas, racionāli un efektīvi izmantojot
finanšu līdzekļus, materiāltehniskos un personāla resursus.
Vadoties no minētā un pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu un Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu, lai īstenotu efektīvu pašvaldības un
tās padotības iestāžu funkciju izpildi, nodrošinot finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu
izlietojumu, kā arī ņemot vērā Auces novada domes Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu
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pastāvīgās komitejas 2018.gada 13.jūnija sēdes lēmumu un Auces novada domes Finanšu
komitejas 2018.gada 20.jūnija sēdes lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Uzsākt pirmsskolas izglītības iestādes „Mazulis” ( izglītības iestādes reģistrācijas numurs
4501901705, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 4, Auce, Auces novads) likvidāciju,
pievienojot to pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis” (izglītības iestādes reģistrācijas
numurs 4501901577, juridiskā adrese: Ausmas iela 5, Auce, Auces novads), saglabājot
struktūrvienību un izglītības programmu īstenošanu adresē: Dzirnavu iela 4, Auce, Auces
novads.

2.

Noteikt, ka pirmsskolas izglītības iestādes „Mazulis” likvidācija pabeidzama ne vēlāk kā
līdz 2018.gada 31.decembrim.

3.

Noteikt, ka pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis” ir pirmsskolas izglītības iestādes
„Mazulis” tiesību, lietvedības un arhīva, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, mantas,
finanšu līdzekļu, funkciju, t. sk., izglītības programmu, un izglītības programmās uzņemto
izglītojamo pārņēmēja.

4.

Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar pirmsskolas izglītības iestādes „Mazulis” likvidācijas
procesa nodrošināšanu, tiks samaksāti no pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.

5.

Uzdot Auces novada pašvaldības administrācijas Izglītības, kultūras un sporta nodaļai
nodrošināt domes lēmuma saskaņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.

6.

Uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram izveidot Auces novada pirmsskolas
izglītības iestādes „Mazulis” materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtību
un saistību apjoma noteikšanu un pārskata sagatavošanu, saistību, arhīva un lietvedības
nodošanu pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”.

7.

Uzdot Auces novada pašvaldības administrācijas Izglītības, kultūras un sporta nodaļai
koordinēt pirmsskolas izglītības iestāžu reorganizācijas nodrošināšanu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, t.sk. ,citu ar šī lēmuma izpildi saistīto nepieciešamo
Auces novada pašvaldības domes lēmumu projektu sagatavošanu.

8.

Uzdot pirmsskolas izglītības iestādes „Mazulis” vadītāja pienākumu izpildītājam rakstveidā
brīdināt pirmsskolas izglītības iestādes „Mazulis” darbiniekus par iestādes likvidāciju
atbilstoši Darba likuma prasībām, viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts saskaņojums
no Izglītības un zinātnes ministrijas.

9.

Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes
ministrijas.

10. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram Aldim
Lerham.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 27.jūnijā

Nr. 184
(prot. Nr. 6, 6.§)
Par valsts mērķdotācijas sadali novada
tautas mākslas kolektīvu vadītājiem 2018.gadam

Saskaņā ar Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās komitejas 13.06.2018.
lēmumu (prot. Nr.6) un Finanšu komitejas 20.06.2018. lēmumu (prot. Nr. 6), Auces novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt pašvaldībai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali novada tautas mākslas
kolektīvu vadītājiem 2018.gadā (pielikumā).

Domes priekšsēdētāja
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 27.jūnijā

Nr. 185
(prot. Nr. 6, 7.§)
Par nosaukumu un adrešu piešķiršanu 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 20.06.2018. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt nosaukumu zemes īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4694 002 0095 no “Apari”,
Vītiņu pagasts, Auces novads, uz “Putni”, Vītiņu pagasts, Auces novads.
2. Piešķirt adresi zemes īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4694 002 0095 un uz tā esošai būvei
ar kadastra apzīmējumu 4694 002 0095 001 – “Putni”, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3721.
3. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4664 002 0365 un uz tā esošai būvei ar
kadastra apzīmējumu 4664 002 0097 001 – “Avoti”, Īles pag., Auces nov., LV-3716.
4. Mainīt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4694 006 0072 no
“V1114-Dīleri”, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz “V1115-Dīleri”, Vītiņu pagasts, Auces
novads.
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 27.jūnijā

Nr. 186
(prot. Nr. 6, 8.§)
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā
zemesgabala sadalīšanu Lielauces pagastā

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, un Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 20.06.2018. lēmumu, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Jasmīni”, Lielauces pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 46760030087, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
46760030088, 46760030089 un 46760030090.

2.

Atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 46760030088, 46760030089 un
46760030090 apvienot vienā nekustamā īpašumā un piešķirt nosaukumu – “Lazdas”,
Lielauces pagasts, Auces novads.

3.

Noteikt, ka nekustamais īpašums “Lazdas”, Lielauces pagasts, Auces novads, kurš sastāv no
trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 46760030088, 46760030089 un
46760030090, ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.

4.

Noteikt nekustamam īpašumam “Lazdas”, Lielauces pagasts, Auces novads, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods – 0101).

5.

Noteikt, ka zemesgabals “Jasmīni”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
46760030087, ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.

6.

Noteikt nekustamam īpašumam “Jasmīni”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra
apzīmējums 46760030087, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

Domes priekšsēdētāja
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 27.jūnijā

Nr. 187
(prot. Nr. 6, 9.§)
Par zemes īpašuma „Vīksnas”, Vītiņu pagastā,
Auces novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu

Auces novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma “Vīksnas”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, īpašnieka [..] 21.06.2018. iesniegumu par zemesgabala atdalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu no zemes īpašuma “Vīksnas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, atdalāmajam
zemesgabalam.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
[..] pieder nekustamais īpašums “Vīksnas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 46940050136, kas sastāv no divām zemes vienībām, kopplatība 9,8 ha. [..] īpašuma
tiesības reģistrētas Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. [..].
[..] vēlas atdalīt no zemes īpašuma “Vīksnas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 46940050136, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46940050367 un piešķirt
nosaukumu „Vīksnu mežs”, Vītiņu pagasts, Auces novads.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru Kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atļaut atdalīt no zemes īpašuma “Vīksnas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
46940050136, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46940050367, platība 3,1 ha.

2.

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46940050367, platība 3,1 ha, nosaukumu –
„Vīksnu mežs”, Vītiņu pagasts, Auces novads.

3.

Noteikt zemes vienības „Vīksnu mežs”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
46940050367, platība 3,1 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201).
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 27.jūnijā

Nr. 188
(prot. Nr. 6, 10.§)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Gulbīši”, Vecauces pagastā, Auces novadā
Auces novada dome ir izskatījusi mērniecības firmas SIA „Rūķis AG” 11.06.2018.
izgatavoto un Auces novada pašvaldībā iesniegto zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma
„Gulbīši”, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 46250010028, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 46250010028 sadalīšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Auces novada pašvaldības 2018.gada 17.aprīļa Zemes
ierīcības izstrādes nosacījumiem Nr.3.
Saskaņā ar Auces novada pašvaldības 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Auces
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
zemes īpašuma „Gulbīši”, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 46250010028,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46250010028 plānotā (atļautā) izmantošana noteikta –
lauku zemes.
Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu divās daļās:
1) zemes gabalam Nr.1 ar platību 7,4 ha atstāt nosaukumu „Gulbīši”, Vecauces pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 46250010028, 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 5,0 ha piešķirt nosaukumu „Svīres”, Vecauces pagasts,
Auces novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Nekustamais īpašums „Gulbīši”, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs
46250010028, pieder [..] un sastāv no vienas zemes vienības, īpašuma kopplatība 12,4 ha. [..]
īpašuma tiesības reģistrētas Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Vecauces pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. [..].
Zemes ierīcības projekts zemes īpašuma „Gulbīši”, Vecauces pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 46250010028, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46250010028
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
un saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 20.06.2018. lēmumu, Auces
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības
projektu zemes īpašuma „Gulbīši”, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs
46250010028, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46250010028 sadalīšanai (Zemes
ierīcības projektu izstrādājis zemes ierīkotājs Ainārs Gorškovs (zemes ierīkotāja sertifikāts:
sērija BA, Nr.561, derīguma termiņš 08.12.2014.-07.12.2019.), zemes ierīcības projekta
parakstīšanas datums 11.06.2018.)
2. Zemes gabalam Nr.1 ar platību 7,4 ha, atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Gulbīši”, Vecauces
pagasts, Auces novads.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 – 7,4 ha platībā - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam Nr.2 ar platību 5,0 ha – „Svīres”, Vecauces pagasts,
Auces novads.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 – 5,0 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
6. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus, saskaņā ar izstrādāto zemes
ierīcības projektu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: Atmodas
iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes 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 27.jūnijā

Nr. 189
(prot. Nr. 6, 11.§)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Brīvnieki”, Ukru pagastā, Auces novadā
Auces novada dome ir izskatījusi mērniecības firmas SIA „Rūķis AG” 20.06.2018.
izgatavoto un Auces novada pašvaldībā iesniegto zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma
„Brīvnieki”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 46900040042, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 46900040042, sadalīšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Auces novada pašvaldības 2018.gada 7.maija Zemes
ierīcības izstrādes nosacījumiem Nr.4.
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 „Brīvnieki”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 46900040042, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 46900040042, plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – lauku
zemes.
Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu divās daļās:
1) zemes gabalam Nr.1 ar platību 1,42 ha atstāt nosaukumu „Brīvnieki”, Ukru pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 46900040042, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa kods 0101 (turpmāk tekstā – NĪLM));
2) zemes gabalam Nr.2 ar platību 3,45 ha piešķirt nosaukumu „Brīvnieku lauks”, Ukru pagasts,
Auces novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Nekustamais īpašums „Brīvnieki”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs
46900040042, pieder [..] un sastāv no vienas zemes vienības, īpašuma kopplatība 4,87 ha. [..]
īpašuma tiesības reģistrētas Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Ukru pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. [..].
Zemes ierīcības projekts zemes īpašuma „Brīvnieki”, Ukru pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 46900040042, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46900040042,
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 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rūķis AG” izstrādāto zemes ierīcības
projektu zemes īpašuma „Brīvnieki”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs
46900040042, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46900040042, sadalīšanai (Zemes
ierīcības projektu izstrādājis zemes ierīkotājs Ainārs Gorškovs (zemes ierīkotāja sertifikāts:
sērija BA, Nr.561, derīguma termiņš 08.12.2014.- 07.12.2019.), zemes ierīcības projekta
parakstīšanas datums 20.06.2018.)

2. Zemes gabalam Nr.1 ar platību 1,42 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Brīvnieki”, Ukru
pagasts, Auces novads.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 – 1,42 ha platībā - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam Nr.2 ar platību 3,45 ha – „Brīvnieku lauks”, Ukru
pagasts, Auces novads.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 – 3,45 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
6. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus, saskaņā ar izstrādāto zemes
ierīcības projektu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: Atmodas
iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA
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tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 27.jūnijā

Nr. 190
(prot. Nr. 6, 12.§)

Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.149

Pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras 19.06.2018. vēstuli Nr.1.2.2-09/6682 un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Administratīvā procesa likumu, Auces novada dome
NOLEMJ:
Grozīt Auces novada domes 2018.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.149 (prot. Nr.4, 14.§) „Par valstij
piekritīgo zemesgabalu sadalīšanu un robežu pārkārtošanu Ukru pagastā” (tālāk tekstā –
Lēmums), izsakot Lēmuma lemjošās daļas 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Atdalīt no valstij piekritīgā zemes īpašuma Ukru pagasts, Auces novads, kadastra
apzīmējums 4690 001 0112, zemes gabalu 0,02 ha platībā. (1.grafiskais pielikums)
Pārkārtot valstij piekritīgā zemes īpašuma “V1110”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra
apzīmējums 4690 001 0125, robežas, pievienojot atdalīto zemes gabalu 0,02 ha platībā.
(2.grafiskais pielikums)
Noteikt, ka zemes īpašums “V1110”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
4690 001 0125, kopplatība 5,32 ha, ir valstij Satiksmes ministrijas personā piekritīga zeme.
Noteikt zemes īpašuma “V1110”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
4690 001 0125, kopplatība 5,32 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods – 1101).
Noteikt zemes īpašuma, kurš sastāv no divām zemes vienībām, kopplatību 3,98 ha.
(3.grafiskais pielikums)
Noteikt, ka zemes īpašums, kurš sastāv no divām zemes vienībām, kopplatība 3,98 ha, ir
valstij Iekšlietu ministrijas personā piekritīga zeme.
Noteikt zemes īpašuma, kurš sastāv no divām zemes vienībām, kopplatība 3,98 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības,
policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve
(NĪLM kods – 0906).”
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 27.jūnijā

Nr. 191
(prot. Nr. 6, 13.§)

Par grozījumiem Auces novada domes 2018.gada 23.maija lēmumā Nr.167

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Administratīvā procesa likumu,
Auces novada dome NOLEMJ:
Grozīt Auces novada domes 2018.gada 23.maija lēmumu Nr.167 (prot. Nr.5, 5.§) „Par adreses
un nosaukumu maiņu Auces novadā” (tālāk tekstā – Lēmums), izsakot Lēmuma lemjošās daļas
8.punktu šādā redakcijā:
“8. Mainīt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4694 004 0063 no “JelgavaReņģe-Valsts robeža”, Vītiņu pagasts, Auces novads, uz “Dzelzceļa Glūda-Reņģe 99.-101.km”,
Vītiņu pagasts, Auces novads.”
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 27.jūnijā

Nr. 192
(prot. Nr. 6, 14.§)

Par nekustamā īpašuma “Pie Gotikas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pie Gotikas”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, kadastra numurs 4650 005 0419, platība 0,0905 ha.
Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja:
Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2018.gada 6.februāra
lēmumu Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Pie
Gotikas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4650 005 0419, platība 0,0905 ha, par
ko Bēnes pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000575163 un izsniegta
Zemesgrāmatu apliecība.
Minētais īpašums pašreiz ir 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 minētā zemes gabala 2018.gada 30.maijā 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 “Pie Gotikas”, Bēnes
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4650 005 0419, tirgus vērtība ir noteikta 500,00 EUR
(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 “Pie Gotikas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4650 005 0419,
kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 275,00 Ls (divi simti septiņdesmit pieci lati) jeb
391,29 EUR (trīs simti deviņdesmit viens euro 29 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība 425,00
EUR (četri simti divdesmit pieci euro 00 centi).
Nekustamā īpašuma “Pie Gotikas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, pirmpirkuma tiesības
ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam, kas ņemams vērā, rīkojot izsoli.
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Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un
LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu “Pie Gotikas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4650 005 0419, platība 0,0905 ha.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Pie Gotikas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, izsoles
noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 500,00 EUR (pieci simti
euro 00 centi).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Pie Gotikas”, Bēnes 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 juriskonsults Ivars Gorskis,
Auces novada domes ekonomiste Ingrīda Kalve.
4. Publicēt sludinājumu par nekustamā īpašuma izsoli Auces novada pašvaldības mājaslapā
www.auce.lv, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Auces Novada Vēstis”.
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LATVIJAS REPUBLIKA
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Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
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APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2018.gada 27.jūnija
lēmumu Nr.192 (prot. Nr.6, 14.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
“Pie Gotikas”, Bēnes 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 “Pie Gotikas”, Bēnes
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 14.augustā plkst. 9.30.
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 “Pie Gotikas”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 4650 005 0419, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,0905 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4650 005 0419.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – Eiro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi).
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.
3.3. Īpašums ir apgrūtināts ar nomas tiesībām, kas nav reģistrētas zemesgrāmatā, ar nomas
līguma darbības termiņu līdz 2026.gada 31.decembrim.
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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
ielā 1, Aucē, Auces novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no 2018.gada 16.jūlija līdz 2018.gada
13.augustam 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 Pie Gotikas".
5. Izsoles norises procedūra
5.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
5.2. 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.
5.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki parakstās par iepazīšanos ar Noteikumiem.
5.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
5.5. Izsoles solis ir noteikts 50 EUR apmērā.
5.6. 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.
5.7. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.

36

5.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
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.

7.1.
7.2.

7. Pirmpirkuma tiesības
Nekustamā īpašuma “Pie Gotikas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, pirmpirkuma tiesības ir
nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam Mārim Feldmanim.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta pirmo daļu, ja
izsludinātajā termiņā tiks saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no
personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības, tā varēs iegūt nekustamo īpašumu par izsolē
nosolīto augstāko cenu. Šai personai šādā gadījumā 30 dienu laikā no izsoles rezultātu
paziņošanas dienas jāpaziņo Auces novada pašvaldībai par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu, jānoslēdz pirkuma līgums un jāsamaksā augstākā nosolītā cena.

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 27.jūnijā

Nr. 193
(prot. Nr. 6, 15.§)

Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 5-18, Vecaucē,
Vecauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.18,
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Akadēmijas iela 5, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4625 900 0267.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Akadēmijas
iela 5-18, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4625 900 0267, kas ir
reģistrētas Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Vecauces pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.315 18.
Minētā īpašuma sastāvā esošais dzīvokļa īpašums Nr.18, Akadēmijas iela 5, Vecauce,
Vecauces pagasts, Auces novads, 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 0,44 ha platībā, pašreiz netiek izmantots un nav nepieciešams Auces novada
pašvaldības funkciju izpildei.
Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma 2018.gada 30.maijā veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi
sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma, kas sastāv no 4-istabu dzīvokļa Nr. 18,
Akadēmijas ielā 5, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā, tirgus vērtība ir noteikta
5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu
un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
dzīvokļa īpašumu Akadēmijas ielā 5-18, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā, kas
sastāv no 4-istabu dzīvokļa 91,5 m2 platībā, 878/12509 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala.

2.

Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles
nosacīto sākumcenu 5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā.
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3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
3.1.
izsoles komisijas priekšsēdētājs –
- Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs;
3.2.
izsoles komisijas locekļi:
- Auces novada pašvaldības juriskonsults 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 27.jūnija
lēmumu Nr.193 (prot. Nr.6, 15.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Akadēmijas ielā 5-18, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā,

IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē
valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma
Akadēmijas ielā 5-18, Vecaucē, Vecauces pagastā, 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 14.augustā 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 Akadēmijas ielā 5-18, Vecaucē, Vecauces
pagastā, Auces novadā, 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 0,44 ha platībā.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 5500,00 EUR (pieci tūkstoši 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 16.jūlija līdz 2018.gada
13.augustam plkst. 16.00.
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3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. 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 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 AKADĒMIJAS 5-18".
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.
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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
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 27.jūnijā

Nr. 194
(prot. Nr. 6, 16.§)

Par nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 7A-14, Vecaucē,
Vecauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.14,
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Akadēmijas iela 7A, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4625 900 0268.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
Akadēmijas iela 7A-14, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4625 900 0268, kas ir reģistrētas Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Vecauces pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.314 14.
Minētā īpašuma sastāvā esošais dzīvokļa īpašums Nr.14, Akadēmijas iela 7A, Vecauce,
Vecauces pagasts, Auces novads, kas sastāv no 4-istabu dzīvokļa 92,3 m2 platībā un 888/12695
pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un
zemesgabala 0,31 ha platībā, pašreiz netiek izmantots un nav nepieciešams Auces novada
pašvaldības funkciju izpildei.
Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma 2018.gada 7.jūnijā veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi
sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma, kas sastāv no 4-istabu dzīvokļa Nr. 14,
Akadēmijas ielā 7A, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā, tirgus vērtība ir noteikta
5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu
un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
dzīvokļa īpašumu Akadēmijas ielā 7A-14, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā, kas
sastāv no 4-istabu dzīvokļa 92,3 m2 platībā, 888/12695 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala.

2.

Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles
nosacīto sākumcenu 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro 00 centi) apmērā.
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3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
3.1.
izsoles komisijas priekšsēdētājs –
Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs;
3.2.
izsoles komisijas locekļi:
Auces novada pašvaldības juriskonsults 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 27.jūnija
lēmumu Nr.194 (prot. Nr.6, 16.§)

Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Akadēmijas ielā 7A-14, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā,

IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē
valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma
Akadēmijas ielā 7A-14, Vecaucē, Vecauces pagastā, 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 14.augustā plkst. 11.00.
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 Akadēmijas ielā 7A-14, Vecaucē, Vecauces
pagastā, Auces novadā, kas sastāv no 4-istabu dzīvokļa 92,3 m2 platībā un 888/12695 pie
dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
un zemesgabala 0,31 ha platībā.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 5000,00 EUR (pieci tūkstoši 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 16.jūlija līdz 2018.gada
13.augustam plkst. 16.00.
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3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. 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 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 AKADĒMIJAS 7A-14".
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.
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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
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 27.jūnijā

Nr. 195
(prot. Nr. 6, 17.§)
Par nekustamā īpašuma „Dzelzceļa ēka 3” - 2, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu

Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2,
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Dzelzceļa ēka 3” Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Dzelzceļa ēka 3” Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 005 0351, kas ir
reģistrētas Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Bēnes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.348 .
Minētā īpašuma sastāvā esošais dzīvokļa īpašums Nr.2, „Dzelzceļa ēka 3”, Bēne, Bēnes
pagasts, Auces novads, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa 16,8 m2 platībā, 168/1712 pie dzīvokļa
piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, diviem
šķūņiem un zemesgabala, pašreiz netiek izmantots un nav nepieciešams Auces novada
pašvaldības funkciju izpildei.
Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma 2018.gada 30.maijā veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi
sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2,
„Dzelzceļa ēka 3”, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa 16,8 m2
platībā, 168/1712 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas, diviem šķūņiem un zemesgabala, tirgus vērtība ir noteikta 400,00 EUR (četri
simti euro 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu
un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
dzīvokļa īpašumu Nr.2, „Dzelzceļa ēka 3”, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kas sastāv
no 1-istabas dzīvokļa 16,8 m2 platībā, 168/1712 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, diviem šķūņiem un zemesgavala.

48

2.

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

3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
3.1.
izsoles komisijas priekšsēdētājs –
- Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs;
3.2.
izsoles komisijas locekļi:
- Auces novada pašvaldības juriskonsults 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 27.jūnija
lēmumu Nr.195 (prot. Nr.6, 17.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Dzelzceļa ēka 3”-2, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads,

IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē
valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma
„Dzelzceļa ēka 3”-2, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles kārtību, to dalībnieku
tiesības, pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē Latvijas Republikā spēkā esošie
normatīvie akti.
1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces
novadā, (2.stāvā – zālē) 2018.gada 14.augustā plkst. 12.00.
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Dzelzceļa ēka 3”-2, Bēne, Bēnes pagasts,
Auces novads, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa 16,8 m2 platībā, 168/1712 pie dzīvokļa
piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, diviem
šķūņiem un zemesgabala.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 400,00 EUR (četri simti euro 00 centi).
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek
Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Jelgavas ielā
1, Aucē, Auces novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no 2018.gada 16.jūlija līdz 2018.gada
13.augustam plkst. 16.00.
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3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. 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 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 DZELZCEĻA ĒKA 3-2".
4. Izsoles norises procedūra
4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti un
Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Izsoles solis ir noteikts 40 EUR apmērā.
4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles
dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas
atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina.
4.7. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko cenu.
4.9. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
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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
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 27.jūnijā

Nr. 196
(prot. Nr. 6, 18.§)

Par nekustamā īpašuma „Irbēni” - 1, Vecauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.1,
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Irbēni” , Vecauces pagasts, Auces novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Irbēni”, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4625 503 0002, kas ir reģistrētas
Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Vecauces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.279 .
Minētā īpašuma sastāvā esošais dzīvokļa īpašums Nr.1, „Irbēni”, 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, pašreiz
netiek izmantots un nav nepieciešams Auces novada pašvaldības funkciju izpildei.
Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma 2018.gada 30.maijā veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi
sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma, kas sastāv no 2-istabu dzīvokļa Nr.1,
„Irbēni”, Vecauces pagastā, Auces novadā, tirgus vērtība ir noteikta 400,00 EUR (četri simti
euro 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu
un 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
dzīvokļa īpašums Nr.1, „Irbēni”, 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.

2.

Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles
nosacīto sākumcenu 400,00 EUR (četri simti euro 00 centi) apmērā.
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3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
3.1.
izsoles komisijas priekšsēdētājs –
- Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs;
3.2.
izsoles komisijas locekļi:
- Auces novada pašvaldības juriskonsults 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 27.jūnija
lēmumu Nr.196 (prot. Nr.6, 18.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Irbēni” - 1,
Vecauces pagastā, Auces novadā,

IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē
valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma
„Irbēni” - 1, Vecauces pagastā, 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 14.augustā plkst. 12.30.
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Irbēni” - 1, Vecauces pagastā, Auces novadā,
kas sastāv no 2-istabu dzīvokļa 41,9 m2 platībā, 419/5874 pie dzīvokļa piederošām
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un kūts.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 400,00 EUR (četri simti euro 00 centi).
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek
Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Jelgavas ielā
1, Aucē, Auces novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no 2018.gada 16.jūlija līdz 2018.gada
13.augustam plkst. 16.00.
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 IRBĒNI-1".
-

4. Izsoles norises procedūra
4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti un
Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Izsoles solis ir noteikts 40 EUR apmērā.
4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles
dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas
atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina.
4.7. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko cenu.
4.9. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas
ir jāparaksta pirkuma līgums.
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 27.jūnijā

Nr. 197
(prot. Nr. 6, 19.§)
Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 1-2, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu

Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2,
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Smilšu iela 1, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Bēnes pagasta pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
Smilšu iela 1, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 005 0336, kas ir
reģistrētas Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Bēnes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.287.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu, Auces novada pašvaldība ir Dobeles rajona Bēnes pagasta pašvaldības institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Minētā īpašuma sastāvā esošais dzīvokļa īpašums Nr.2, Smilšu iela 1, Bēne, Bēnes
pagasts, Auces novads, kas sastāv no 2-istabu dzīvokļa 49,3 m2 platībā, 493/1997 pie dzīvokļa
piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala
0,04 ha kopplatībā, pašreiz netiek izmantots un nav nepieciešams Auces novada pašvaldības
funkciju izpildei.
Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma 2018.gada 6.jūnijā veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi
sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.2, Smilšu iela 1,
Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kas sastāv no 2-istabu dzīvokļa 49,3 m2 platībā, 493/1997
pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un
zemesgabala 0,04 ha kopplatībā, tirgus vērtība ir noteikta 400,00 EUR (četri simti euro 00 centi)
apmērā.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu
un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
dzīvokļa īpašumu Nr.2, Smilšu iela 1, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, Smilšu iela 1,
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Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kas sastāv no 2-istabu dzīvokļa 49,3 m2 platībā,
493/1997 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas un zemesgabala 0,04 ha kopplatībā.
2.

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

3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
3.1.
izsoles komisijas priekšsēdētājs –
- Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs;
3.2.
izsoles komisijas locekļi:
- Auces novada pašvaldības juriskonsults 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 27.jūnija
lēmumu Nr.197 (prot. Nr.6, 19.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Smilšu iela 1-2, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads,

IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē
valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma
Smilšu iela 1-2, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības,
pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces
novadā, (2.stāvā – zālē) 2018.gada 14.augustā plkst. 14.00.
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 Smilšu iela 1-2, Bēne, Bēnes pagasts, Auces
novads, Smilšu iela 1, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kas sastāv no 2-istabu dzīvokļa
49,3 m2 platībā, 493/1997 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala 0,04 ha kopplatībā.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 400,00 EUR (četri simti euro 00 centi).
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek
Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Jelgavas ielā
1, Aucē, Auces novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no 2018.gada 16.jūlija līdz 2018.gada
13.augustam plkst. 16.00.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
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iesniegums par pieteikšanos izsolei;
attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi , ja tāds
nepieciešams;
- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības
tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā;
- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu
vai personālsabiedrību, izsoles komisija ir tiesīga papildus pieprasīt no juridiskās
personas vai personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo
juridisko personu vai personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk
par sešām nedēļām no izsoles dienas) un apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma)
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences
apjomu.
2) Fiziskai personai:
- iesniegums par pieteikšanos izsolē;
- pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.2.2. jāuzrāda :
1) Juridiskai personai :
- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2) Fiziskai personai :
- personu apliecinošs dokuments;
- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3. Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams Auces novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.90009116331, kasē un norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
AS Citadele banka, PARXLV2X, konta Nr.LV40PARX0012447740001,
ar norādi "izsoles nodrošinājums SMILŠU 1-2".
-

4. Izsoles norises procedūra
4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti un
Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Izsoles solis ir noteikts 40 EUR apmērā.
4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles
dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas
atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina.
4.7. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko cenu.
4.9. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas
ir jāparaksta pirkuma līgums.
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4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles
uzvarētājs neatbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī
atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas
veikšanu, prasībām, uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā
īpašuma izpirkšanu.
4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumus, apņemas ievērot visus
Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un
gaitu.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 27.jūnijā

Nr. 198
(prot. Nr. 6, 20.§)

Par nekustamā īpašuma „Dižkalni”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Dižkalni”, Vītiņu pagasts, Auces novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2018.gada 21.marta
lēmumu Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Dižkalni”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4694 005 0348, par ko Vītiņu
pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000576542 un izsniegta Zemesgrāmatu
apliecība.
Nekustamais īpašums „Dižkalni”, Vītiņu pagasts, Auces novads, sastāv no zemesgabala
ar kadastra numuru 4694 005 0348, platība 6,22 ha.
Pašreiz zemesgabals „Dižkalni”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, ir nodots nomas lietošanā
[..].
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi no [..] ierosinājumu atsavināt Auces novada
pašvaldībai piederošo zemesgabalu „Dižkalni”, Vītiņu 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 „Dižkalni”, Vītiņu 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
„Dižkalni”, Vītiņu 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
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nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
īpašuma vērtēšanas standartiem.
Saskaņā ar minētā zemes gabala 2018.gada 7.jūnijā 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 īpašuma „Dižkalni”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, tirgus vērtība ir noteikta 11500,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro un
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 „Dižkalni”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastrālā vērtība 2007.gada
31.decembrī bija 3465,00 LVL (trīs tūkstoši četri simti sešdesmit pieci lati) jeb 4930,25 EUR
(četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit eiro un 25 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība 8807,00
EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti septiņi euro un 00 centi).
Ievērojot minēto, nekustamais īpašums „Dižkalni”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
atsavināms par cenu 11500,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro un 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
„Dižkalni”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4694 005 0348, platība 6,22 ha,
pārdodot to par nosacīto cenu 11500,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro un
00 centi) [..].
2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..], līdz 2019.gada 7.jūnijam 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 27.jūnijā

Nr. 199
(prot. Nr. 6, 21.§)

Par nekustamā īpašuma „Jaundravnieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu „Jaundravnieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 4694 005 0267, platība 1,8 ha.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2016.gada 5.maija
lēmumu Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Jaundravnieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4694 005 0267, par ko Vītiņu
pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000556655 un izsniegta Zemesgrāmatu
apliecība.
Nekustamais īpašums „Jaundravnieki”, Vītiņu pagasts, Auces novads, sastāv no
zemesgabala ar kadastra numuru 4694 005 0267, platība 1,8 ha.
Pašreiz zemesgabals „Jaundravnieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, ir nodots nomas
lietošanā [..].
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi no [..] ierosinājumu atsavināt Auces novada
pašvaldībai piederošo zemesgabalu „Jaundravnieki”, Vītiņu 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 „Jaundravnieki”, Vītiņu 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
„Jaundravnieki”, Vītiņu 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
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likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
īpašuma vērtēšanas standartiem.
Saskaņā ar minētā zemes gabala 2018.gada 6.jūnijā 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 īpašuma „Jaundravnieki”, Vītiņu pagastā,
Auces novadā, tirgus vērtība ir noteikta 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 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 „Jaundravnieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastrālā vērtība 2007.gada
31.decembrī bija 550,00 LVL (pieci simti piecdesmit lati) jeb 782,58 EUR (septiņi simti
astoņdesmit divi eiro un 58 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība 2794,00 EUR (divi tūkstoši
septiņi simti deviņdesmit četri euro un 00 centi).
Ievērojot minēto, nekustamais īpašums „Jaundravnieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
atsavināms par cenu 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 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
„Jaundravnieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4694 005 0267, platība
1,8 ha, pārdodot to par nosacīto cenu 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi) [..].

2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..], līdz 2019.gada 6.jūnijam 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 27.jūnijā

Nr. 200
(prot. Nr. 6, 22.§)
Par nekustamā īpašuma Sniķeres iela 10A, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu

Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Sniķeres iela 10A, Bēne, Bēnes pagasts,
Auces novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2018.gada 15.jūnija
lēmumu Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
Sniķeres iela 10A, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4650 005 0448, par ko
Bēnes pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000578948 un izsniegta Zemesgrāmatu
apliecība.
Nekustamais īpašums Sniķeres iela 10A, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, sastāv no
zemesgabala ar kadastra numuru 4650 005 0448, platība 0,51 ha.
Pašreiz zemesgabals Sniķeres iela 10A, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 4650 005 0448, ir nodots nomas lietošanā akciju sabiedrība "Balticovo", reģistrācijas
numurs 40003058863, juridiskā adrese: "Administratīvā ēka", Iecava, Iecavas nov., LV-3913.
Uz zemesgabala Sniķeres iela 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4650 005 0356, atrodas akciju sabiedrībai "Balticovo" piederošs ēku būvju īpašums Sniķeres iela
12, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 505 0040
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi no akciju sabiedrības "Balticovo" ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu Sniķeres iela 10A, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4650 005 0448, izsakot vēlmi nopirkt šo zemes gabalu.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu, ja tiek iznomāts valstij vai pašvaldībai
piederošs neapbūvēts zemesgabals ar apbūves tiesībām, zemesgabala nomniekam rodas tiesības
prasīt attiecīgā apbūvētā zemesgabala nodošanu atsavināšanai, ja uz šā zemesgabala ir uzceltas
un nodotas ekspluatācijā visas nomas līgumā paredzētās ēkas (būves) un īpašuma tiesības uz tām
ir nostiprinātas zemesgrāmatā.
Saskaņā ar 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 un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju izpildei.
Vadoties no iepriekš minētajiem apstākļiem, akciju sabiedrībai "Balticovo" ir tiesības
ierosināt zemesgabala Sniķeres iela 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4650 005 0356, atsavināšanu.
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Vadoties no faktiskā apstākļa, ka zemesgabals Sniķeres iela 10A, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, kadastra numurs 4650 005 0448, nav nepieciešams pašvaldības pastāvīgo
funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu, kā
visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama 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 minētā zemes gabala 2018.gada 30.maijā 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 Sniķeres iela 10A, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4650 005 0448, tirgus vērtība ir noteikta
6200,00 EUR (seši tūkstoši divi simti euro un 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 zemesgabala Sniķeres iela 10A, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 4650 005 0448, kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 982,00 LVL
(deviņi simti astoņdesmit divi lati) jeb 1397,26 EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit
septiņi eiro un 26 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība 2384,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti
astoņdesmit četri euro 00 centi).
Ievērojot minēto, zemesgabals Sniķeres iela 10A, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 4650 005 0448, atsavināms par cenu 6200,00 EUR (seši tūkstoši divi simti euro
00 centi) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļās 3.punktu, 5.; 8.; 37. un 44.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 zemes īpašumu Sniķeres iela 10A, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4650 005 0448, platība 0,51 ha, pārdodot to
par nosacīto cenu 6200,00 EUR (seši tūkstoši divi simti euro 00 centi) akciju sabiedrībai
"Balticovo", reģistrācijas numurs 40003058863, juridiskā adrese: "Administratīvā ēka",
Iecavas nov., LV-3913.

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja akciju sabiedrība "Balticovo", reģistrācijas numurs
40003058863, līdz 2019.gada 30.maijam 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 27.jūnijā

Nr. 201
(prot. Nr. 6, 23.§)
Par nekustamā īpašuma Sniķeres iela 12, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu

Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Sniķeres iela 12, Bēne, Bēnes pagasts, Auces
novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2012.gada 14.maija lēmumu Auces
novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Sniķeres iela 12,
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4650 005 0356, par ko Bēnes pagasta
zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000504990 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Nekustamais īpašums Sniķeres iela 12, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, sastāv no
zemesgabala ar kadastra numuru 4650 005 0356, platība 0,37 ha.
Pašreiz zemesgabals Sniķeres iela 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 4650 005 0356, ir nodots nomas lietošanā akciju sabiedrība "Balticovo", reģistrācijas
numurs 40003058863, juridiskā adrese: "Administratīvā ēka", Iecava, Iecavas nov., LV-3913.
Uz zemesgabala Sniķeres iela 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4650 005 0356, atrodas akciju sabiedrībai "Balticovo" piederošs ēku būvju īpašums Sniķeres
iela 12, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 505 0040.
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi no akciju sabiedrības "Balticovo" ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu Sniķeres iela 12, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4650 005 0356, izsakot vēlmi nopirkt šo zemes gabalu.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu, ja tiek iznomāts valstij vai pašvaldībai
piederošs neapbūvēts zemesgabals ar apbūves tiesībām, zemesgabala nomniekam rodas tiesības
prasīt attiecīgā apbūvētā zemesgabala nodošanu atsavināšanai, ja uz šā zemesgabala ir uzceltas
un nodotas ekspluatācijā visas nomas līgumā paredzētās ēkas (būves) un īpašuma tiesības uz tām
ir nostiprinātas zemesgrāmatā.
Saskaņā ar 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 un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju izpildei.
Vadoties no iepriekš minētajiem apstākļiem, akciju sabiedrībai "Balticovo" ir tiesības
ierosināt zemesgabala Sniķeres iela 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4650 005 0356, atsavināšanu.
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Vadoties no faktiskā apstākļa, ka zemesgabals Sniķeres iela 12, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, kadastra numurs 4650 005 0356, nav nepieciešams pašvaldības pastāvīgo
funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu, kā
visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama 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 minētā zemes gabala 2018.gada 30.maijā 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 Sniķeres iela 12, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4650 005 0356, tirgus vērtība ir noteikta
4500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti 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 zemesgabala Sniķeres iela 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 4650 005 0356, kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 1001,00 LVL
(viens tūkstotis viens lats) jeb 1424,29 EUR (viens tūkstotis četri simti divdesmit četri euro
29 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība 1730,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit
euro 00 centi).
Ievērojot minēto, zemesgabals Sniķeres iela 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 4650 005 0356, atsavināms par cenu 4500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti
euro 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļās 3.punktu, 5.; 8.; 37. un 44.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 zemes īpašumu Sniķeres iela 12, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4650 005 0356, platība 0,37 ha, pārdodot to par
nosacīto cenu 4500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro 00 centi) akciju sabiedrībai
"Balticovo", reģistrācijas numurs 40003058863, juridiskā adrese: "Administratīvā ēka",
Iecavas nov., LV-3913.

2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja akciju sabiedrība "Balticovo", reģistrācijas numurs
40003058863, līdz 2019.gada 30.maijam 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 27.jūnijā

Nr. 202
(prot. Nr. 6, 24.§)

Par nekustamā īpašuma Miera iela 4B, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Miera iela 4B, Auce, Auces novads.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2016.gada 8.jūlija
lēmumu Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
Miera iela 4B, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 006 0616, par ko Auces pilsētas
zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000557395 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra numuru 4605 006 0616,
platība 581 m2.
Pašreiz zemes vienība Miera iela 4B, Aucē, Auces novadā, netiek izmantota Auces novada
pašvaldības funkciju veikšanai, uz tās neatrodas ēkas un būves, un tā nav nodota nomas
lietošanā.
Zemes vienība Miera iela 4B, Aucē, Auces novadā, ir uzskatāma par starpgabalu Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma izpratnē, jo zemes vienībai nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ceļam, kā arī tā platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību.
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi nekustamā īpašuma [..], Auce, Auces novads, kam
piegul zemes vienība Miera iela 4B, Aucē, Auces novadā, īpašnieces [..] iesniegumu ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību Miera iela 4B, Aucē, Auces novadā,
izsakot vēlmi nopirkt šo zemes vienību.
Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkta
noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja viņi
vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei.
Vadoties no minētā, [..] ir tiesības ierosināt zemes vienības Miera iela 4B, Aucē, Auces
novadā, atsavināšanu.
Tā kā nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības 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
īpašuma vērtēšanas standartiem.
Saskaņā ar iepriekš minētā nekustamā īpašuma 2016.gada 16.novembrī veikto tirgus
novērtējumu, ko, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma
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vērtēšanas standartiem, veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma
vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76) un Anitas Vēdiķes 30.05.2018. izsniegto
izziņu, nekustamā īpašuma Miera iela 4B, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 006 0616,
tirgus vērtība ir noteikta 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centu) 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,
zemes vienības Miera iela 4B, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 006 0616, kadastrālā
vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 351,00 LVL (trīs simti piecdesmit viens lats un 00 santīmi)
jeb 499,43 EUR (četri simti deviņdesmit deviņi euro un 43 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība
ir 364,00 EUR (trīs simti sešdesmit četri euro 00 centi).
Ņemot vērā iepriekš minēto, nekustamais īpašums Miera iela 4B, Aucē, Auces novadā,
kadastra numurs 4605 006 0616, atsavināms par cenu 600,00 EUR (seši simti euro 00 centu)
apmērā.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.; 8. un 37.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Miera iela 4B, Aucē,
Auces novadā, kadastra numurs 4605 006 0616, sastāvošu no vienas zemes vienības 581 m2
platībā, pārdodot to par nosacīto cenu 600,00 EUR (seši simti euro 00 centu) apmērā [..].

2.

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

3.

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

Domes 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 27.jūnijā

Nr. 203
(prot. Nr. 6, 25.§)

Par dzīvokļa īpašuma Pils ielā 3-*, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.*, dzīvojamā mājā Pils
ielā 3, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 004 0411.
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 Pils ielā 3, Aucē, Auces novadā.
Nekustamais īpašums Pils ielā 3, Aucē, Auces novadā, kas sastāv no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar 6 dzīvokļiem, vienas nedzīvojamās telpas, saimniecības ēkas, un zemes
gabala 3744 m2 kopplatībā, pieder Auces pilsētas pašvaldībai, par ko Zemgales rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļā Auces pilsētas zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 433.
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 15.jūnijā ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, ka [..] iegūs īpašumā
īrēto dzīvokļa īpašumu Nr.*, dzīvojamā mājā Pils ielā 3, Aucē, Auces novadā.
Ņemot vērā minēto tiesisko reglamentāciju, [..] ir tiesības ierosināt dzīvokļa īpašuma
Nr.*, dzīvojamā mājā Pils ielā 3, 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 7.jūnija veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi sertificēta
nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.*, dzīvojamā mājā Pils ielā 3, Aucē, Auces
novadā, tirgus vērtība ir noteikta 700,00 EUR (septiņi 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 Pils ielā 3, Aucē, Auces novadā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 42,1 m2
platībā un 421/3682 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, un zemes gabala 3744 m2 kopplatībā,
pārdodot to par nosacīto cenu 700,00 EUR (septiņi simti euro 00 centi) [..].

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2019.gada 7.jūnijam 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 27.jūnijā

Nr. 204
(prot. Nr. 6, 26.§)

Par dzīvokļa īpašuma Vītiņu ielā 19A-*, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.*, dzīvojamā mājā Vītiņu
ielā 19A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 004 4407.
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 Vītiņu ielā 19A, Aucē, Auces novadā, kas
sastāv no divistabu dzīvokļa 51,2 m2 platībā un 512/37426 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala 7443 m2 kopplatībā.
Nekustamais īpašums Vītiņu ielā 19A, Aucē, Auces novadā, pieder Auces pilsētas
pašvaldībai, par ko Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Auces pilsētas zemesgrāmatā atvērts
nodalījums Nr. 211.
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 13.jūnijā un 2018.gada 21.jūnijā ir noslēguši notariāli apliecinātas vienošanās par to,
ka [..] iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu Nr.*, dzīvojamā mājā Vītiņu ielā 19A, Aucē, Auces
novadā.
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Ņemot vērā minēto tiesisko reglamentāciju, [..] ir tiesības ierosināt dzīvokļa īpašuma
Nr.15, dzīvojamā mājā Vītiņu ielā 19A, 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 6.jūnija veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi sertificēta
nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.*, dzīvojamā mājā Vītiņu ielā 19A, 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 Vītiņu ielā 19A, Aucē, Auces novadā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa
54,9 m2 platībā un 512/37426 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala 7443 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 6.jūnijam 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 27.jūnijā

Nr. 205
(prot. Nr. 6, 27.§)
Par parāda dzēšanu mirušai personai

Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par telpu nomas parāda dzēšanu,
konstatēja:
2018.gada [..] ir miris [..], kura pēdējā dzīves vieta bija: [..], Auces novads.
Saskaņā ar Auces novada pašvaldības telpu nomas maksājumu uzskaiti [..] ir telpu nomas
parāds 30,59 EUR apmērā (trīsdesmit euro 59 centi).
Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar
tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas
iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu
samazinājuma.
Ņemot vērā iepriekš minētos lietas faktiskos un juridiskos apstākļus, kā arī papildus
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas paredz, ka pildot
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veikt privāttiesiska rakstura
darbības, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības
budžetu un budžeta grozījumus, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Dzēst no pašvaldības grāmatvedības uzskaites [..], telpu nomas parādu par kopējo summu
30,59 EUR (trīsdesmit euro 59 centi).

2.

Lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai I.Valterei.

3.

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

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā
rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV- 1010 vai Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu
namā Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007.

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 27.jūnijā

Nr. 206
(prot. Nr. 6, 28.§)

Par Lielauces pagasta pārvaldes pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
Pamatojoties uz Auces novada pašvaldības Lielauces pagasta pārvaldes vadītājas
2018.gada 3.aprīļa iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Lielauces pagasta pārvaldes inventāra materiālās vērtības, kas ir nolietojušās,
remonts nav ekonomiski izdevīgs un ekspluatācijā nav izmantojams – printeris HP Laser
Jet 1100 par bilances vērtību 0,00 euro (iegādes vērtība 403,46 euro, uzkrātais nolietojums
403,46 euro).

2.

Lielauces pagasta pārvaldes vadītājai D.Melderei nodrošināt minēto materiālo vērtību
utilizāciju.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 27.jūnijā

Nr. 207
(prot. Nr. 6, 29.§)

Par Auces mūzikas skolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
Pamatojoties uz Auces Mūzikas skolas direktores 2018.gada 24.maija iesniegumu par
pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces Mūzikas skolas inventāra materiālās vērtības, kuras ir nolietojušās un to
bojātās detaļas nav nomaināmas – kopētājs Canon IR1605-S.Nr.KGR01466 par bilances
vērtību 0,00 euro (iegādes vērtība 924,85 euro, uzkrātais nolietojums 924,85 euro).

2.

Auces mūzikas skolas direktorei S.Bankevicai nodrošināt minēto materiālo vērtību
utilizāciju.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 27.jūnijā

Nr. 208
(prot. Nr. 6, 30.§)

Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra pamatlīdzekļu noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
Pamatojoties uz Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra vadītājas
2018.gada 15.jūnija iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra inventāra materiālās
vērtības, kuras ir nolietojušās un to remonts nav ekonomiski izdevīgs:
1.1. Kopētājs Sharp AR 5316 par bilances vērtību 0,00 euro (iegādes vērtība 1173,87 euro,
uzkrātais nolietojums 1173,87 euro);
1.2. Digitālais kopētājs Aficio 1018 par bilances vērtību 0,00 euro (iegādes vērtība
1352,91 euro, uzkrātais nolietojums 1352,91 euro);
1.3. Dokumentu padeve (kopētājam) par bilances vērtību 0,00 euro (iegādes vērtība
397,92 euro, uzkrātais nolietojums 397,92 euro);
1.4. Printeris HP Color Laserjet 2600N par bilances vērtību 0,00 euro (iegādes vērtība
355,72 euro, uzkrātais nolietojums 355,72 euro);
1.5. Projektors Benq MX660 XGA/3200/HDMI/USB par bilances vērtību 0,00 euro
(iegādes vērtība 618,95 euro, uzkrātais nolietojums 618,95 euro);
1.6. Dators DualCore 2.5 Ghz/1Gb/HDD80GB/ (sistēmbloks) par bilances vērtību
0,00 euro (iegādes vērtība 220,55 euro, uzkrātais nolietojums 220,55 euro);
1.7. Dators Notebook NX7400 par bilances vērtību 0,00 euro (iegādes vērtība 439,67 euro,
uzkrātais nolietojums 439,67 euro).

2.

Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra vadītājai A.Segliņai nodrošināt
minēto materiālo vērtību utilizāciju.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2018.gada 27.jūnijā

Nr. 209
(prot. Nr. 6, 31.§)

Par pamatlīdzekļu nodošanu turējumā SIA “Auces komunālie pakalpojumi”
Saskaņā ar starp Auces novada pašvaldību un pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Auces
komunālie pakalpojumi” noslēgto deleģēšanas līgumu, SIA „Auces komunālie pakalpojumi” ir
deleģēti Auces novada teritorijā esošo kapsētu apsaimniekošanas pakalpojumi. Lai varētu
atbilstoši veikt uzticētos pakalpojumus, tai skaitā arī apbedīšanas un kapličas izmantošanas, un
ņemot vērā to, ka SIA “Auces komunālie pakalpojumi” īpašumā vai turējumā šobrīd nav
atbilstošas būves, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Ar 2018.gada 1.jūliju nodot turējumā SIA “Auces komunālie pakalpojumi”:
1.1. kapliču (Kapsētas iela 11, Auce) ar sākotnējo vērtību 436,82 euro, uzkrātais nolietojums
32,39 euro, bilances vērtība 404,43 euro;
1.2. kapliču (Kapsētas iela 13, Auce) ar sākotnējo vērtību 163368,90 euro, uzkrātais
nolietojums 5612,88 euro, bilances vērtība 154756,02 euro;
1.3. sēru zāli (Centrālais laukums 3, Bēne) ar sākotnējo vērtību 13240,60 euro, uzkrātais
nolietojums 278,15 euro, bilances vērtība 12962,45 euro;
1.4. kapliču (Lielauces pagasts) ar sākotnējo vērtību 14677,63 euro, uzkrātais nolietojums
7,50 euro, bilances vērtība 14670,13 euro.

2.

Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru A. Lerhu slēgt līgumu ar SIA “Auces komunālie
pakalpojumi” par minēto īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 27.jūnijā

Nr. 210
(prot. Nr. 6, 32.§)

Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā
Pamatojoties uz Auces novada pašvaldības izpilddirektora 2018.gada 15.jūnija
iesniegumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izdarīt grozījumus Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā,
izslēdzot šādas amata vienības – kapsētas pārzinis (kods 5151 20) 0,5 amata vienības.

2.

Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors A. Lerhs.

3.

Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.jūliju.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 27.jūnijā

Nr. 211
(prot. Nr. 6, 33.§)

Par grozījumiem Auces novada Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā
Pamatojoties uz Auces novada pašvaldības izpilddirektora 2018.gada 15.jūnija
iesniegumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izdarīt grozījumus Auces novada Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā,
izslēdzot šādas amata vienības – kapsētas pārzinis (kods 5151 20) 0,75 amata vienības.

2.

Atbildīgais par lēmuma izpildi – Bēnes pagasta pārvaldes vadītājs A.Miksis.

3.

Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.jūliju.
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 27.jūnijā

Nr. 212
(prot. Nr. 6, 34.§)

Par grozījumiem Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā
Pamatojoties uz Auces novada pašvaldības izpilddirektora 2018.gada 15.jūnija
iesniegumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izdarīt grozījumus Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā,
izslēdzot šādas amata vienības – kapsētas pārzinis (kods 5151 20) 0,8 amata vienības.

2.

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

3.

Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.jūliju.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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LĒMUMS
Aucē
2018.gada 27.jūnijā

Nr. 213
(prot. Nr. 6, 35.§)

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

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2018.gada
24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Auces novada pašvaldības 2018.gada budžetu””
(pielikums).

2.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3.

Nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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Aucē
2018.gada 27.jūnijā

Saistošie noteikumi Nr.6
APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2018.gada 27.jūnija lēmumu Nr.213
(prot.Nr.6, 35.§)

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2018.gada 24.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 “Par Auces novada pašvaldības 2018.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem
un likumu “Par pašvaldību budžetiem”
Izdarīt Auces novada pašvaldības 2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Auces novada pašvaldības 2018.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
“Noteikt Auces novada pašvaldības pamatbudžetu 2018.gadam ieņēmumos 7 829 370 euro
apmērā un sadalījumu pa ekonomiskās klasifikācijas veidiem, saskaņā ar 1.pielikumu.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
“Noteikt Auces novada pašvaldības pamatbudžetu 2018.gadam izdevumos 9 390 588 euro
apmērā un sadalījumu pa ekonomiskās klasifikācijas veidiem saskaņā ar 2.pielikumu un pēc
funkcionālās klasifikācijas veidiem saskaņā 3.pielikumu.”
3. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
“Noteikt Auces novada pašvaldības pamatbudžeta finansēšanas apmēru 1 561 218 euro
apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.”
4. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:
“Noteikt Auces novada pašvaldības speciālo budžetu 2018. gadam ieņēmumos 228 839 euro
apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 139 046 euro apmērā, izdevumos 367 885 euro
apmērā, saskaņā ar 5.pielikumu.”
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5. Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
“1.pielikums
Auces novada pašvaldības 24.01.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
(ekonomiskā klasifikācija)

Kods
1.0.0.0.
1.1.1.0.
4.0.0.0.
4.1.1.0.
4.1.2.0.
4.1.3.0.
8.0.0.0.
8.4.2.0.
9.0.0.0.
9.4.0.0.
9.5.0.0.
10.0.0.0.
10.1.4.0.
12.0.0.0.
12.2.0.0.
12.3.0.0.
13.0.0.0.
13.1.0.0.
13.2.0.0.
13.4.0.0.
18.0.0.0.
18.6.2.0.
18.6.3.0.
18.6.4.0.
18.6.9.0.
19.0.0.0.
19.2.1.0.
21.0.0.0.
21.3.5.0.
21.3.7.0.
21.3.8.0.
21.3.9.0.

Koda nosaukums
Ienākuma nodokļi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Pašvaldību budžetu procentu ieņēmumi
Valsts (pašvaldību) nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku, būvju pārdošanas
Ieņēmumi no zemes pārdošanas
Ieņēmumi no kustamas mantas realizācijas
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
Valsts budžeta līdzdalības maksājumi ES līdzfinansētos projektos
Dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti
Pašvaldību budžeta transferti
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi no kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par īri un nomu
Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem
KOPĀ

Summa
3 474 299.00
3 474 299.00
586 667.00
512 327.00
47 507.00
26 833.00
4.00
4.00
8 774.00
5 896.00
2 878.00
13 214.00
13 214.00
3 864.00
687.00
3 177.00
133 935.00
18 105.00
114 850.00
980.00
3 164 357.00
1 452 320.00
443 262.00
1 215 198.00
53 577.00
60 995.00
60 995.00
383 261.00
92 836.00
775.00
92 613.00
197 037.00
7 829 370.00”
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6. Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā:
“2.pielikums
Auces novada pašvaldības 24.01.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
(ekonomiskā klasifikācija)

Kods
1000
1100
1200
2000
2100
2200
2300
2400
2500
4000
4300
5000
5100
5200
6000
6200
6300
6400
7000
7200

Koda nosaukums
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Izdevumi periodikas iegādei
Nodokļu un nodevu maksājumi
Procentu izdevumi
Pārējie procentu maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti naudā
Sociālie pabalsti natūrā
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā
Uzturēšanas izdevumu transferti
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti
KOPĀ

Summa
4 185 922.00
3 376 267.00
809 655.00
4 078 053.00
22 766.00
3 140 001.00
540 132.00
7 298.00
367 856.00
9 348.00
9 348.00
156 583.00
17 743.00
138 840.00
694 246.00
595 896.00
72 950.00
25 400.00
266 436.00
266 436.00
9 390 588.00”
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7. Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikumu šādā redakcijā:
“3.pielikums
Auces novada pašvaldības 24.01.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
(funkcionālā klasifikācija)

Kods
01.000

03.000

06.000

08.000.

09.000.

10.000.

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

Summa
1 345 041.00
849 865.00
94 293.00
65 428.00
240 985.00
94 470.00
191 342.00
98 571.00
92 771.00
2 282 923.00
1 801 170.00
197 654.00
94 630.00
77 880.00
43 977.00
67 612.00
833 583.00
171 539.00
388 681.00
273 363.00
4 123 014.00
186 270.00
191 889.00
293 754.00
384 072.00
1 993 088.00
565 843.00
268 343.00
155 587.00
84 168.00
614 685.00
9 390 588.00”
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8. Izteikt saistošo noteikumu 4.pielikumu šādā redakcijā:
“4.pielikums
Auces novada pašvaldības 24.01.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

FINANSĒŠANA
Kods
F20010000
F21010000
F22010000
F40010000
F40312220
F40020000
F40322210
F40020020

F50010000
F55010013

Koda nosaukums
Naudas līdzekļi un noguldījumi
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā
Aizdevumi
Izsniegto mainīgas likmes ilgtermiņa aizdevumu euro saņemtā
atmaksa
Aizņēmumi
Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi euro
(4.1.pielikums)
Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu euro atmaksa
(4.2.pielikums)
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā
Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā,
kas nav akcijas
KOPĀ

Summa
890 268.00
417.00
889 851.00
12 000.00
12 000.00
1 386 852.00
1 707 848.00
-320 996.00
-727 902
-727 902
1 561 218.00”

9. Izteikt saistošo noteikumu 4.1.pielikumu šādā redakcijā:
“4.1.pielikums
Auces novada pašvaldības 24.01.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

SAŅEMTIE AIZŅĒMUMI
Mērķis
Fasādes rekonstrukcija (1.kārta) PII “Rūķīši”
Miera ielas, Aucē, rekonstrukcija
Telpu remonts (4.kārta) Bēnes vidusskolā
Sporta laukuma (stadiona) pārbūve Aucē
Telpu remonts (6.kārta) Auces vidusskolā
Ūdenssaimniecības projekts SIA “Auces komunālie pakalpojumi” (4.kārta)
KOPĀ

Summa
180 462.00
229 068.00
78 351.00
292 968.00
199 097.00
727 902.00
1 707 848.00”
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10. Izteikt saistošo noteikumu 5.pielikumu šādā redakcijā:
“5.pielikums
Auces novada pašvaldības 24.01.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLAIS BUDŽETS
Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
sākumā

Budžeta
gada
ieņēmumi

Pavisam
ieņēmumi

Pavisam
izdevumi

Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
beigās

Autoceļu (ielu) fonds

137 988.00

217 042.00

355 030.00

355 030.00

0.00

Dabas resursu fonds

1 058.00

11 797.00

12 855.00

12 855.00

0.00

139 046.00

228 839.00

367 885.00

367 885.00

0.00”

KOPĀ

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 27.jūnijā

Nr. 214
(prot. Nr. 6, 36.§)

Par pieprasījumu izsludināt ārkārtēju situāciju Auces novadā
Auces novada pašvaldībā ar iesniegumu „Par ārkārtas situācijas izsludināšanu
lauksaimniecībā Auces novadā 2018.gadā” ir vērsušies Auces novada lauksaimnieki. Iesniegumā
tiek norādīts, ka 2018.gada aprīlī, maijā un jūnijā Auces novadā nokrišņu daudzums bija
nepietiekošs lauksaimniecības kultūraugu normālai veģetācijai, kā arī attīstības un augšanas
nodrošināšanai. Minētā iespaidā lauksaimniecības kultūraugi daudzviet novārguši vai pilnībā
iznīcināti. Iesniegumā norādīts, ka ilgstošais sausums ietekmējis arī lopkopību, jo jau šobrīd ir
radušās problēmas ar barības nodrošināšanu mājlopiem. Pamatojoties uz minēto, iesniedzēji lūdz
pašvaldību vērsties Zemkopības ministrijā, lai izsludinātu ārkārtas situāciju.
Izvērtējot situāciju Auces novada dome konstatē un atzīst, ka ilgstošais sausums ir būtiski
negatīvi ietekmējis lauksaimniecības kultūraugu normālu veģetāciju, kā rezultātā
lauksaimniecības kultūraugi daudzviet ir iznīcināti vai neatgriezeniski bojāti. Tāpat ilgstošs
sausums ir būtiski negatīvi ietekmējis barības sagatavošanu mājlopiem un to nodrošināšanu ar
nepieciešamo barības bāzi.
Ievērojot norādīto Auces novada domes ieskatā izveidojusies situācija būtiski apdraud
saimnieciskās darbības drošību, tādēļ LR Ministru kabinetam nosūtāms aicinājums izsludināt
ārkārtēju situāciju Auces novada administratīvajā teritorijā.
Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 6.panta pirmās daļas 3.punktu,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Pieprasīt LR Ministru kabinetam izsludināt
administratīvajā teritorijā ilgstoša sausuma dēļ.

2.

Par pieņemto lēmumu informēt Zemkopības ministriju.

Domes priekšsēdētāja

ārkārtēju

situāciju

Auces

novada

V. Keršus

