LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 9
Aucē

2019.gada 28.augustā

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.02.

Darba kārtība:
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3.

4.
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Par saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 “Auces novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā””
apstiprināšanu.
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Auces novada
pašvaldībā”” apstiprināšanu.
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem un audžuģimenēm”” apstiprināšanu.
Par 2019.gada 6.februāra deleģēšanas līguma Nr. 6-38/2019-23 precizēšanu.
Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Auces novadā” apstiprināšanu”.
Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Vecauces centrs 1”, Vecauces pagastā, Auces
novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4625 001 0070, 1. redakcijas un vides
pārskata projekta publiskās apspriešanas atkārtotu organizēšanu.
Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā “Sutas”, Īles pagastā.
Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piederošā zemes vienībā “Atmatas”, Vītiņu
pagastā.
Par ūdensvada servitūta nodibināšanu.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu sadalīšanu un apvienošanu.
Par adreses maiņu un likvidēšanu Auces novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Kalna iela 11, Auce,
Auces novads.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lazdas”, Vītiņu
pagasts, Auces novads.
Par nekustamā īpašuma Jelgavas iela 8-7, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma Aspazijas laukums 6-2, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
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17. Par nekustamā īpašuma Teodora Celma iela 14-15, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma “Muita”, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma “Bērnudārzs”, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma “Imantas”-6, Īles pagasts, Auces novads, pirmās izsoles atzīšanu par
nenotikušu un atkārtotu izsoli.
21. Par nekustamā īpašuma “Upenieku mežs”, Īles pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
22. Par nomas līguma darbības termiņu pagarināšanu un nomas maksas apmērā pārskatīšanu.
23. Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2019.gada bilances.
24. Par Lielauces labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2019.gada bilances.
25. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no [..].
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
28. Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā.
29. Par Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietniece Indra Špela.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Valdis Bergmanis, Māris Eihmanis, Aija Jostsone, Sintija Liekniņa, Inita Sabule,
Andris Smilga, Indra Špela, Gundars Freimanis, Aigars Vernis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: Finanšu nodaļas vadītāja Zinaida Riekstiņa,
Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs, nekustamā īpašuma speciālists Gints Memmēns,
Auces novada Sociālā dienesta vadītāja Evita Mežule.
Nepiedalās – domes priekšsēdētāja Vija Keršus, neierašanās iemesls – komandējumā; deputāts
Juris Ābele, neierašanās iemesls – aizņemts pamatdarbā; deputāts Ģirts Ante, neierašanās
iemesls – personisks; Arnis Hofmanis, neierašanās iemesls – personisks; Gints Kaminskis,
neierašanās iemesls – aizņemts pamatdarbā; deputāts Kristaps Krapauskis, neierašanās iemesls –
aizņemts pamatdarbā.
1.§
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 “Auces novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
(ziņo: I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.237 „Par saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības
2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Auces novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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2.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada
pašvaldībā”” apstiprināšanu
(ziņo: E.Mežule; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.238 „Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Auces
novada pašvaldībā”” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
3.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Auces novada
pašvaldībā”” apstiprināšanu
(ziņo: E.Mežule; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.239 „Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem
Auces novada pašvaldībā”” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
4.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālajām garantijām bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”” apstiprināšanu
(ziņo: E.Mežule; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.240 „Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālajām garantijām bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
5.§
Par 2019.gada 6.februāra deleģēšanas līguma Nr. 6-38/2019-23 precizēšanu
(ziņo: E.Mežule; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.241 „Par 2019.gada 6.februāra deleģēšanas līguma Nr. 6-38/2019-23
precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
6.§
Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Auces novadā” apstiprināšanu”
(ziņo: I.Matvejs; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.242 „Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Auces novadā” apstiprināšanu””. Lēmums pievienots protokolam.
7.§
Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Vecauces centrs 1”, Vecauces pagastā,
Auces novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4625 001 0070,
1. redakcijas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas atkārtotu organizēšanu
(ziņo: G.Memmēns; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.243 „Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Vecauces centrs 1”,
Vecauces pagastā, Auces novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4625 001 0070, 1.
redakcijas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas atkārtotu organizēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
8.§
Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā “Sutas”, Īles pagastā
(ziņo: G.Memmēns; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.244 „Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā “Sutas”, Īles
pagastā”. Lēmums pievienots protokolam.
9.§
Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai
piederošā zemes vienībā “Atmatas”, Vītiņu pagastā
(ziņo: G.Memmēns; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.245 „Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piederošā zemes vienībā
“Atmatas”, Vītiņu pagastā”. Lēmums pievienots protokolam.
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10.§
Par ūdensvada servitūta nodibināšanu
(ziņo: G.Memmēns; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.246 „Par ūdensvada servitūta nodibināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
11.§
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu sadalīšanu un apvienošanu
(ziņo: G.Memmēns; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.247 „Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu sadalīšanu un
apvienošanu”. Lēmums pievienots protokolam.
12.§
Par adreses maiņu un likvidēšanu Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.248 „Par adreses maiņu un likvidēšanu Auces novadā”. Lēmums pievienots
protokolam.
13.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam Kalna iela 11, Auce, Auces novads
(ziņo: G.Memmēns; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.249 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
Kalna iela 11, Auce, Auces novads”. Lēmums pievienots protokolam.
14.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam “Lazdas”, Vītiņu pagasts, Auces novads
(ziņo: G.Memmēns; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.250 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
“Lazdas”, Vītiņu pagasts, Auces novads”. Lēmums pievienots protokolam.
15.§
Par nekustamā īpašuma Jelgavas iela 8-7, Bēne,
Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.251 „Par nekustamā īpašuma Jelgavas iela 8-7, Bēne, Bēnes pagasts, Auces
novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
16.§
Par nekustamā īpašuma Aspazijas laukums 6-2, Auce,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.252 „Par nekustamā īpašuma Aspazijas laukums 6-2, Auce, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

17.§
Par nekustamā īpašuma Teodora Celma iela 14-15, Bēne,
Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.253 „Par nekustamā īpašuma Teodora Celma iela 14-15, Bēne, Bēnes
pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

18.§
Par nekustamā īpašuma “Muita”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.254 „Par nekustamā īpašuma “Muita”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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19.§
Par nekustamā īpašuma “Bērnudārzs”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.255 „Par nekustamā īpašuma “Bērnudārzs”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par nekustamā īpašuma “Imantas”-6, Īles pagasts, Auces novads,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu izsoli
(ziņo: G.Memmēns; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.256 „Par nekustamā īpašuma “Imantas”-6, Īles pagasts, Auces novads,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu izsoli”. Lēmums pievienots protokolam.

21.§
Par nekustamā īpašuma “Upenieku mežs”, Īles pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.257 „Par nekustamā īpašuma “Upenieku mežs”, Īles pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

22.§
Par nomas līguma darbības termiņu pagarināšanu un nomas maksas apmērā pārskatīšanu
(ziņo: G.Memmēns; I.Špela)
Atbilstoši likumam „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
jautājuma lemšanā nepiedalās deputāts Andris Smilga.
Atklāti balsojot: PAR – 8 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.258 „Par nomas līguma darbības termiņu pagarināšanu un nomas maksas
apmērā pārskatīšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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23.§
Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2019.gada bilances
(ziņo: Z.Riekstiņa; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.259 „Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2019.gada bilances”.
Lēmums pievienots protokolam.

24.§
Par Lielauces labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2019.gada bilances
(ziņo: Z.Riekstiņa; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.260 „Par Lielauces labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2019.gada bilances”. Lēmums pievienots
protokolam.

25.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.261 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no [..]”. Lēmums
pievienots protokolam.

26.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.262 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
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27.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.263 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.

28.§
Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: Z.Riekstiņa; I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.264 „Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku
štatu sarakstā”. Lēmums pievienots protokolam.
29.§
Par Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju
(ziņo: I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Jostsone,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.265 „Par Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju”. Lēmums
pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.10.
Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

Protokols parakstīts ________________

I. Špela
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
2019.gada 28.augustā

Nr. 237
(prot.Nr.9, 1.§)

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 “Auces novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Ievērojot Auces novada domes 2018.gada 27.jūnija lēmumu Nr.183 (prot.Nr.6, 5.§) “Par
Auces novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes” Mazulis” likvidācijas uzsākšanu,
pievienojot to pirmsskolas izglītības iestādei”Pīlādzītis” un Izglītības un zinātmes ministrijas
2018.gada 20.jūlija saskaņojumu Nr. 4-7e/2018/2481 “Par saskaņojumu”, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. un 24.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Auces novada
pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Auces novada pašvaldības
nolikums”” (pielikumā).

2.

Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.

3.

Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājaslapā internetā www.auce.lv un nodrošināt to
pieejamību Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.

4.

Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augusta lēmumu Nr. 237
(prot. Nr.9, 1.§)

Auces novada pašvaldības 2019.gada 28.augusta
Saistošie noteikumi Nr.7
“GROZĪJUMI AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2009.GADA 1.JŪLIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 1
“AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Auces
novada pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi, šādus grozījumus:
1.

Svītrot Saistošo noteikumu 5.18.apakšpunktu.

2.

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

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

Priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Izpilddirektors
(pašvaldības
administrācijas vadītājs)

Bēnes pagasta pārvalde

Lielauces pagasta pārvalde

Ukru pagasta klientu
apkalpošanas punkts

Īles pagasta klientu
apkalpošanas punkts

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

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

Izpilddirektora
vietnieks

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

Auces novada bāriņtiesa
Auces novada Sociālais dienests
Auces novada pašvaldības policija

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

”

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

LATVIJAS REPUBLIKA

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

2019.gada 28.augusta Saistošo noteikumu Nr.7
„Grozījumi Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts
Aucē
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Pastāvošais tiesiskais regulējums – likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka
tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu.
Ar Auces novada domes 2018.gada 27.jūnija lēmumu
Nr.183 (prot.Nr.6,5.§) “Par Auces novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes” Mazulis” likvidācijas
uzsākšanu, pievienojot to pirmsskolas izglītības iestādei
”Pīlādzītis”” tika likvidēta Auces novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes” Mazulis”.
Likuma „Par pašvaldībām” 24.pants cita starpā paredz,
ka
pašvaldības
nolikumā
nosaka
pašvaldības
administrācijas struktūru. Ievērojot minēto, nepieciešams
precizēt Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija
saistošos noteikumus Nr. 1 “Auces novada pašvaldības
nolikums” (turpmāk- saistošie noteikumi).

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek aktualizēta pašvaldības
administrācijas struktūra, kas izriet no Auces novada
domes pieņemtajiem lēmumiem.

3. Informācija par plānoto projekta Nav ietekmes
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta Nav ietekmes
ietekmi uz sabiedrību
(mērķgrupām) un uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām ar Nav attiecināms
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 238
(prot.Nr.9, 2.§)

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem
Auces novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
Auces novada dome, izskatot saistošo noteikumu projektu „Grozījumi Auces novada
pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem
Auces novada pašvaldībā””, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 8 „Grozījumi Auces novada
pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Auces novada pašvaldībā”” (pielikumā).

2.

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

3.

Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Auces Novada Vēstis”.

4.

Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē
www.auce.lv un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Auces novada pašvaldības
administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.

5.

Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Aucē
2019.gada 28.augustā

Saistošie noteikumi Nr. 8
APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2019. gada 28. augusta lēmumu Nr.238
(prot.Nr.9, 2.§)

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu un
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 10.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
“Kārtība, kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu
Izdarīt Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā”” (turpmāk – saistošie noteikumi)
šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu un
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 10.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
17.jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”
13.punktu”.
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2. Izteikt saistošo noteikumu 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.4. kārtību, kādā ģimenēm (personām) tiek izmaksāti sociālās palīdzības pabalsti un sociālās
palīdzības pabalsti pamatvajadzību apmierināšanai.”.
3. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Sociālā palīdzība tiek sniegta ģimenēm (personām), kuras savu dzīvesvietu deklarējušas un
faktiski dzīvo Auces novada teritorijā.”.
4. Svītrot noteikumu 9.punktu.
5. Izteikt saistošo noteikumu 14.punktu šādā redakcijā:
“14. Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam apliecina Dienesta
izsniegta rakstiska izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts:
14.1. uz trīs mēnešiem, ja ģimenē vismaz viena persona vai atsevišķi dzīvojoša persona ir
darbspējīgā vecumā;
14.2. uz sešiem mēnešiem, ja ģimenē nav personas darbspējīgā vecumā vai atsevišķi dzīvojoša
persona nav darbspējīgā vecumā.”.
6.

Izteikt saistošo noteikumu 15.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

”15.2. 85 procentus no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas vientuļām atsevišķi dzīvojošām
personām un vientuļām atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, kurām nav apgādnieku.”.
7. Svītrot saistošo noteikumu 17.punktu.
8. Izteikt saistošo noteikumu 21.punktu šādā redakcijā:
”21. Šo saistošo noteikumu 20.punktā minētajos gadījumos, izvērtējot lietderības apsvērumus vai
vienojoties ar pabalsta saņēmēju, Dienests izsniedz pabalsta saņēmējam limita karti pārtikas
iegādei (ar uzskaiti naudā).”.
9. Izteikt saistošo noteikumu 23.punktu šādā redakcijā:
“23. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru
apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti, tiek piešķirts apkures sezonas laikā īres
(apsaimniekošanas) maksas, komunālo maksājumu (ūdens, atkritumu izvešana, kanalizācija u.c.)
un ar centralizēto apkuri saistīto izdevumu daļējai kompensēšanai.”.
10. Izteikt saistošo noteikumu 26.punktu šādā redakcijā:
“26. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru
apdzīvojamās platības tiek apsaimniekotas un apkurinātas individuāli ar malku vai citu
kurināmo, tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gada laikā, lai daļēji kompensētu ar dzīvokļa
(mājokļa) apsaimniekošanas un kurināmā iegādi saistītos izdevumus un atkārtoti var tikt piešķirts
ne ātrāk kā 6 mēnešus no iepriekšējā pabalsta piešķiršanas brīža.”.
11. Svītrot saistošo noteikumu 42., 43. un 44.punktu.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

LATVIJAS REPUBLIKA

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

2019.gada 28.augusta Saistošo noteikumu Nr. 8
„Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā””
paskaidrojuma raksts
Aucē
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada
25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Auces
novada pašvaldībā”” (turpmāk tekstā - saistošie
noteikumi) veikti, ievērojot 14.06.2019. Labklājības
ministrijas vēstulē Nr. 41-1-02/1093 “Par saistošajiem
noteikumiem
par
sociālo
palīdzību”
ietvertos
priekšlikumus par saistošo noteikumu precizēšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Precizēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais
pamatojums.
Saistošajos noteikumos tiek precizētas iztikas līdzekļu
deklarācijas iesniegšanas un aizpildīšanas noteikumi.
No saistošajiem noteikumiem tiek svītroti pabalsts
ēdināšanai un pabalsts personu apliecinošu dokumentu
(pase vai identifikācijas karte) atjaunošanai. Minētie
pabalsti tiek pārcelti uz 2017.gada 25.oktobra saistošajiem
noteikumiem Nr.9 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem
Auces novada pašvaldībā”.
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 14.1. un 14.2.
apakšpunktu, nosakot termiņu, uz kādu tiek piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss
Auces novada pašvaldībā.
3. Informācija par plānoto projekta Neietekmēs.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta Nav attiecināms.
ietekmi uz sociāli ekonomisko
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Auces novada
5. Informācija par
pašvaldības iestāde „Auces novada Sociālais dienests”.
administratīvajām procedūrām
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6.Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja vietniece

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Plānotais
sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu
ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa
vietnē www.auce.lv.

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 239
(prot.Nr.9, 3.§)

Par saistošo noteikumu „ Grozījumi Auces novada pašvaldības
2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par brīvprātīgās
iniciatīvas pabalstiem Auces novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
Auces novada dome, izskatot saistošo noteikumu projektu „Grozījumi Auces novada
pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par brīvprātīgās iniciatīvas
pabalstiem Auces novada pašvaldībā””, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un
43.panta trešo daļu, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Auces novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Auces novada
pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par brīvprātīgās iniciatīvas
pabalstiem Auces novada pašvaldībā”” (pielikumā).
2.

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

3.

Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Auces Novada Vēstis”.

4.

Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē
www.auce.lv un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Auces novada pašvaldības
administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.

5.

Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Aucē

Saistošie noteikumi Nr. 9

2019.gada 28.augustā

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2019. gada 28. augusta lēmumu Nr.239
(prot.Nr.9, 3.§)

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par brīvprātīgās iniciatīvas
pabalstiem Auces novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
Izdarīt Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9
„Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Auces novada pašvaldībā” (turpmāk – saistošie
noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošo noteikumu 5.punktu ar 5.6. un 5.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.6. pabalsts ēdināšanai;
5.7.pabalsts personu apliecinošu dokumentu (pases vai identifikācijas kartes) atjaunošanai.”.
2. Izteikt saistošo noteikumu 22. punktu šādā redakcijā:
“22. Ziemassvētku pabalsts tiek piešķirts atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem, kuriem nav
apgādnieku un personām, kuras pašvaldība ir ievietojusi sociālās aprūpes iestādēs, Ziemassvētku
saldumu paciņas veidā pirms Ziemassvētkiem, ja ir apmierināts personu pieprasījums pēc
sociālās palīdzības pabalstiem un budžetā tam pietiek finanšu līdzekļu”.
3. Izteikt saistošo noteikumu 27. punktu šādā redakcijā:
“27. Pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp minimālajiem apbedīšanas izdevumiem
430,00 EUR apmērā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalsta summu.”.
4. Papildināt saistošos noteikumus ar VI1.nodaļu šādā redakcijā:
“VI1. Pabalsts ēdināšanai
29.1 Pabalsts ēdināšanai tiek ģimenēm, kurās kāds no bērniem mācās Auces novadā esošā
izglītības iestādē vai apmeklē Auces novada pirmsskolas izglītības iestādi un ģimenes ienākumi
pēdējos trijos mēnešos vidēji uz vienu ģimenes locekli mēnesī nav lielāki par 50 % no valstī
noteiktās minimālās darba algas apmēra.
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29.2 Pabalsts ēdināšanai ģimenēm netiek piešķirts naudas veidā, bet apmaksājot katra bērna vai
skolnieka ar ēdināšanu saistītos izdevumus atbilstoši Auces novada domes noteiktajai maksai par
ēdināšanu izglītības iestādēs.”.
5. Papildināt saistošos noteikumus ar VI2.nodaļu šādā redakcijā:
“VI2. Pabalsts personas apliecinošu dokumentu (pases vai identifikācijas kartes)
atjaunošanai
3
29. Pabalsts personas apliecinošu dokumentu (pase vai identifikācijas karte) atjaunošanai
līdz 30,00 EUR vienai personai.
29.4 Pabalsts tiek piešķirts normatīvajos aktos par trūcīgām atzītām personām.
29.5 Pabalsts personas apliecinošu dokumentu kārtošanai tiek piešķirts pamatojoties uz saņemto
izziņu no Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes un tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam vai
klientam, kurš ir iesniedzis maksājumu apliecinošu dokumentu par pakalpojuma apmaksu.
29.6 Personai, kura ir administratīvi sodīta pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
187.panta par tīšu dokumenta bojāšanu vai nolaidīgu glabāšanu, pabalsts netiek piešķirts.”.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

LATVIJAS REPUBLIKA

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

2019.gada 28.augusta Saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Auces novada
pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par brīvprātīgās
iniciatīvas pabalstiem Auces novada pašvaldībā””
paskaidrojuma raksts
Aucē
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada
25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par brīvprātīgās
iniciatīvas pabalstiem Auces novada pašvaldībā”
(turpmāk tekstā - saistošie noteikumi) veikti, ievērojot
14.06.2019. Labklājības ministrijas vēstulē Nr. 41-102/1093 “Par saistošajiem noteikumiem par sociālo
palīdzību” ietvertos priekšlikumus par saistošo noteikumu
precizēšanu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi papildināti ar pabalstu ēdināšanai un
pabalstu personu apliecinošu dokumentu (pase vai
identifikācijas karte) atjaunošanai, kuri iepriekš tika
iekļauti 25.10.2017. saistošajos noteikumos Nr.8 “Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Auces novada pašvaldībā”.
Saistošajos noteikumos svītrots apbedīšanas pabalsta
maksimālais apmērs, lai tiktu segtas minimālās
apbedīšanas izmaksas.
3. Informācija par plānoto projekta Būtiski neietekmēs.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

4. Informācija par plānoto projekta Nav attiecināms.
ietekmi uz sociāli ekonomisko
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Auces novada
5. Informācija par
pašvaldības iestāde „Auces novada Sociālais dienests”
administratīvajām procedūrām
6.Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja vietniece

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Plānotais
sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu
ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa
vietnē www.auce.lv.

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 240
(prot.Nr.9, 4.§)

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”” apstiprināšanu
Auces novada dome, izskatot saistošo noteikumu projektu „Grozījumi Auces novada
pašvaldības 2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālajām garantijām
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm””, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu un 43.panta trešo daļu, NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Auces
novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālajām
garantijām bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”” (pielikumā).

2.

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

3.

Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Auces Novada Vēstis”.

4.

Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē
www.auce.lv un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Auces novada pašvaldības
administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.

5.

Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Aucē

Saistošie noteikumi Nr. 10

2019.gada 28.augustā

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2019. gada 28. augusta lēmumu Nr.240
(prot.Nr.9., 4.§)

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 28.decembrī saistošajos
noteikumos Nr. 11 „ Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”25.2pantu,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
27.,31.,31.1, 31.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija
noteikumu Nr.354 “ Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu”
Izdarīt Auces novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos
Nr. 11 „Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un
audžuģimenēm” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
“Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm.”.
2. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”25.2pantu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 “ Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās” 27.,31.,31.1, 31.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
“ Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu”.
3. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Auces novada
pašvaldība izpilda normatīvajos aktos Auces novada pašvaldībai deleģētos uzdevumus,
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piešķirot un izmaksājot sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem, kā arī audžuģimenēm.”.
4. Svītrot saistošo noteikumu 2.punktu.
5. Izteikt saistošo noteikumu 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250,00 euro
apmērā”.
6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7. apakšpunktā skaitli “40,00” ar skaitli “100,00”.”.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

LATVIJAS REPUBLIKA

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

2019.gada 28.augusta Saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālajām garantijām
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm””
paskaidrojuma raksts
Aucē
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālajām garantijām bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”
(turpmāk tekstā - saistošie noteikumi) veikti, ievērojot
14.06.2019. Labklājības ministrijas vēstulē Nr.41-1-02/1093
“Par saistošajiem noteikumiem par sociālo palīdzību” ietvertos
priekšlikumus par saistošo noteikumu precizēšanu.
Precizēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums.
Precizēts vienreizējā pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei apmērs.
Ņemot vērā cenu pieaugumu gāzei, elektrībai un komunālajiem
pakalpojumiem, palielināts dzīvokļa pabalsta maksimālais
apmērs bez vecāku gādības palikušajam bērnam.
Nav būtiskas ietekmes.

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

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

6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Plānotais
sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu
ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē
www.auce.lv.

Domes priekšsēdētāja vietniece

novada

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 241
(prot.Nr.9, 5.§)

Par 2019.gada 6.februāra deleģēšanas līguma Nr. 6-38/2019-23 precizēšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Sociālo lietu un veselības jautājumu pastāvīgās
komitejas iesniegto lēmuma projektu “Par 2019.gada 6.februāra deleģēšanas līguma
Nr. 6-38/2019-23” precizēšanu.
Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Auces novada dome konstatēja:
Pamatojoties uz Auces novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.3 “Par aprūpes
mājās pārvaldes uzdevuma deleģēšanu biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”” (prot.Nr.1,
3.§), 2019.gada 6.februārī tika noslēgts Deleģēšanas līgums Nr. 6-38/2019-23 par pašvaldības
funkcijas - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) - izrietoša pārvaldes
uzdevuma - nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu personas dzīves vietā deleģēšanu
biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”.
2019.gada 17.maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzinumā
Nr.1-132/4693 “Par deleģēšanas līgumu” norādīja uz nepieciešamību precizēt 2019.gada
6.februārī noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr. 6-38/2019-23.
Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzinumā norādīto
2019.gada 6.februārī noslēgtais Deleģēšanas līgums Nr. 6-38/2019-23 precizējams, to
pārjaunojot.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības dome lemj par kārtību, kādā izpildāmas šā
likuma 15.pantā minētās funkcijas, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”, reģistrācijas numurs 40008001803,
2019.gada 6.februārī noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr. 6-38/2019-23 par pašvaldības
funkcijas - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) - izrietoša pārvaldes
uzdevuma - nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu personas dzīves vietā
deleģēšanu, to pārjaunojot.
2. Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Viju Keršus parakstīt deleģēšanas līguma
pārjaunojumu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” saskaņā ar šim lēmumam
pievienoto līguma projektu (lēmuma pielikumā).
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela
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Pielikums
Auces novada domes 28.08.2019. lēmumam Nr.241
(prot.Nr.9, 5.§)
DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr.______

Aucē,

2019.gada“____” ____________

Auces novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90009116331, juridiskā adrese: Jelgavas iela 1,
Auce, Auces novads, LV-3708, turpmāk tekstā saukta arī – Pašvaldība, kuras vārdā pamatojoties
uz Auces novada pašvaldības 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Auces novada
pašvaldības nolikums” rīkojas Auces novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus, no vienas puses,
un
Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, reģistrācijas Nr. 40008001803, juridiskā
adrese: Visbijas prospekts 18, Rīga, turpmāk tekstā saukta arī – Biedrība, kuras vārdā amata
pilnvaru robežās saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Andris Bērziņš, no otras puses,
abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā saukta arī – Puses un Puse,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, kas paredz, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību un nodrošināt
iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un
sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un
bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs,
bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 7. panta
pirmo un otro daļu, kur noteikts, ka šā likuma 15. pantā noteiktās funkcijas pildāmas kārtībā,
kāda paredzēta attiecīgajos likumos un Ministru kabineta noteikumos un šā likuma 15. pantā
paredzēto funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības, un šo funkciju izpilde tiek
finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, kas
nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt
privātpersonai vai citai publiskai personai Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktā kārtībā,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
9.pantu,
ievērojot to, ka Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā
noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā
arī tiesības deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst Pašvaldības
kompetencē,
ievērojot to, ka pieaug pieprasījums pēc aprūpes mājās pakalpojuma un ir nepieciešams
veidot strukturālu risinājumu, lai nodrošinātu Pašvaldības iedzīvotājus, kuri deklarējuši savu
dzīvesvietu Pašvaldības teritorijā, ar minēto pakalpojumu, kā arī,
ievērojot to, ka Biedrībai ir atbilstoši apmācīti darbinieki, aprīkojums, laba aprūpes
pakalpojumu organizēšanas un sniegšanas sistēma, kā arī liela pieredze aprūpes mājās
pakalpojuma nodrošināšanā,
pamatojoties uz Auces novada domes 2019.gada 26.jūlija sēdes lēmumu Nr.__ “Par aprūpes
mājās pārvaldes uzdevuma deleģēšanu biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”,
ievērojot to, ka Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir
nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu Pašvaldības funkcijas izpildi un to, ka šo mērķu
sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt Pušu tiesības un pienākumus,
noslēdz šāda aprūpes mājās pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu (turpmākLīgums):
Pašvaldība _________________
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I. Līguma priekšmets
1.1. Pašvaldība deleģē un Biedrība apņemas nodrošināt no likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību (sociālo aprūpi) - izrietošu pārvaldes uzdevumu - nodrošināt aprūpes mājās
pakalpojumu sniegšanu personas dzīves vietā (turpmāk- Aprūpe mājās).
1.2. Aprūpes mājās pakalpojumi šī līguma izpratnē ietver:
1.2.1. Aprūpes mājās pakalpojumu pamatvajadzību apmierināšanu personām, kuras objektīvu
apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, nodrošinot personisko aprūpi un palīdzību mājas darbu veikšanā
un sadzīvē, izmantojot klienta aprīkojumu un aprūpes materiālus;
1.2.2. Aprūpes mājās pakalpojumu “Drošības poga” - nepārtrauktas saziņas iespējas,
informatīvu atbalstu un palīdzību 24 h diennaktī;
1.2.3. Aprūpes mājās komplekso pakalpojumu - paplašinātu aprūpes mājās pakalpojumu ar
specializētu un aprīkotu transportu, nogādājot klientam trūkstošos resursus (silto ūdeni, dušu,
veļas mašīnu u.c.) un nodrošinot personisko aprūpi un palīdzību mājas darbu veikšanā un
sadzīvē;
1.2.4. Kombinētais aprūpes mājās pakalpojumu, kas ietver visus iepriekš minētos pakalpojumus
- Aprūpes mājās komplekso pakalpojumu (punkts 1.2.3.), Aprūpes mājās pakalpojumu (punkts
1.2.1.), kā arī Drošības pogas pakalpojumu (punkts 1.2.2.), ja Pašvaldības Sociālais dienests
lēmis par tā nepieciešamību aprūpējamam.
1.2.5. Aprūpes mājās kombinētais pakalpojumu - paplašinātu aprūpes mājās komplekso
pakalpojumu ar specializētu un aprīkotu transportu, nogādājot klientam dušu un nodrošinot
personisko aprūpi;
II. Pušu pienākumi un tiesības
2.1. Biedrība darbojas un sniedz ar šo Līgumu deleģēto Aprūpes mājās pakalpojumu Auces
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ar šo Līgumu deleģēto Aprūpes mājās
pakalpojumu un no tā izrietošos pienākumus Biedrībai nav tiesības deleģēt citām personām.
2.2. Pašvaldība:
2.2.1. nodrošina Sociālā dienesta veiktu aprūpējamo vajadzību izvērtējumu un lēmuma
pieņemšanu par aprūpējamam nepieciešamo aprūpes mājās pakalpojuma veidu;
2.2.2. kontrolē šā Līguma izpildi;
2.2.3. Līguma III nodaļā noteiktā kārtībā un apmērā piešķir Biedrībai finanšu līdzekļus šā
Līguma 1. punktā noteiktā Aprūpes mājās pakalpojuma izpildei;
2.3. Biedrība:
2.3.1. nodrošina profesionālu, kvalitatīvu un normatīvajos aktos noteiktām prasībām atbilstošu šā
Līguma 1. punktā noteiktā Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu personām, kuru dzīvesvieta ir
deklarēta Auces novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2.3.2. nodrošina normatīvajos aktos noteikto obligāto prasību sociālo pakalpojumu sniedzējiem
ievērošanu;
2.3.3. pastāvīgi un par saviem līdzekļiem uztur Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanai
nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu atbilstoši sociālo pakalpojumu veidiem, apjomam un
normatīvo aktu prasībām;
2.3.4. pastāvīgi slēdz ar biedrības darbības nodrošināšanu saistītos līgumus, izvērtē sniegto
Aprūpes mājās pakalpojumu dažādošanas iespējas, lai nodrošinātu pēc iespējas augstākas
kvalitātes pakalpojumus Auces novada pašvaldības iedzīvotājiem;
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2.3.5. veic nepieciešamos pasākumus un piesaista finanšu līdzekļus un mantu no citām
juridiskām un fiziskām personām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē biedrību
darbību, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu ziņā konkurētspējīgu Aprūpes mājās
pakalpojuma sniegšanu;
2.3.6. šajā Līgumā noteiktā kārtībā lūdz Pašvaldībai piešķirt finanšu līdzekļus Aprūpes mājās
pakalpojuma kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai;
2.3.7. var piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu
īstenošanā un īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošanā un uzturēšanā, ja tas ir saistīts
ar šā Līguma 1. punktā noteikto deleģēto Aprūpes mājās pakalpojuma izpildi, ir atbilstoši
normatīvo aktu prasībām un Pašvaldība nav lēmusi citādi;
2.3.8. sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī nevalstiskajām organizācijām,
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
III. Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu
piešķiršanas noteikumi
3.1. Pašvaldība piešķir Biedrībai finansējumu Aprūpes mājās pakalpojuma īstenošanai saskaņā
ar šā līguma pielikumu.
3.2. Biedrība Pašvaldībai sniedz atskaites un pārskatus par iedalītā finansējuma izlietojumu.
3.3. Pašvaldība ne retāk kā reizi gadā veic pārbaudes par Biedrībai iedalīto finanšu līdzekļu
izlietojumu un atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļēji
nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem, Biedrība tos pilnībā vai daļēji atmaksā pašvaldības
budžetā attiecīgajā saimnieciskajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa saimnieciskā gada ietvaros
būtiski apdraud kvalitatīvu Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu Auces novada
iedzīvotājiem, Pašvaldība var slēgt vienošanos par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā laika
periodā.
3.4. Biedrība reizi mēnesī, līdz 10. (desmitajam) datumam, sniedz Pašvaldības Sociālajam
dienestam informāciju par personām, kas iepriekšējā mēnesī saņēmušas Aprūpes mājās
pakalpojumus. Biedrība, sniedzot minēto informāciju, tajā ietver ziņas par katru personu, kas
saņēmusi Aprūpes mājās pakalpojumus, norādot vārdu, uzvārdu, Sociālā dienesta lēmuma par
aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību datumu un numuru, saņemtā sociālā pakalpojuma
veidu un apjomu, kādā saņemti sociālie pakalpojumi.
3.5. Pašvaldība izvērtē Biedrības Līguma 3.6. apakšpunktā sniegto informāciju par personām,
kas saņēmušas Aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros sniegtos pakalpojumus, un ne vēlāk kā 10
(desmit) darba dienu laikā no informācijas saņemšanas dienas ieskaita Biedrības kontā finanšu
līdzekļus par attiecīgajā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši Līguma 3.1. apakšpunktā
noteiktajam izcenojumam.
IV. Pašvaldības un Biedrības atbildība
4.1. Biedrība ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies, sniedzot
deleģētos Aprūpes mājās pakalpojumus. Biedrība patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, risina
civiltiesiskos strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, tiesībām un saistībām,
ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā.
4.2. Pašvaldība ir atbildīga par deleģēto Aprūpes mājās pakalpojuma īstenošanu kopumā un par
aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas izrietošo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu Auces
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
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4.3. Ja Biedrības prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģētā Aprūpes mājās
pakalpojuma izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu
atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Pašvaldību, Biedrība Pašvaldībai zaudējumus atlīdzina
pilnā apmērā.
V. Biedrības darbības uzraudzība
5.1. Biedrība šā Līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības Sociālā dienesta pārraudzībā.
5.2. Biedrībai ir pienākums ievērot Pašvaldības norādījumus un ieteikumus, kas vērsti uz
deleģēto Aprūpes mājās pakalpojuma izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Biedrībai ir pienākums izpildīt Pašvaldības rīkojumus, lai pārtrauktu prettiesisku darbību,
mazinātu vai novērstu prettiesiskas darbības vai bezdarbības sekas.
5.3. Biedrība izskata iesniegumus par tās darbu deleģēto Aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros,
ņemot vērā Iesniegumu likumā noteiktos iesniegumu izskatīšanas termiņus un kārtību. Ja
iesniedzēju neapmierina Biedrības sniegtā atbilde, iesniegumu pēc privātpersonas iniciatīvas
izskata Pašvaldības Sociālais dienests.
5.4. Biedrība pēc Pašvaldības pieprasījuma Pašvaldības noteiktajā kārtībā sniedz informāciju
par deleģēto Aprūpes mājās pakalpojuma izpildi.
VI. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība un deleģēto Aprūpes mājās pakalpojuma
izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji
6.1. Ja kādam no aprūpējamajiem tiek pārtraukta aprūpes mājās pakalpojuma sniegšana,
Biedrība nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā, par to informē Pašvaldību, norādot
Aprūpes mājās pakalpojuma konkrētajam aprūpējamajam sniegšanas pārtraukšanas iemeslus.
6.2. Biedrība ne vēlāk kā līdz 2020.gada 20.janvārim, iesniedz Pašvaldībai atskaiti par
2019.gadu, kurā norāda informāciju par:
6.2.1. sniegtajiem Aprūpes mājās pakalpojumiem klientiem, par kuriem ir Pašvaldības Sociālā
dienesta lēmums par aprūpes mājā pakalpojuma nepieciešamību, ietverot ziņas par:
6.2.1.1. klientu skaitu (sadalījumā pa vecumiem un dzimumiem), kas ir saņēmuši Biedrības
sniegtos aprūpes mājās pakalpojumus;
6.2.1.2. klientu skaitu katrā no aprūpes līmeņiem;
6.2.1.3. klientu skaitu, kuriem nodrošināts “Drošības pogas” pakalpojums;
6.2.1.4. klientu skaitu, kuriem nodrošināts Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojums;
6.2.1.5. klientu skaitu, kuriem nodrošināts specializētā transporta pakalpojums un nobraukto km
skaitu;
6.2.2. piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām;
6.2.3. Biedrības saistību apmēru (izņemot līgumus par sociālo pakalpojumu sniegšanu ar sociālo
pakalpojumu saņēmējiem);
6.2.4. veiktajiem ieguldījumiem pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajās iekārtās un
aprīkojumā;
6.3. Biedrības uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība vērtē pēc šādiem kritērijiem
6.3.1. pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti;
6.3.2. Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas atbilstība Līguma nosacījumiem;
6.3.3. Sociālais dienests novērtē sniegtā pakalpojuma kvalitāti ne retāk kā reizi gadā
pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā un aizpildot “Akts par pakalpojuma “Aprūpe mājās”
kvalitātes novērtējumu”, saskaņā ar pakalpojuma saņēmēja, pakalpojuma pakalpojuma sniedzēja
un faktisko situāciju dzīvesvietā.
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VII. Nepārvarama vara
7.1. Par nepārvaramu varu šā Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un apstāklis, kas
nav atkarīgs no Pušu gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru nevarēja un nevajadzēja
paredzēt šā Līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un apstākļiem tiek saprasti, bet nav
ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, karš, nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi.
Par nepārvaramas varas apstākli netiek uzskatīts Biedrības darbinieku streiks.
7.2. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai,
kā arī ar noteiktu Biedrībai radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt deleģēto pārvaldes
uzdevumu
turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, Biedrība
nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās
brīža, par to informē Pašvaldību.
7.3. Biedrībai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai un
novēršanai, pēc iespējas nodrošinot pakalpojumu nepārtrauktību vai pakalpojumu sniegšanas
atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā.
VIII. Līguma spēkā stāšanās un grozījumi
8.1. Deleģēšanas līgums ir noslēgts uz laiku līdz 29.02.2020. un tas stājas spēkā ar tā abpusējas
parakstīšanas dienu.
8.2. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas šā Līguma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā,
savstarpēji vienojoties, vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā.
8.3. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas
brīdi, ja Līguma grozījumos nav noteikts citādi.
8.4. Pusēm ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, rakstiski brīdinot par to otru Pusi vismaz trīs
mēnešus iepriekš.
8.5. Ja otra Puse rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj
turpināt līguma attiecības, katra Puse Līgumu var uzteikt nekavējoties, informējot par to otru
Pusi.
IX. Noslēguma jautājumi
9.1. Līgums neietekmē Pušu tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus līgumus, kā arī līdz
šim noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no šā Līguma deleģēto Aprūpes mājās
pakalpojuma izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu citām
personām.
9.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēki normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ šā Līguma
noslēgšanas pamatnoteikumus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā Pusēm ir pienākums Līgumu
piemērot atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
9.3. Līguma noteikumu izpildes kontrolei:
9.3.1. Biedrības deleģētais pārstāvis ir dienesta “Samariešu atbalsts mājās” Jelgavas nodaļas
vadītāja Aija Purmale, tālr. 25691373, jelgavasnovads@samariesi.lv.
9.3.2. Pašvaldības deleģētais pārstāvis ir Auces novada Sociālā dienesta vadītāja Evita Mežule,
tālr. 29219278, evita.mezule@soc.auce.lv.
9. Līgums sastādīts uz __ lapām (tai skaitā, pielikums) 2 eksemplāros valsts valodā, ar vienādu
juridisko spēku, katrai pusei pa vienam eksemplāram.
Pašvaldība _________________

Biedrība ______________________
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X. Pušu rekvizīti un paraksti
PAŠVALDĪBA:
Auces novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009116331
Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads,
LV-3708
AS Swedbank
Konts: LV23HABA0551016927752
Kods: HABALV22
Auces novada domes priekšsēdētāja

BIEDRĪBA:
Biedrība „Latvijas Samariešu
apvienība”
Reģ. Nr. 40008001803
PVN reģ. Nr.LV40008001803
Visbijas prospekts 18, Rīga, LV – 1014
AS Swedbank
Konts: LV50HABA0551008929616
Kods: HABALV22
Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”
valdes loceklis

Vija Keršus
z.v.

Andris Bērziņš
z.v.
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Pielikums
2019.gada ___.__________
Deleģēšanas līgumam Nr.___________________

Finansējums Aprūpes mājās pakalpojuma īstenošanai
Aprūpes mājās pakalpojuma veids:

Izmaksas

Aprūpes mājās pakalpojums (bez drošības pogas),
izlīdzinātais maksājums, neatkarīgi no aprūpes līmeņa,
bez minimālo/maksimālo aprūpes stundu fiksēšanas.

90 eiro par aprūpējamo
mēnesī*

Pakalpojums ietver:


personisko aprūpi mājās (ar klienta aprīkojumu,
aprūpes materiāliem);



mājas darbu veikšanu un palīdzību sadzīvē.

Aprūpes mājās pakalpojums (ar drošības pogu),
izlīdzinātais maksājums, neatkarīgi no aprūpes līmeņa,
bez minimālo/maksimālo aprūpes stundu fiksēšanas.

100 eiro par aprūpējamo
mēnesī*

Pakalpojums ietver:


personisko aprūpi mājās (vizīte mājās bez papildus
aprīkojuma);



mājas darbu veikšanu un palīdzību sadzīvē;



aprūpes mājās „Drošības pogas” pakalpojumu, kurā
nodrošināta:

drošības pogas saziņas iekārtas nodošana lietošanā,
pieslēgšana, atslēgšana;
nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvais atbalsts un
palīdzības organizēšana 24 stundas diennaktī.
Drošības pogas pakalpojums
Pakalpojums ietver:


24 eiro par aprūpējamo
mēnesī

drošības pogas saziņas iekārtas nodošana
lietošanā, pieslēgšana, atslēgšana;

nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvais atbalsts un
palīdzības organizēšana 24 stundas diennaktī.
Aprūpes mājās kompleksais pakalpojums (bez
drošības pogas) - izlīdzinātais maksājums, neatkarīgi
no aprūpes līmeņa, bez minimālo/maksimālo aprūpes
stundu fiksēšanas.
Pakalpojums ietver aprūpi mājās, izmantojot īpaši
aprīkotu mobilu aprūpes kompleksu. Aprūpējamam tiek
nodrošināti viņam trūkstošie resursi (siltais ūdens, duša,

80 eiro par aprūpējamo
mēnesī
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veļas mašīna u.c.), piegādājot tos dzīvesvietā, tiek veikta
personiskā aprūpe un pēdu aprūpe aprūpējamā
dzīvesvietā, izmantojot specializētu, īpaši aprīkotu
transportu, kā arī vienlaikus tiek sniegta palīdzība mājas
darbu veikšanā un sadzīvē. (Izbraukums ar mobilo
aprūpes kompleksu)
Aprūpes mājās kompleksais pakalpojums (ar
drošības pogu) - izlīdzinātais maksājums, neatkarīgi no
aprūpes līmeņa, bez minimālo/maksimālo aprūpes
stundu fiksēšanas.

90 eiro par aprūpējamo
mēnesī

Pakalpojums ietver:
1) aprūpi mājās, izmantojot īpaši aprīkotu mobilu
aprūpes kompleksu. Aprūpējamam tiek nodrošināti
viņam trūkstošie resursi (siltais ūdens, duša, veļas
mašīna u.c.), piegādājot tos dzīvesvietā, tiek veikta
personiskā aprūpe un pēdu aprūpe aprūpējamā
dzīvesvietā, izmantojot specializētu, īpaši aprīkotu
transportu, kā arī vienlaikus tiek sniegta palīdzība
mājas darbu veikšanā un sadzīvē. (Izbraukums ar
mobilo aprūpes kompleksu- vienu reizi mēnesī.)
2) Aprūpes mājās „Drošības pogas” pakalpojumu,
kurā nodrošināta:


drošības pogas saziņas iekārtas nodošana
lietošanā, pieslēgšana, atslēgšana;



nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvais
atbalsts un palīdzības organizēšana 24
stundas diennaktī.

Kombinētais aprūpes mājās pakalpojums:
ietver Aprūpes mājās komplekso pakalpojumu, Aprūpes
mājās pakalpojumu, kā arī Drošības pogas pakalpojumu,
ja Pašvaldības Sociālais dienests lēmis par tā
nepieciešamību aprūpējamam.

Pašvaldība _____________________
(V.Keršus)

Domes priekšsēdētāja vietniece

150 eiro par aprūpējamo
mēnesī

Biedrība ______________________
(A.Bērziņš)

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 242
(prot.Nr.9, 6.§)

Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Auces novadā” apstiprināšanu
Auces novada dome, izskatot iesniegto saistošo noteikumu projektu “Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Auces novadā”, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Auces novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 11 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Auces novadā”.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības bezmaksas
informatīvajā izdevumā “Auces Novada Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv, un
nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā un
pagastu pārvaldēs.
4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

LATVIJAS REPUBLIKA

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

2019.gada 28.augustā

Aucē

Saistošie noteikumi Nr. 11
APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2019.gada 28.augusta sēdes lēmumu Nr.242
(prot.Nr.9, 6.§)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Auces novadā”
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta (11) daļu, (3) daļu un (4) daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka apmēru, kādā Auces novada
pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldība) piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
maznodrošinātām personām un kārtību un apmērus, kādā pašvaldība, papildus likumā “Par
nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem,
atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
par Auces novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.
2. Fiziskai personai atvieglojums var tikt piešķirts par tās īpašumā esošo nekustamo
īpašumu, ja ir izpildījušies sekojošie nosacījumi:
2.1. nekustamais īpašums atrodas Auces novada administratīvajā teritorijā un atbilstoši
likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” apliekas ar nodokli,
2.2. nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai,
2.3. šī fiziskā persona ir deklarējusi savu pamata dzīvesvietu ne mazāk kā vienu gadu šajā
nekustamajā īpašumā, ja vien šajos saistošajos noteikumos nav paredzēts īpašs
izņēmums.
3. Juridiskām personām un fiziskām personām (turpmāk tekstā – persona), kuras veic
saimniecisku darbību, pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu,
ievērojot Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr.1407/2013 par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
nosacījumus.
Saimnieciskās darbības veicēji, kuri vēlas saņemt de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas
Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas
Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumiem,
iesniedz ar attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem apstiprināto uzskaites veidlapu par
sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai un iesniegumu atbalsta saņemšanai.
4. Noteikumu 3. punktā minētajā gadījumā atvieglojumu piešķir par atvieglojuma
pieprasītāja īpašumā esošo nekustamo īpašumu, ja ir izpildījušies sekojošie nosacījumi:
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4.1. nekustamais īpašums atrodas Auces novada administratīvajā teritorijā un atbilstoši
likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” apliekas ar nodokli,
4.2. juridiskās personas juridiskā adrese ir reģistrēta Auces novada administratīvajā teritorijā
vai fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, deklarētā dzīvesvieta ir Auces
novada administratīvajā teritorijā, ja vien šajos noteikumos nav paredzēts īpašs
izņēmums.
5. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību šo noteikumu nosacījumiem izvērtē
Auces novada pašvaldības administrācija.
II.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi

6. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas
piešķir noteikumu 2. punktā minētajām fiziskajām personām, kuras atbilst zemāk minētajām
kategorijām:
Kategorija

Atvieglojuma
apmērs/ īpaši
nosacījumi

Pienākums
būt
deklarētam
nekustamajā
īpašumā, par
kuru tiek
pieprasīts
atvieglojums

Pienākums
būt
deklarētam
Auces
novadā
vismaz
vienu gadu

Vai
nepieciešams
nodokļa
maksātāja
iesniegums

6.1.

Fiziskai personai ar pirmās
grupas invaliditāti

90 %

Jā

Jā

6.2.

Maznodrošinātai personai
(maznodrošinātas ģimenes
loceklim)
Vientuļai fiziskai personai
ar otrās grupas invaliditāti
(persona, kurai nav laulātā
un pilngadīga/u bērna/u)

70 %

Jā

Nē

Ir
nepieciešams
katru
taksācijas
gadu
Nav
nepieciešams

90 %

Jā

Jā

6.4.

Vientuļajam nestrādājošam
pensionāram
(persona,
kurai nav laulātā un
pilngadīga/u bērna/u)

70 %

Jā

Jā

6.5.

Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas
dalībniekam

70 %

Jā

Jā

Nr.

6.3.

Ir
nepieciešams
katru
taksācijas
gadu
Ir
nepieciešams
katru
taksācijas
gadu
Ir
nepieciešams
katru
taksācijas
gadu

7. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas
piešķir šādām noteikumu 3.punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju
kategorijām sekojošā apmērā un kārtībā:
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Kategorija

Atvieglojuma
apmērs/ īpaši
nosacījumi

Juridiskai personai un fiziskai
personai, kura veic saimniecisko
darbību, par tās īpašumā esošām
jaunuzceltām vai rekonstruētām ēkām,
kurās tiek veikta saimnieciskā darbība

50 % pirmos
divus gadus,
skaitot no nākamā
mēneša kopš to
nodošanas
ekspluatācijā.
Atvieglojums
netiek piemērots
ēkām ar
saimnieciskās
darbības formu azartspēļu
organizēšana

Pienākums
juridiskai personai
reģistrēt juridisko
adresi, fiziskai
personai – deklarēt
dzīvesvietu Auces
novada
administratīvajā
teritorijā
Nē

Vai nepieciešams
nodokļa
maksātāja
iesniegums

Ir nepieciešams
katru taksācijas
gadu

8. Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz
likuma un šo noteikumu pamata vai uz vairāku 6. vai 7. punktā paredzēto nosacījumu pamata,
atvieglojums tiek piešķirts atbilstoši vienam, nodokļu maksātājam vislabvēlīgākajam
nosacījumam.
9. Ja nekustamais īpašums, par kuru nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus,
tikai daļēji atbilst šo noteikumu prasībām, tad atvieglojumus piešķir tikai par atbilstošo
nekustamā īpašuma daļu.
10. Atvieglojumus piešķir par vienu taksācijas gadu.
11. Atvieglojumu piešķir:
11.1. uz nodokļa maksātāja sniegtās informācijas pamata, nodokļu maksātājam iesniedzot
iesniegumu un nepieciešamos dokumentus, vai
11.2. uz pašvaldības rīcībā esošās informācijas pamata, nepieprasot nodokļa maksātāja
iesniegumu.
12. Atvieglojuma piešķiršanas periods sākas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad nodokļa
maksātājam rodas tiesības to saņemt, un turpinās līdz taksācijas gada beigām.
13. Ja atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja iesnieguma pamata, nodokļu maksātājam
iesniegums ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 15.decembrim.
14. Atvieglojumu nepiešķir:
14.1. kamēr nodokļa maksātājam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds attiecībā uz
nekustamo īpašumu, par kuru tiek lūgts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums,
14.2. ja nodokļa maksātājs iepriekšējā taksācijas gadā ir saukts pie administratīvās atbildības
par Auces novada domes spēkā esošo saistošo noteikumu pārkāpšanu,
14.3. par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša,
sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša,
14.4. par nekustamo īpašumu, kurā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti
būvniecības noteikumu pārkāpumi,
14.5. ja nodokļa maksātājam uzsākts maksātnespējas process.
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III.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pieprasīšanas kārtība

15. Ja nodokļa atvieglojuma saņemšanai ir nepieciešams nodokļa maksātāja iesniegums, tas
ir iesniedzams pašvaldības administrācijā, tam pievienojot dokumentu kopijas, kas apliecina
atvieglojuma piešķiršanas pamatu, ja vien šie dokumenti neatrodas pašvaldības vai citas valsts
pārvaldes iestādes rīcībā.
16. Iesniegumā nodokļu maksātājs norāda atvieglojumu piešķiršanas pamatu, apliecina, ka
ir sniedzis precīzas un patiesas pieprasītās ziņas par sevi un citām personām, kā arī apliecina, ka
piešķir pašvaldībai tiesības iepazīties ar minēto personu (šajos noteikumos paredzētajos
gadījumos – arī minēto personu bērnu un citu radinieku) personas datiem, kas nepieciešami
lēmuma par atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanai, tai skaitā ieskatīties valsts datu bāzēs un
reģistros, kas satur lēmuma pieņemšanai nepieciešamus datus.
17. Nodokļa maksātājam ir pienākums paziņot pašvaldībai par atvieglojumu piešķiršanas
pamata vai atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem zaudēšanu mēneša laikā no
minēto apstākļu iestāšanās brīža.
IV.

Piešķirtā atvieglojuma atcelšanas kārtība

18. Atvieglojumu atceļ pašvaldības administrācija, ja:
18.1. ir konstatēts, ka nodokļu maksātājs ir sniedzis nepatiesu informāciju, un tā ir bijusi par
pamatu atvieglojuma piešķiršanai,
18.2. ir zudis tiesisks pamats atvieglojuma piešķiršanai saskaņā ar noteikumu 6. vai 7.punktu,
18.3. nodokļa maksātājs neatbilst noteikumu 2. vai 3. punkta prasībām,
18.4. ir konstatēts vismaz viens no noteikumu 14.punktā minētajiem gadījumiem.
19. Ja atvieglojums ir atcelts, pamatojoties uz 18.1.punktu, nekustamā īpašuma nodoklis
tiek aprēķināts pilnā apmērā par visu taksācijas gadu, par to nosūtot nodokļu maksātājam jaunu
nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu.
20. Ja atvieglojums ir atcelts, pamatojoties uz 18.2. - 18.4. punktu, tad nekustamā īpašuma
nodoklis tiek aprēķināts pilnā apmērā, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad ir
iestājies attiecīgs nosacījums piešķirtā atvieglojuma anulēšanai, par to nosūtot nodokļu
maksātājam jaunu nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu.
21. Saistošo noteikumu 18.2. punktu un 20.punktu nepiemēro gadījumā, ja nodokļa
atvieglojuma piešķiršanas pamats ir personas invaliditāte: atkārtotas invaliditātes noteikšanas
gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma periods tekošā taksācijas gada ietvaros
netiek pārtraukts, ja invaliditāte atkārtoti noteikta ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā.
V.

Noslēguma jautājums

22. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
23. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Auces novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 12 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāja kategorijām Auces novadā”.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

LATVIJAS REPUBLIKA

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

2019.gada 28. augusta saistošo noteikumu Nr. 11
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Auces novadā”
paskaidrojuma raksts
Aucē
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi aizstāj līdz šim spēkā esošos Auces novada
pašvaldības 2010. gada 28.aprīļa saistošos noteikumus Nr.12
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
atsevišķām nodokļa maksātāja kategorijām Auces novadā”.
Jauni saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu precizētu to
personu kategorijas, kurām piešķirami nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumi.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā nosaka
personu loku, kurām piešķir nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus, un apmērus, kādā pašvaldība piešķir nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus par Auces novada
administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un
ēkām.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi būtisku iespaidu uz pašvaldības budžetu
neatstās, plānots, ka pašvaldības budžets nedaudz samazināsies,
jo saistošajos noteikumos noteiktas papildu personu kategorijas,
kurām piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi, jo
tiek paredzēti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
juridiskām personām, kuras veic saimniecisko darbību, par to
īpašumā esošām jaunuzceltām vai rekonstruētām ēkām.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izpildi
pašvaldības administrācija.

nodrošinās

Auces

novada

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un
iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības
tīmekļa vietnē www.auce.lv.
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Aucē
2019.gada 28.augustā

Nr. 243
(prot.Nr.9, 7.§)

Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Vecauces centrs 1”, Vecauces pagastā,
Auces novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4625 001 0070, 1. redakcijas
un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas atkārtotu organizēšanu
Saskaņā ar Auces novada domes 2018. gada 28.marta lēmumu Nr.111 (prot.Nr.3, 3.§)
“Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Vecauces centrs 1”, Vecauces pagastā, Auces novadā,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4625 001 0070 1. redakcijas un vides pārskata projekta
nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (turpmāk – Lēmums) tika nodota
publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma “Vecauces centrs 1”, Vecauces pagasts, Auces
novads, teritorijas daļas lokālplānojuma kā Auces novada teritorijas plānojuma
2012.–2023.gadam grozījumu 1.redakcija.
No 2018.gada 6.aprīļa līdz 8.maijam ir notikusi nekustamā īpašuma “Vecauces centrs 1”,
Vecauces pagasts, Auces novads, teritorijas daļas lokālplānojuma kā Auces novada teritorijas
plānojuma 2012.–2023.gadam grozījumu 1.redakcijas publiskā apspriešana.
Saskaņā ar Lēmumā noteikto, paziņojums par nekustamā īpašuma “Vecauces centrs 1”,
Vecauces pagasts, Auces novads, teritorijas daļas lokālplānojuma kā Auces novada teritorijas
plānojuma 2012.–2023.gadam grozījumu 1.redakcijas publisko apspriešanu 2018.gada 6.aprīlī
tika ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv un informatīvajā izdevumā “AUCES
NOVADA VĒSTIS” un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk –
sistēma), kas saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 8.punktu ir primārā plānošanas
dokumentu publicēšanas darba vide un informācijas avots, un plānošanas dokumentus tajā
izstrādā, ievērojot normatīvajā aktā par teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu
noteiktās prasības.
Ņemot vērā tehniskas problēmas sistēmas darba vidē www.tapis.gov.lv, nekustamā
īpašuma “Vecauces centrs 1”, Vecauces pagasts, Auces novads, teritorijas daļas lokālplānojuma
kā Auces novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grozījumu 1.redakcija nebija pieejama
sabiedrībai sistēmas publiskajā vidē www.geolatvija.lv.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
82., 83., 84. 85. un 86.punktiem un nekustamā īpašuma “Vecauces centrs 1”, Vecauces pagasts,
Auces novads, teritorijas daļas lokālplānojuma kā Auces novada teritorijas plānojuma
2012.–2023.gadam grozījumu 1.redakciju, Auces novada dome NOLEMJ:
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1.

Uzdot nekustamā īpašuma “Vecauces centrs 1”, Vecauces pagasts, Auces novads, teritorijas
daļas lokālplānojuma kā Auces novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam grozījumu
izstrādes vadītājam atkārtoti organizēt nekustamā īpašuma “Vecauces centrs 1”, Vecauces
pagasts, Auces novads, teritorijas daļas lokālplānojuma kā Auces novada teritorijas
plānojuma 2012.–2023.gadam grozījumu 1.redakcijas (turpmāk – teritorijas plānojuma
grozījumi) publisko apspriešanu:
1.1.
nosakot publiskās apspriešanas termiņu - četras nedēļas, no 2019.gada 2.septembra
līdz 2019.gada 30.septembrim;
1.2.
nodrošinot publiskās apspriešana laikā sabiedrībai iespēju iepazīties ar teritorijas
plānojuma grozījumu materiāliem izdrukas veidā Auces novada pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, 11.kabinetā.

2.

Paziņojumu par atkārtotu teritorijas plānojuma grozījumu publisko apspriešanu ievietot
pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv, informatīvajā izdevumā “AUCES NOVADA
VĒSTIS” un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
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Nr. 244
(prot.Nr.9, 8.§)

Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā “Sutas”, Īles pagastā
Auces novada dome, izskatot AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) vēstuli “Par
ceļa servitūta līguma nodibināšanu meža autoceļa “Vāļu ceļš” pārbūvei”, konstatēja:
Lai apsaimniekotu LVM valdījumā esošā īpašuma “Ezermežs”, kadastra
Nr. 46640030079, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46640030079, Auces novada Īles
pagastā, LVM ir plānota meža autoceļa “Vāļu ceļš” projektēšana un pārbūve. Ar plānoto meža
autoceļu paredzēts šķērsot Auces novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Sutas”, Īles
pagasts, Auces novads, kadastra Nr. 46640030073, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46640030073.
Lai LVM varētu pilnvērtīgi īstenot savu saimniecisko darbību – meža apsaimniekošanu,
kā arī veiktu meža autoceļa būvniecības darbus, ieguldot uzņēmuma līdzekļus ceļa būvniecībai
un turpmākai uzturēšanai, kas šķērsotu Auces novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo
īpašumu, ir nepieciešams nodibināt ceļa servitūta līgumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, LVM lūdz Auces novada domi izskatīt jautājumu un
pieņemt lēmumu slēgt ceļa servitūta līgumu ceļa servitūta tiesību nodibināšanai Auces novada
pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma “Sutas”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra Nr.
46640030073, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46640030073. Plānotā servitūta ceļa
posma garums ~ 192 m, plānotais ceļa servitūta platums – 10,0 m (no esošā ceļa ass).
Nekustamais īpašums “Sutas”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra Nr. 46640030073,
pieder Auces novada pašvaldībai un tās īpašumtiesības uz šo nekustamo īpašumu ir nostiprinātas
Īles pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000564595.
LVM valdījumā ir valsts meža zeme - zemes īpašums “Ezermežs”, kadastra
Nr. 46640030079, kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 46640030073,
īpašumtiesības nostiprinātas Īles pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000525056, uz
Latvijas valsts vārda Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā.
Ievērojot minēto, izvērtējot lietderības apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 77.panta otro daļu,
Civillikuma 1137.pantu, 1160.pantu, 1231.panta 3.punktu, kā arī ņemot vērā Auces novada
domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas atzinumu, Auces novada dome NOLEMJ:
Slēgt līgumu ar AS “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281, par ceļa servitūta
nodibināšanu nekustamā īpašuma “Sutas”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra
Nr. 46640030073, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 46640030073, par labu nekustamā
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īpašuma “Ezermežs”, kadastra Nr. 46640030079, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
46640030079, saskaņā ar līguma projektu (lēmuma pielikumā).
Pielikumā: Līguma “Par ceļa reālservitūta nodibināšanu” projekts ar grafisko pielikumu
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Nr. 245
(prot.Nr.9, 9.§)

Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piederošā
zemes vienībā “Atmatas”, Vītiņu pagastā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
autoceļiem” 6.1 panta pirmo daļu, Civillikuma 1156.pantu, 1231.pantu un 1235.pantu un saskaņā
ar domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 21.08.2019. lēmumu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Auces novada pašvaldībai piederošā zemes vienībā
“Atmatas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 4694 001 0078, par labu
nekustamajam īpašumam „Mastiņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4694 001 0053, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 4,0 m platumā un 100 m garumā, saskaņā
ar izkopējumu no Vītiņu pagasta kadastra kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama
sastāvdaļa.
2. Slēgt līgumu ar [..] par ceļa servitūta nodibināšanu Auces novada pašvaldībai piederošā zemes
vienībā “Atmatas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 4694 001 0078, par
labu nekustamajam īpašumam „Mastiņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4694 001 0053, saskaņā ar līguma projektu (2.pielikums).
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Nr. 246
(prot.Nr.9, 10.§)
Par ūdensvada servitūta nodibināšanu

Auces novada dome, izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KARAĻAVOTI",
reģistrācijas numurs 48503006599, un nekustamā īpašuma “Jaunavoti”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, īpašnieka [..] 2019.gada 22.jūlija iesniegumu ar lūgumu nodibināt ūdensvada servitūtu,
konstatēja:
Auces novada pašvaldības īpašumā atrodas nekustamais īpašums “Karaļavoti”, Vītiņu
pagasts, Auces novads, kadastra Nr. 4694 002 0293, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4694 002 0293 un uz tā atrodošā Karaļavota.
Auces novada pašvaldības īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Karaļavoti”, Vītiņu
pagasts, Auces novads, nostiprinātas Vītiņu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr. 100000188452.
Nekustamais īpašums “Karaļavoti”, Vītiņu pagasts, Auces novads, robežojas ar [..]
piederošo nekustamo īpašumu “Jaunavoti”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4694 002 0311.
[..] īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Jaunavoti”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
nostiprinātas Vītiņu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. [..].
Savā iesniegumā [..] norāda, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARAĻAVOTI" jau
divdesmit gadus nodarbojas ar Karaļavota ūdens piegādi, tajā skaitā arī Auces novada
iedzīvotājiem. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARAĻAVOTI" dod darbu vidēji 5 līdz 8
Auces novada iedzīvotājiem, tādejādi maksājot nodokļus Auces novada pašvaldības budžetā.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARAĻAVOTI" Karaļavota ūdeni vēsturiski jau ilgstoši
ņem un pilda ūdens pildīšanas vietā nekustamajā īpašumā “Jaunavoti”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, kas ar ūdensvadu ir savienota ar Karaļavotu. Tā kā tiesības novadīt ūdeni no Karaļavota
uz ūdens pildīšanas vietu nekustamajā īpašumā “Jaunavoti”, Vītiņu pagasts, Auces novads, nav
juridiski nostiprinātas, lūdz pašvaldību nodibināt ūdensvada servitūtu nekustamajam īpašumam
“Karaļavoti”, Vītiņu pagasts, Auces novads, par labu nekustamajam īpašumam “Jaunavoti”,
Vītiņu pagasts, Auces novads.
Atbilstoši Civillikuma 1130.pantam servitūts ir tāda tiesība uz svešu lietu, ar kuru
īpašuma tiesība uz to ir lietošanas ziņā aprobežota kādai noteiktai personai vai noteiktam
zemesgabalam par labu. Servitūts ir nodibināms civiltiesiskā kārtībā ar likumu, tiesas spriedumu,
līgumu vai testamentu (Civillikuma 1231.pants). Tādējādi Auces novada pašvaldība kā
nekustamā īpašuma “Karaļavoti”, Vītiņu pagasts, Auces novads, īpašniece vispārīgi ir tiesīga
nodibināt servitūtu par labu citam zemes īpašumam, darbojoties privāto tiesību jomā (likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts).
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Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Auces novada
pašvaldībai ir pienākums sekmēt saimniecisko darbību Auces novada administratīvajā teritorijā
un rūpēties par bezdarba samazināšanu.
Tiesību doktrīnā ūdeņu piederību formulē tādējādi, ka tiesība uz ūdeņiem un ūdeņu
avotiem saistīta ar zemi, kurā ūdeņi atrodas. Tekošs ūdens kā tāds nevar būt par īpašuma tiesību
objektu, tādēļ īpašuma tiesība uz upi pēc savas būtības nozīmē īpašuma tiesību uz upes gultni un
tiesību lietot pašu upi, it īpaši zvejas tiesību, un tiesību uz ūdensspēku (sk. Civillikumi ar
paskaidrojumiem. Lietu tiesības. Sast. Konradi F., Valters A. Rīga: Grāmatrūpnieks, 1935,
231.lpp.; šo skaidrojumu savos lietu tiesību komentāros ietvēruši arī: Grūtups A. Komentārs
Civillikuma 1107.pantam. Grām.: Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Īpašums (927. –
1129.p.). Sast. Grūtups A. Rīga: Mans Īpašums, 1996, 203. –204.lpp.; Rozenfelds J. Lietu
tiesības. 4.izd. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 75.lpp.
Kā atzīst judikatūrā (Lieta Nr.A420613610SKA–167/2013), tad “Apkopojot dažādos avotos
ietvertos formulējumus un ņemot vērā ūdeņu fizikālo būtību (pati ūdenskrātuvju ūdens substance
nevar nevienam pastāvīgi piederēt), ūdeņu piederību drīzāk var uztvert kā ūdens izplatījuma jeb
ūdeņu aizņemtas teritorijas piederību („tiesības uz ūdens izplatījumu” – sk. Civillikumi ar
paskaidrojumiem. Lietu tiesības. Sast. Konradi F., Valters A. Rīga: Grāmatrūpnieks, 1935,
231.lpp.)”.
Vadoties no norādītā, izvērtējot lietderības apstākļus, Auces novada dome atzīst, ka
izpildot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkta prasības un sabiedrības
intereses, nekustamajam īpašumam “Karaļavoti”, Vītiņu pagasts, Auces novads, par labu
nekustamajam īpašumam “Jaunavoti”, Vītiņu pagasts, Auces novads, ir nodibināms ūdensvada
servitūts, ļaujot nekustamā īpašuma “Jaunavoti”, Vītiņu pagasts, Auces novads, īpašniekam bez
atlīdzības iegūt Karaļavota ūdeni.
Atbilstoši Civillikuma 1163.pantam, ūdensvada servitūts dod tiesību pievadīt sev ūdeni
no sveša avota vai no citiem svešiem ūdeņiem, vai caur svešu zemi, vai arī tiesību novadīt ūdeni
no sava zemes gabala caur kaimiņa zemi.
Atbilstoši Civillikuma 1166.pantam, kam ir tiesība pievadīt vai novadīt ūdeni, tas drīkst
to darīt tikai ar caurulēm vai grāvjiem; bet ierīkot šim nolūkam izmūrētus grāvjus var tikai ar
servitūta nesēja piekrišanu.
Vadoties no norādītā, ūdensvada servitūts nodibināms ievērojot nosacījumu, ka ūdens no
nekustamā īpašuma “Karaļavoti”, Vītiņu pagasts, Auces novads, ir novadām uz nekustamo
īpašumu “Jaunavoti”, Vītiņu pagasts, Auces novads, tikai ar cauruli, kuras diametrs nerada
jebkāda veida kaitējumu Karaļavotam.
Ievērojot norādīto, papildus pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un 77.panta otro daļu, Civillikuma 1137.pantu, 1162.pantu, 1231.panta
3.punktu, kā arī ņemot vērā Auces novada domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas
atzinumu, Auces novada dome NOLEMJ:
Slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma “Jaunavoti”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4694 002 0311, īpašnieku par ūdensvada servitūta nodibināšanu nekustamā īpašuma
“Karaļavoti”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra Nr. 4694 002 0293, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 4694 002 0293, par labu nekustamā īpašuma “Jaunavoti”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, kadastra Nr. 4694 002 0311, zemes vienībai kadastra apzīmējumu 4694 002 0311,
saskaņā ar līguma projektu (lēmuma pielikumā).

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 247
(prot.Nr.9, 11.§)
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo
zemes īpašumu sadalīšanu un apvienošanu

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma 5., 8.
un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, un Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumiem
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar Attīstības, plānošanas un vides komitejas
21.08.2019. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Sadalīt Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4605 041 0001 divos zemesgabalos 0,2350 ha platībā un 0,1807 ha platībā (1.grafiskais
pielikums):
1.1. Atdalītajam zemesgabalam 0,2350 ha platībā piešķirt nosaukumu Ķiršu iela 6, Auce,
Auces novads;
1.2. Noteikt, ka zemesgabals Ķiršu iela 6, Auce, Auces novads, platība 0,2350 ha, ir Auces
novada pašvaldībai piekritīga zeme;
1.3. Noteikt zemesgabala Ķiršu iela 6, Auce, Auces novads, platība 0,2350 ha, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601);
1.4. Atdalītajam zemesgabalam 0,1807 ha platībā piešķirt nosaukumu Ķiršu iela 8, Auce,
Auces novads;
1.5. Noteikt, ka zemesgabals Ķiršu iela 8, Auce, Auces novads, platība 0,1807 ha, ir Auces
novada pašvaldībai piekritīga zeme;
1.6. Noteikt zemesgabala Ķiršu iela 8, Auce, Auces novads, platība 0,1807 ha, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

2.

Apvienot vienā zemes vienībā Auces novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4605 041 4128, platība 0,1815 ha, un kadastra apzīmējumu
4605 041 4131, platība 0,1168 ha, izveidojot vienu zemes īpašumu ar kopplatību 0,2946 ha
(2.grafiskais pielikums):
2.1. Piešķirt nosaukumu zemesgabalam ar kopplatību 0,2946 ha - Vītiņu iela 47A, Auce,
Auces novads;
2.2. Noteikt, ka zemes īpašums Vītiņu iela 47A, Auce, Auces novads, kopplatība 0,2946 ha,
ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme;
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2.3. Noteikt zemes īpašuma Vītiņu iela 47A, Auce, Auces novads, kopplatība 0,2946 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
3.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4650 005 0377 zemesgabalu 0,07 ha platībā (3.grafiskais pielikums):
3.1. Atdalītajam zemesgabalam 0,07 ha platībā piešķirt nosaukumu Lauku iela 1B, Bēnes
pagasts, Auces novads;
3.2. Noteikt, ka zemesgabals Lauku iela 1B, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 0,07 ha, ir
Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme;
3.3. Noteikt zemesgabala Lauku iela 1B, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 0,07 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 248
(prot.Nr.9, 12.§)

Par adreses maiņu un likvidēšanu Auces novadā
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru Kabineta
08.12.2015. noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt adresi būvei ar kadastra apzīmējumu 4605 014 1405 004 no Amatnieku iela 8A,
Auce, Auces nov., LV-3708, uz Amatnieku iela 8, Auce, Auces nov., LV-3708.
2.

Likvidēt adresi Amatnieku iela 8A, Auce, Auces nov., LV-3708.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 249
(prot.Nr.9, 13.§)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam Kalna iela 11, Auce, Auces novads
Auces novada dome ir izskatījusi zemes ierīkotājas Baibas Eglītes izgatavoto zemes
ierīcības projektu par zemes īpašuma Kalna iela 11, Auce, Auces novads, kadastra numurs
4605 006 0615, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 006 0615, sadalīšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Auces novada pašvaldības 2019.gada 16.maija Zemes
ierīcības izstrādes nosacījumiem Nr.6.
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 Kalna iela 11, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 006 0615, plānotā
(atļautā) izmantošana noteikta – jaukta centru apbūves teritorija (JC).
Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu divās daļās:
1) zemes gabalam Nr.1 ar platību 0,1208 ha atstāt nosaukumu Kalna iela 11, Auce, Auces
novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības objektu
apbūve, NĪLM kods 0801 (turpmāk tekstā – NĪLM));
2) zemes gabalam Nr.2 ar platību 0,0073 ha mainīt nosaukumu uz Kalna iela 11, Auce,
Auces novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības objektu
apbūve, NĪLM kods 0801;
Nekustamais īpašums īpašuma Kalna iela 11, Auce, Auces novads, kadastra numurs
4605 006 0615, pieder akciju sabiedrība "Latvenergo" un sastāv no vienas zemes vienības,
īpašuma kopplatība 0,1281 ha. Akciju sabiedrības "Latvenergo" īpašuma tiesības reģistrētas
Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Auces pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr. 100000483303.
Zemes ierīcības projekts zemes īpašuma Kalna iela 11, Auce, Auces novads, kadastra
numurs 4605 006 0615, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 006 0615, sadalīšanai un
priekšlikums par nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, atbilst normatīvo aktu
prasībām.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Zemes ierīcības likuma 19.panta otrā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 28. punkts nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja
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nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu; nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punkts paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma Kalna iela 11, Auce, Auces novads,
kadastra numurs 4605 006 0615, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 006 0615,
sadalīšanai (Zemes ierīcības projektu izstrādājis zemes ierīkotāja Baiba Eglīte, zemes
ierīkotāja sertifikāts: sērija BA Nr.106, 09.12.2010.-08.12.2020.).
2. Zemes vienībai Nr.1 ar platību 0,1208 ha, atstāt iepriekšējo nosaukumu – Kalna iela 11, Auce,
Auces novads.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Nr.1 – 0,1208 ha platībā komercdarbības objektu apbūve, NĪLM kods 0801.
4. Piešķirt nosaukumu zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,0073 ha – Kalna iela 13, Auce, Auces
novads.
5. Piešķirt adresi zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,0073 ha, un uz tās esošai būvei – Kalna
iela 13, Auce, Auces nov., LV-3708.
6. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 – 0,0073 ha platībā –
komercdarbības objektu apbūve, NĪLM kods 0801.
7. 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 vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 250
(prot.Nr.9, 14.§)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam “Lazdas”, Vītiņu pagasts, Auces novads
Auces novada dome ir izskatījusi zemes ierīkotājas Baibas Eglītes izgatavoto zemes
ierīcības projektu par zemes īpašuma “Lazdas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4694 005 0197, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0488 sadalīšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Auces novada pašvaldības 2019.gada 6.augusta
Zemes ierīcības izstrādes nosacījumiem Nr.7.
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 “Lazdas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4694 005 0197,
plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – lauksaimniecības teritorija (L1).
Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu divās daļās:
3) zemes gabalam Nr.1 ar platību 1,93 ha atstāt nosaukumu “Lazdas”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101 (turpmāk tekstā – NĪLM));
4) zemes gabalam Nr.2 ar platību 5,00 ha mainīt nosaukumu uz “Virši”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.
Nekustamais īpašums īpašuma “Lazdas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4694 005 0197, pieder [..] un sastāv no vienas zemes vienības ar kopplatību 6,93 ha, un tās
esošam divām būvēm. [..] īpašuma tiesības reģistrētas Zemgales rajona tiesā Vītiņu pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. [..].
Zemes ierīcības projekts zemes īpašuma “Lazdas”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4694 005 0197, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0488,
sadalīšanai un priekšlikums par nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, atbilst
normatīvo aktu prasībām.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Zemes ierīcības likuma 19.panta otrā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 28. punkts nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja
nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu; nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
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Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punkts paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma “Lazdas”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 4694 005 0197, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4694 005 0488, sadalīšanai (Zemes ierīcības projektu izstrādājis zemes ierīkotāja Baiba
Eglīte, zemes ierīkotāja sertifikāts: sērija BA Nr.106, 09.12.2010.-08.12.2020.).

2. Zemes vienībai Nr.1 ar platību 1,93 ha, atstāt iepriekšējo nosaukumu – “Lazdas”, Vītiņu
pagasts, Auces novads.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Nr.1 – 1,93 ha platībā - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.
4. Piešķirt nosaukumu zemes vienībai Nr.2 ar platību 5,00 ha – “Virši”, Vītiņu pagasts, Auces
novads.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 – 5,00 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 vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 251
(prot.Nr.9, 15.§)

Par nekustamā īpašuma Jelgavas iela 8-7, Bēne,
Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jelgavas
iela 8-7, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 005 0337, kas sastāv no
1-istabas dzīvokļa 38,2 m2 platībā, 382/3927 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām
daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala 0,088 ha kopplatībā, atsavināšanu un
konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles
procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena
nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma Par pašvaldībām 21.pantu,
Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2019.gada 21.janvārī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Jelgavas iela 8-7, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Jelgavas iela 8-7,
Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 005 0337, mantas nosolītājam [..] par
viņa nosolīto cenu 440,00 EUR (četri simti četrdesmit euro).

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 252
(prot.Nr.9, 16.§)

Par nekustamā īpašuma Aspazijas laukums 6-2, Auce,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aspazijas
laukums 6-2, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 900 0573, kas sastāv no 1-istabas
dzīvokļa 15,9 m2 platībā un 159/1502 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa un zemesgabala, atsavināšanu un konstatējot, ka
izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu
nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma
atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma Par pašvaldībām 21.pantu, Auces novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt 2019.gada 20.maijā notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Aspazijas laukums 6-2, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Aspazijas laukums 6-2, Auce,
Auces novads, kadastra numurs 4605 900 0573, mantas nosolītājai [..] par viņas nosolīto cenu
1140,00 EUR (viens tūkstotis viens simts četrdesmit euro).

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 253
(prot.Nr.9, 17.§)

Par nekustamā īpašuma Teodora Celma iela 14-15, Bēne,
Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Teodora
Celma iela 14-15, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 900 0264, kas
sastāv no 1-istabas dzīvokļa 41,0 m2 platībā un 374/11690 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemesgabala, atsavināšanu un
konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles
procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena
nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma Par pašvaldībām 21.pantu,
Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2019.gada 12.augustā notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Teodora Celma iela 14-15, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Teodora
Celma iela 14-15, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 900 0264, mantas
nosolītājam [..] par viņa nosolīto cenu 2100,00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro).

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 254
(prot.Nr.9, 18.§)
Par nekustamā īpašuma “Muita”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Muita”,
Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4694 005 0356, kas sastāv no vienas zemes
vienības 0,3280 ha platībā, kadastra apzīmējums 4694 005 0356, dzīvojamās mājas, kadastra
apzīmējums 4694 005 0356 001, un saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 4694 005 0356 002,
atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta
pieņemama cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā
nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma
Par pašvaldībām 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2019.gada 12.augustā notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Muita”, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Muita”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 4694 005 0356, mantas nosolītājai [..] par viņas nosolīto cenu
8400 EUR (astoņi tūkstoši četri simti euro).

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 255
(prot.Nr.9, 19.§)

Par nekustamā īpašuma “Bērnudārzs”, Ķevele, Vītiņu pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Bērnudārzs”, Ķevele, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4694 002 0196, kas sastāv
no zemes vienības 0,7234 ha platībā, kadastra apzīmējums 4694 002 0196, un vienas
nedzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 4694 002 0196 001, atsavināšanu, un konstatējot, ka
izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu
nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma
atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma Par pašvaldībām 21.pantu, Auces novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt 2019.gada 12.augustā notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Bērnudārzs”, Ķevele, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Bērnudārzs”,
Ķevele, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4694 002 0196, mantas nosolītājai [..]
par viņas nosolīto cenu 20200,00 EUR (divdesmit tūkstoši divi simti euro).

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 256
(prot.Nr.9, 20.§)

Par nekustamā īpašuma “Imantas”-6, Īles pagasts, Auces novads,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu izsoli
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto lēmuma projektu par
Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Imantas”-6, Īles pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 4664 900 0053, kas sastāv no 2-istabu dzīvokļa 46,8 m2 platībā un
468/5256 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas, šķūņa, noliktavas un zemesgabala, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas
izsoles rīkošanu.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Imantas”-6,
Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4664 900 0053, kas ir reģistrētas Zemgales rajona
tiesā Īles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.95 6.
Minētā īpašuma sastāvā esošais dzīvokļa īpašums Nr.6, “Imantas”, Īles pagasts, Auces
novads, pašreiz netiek izmantots un nav nepieciešams Auces novada pašvaldības funkciju
izpildei.
Saskaņā ar Auces novada domes 2019.gada 26.jūnija sēdes lēmumu Nr.197 „Par
nekustamā īpašuma “Imantas”-6, Īles pagasts, Auces novads, atsavināšanu”, Auces novada dome
ir nolēmusi atsavināt minēto nekustamo īpašumu, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles sākumcenu 1700,00 EUR apmērā.
Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, ja
neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu,
izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, ja
nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli ar
augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt
izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Ņemot vērā iepriekš 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.

Atzīt nekustamā īpašuma - dzīvokļa “Imantas”-6, Īles pagastā, Auces novadā, pirmo izsoli
par nenotikušu .
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2.

Pārdot atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu “Imantas”-6, Īles pagastā, Auces novadā, kas sastāv no
2-istabu dzīvokļa 46,8 m2 platībā, un 468/5256 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa, noliktavas un zemesgabala.

3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles
nosacīto sākumcenu 1360,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit euro 00 centi)
apmērā.

4.

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

I. Špela

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
2019.gada 28.augusta
lēmumu Nr.256 (prot. Nr.9, 20.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
“Imantas”-6, Īles pagasts, Auces novads,

IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē
valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Imantas”-6,
Īles pagasts, Auces novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību,
ciktāl to neregulē Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces
novadā, (2.stāvā – zālē) 2019.gada 7.oktobrī plkst. 10.30.
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums “Imantas”-6, Īles pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4664 900 0053, kas sastāv no 2-istabu dzīvokļa 46,8 m2 platībā un 468/5256 pie
dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas,
šķūņa, noliktavas un zemesgabala.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 1360,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit 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 2019.gada 9.septembra līdz
2019.gada 4.oktobrim plkst. 14.00.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
- iesniegums par pieteikšanos izsolei;
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attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi , ja tāds
nepieciešams;
- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības
tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā;
- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu
vai personālsabiedrību, izsoles komisija ir tiesīga papildus pieprasīt no juridiskās
personas vai personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo
juridisko personu vai personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk
par sešām nedēļām no izsoles dienas) un apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma)
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences
apjomu.
2) Fiziskai personai:
- iesniegums par pieteikšanos izsolē;
- pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.2.2. jāuzrāda :
1) Juridiskai personai :
- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2) Fiziskai personai :
- personu apliecinošs dokuments;
- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3. Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams Auces novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.90009116331, kasē un norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
AS Citadele banka, PARXLV2X, konta Nr.LV40PARX0012447740001,
ar norādi "izsoles nodrošinājums IMANTAS-6".
-

4. Izsoles norises procedūra
4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti un
Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Izsoles solis ir noteikts 100 EUR apmērā.
4.6. Izsoles vadītājs izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā izsauc katru izsoles
dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas
atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina.
4.7. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko cenu.
4.9. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas
ir jāparaksta pirkuma līgums.
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 vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 257
(prot.Nr.9, 21.§)
Par nekustamā īpašuma “Upenieku mežs”,
Īles pagastā, Auces novadā, atsavināšanu

Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Upenieku mežs”, Īles
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4664 001 0072.
Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja:
Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2019.gada 30.aprīļa
lēmumu Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
“Upenieku mežs”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4664 001 0072, par ko Īles
pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 105 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Nekustamais īpašums “Upenieku mežs”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4664 001 0072, sastāv no vienas zemes vienības 13,99 ha platībā, kadastra apzīmējums
4664 001 0116, tai skaitā meža zeme 12,75 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 12,75 ha
platībā.
Nekustamais īpašums “Upenieku mežs”, Īles pagastā, Auces novadā, nav nepieciešams
pašvaldībai tās funkciju izpildei, tādēļ, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo
īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības tirgus cenas novērtējumu,
ko 2019.gada 5.jūlijā, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem, veikusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“TF Universal”, īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.130 un Latvijas
koksnes kvalitātes ekspertu savienības sertifikācijas biroja sertifikāts Nr.494 M, nekustamā
īpašuma “Upenieku mežs”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4664 001 0072, sastāv
no vienas zemes vienības 13,99 ha platībā, kadastra apzīmējums 4664 001 0116, tai skaitā meža
zeme 12,75 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 12,75 ha platībā, tirgus vērtība ir noteikta
44 500,00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši 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 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā norādītiem datiem zemesgabala “Upenieku mežs”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 4664 001 0072, kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 1276,00 LVL (viens
tūkstoti divi simti septiņdesmit seši lati 00 santīmi) jeb 1815,58 EUR (viens tūkstotis astoņi simti
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piecpadsmit euro 58 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība 1557,00 EUR (viens tūkstotis pieci
simti piecdesmit septiņi euro 00 centi).
Ievērojot minēto, nekustamais īpašums “Upenieku mežs”, Īles pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 4664 001 0072, atsavināms par cenu ne zemāku kā 44 500,00 EUR (četrdesmit
četri tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo “Upenieku mežs”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4664 001 0072,
kas sastāv no vienas zemes vienības 13,99 ha platībā, kadastra apzīmējums 4664 001 0116,
tai skaitā meža zemes 12,75 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudzes 12,75 ha platībā.

2.

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Upenieku mežs”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 4664 001 0072, izsoles noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto
sākumcenu 44 500,00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā.

3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Upenieku mežs”, Īles pagastā, Auces novadā, izsoles
komisiju šādā sastāvā:
3.1. izsoles komisijas priekšsēdētājs – Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis
Lerhs,
3.2. izsoles komisijas locekļi:
Auces novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis,
Auces novada pašvaldības iepirkuma speciāliste Ingrīda Kalve.

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

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augusta sēdes
lēmumu Nr.257 (prot. Nr.9, 21.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
“Upenieku mežs”, Īles pagastā, Auces novadā,

IZSOLES NOTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi
1.6. 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.
1.7. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Upenieku mežs”, Īles
pagastā, Auces novadā, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību,
ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti.
1.8. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.9. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces
novadā, (2.stāvā – zālē) 2019.gada 7.oktobrī plkst. 11.00.
1.10. 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 “Upenieku mežs”, Īles pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 4664 001 0072, kas sastāv no vienas zemes vienības 13,99 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4664 001 0116, tai skaitā meža zeme 12,75 ha platībā un uz tās
atrodošās mežaudzes 12,75 ha platībā.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – eiro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 44 500,00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši pieci simti euro 00 centi)
apmērā.
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.
3. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi
3.1. Jebkurai darbībai nekustamajā īpašumā jāatbilst Auces novada Teritorijas plānojumā un tā
sastāvā esošajos saistošajos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajam,
Latvijas būvniecības noteikumiem u.c. normatīvajiem aktiem, kas regulē darbību
nekustamajā īpašumā un ar to.
3.2. Īpašumam noteikti apgrūtinājumi atbilstoši nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošā zemes
gabala zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānam.
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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 2019.gada 9.septembra līdz
2019.gada 4.oktobra plkst. 14.00.
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 Upenieku mežs".
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 500 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.

70

5.7. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
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.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 258
(prot.Nr.9, 22.§)
Par nomas līguma darbības termiņu pagarināšanu
un nomas maksas apmērā pārskatīšanu

Auces novada dome ir izskatījusi [..] 2019.gada 17.jūnija iesniegumu ar lūgumu
pagarināt 2012.gada 27.martā noslēgtā Ūdenstilpes nomas līguma darbības termiņu līdz
2035.gada 31.decembrim. Lūgums pamatots ar apstākli, ka nomniekam ir nepieciešams
ilgtermiņā plānot un veikt ieguldījumus Ukru ezera apsaimniekošanā un zivju pavairošanā.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar 2012.gada 27.martā starp Auces novada pašvaldību un [..] noslēgtā
Ūdenstilpes nomas līguma nosacījumiem, [..] ir iznomāts Auces novada pašvaldībai piederošs
nekustamais īpašums “Ukru ezers”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4690 004 0247, kas sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4690 004 0247,
platība 9,4 ha, un uz tā atrodošās ūdenstilpes – Ukru ezera, ar nomas līgumu darbības termiņu
līdz 2024.gada 01.martam un izmantošanas mērķi – licencētās makšķerēšanas organizēšana.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 6.1 panta pirmo daļu, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi,
zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”, turpmāk tekstā – Noteikumi, 53.punkta noteikumiem,
iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma
termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma
kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.
Ievērojot norādīto tiesisko regulējumu, lietderības apsvērumus, nolūku veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, ievērojot sabiedrības intereses uz kvalitatīvu un pieejamu
pakalpojumu saņemšanu, kā arī ņemot vērā tādus apstākļus, ka nomnieks ir labticīgi pildījis
noslēgtajā nomas līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam nav nenokārtotu
parādsaistību pret iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu nekustamā īpašuma uzturēšanai
nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādu, 2012.gada 27.martā starp Auces novada
pašvaldību un [..] noslēgtā Ūdenstilpes nomas līguma Nr. 6-37/2012-049 darbības termiņš var
tikt pagarināts uz laiku līdz 2035.gada 31.decembrim.
Saskaņā ar Noteikumu 56.punktu, pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu
pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību. Ja
neapbūvēts zemesgabals ir iznomāts, rīkojot izsoli par zemesgabala nomas tiesībām, nomas
maksu pārskata un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par noteikto nomas maksu.
Saskaņā ar Noteikumu 40.punktu, nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt
neatkarīgu vērtētāju.
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Auces novada pašvaldības pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja SIA “INTERBALTIJA”,
reģistrācijas numurs 40003518352, vērtētājs Arnis Zeilis, kvalifikācijas sertifikāts Nr.23,
noteiktais nomas maksas apmērs par nekustamā īpašuma “Ukru ezers”, Ukru pagasts, Auces
novads, nomu ir 865,00 EUR gadā.
Vadoties no norādītajiem lietas faktiskajiem un juridiskajiem apstākļiem, papildus
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt 2012.gada 27.martā starp Auces novada pašvaldību un [..] noslēgtā Ūdenstilpes
nomas līguma Nr. 6-37/2012-049 darbības termiņu līdz 2035.gada 31.decembrim, nosakot
nomas maksas apmēru 865,00 EUR (astoņi simti sešdesmit pieci eiro 00 centi) gadā.
2. Pilnvarot Auces novada pašvaldības izpilddirektoru Aldi Lerhu parakstīt grozījumus
Ūdenstilpes nomas līgumā saskaņā ar šī lēmuma noteikumiem.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 259
(prot.Nr.9, 23.§)

Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2019.gada bilances
Pamatojoties uz Auces novada pašvaldības izpilddirektora 2019.gada 16.augusta
iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces pašvaldības administrācijas materiālās vērtības, kas ir nolietojušās un
remonts nav ekonomiski izdevīgs, - A4 formāta tīkla lāzerprinteris par bilances vērtību
0,00 euro (iegādes vērtība 242,73 euro , uzkrātais nolietojums 242,73 euro).

2.

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

3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram A. Lerham.
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LĒMUMS
Aucē
2019.gada 28.augustā

Nr. 260
(prot.Nr.9, 24.§)

Par Lielauces labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2019.gada bilances
Pamatojoties uz Lielauces pagasta pārvaldes vadītājas 2019.gada 7.augusta iesniegumu
par pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Lielauces labiekārtošanas bioloģiskos aktīvus, kas ir izsaluši un nokaltuši:
1.1 Gludmalu kārkls šķ. Hakuro par bilances vērtību 14,69 euro ;
1.2 Gludmalu kārkls šķ.Flamingo par bilances vērtību 5,25 euro;
1.3 Gludmalu kārkls šķ.Flamingo par bilances vērtību 5,25 euro;
1.4 Gludmalu kārkls šķ.Flamingo par bilances vērtību 5,25 euro;
1.5 Gludmalu kārkls šķ.Flamingo par bilances vērtību 5,25 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 vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 264
(prot.Nr.9, 28.§)

Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā
Ievērojot Auces novada pašvaldības izpilddirektora Alda Lerha 2019.gada 31.jūlija
iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus štatu sarakstā, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izdarīt grozījumus Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā,
papildinot pašvaldības administrācijas štatu sarakstu ar jaunu amata vienību
Administratīvajā nodaļā – informācijas sistēmu ADMINISTRATORS (kods 2522 03).

2.

Lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības izpilddirektoram A. Lerham.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

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
2019.gada 28.augustā

Nr. 265
(prot.Nr.9, 29.§)

Par Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju
Auces novada dome ir saņēmusi Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Inas
Antes iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Auces novada vēlēšanu komisijā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas
likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka novada
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju ievēlē attiecīgā novada dome, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 31.augustu atbrīvot Inu Anti no Auces novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja amata.
2. Noteikt, ka līdz jauna Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanai
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja pienākumus pilda Auces novada vēlēšanu komisijas sekretārs,
sekretāra pienākumu izpildi šajā laika periodā vēlēšanu komisijai uzdod veikt citam komisijas
loceklim.

Domes priekšsēdētāja vietniece

I. Špela

