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. 3
Aucē

2019.gada 27.martā

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.00.
Izsludinātā darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Par projektu “Ģimenes ārstu prakšu pieejamības uzlabošana Auces pilsētā”.
Par projektu “Piemiņas vietas izveidošana un atklāšana operas dziedātājam un Latvijas
patriotam Jānim Vītiņam”.
Par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140 un 2014.gada 28.maija
lēmuma Nr.141 daļēju atcelšanu.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma ar kadastra apzīmējumu
46500010154 sadalīšanu.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma ar kadastra apzīmējumu
46500010155 sadalīšanu.
Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu.
Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piederošā zemes vienībā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Priedaiši”, Ukru
pagastā, Auces novadā.
Par nekustamā īpašuma Jāņa Zālīša ielā 8, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Aspazijas laukums 6-2, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Kaijas”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Žigulīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 7A, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 39A, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 29-[..], Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba grafiku 2019.gada vasarā.
Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanai par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Par grozījumiem Auces novada Sociālā dienesta darbinieku štatu sarakstā.
Par Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes darbinieku amatu saraksta apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
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Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par aizdevuma ņemšanu SIA “Auces komunālie pakalpojumi” projekta “Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” būvdarbu un
autoruzraudzības līdzfinansējumam.
33. Par aizdevuma ņemšanu projekta “Ceļa Nr.614 “P104-Lielvaicēni-Slavietiņas” posma
pārbūve” priekšfinansējumam un līdzfinansējumam.
28.
29.
30.
31.
32.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Ģirts Ante, Valdis Bergmanis, Māris Eihmanis, Arnis Hofmanis, Aija Jostsone, Gints
Kaminskis, Vija Keršus, Kristaps Krapauskis, Sintija Liekniņa, Andris Smilga.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis
Lerhs, Finanšu nodaļas vadītāja Zinaida Riekstiņa, Finanšu nodaļas vadītāja vietniece Ilze
Šimkevica, Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs, nekustamā īpašuma speciālists Gints
Memmēns, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Valda Zvirbule, ekonomiste Ingrida
Kalve, sabiedrisko attiecību speciāliste Gita Šēfere-Šteinberga;
Laikraksta “Zemgale” korespondente Baiba Pole.
Nepiedalās – deputāts Juris Ābele, neierašanās iemesls – aizņemts pamatdarbā, deputāte Inita
Sabule, neierašanās iemesls – personisks, deputāte Indra Špela, neierašanās iemesls – aizņemta
pamatdarbā, deputāts Gundars Freimanis, neierašanās iemesls – personisks, deputāts Aigars
Vernis, neierašanās iemesls – personisks.

1.
2.

Sēdes vadītāja ierosina papildināt darba kārtību ar diviem jautājumiem:
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Vecauces pagastā.
Par pašvaldības izglītības iestāžu tīkla attīstību.

Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
deputāti apstiprina izmaiņas izsludinātajā darba kārtībā.
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Par projektu “Ģimenes ārstu prakšu pieejamības uzlabošana Auces pilsētā”.
Par projektu “Piemiņas vietas izveidošana un atklāšana operas dziedātājam un Latvijas
patriotam Jānim Vītiņam”.
Par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140 un 2014.gada 28.maija
lēmuma Nr.141 daļēju atcelšanu.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma ar kadastra apzīmējumu
46500010154 sadalīšanu.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma ar kadastra apzīmējumu
46500010155 sadalīšanu.
Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu.
Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piederošā zemes vienībā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Priedaiši”, Ukru
pagastā, Auces novadā.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

Par nekustamā īpašuma Jāņa Zālīša ielā 8, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Aspazijas laukums 6-2, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Kaijas”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma „Žigulīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 7A, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 39A, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 29-[..], Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba grafiku 2019.gada vasarā.
Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanai par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Par grozījumiem Auces novada Sociālā dienesta darbinieku štatu sarakstā.
Par Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes darbinieku amatu saraksta apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par aizdevuma ņemšanu SIA “Auces komunālie pakalpojumi” projekta “Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” būvdarbu un
autoruzraudzības līdzfinansējumam.
Par aizdevuma ņemšanu projekta “Ceļa Nr.614 “P104-Lielvaicēni-Slavietiņas” posma
pārbūve” priekšfinansējumam un līdzfinansējumam.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Vecauces pagastā.
Par pašvaldības izglītības iestāžu tīkla attīstību.
1.§
Par projektu “Ģimenes ārstu prakšu pieejamības uzlabošana Auces pilsētā”
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)

Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.107 „Par projektu “Ģimenes ārstu prakšu pieejamības uzlabošana Auces
pilsētā””. Lēmums pievienots protokolam.
2.§
Par projektu “Piemiņas vietas izveidošana un atklāšana
operas dziedātājam un Latvijas patriotam Jānim Vītiņam”
(ziņo: S.Liekniņa; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.108 „Par projektu “Piemiņas vietas izveidošana un atklāšana operas
dziedātājam un Latvijas patriotam Jānim Vītiņam””. Lēmums pievienots protokolam.
3.§
Par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.37 „Par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
4.§
Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma
Nr.140 un 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 daļēju atcelšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.109 „Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140 un
2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 daļēju atcelšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
5.§
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma
ar kadastra apzīmējumu 46500010154 sadalīšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.110 „Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 46500010154 sadalīšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
6.§
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma
ar kadastra apzīmējumu 46500010155 sadalīšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.111 „Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 46500010155 sadalīšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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7.§
Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.112 „Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu”. Lēmums pievienots
protokolam.
8.§
Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piederošā zemes vienībā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.113 „Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piederošā zemes vienībā”.
Lēmums pievienots protokolam.
9.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Priedaiši”, Ukru pagastā, Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.114 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Priedaiši”, Ukru pagastā, Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
10.§
Par nekustamā īpašuma Jāņa Zālīša ielā 8, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.115 „Par nekustamā īpašuma Jāņa Zālīša ielā 8, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
11.§
Par nekustamā īpašuma Aspazijas laukums 6-2, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.116 „Par nekustamā īpašuma Aspazijas laukums 6-2, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
12.§
Par nekustamā īpašuma „Kaijas”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.117 „Par nekustamā īpašuma „Kaijas”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
13.§
Par nekustamā īpašuma „Žigulīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.118 „Par nekustamā īpašuma „Žigulīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
14.§
Par nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 7A, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.119 „Par nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 7A, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
15.§
Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 39A, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.120 „Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 39A, Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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16.§
Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 29-[..], Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.121 „Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 29-[..], Aucē, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
17.§
Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba grafiku 2019.gada vasarā
(ziņo: V.Zvirbule; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.122 „Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba grafiku
2019.gada vasarā”. Lēmums pievienots protokolam.
18.§
Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības savstarpējo
norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
(ziņo: V.Zvirbule; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.123 „Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības savstarpējo
norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”. Lēmums pievienots
protokolam.
19.§
Par grozījumiem Auces novada Sociālā dienesta darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.124 „Par grozījumiem Auces novada Sociālā dienesta darbinieku štatu
sarakstā”. Lēmums pievienots protokolam.
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20.§
Par Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes darbinieku amatu saraksta apstiprināšanu
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.125 „Par Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes darbinieku amatu
saraksta apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
21.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.126 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
22.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.127 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
23.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.128 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.

24.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.129 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
25.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.130 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
26.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.131 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
27.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.132 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
28.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.133 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.

10
29.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.134 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
30.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.135 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
31.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.136 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
32.§
Par aizdevuma ņemšanu SIA “Auces komunālie pakalpojumi” projekta
“Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas
robežās” būvdarbu un autoruzraudzības līdzfinansējumam
(ziņo: I.Kalve, A.Lerhs; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.137 „Par aizdevuma ņemšanu SIA “Auces komunālie pakalpojumi”
projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”
būvdarbu un autoruzraudzības līdzfinansējumam”. Lēmums pievienots protokolam.
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33.§
Par aizdevuma ņemšanu projekta “Ceļa Nr.614 “P104-Lielvaicēni-Slavietiņas”
posma pārbūve” priekšfinansējumam un līdzfinansējumam
(ziņo: I.Kalve; A.Hofmanis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.138 „Par aizdevuma ņemšanu projekta “Ceļa Nr.614 “P104-LielvaicēniSlavietiņas” posma pārbūve” priekšfinansējumam un līdzfinansējumam”. Lēmums pievienots
protokolam.

34.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Vecauces pagastā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.139 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
Vecauces pagastā”. Lēmums pievienots protokolam.

35.§
Par pašvaldības izglītības iestāžu tīkla attīstību
(ziņo: V.Zvirbule; M.Eihmanis, G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, A.Jostsone,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, A.Smilga), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.140 „Par pašvaldības izglītības iestāžu tīkla attīstību”. Lēmums pievienots
protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.05.
Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

Protokols parakstīts ________________

V. Keršus
E. Lintiņa

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2019.gada 27.martā

Nr. 107
(prot.Nr.3, 1.§)

Par projektu “Ģimenes ārstu prakšu pieejamības uzlabošana Auces pilsētā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr.585 „Noteikumi
par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības
un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”
projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Attīstības, plānošanas un vides komitejas sēdes
(20.03.2019.) lēmumu un Finanšu komitejas sēdes (20.03.2019.) lēmumu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1. Sagatavot Auces novada pašvaldības projekta “Ģimenes ārstu prakšu pieejamības
uzlabošana Auces pilsētā” pieteikumu un iesniegt Centrālā finanšu un līguma aģentūrā (CFLA)
ERAF finansējuma un valsts atbalsta saņemšanai ģimenes ārstu prakšu pieejamības uzlabošanai,
nosakot:
1.1. plānoto projekta realizācijas maksimālo finansējuma apmēru 40 000,00 EUR (četrdesmit
tūkstoši euro 00 centi), no tā 34 000,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši euro 00 centi)
Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, valsts budžeta dotācija – 3600,00 EUR
(trīs tūkstoši seši simti euro 00 centi) un Auces novada pašvaldības finansējums –
2400,00 EUR ( divi tūkstoši četri simti euro 00 centi);
1.2. projekta īstenošanai nepieciešamo Auces novada pašvaldības līdzfinansējumu
2400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti euro 00 centi) apjomā nodrošinot no Auces
novada pašvaldības budžeta.
2. Lēmuma izpildi uzdot veikt Auces novada pašvaldības Attīstības nodaļai, par projekta
koordinatoru nozīmējot Auces novada pašvaldības projektu koordinatori Kristīni Ozoliņu.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.
4. Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Viju Keršus parakstīt ar projekta
iesniegšanu un īstenošanu saistītos dokumentus, viņas prombūtnes gadījumā – Auces novada
domes priekšsēdētāja vietnieci Indru Špelu.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2019.gada 27.martā

Nr. 108
(prot.Nr.3, 2.§)

Par projektu “Piemiņas vietas izveidošana un atklāšana
operas dziedātājam un Latvijas patriotam Jānim Vītiņam”
Saskaņā ar Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” un Valsts Kultūrkapitāla
fonda atbalstīto “Zemgales kultūras programmas 2019” nolikumu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Sagatavot projekta „Piemiņas vietas izveidošana un atklāšana operas dziedātājam un
Latvijas patriotam Jānim Vītiņam” pieteikumu atbilstoši “Zemgales kultūras programmas
2019” nolikumam un iesniegt Zemgales plānošanas reģionam finansējuma saņemšanai no
Valsts Kultūrkapitāla fonda un valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”.

2.

Projekta apstiprināšanas gadījumā rast iespēju līdzfinansēt projektu no Auces novada
pašvaldības budžeta 646,65 EUR (Seši simti četrdesmit seši eiro 65 centi). Projekta kopējās
izmaksas plānotas līdz 3000,00 EUR.

3.

Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Viju Keršus parakstīt ar projekta iesniegšanu
un īstenošanu saistītos dokumentus, viņas prombūtnes gadījumā – Auces novada domes
priekšsēdētāja vietnieci Indru Špelu.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2019.gada 27.martā

Nr. 109
(prot.Nr.3, 3.§)
Par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu

Auces novada dome ir izskatījusi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SINADENTS”,
vienotais reģistrācijas numurs 48503003427, valdes priekšsēdētājas Silvijas Nāburgas
iesniegumu par noslēgtā telpu nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu telpu nomai
pašvaldības ēkā Tehnikas 12, Auce, Auces novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar 2016.gada 01.jūlijā starp Auces novada pašvaldību un Sabiedrību ar ierobežotu
“SINADENTS” noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Sabiedrībai ar ierobežotu
“SINADENTS” ir iznomātas Auces novada pašvaldībai piederošās telpas ēkā Tehnikas 12,
Aucē, Auces novads, ar nomas līgumu darbības termiņu līdz 2019.gada 31.martam un telpu
izmantošanas mērķi - veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai (zobārstniecības prakses
ierīkošanai un uzturēšanai).
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,
kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā
īpašuma nomas līgumu – uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 4.1.punkta
nosacījumiem, Noteikumu 2., 3. un 4. nodaļas normas var nepiemērot, izņemot šo noteikumu
12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30. un 31. punktu, ja nomas objektu iznomā veselības aprūpes
funkciju nodrošināšanai.
Saskaņā ar Noteikumu 14.punkta nosacījumiem, lēmumu par nomas objekta nodošanu
iznomāšanai pieņem iznomātājs.
Saskaņā ar Noteikumu 18.punkta nosacījumiem, iznomātājam, ievērojot sabiedrības
intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma
termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos
noteiktajā kārtībā. 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.
Saskaņā ar Noteikumu 20.punktu, nomas līgumu ir tiesības nepagarināt ar nomnieku,
kurš pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas par nomas līguma pagarināšanu nav
labticīgi pildījis attiecīgajā vai citā ar iznomātāju noslēgtā līgumā noteiktos nomnieka
pienākumus, tai skaitā tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz divu
maksājumu periodu, ja līgumā noteikts viena mēneša nomas maksas aprēķina periods, vai vienu
maksājuma periodu, ja līgumā noteikts viena ceturkšņa nomas maksas aprēķina periods, vai
iznomātājam zināmi ar publiskas personas nekustamā īpašuma uzturēšanu saistīto maksājumu
parādi, vai nomniekam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.
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Ievērojot minēto tiesisko regulējumu, lietderības apsvērumus un sabiedrības intereses uz
kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu, kā arī ņemot vērā tādus
apstākļus, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SINADENTS” ir labticīgi pildījusi telpu nomas
līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tai nav nenokārtotu parādsaistību pret
iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo
pakalpojumu maksājumu parādu, 2016.gada 01.jūlijā starp Auces novada pašvaldību un
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SINADENTS” noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma
darbības termiņš par telpu nomu ēkā Tehnikas 12, Auce, Auces novads, ir pagarināms līdz
2023.gada 31.decembrim.
Saskaņā Noteikumu 21.punkta nosacījumiem, pagarinot nomas līguma termiņu, nomas
maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību, un
maina, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par līgumā noteikto nomas maksu.
Pārskatot nomas maksas apmēru tas ir nosakāms atbilstoši Auces novada pašvaldības
Finanšu nodaļas veiktajam aprēķinam.
Vadoties no minētajiem lietas faktiskajiem un juridiskajiem apstākļiem, papildus
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2016.gada 1.jūlijā starp Auces novada pašvaldību un Sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “SINADENTS”, vienotais reģistrācijas numurs 48503003427, noslēgtā Nedzīvojamo
telpu nomas līguma darbības termiņu par telpu nomu ēkā Tehnikas iela 12, Auce, Auces novads,
līdz 2023.gada 31.decembrim, ar šādām izmaiņām:
1.1.
Nomas objekts: nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 32,2 m2 (t.sk. ēkas
inventarizācijas lietā ar Nr. 14 un 15 apzīmētās darba telpas 21,2 m2 un koplietošanas
telpas 11,00 m2 platībā), kas izvietotas 1.stāvā ēkā Tehnikas ielā 12, Aucē, Auces novadā;
1.2.
nomas maksa: 32,84 EUR un papildus PVN mēnesī;
1.3.
Pilnvarot Auces novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt grozījumus nomas
līgumā saskaņā ar šī lēmuma pamatnoteikumiem.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (Atmodas
iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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LĒMUMS
Aucē
2019.gada 27.martā

Nr. 110
(prot.Nr.3, 4.§)

Par Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140
un 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 daļēju atcelšanu
Pamatojoties uz Latvijas Hipotēku un zemes bankas noslēgtajiem līgumiem par zemes
pirkšanu un likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, Administratīvā procesa likuma
85.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.140 „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu un zemesgabalu nomu Auces novadā” pielikuma 47., 65., 66. un 67.punktus.
2. Atcelt Auces novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.141 „Par zemes piekritību Auces
novada pašvaldībai” pielikuma 47., 65., 66. un 67.punktus.
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LĒMUMS
Aucē
2019.gada 27.martā

Nr. 111
(prot.Nr.3, 5.§)

Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma
ar kadastra apzīmējumu 46500010154 sadalīšanu
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma 5., 8.
un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, un Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumiem
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar Attīstības, plānošanas un vides komitejas
20.03.2019. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Ritumi”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, kadastra apzīmējums 46500010154, zemesgabalu 4,0 ha platībā. (grafiskais
pielikums)
Atdalītajai zemes vienībai 4,0 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Kadiķi”, Bēnes pagasts,
Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Kadiķi”, Bēnes pagasts, Auces novads, ir Auces novada
pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Kadiķi”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 4,0 ha, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods – 0101).

2.

Noteikt zemes vienības “Ritumi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46500010154, platību 0,4 ha.
Noteikt, ka zemesgabals “Ritumi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46500010154, platība 0,4 ha, ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemesgabala “Ritumi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46500010154, platība 0,4 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
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LĒMUMS
Aucē
2019.gada 27.martā

Nr. 112
(prot.Nr.3, 6.§)

Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma
ar kadastra apzīmējumu 46500010155 sadalīšanu
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma 5., 8.
un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumiem
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar Attīstības, plānošanas un vides komitejas
20.03.2019. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Ritumi 2”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, kadastra apzīmējums 46500010155, zemesgabalu 4,55 ha platībā. (grafiskais
pielikums)
Atdalītajai zemes vienībai 4,55 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Egles”, Bēnes pagasts,
Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Egles”, Bēnes pagasts, Auces novads, ir Auces novada pašvaldībai
piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Egles”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 4,55 ha, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods – 0101).

2.

Noteikt zemes vienības “Ritumi 2”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46500010155, platību 0,35 ha.
Noteikt, ka zemesgabals “Ritumi 2”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46500010155, platība 0,35 ha, ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemesgabala “Ritumi 2”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46500010155, platība 0,35 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
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LĒMUMS
Aucē
2019.gada 27.martā

Nr. 113
(prot.Nr.3, 7.§)
Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma “Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, kas
nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda
zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām
personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma
tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai
gadījumos, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā
noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals,
izņemot šā likuma 8.pantā minēto uz valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāmo zemi un atbilstoši
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b) apakšpunktam, kas
nosaka, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku
apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala
platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši
apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai (ceļam), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atzīt par starpgabalu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4650 004 0110, platība 5,4 ha.

2.

Atzīt par starpgabalu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4664 003 0071, platība 0,61 ha.
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Aucē
2019.gada 27.martā

Nr. 114
(prot.Nr.3, 8.§)

Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piederošā zemes vienībā
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 20.03.2019. lēmumu, Auces novada dome
NOLEMJ:
Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Auces novada pašvaldībai piederošā zemes vienībā
“Grantiņi”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 4676 004 0098, par labu
nekustamajam īpašumam „Pagastnieki”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4676 003 0003, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 4,0 m platumā un 160 m garumā saskaņā ar
izkopējumu no Lielauces pagasta kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama
sastāvdaļa.
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Aucē
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Nr. 115
(prot.Nr.3, 9.§)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Priedaiši”, Ukru pagastā, Auces novadā
Auces novada dome ir izskatījusi zemes ierīkotājas Sandas Kristālas izgatavoto zemes
ierīcības projektu par zemes īpašuma „Priedaiši”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4690 005 0105, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 005 0105 sadalīšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Auces novada pašvaldības 2018.gada 10.decembra
Zemes ierīcības izstrādes nosacījumiem Nr.15.
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 „Priedaiši”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4690 005 0105, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 005 0105 plānotā (atļautā) izmantošana noteikta –
lauksaimniecības teritorija (L1) un mežu teritorija (M).
Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu divās daļās:
1) zemes gabalam Nr.1 ar platību 16,6 ha atstāt nosaukumu „Priedaiši”, Ukru pagasts,
Auces novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0201
(turpmāk tekstā – NĪLM));
2) zemes gabalam Nr.2 ar platību 12,0 ha piešķirt nosaukumu „Kitijas”, Ukru pagasts,
Auces novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
Nekustamais īpašums īpašuma „Priedaiši”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4690 005 0105, pieder sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vella Kalpi" un sastāv no vienas
zemes vienības, īpašuma kopplatība 28,6 ha. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vella Kalpi"
īpašuma tiesības reģistrētas Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Ukru pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000158208.
Zemes ierīcības projekts zemes īpašuma „Priedaiši”, Ukru pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4690 005 0105, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 005 0105
sadalīšanai un priekšlikums par nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilst
normatīvo aktu prasībām.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Zemes ierīcības likuma 19.panta otrā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
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Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 28. punkts nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja
nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu; nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punkts paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Priedaiši”, Ukru pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4690 005 0105, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 005 0105
sadalīšanai (Zemes ierīcības projektu izstrādājis zemes ierīkotāja Sanda Kristāla (zemes
ierīkotāja sertifikāts: Nr.AA000000011, derīgs līdz 29.01.2024.).
2. Zemes vienībai Nr.1 ar platību 16,6 ha, atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Priedaiši”, Ukru
pagasts, Auces novads.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Nr.1 – 16,6 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
4. Piešķirt nosaukumu zemes vienībai Nr.2 ar platību 12,0 ha – „Kitijas”, Ukru pagasts, Auces
novads.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 – 12,0 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
6. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus, saskaņā ar izstrādāto zemes
ierīcības projektu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: Atmodas
iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Aucē
2019.gada 27.martā

Nr. 116
(prot.Nr.3, 10.§)

Par nekustamā īpašuma Jāņa Zālīša ielā 8, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Jāņa Zālīša ielā 8, Aucē,
Auces novadā, kadastra numurs 4605 041 4134, platība 2337 m2 .
Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja:
Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2019.gada 25.februāra
lēmumu Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jāņa
Zālīša ielā 8, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 041 4134, platība 2337 m2, par ko
Auces pilsētas zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000586614 un izsniegta Zemesgrāmatas
apliecība.
Minētais īpašums pašreiz nav nodots nomā un nav nepieciešams Auces novada
pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai.
Ņemot vērā minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo
īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma 2019.gada 18.martā veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi
sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.76) nekustamā īpašuma Jāņa Zālīša ielā 8, Aucē, Auces novadā,
tirgus vērtība ir noteikta 2500,00 EUR (divi 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 Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā norādītiem datiem
zemesgabala Jāņa Zālīša ielā 8, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 041 4134, kadastrālā
vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 1700,00 LVL (viens tūkstotis septiņi simti lati) jeb
2418,88 EUR (divi tūkstoši četri simti astoņpadsmit euro 88 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība
2478,00 EUR (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi euro 00 centi).
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu
un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
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1. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Jāņa Zālīša ielā 8, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs
4605 041 4134, platība 2337 m2.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot
izsoles nosacīto sākumcenu 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
3.1
izsoles komisijas priekšsēdētājs –
- Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs;
3.2
izsoles komisijas locekļi:
- Auces novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis;
- Auces novada pašvaldības ekonomiste Ingrida Kalve.
2. Publicēt sludinājumu par nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, Auces novada pašvaldības mājaslapā internetā www.auce.lv un pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Auces Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2019.gada 27.marta lēmumu Nr.116
(prot. Nr.3, 10.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Jāņa Zālīša ielā 8, Aucē, Auces novadā,

IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē
valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Zālīša ielā 8, Aucē,
Auces novadā, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību, ciktāl to
neregulē Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces
novadā, (2.stāvā – zālē) 2019.gada 20.maijā plkst. 10.00.
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums Jāņa Zālīša ielā 8, Aucē, Auces novadā, kadastra
numurs 4605 041 4134, kas sastāv no zemes gabala 2337 m2 platībā.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro 00 centi).
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā, notiek
Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Jelgavas
ielā 1, Aucē, Auces novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no 2019.gada 15.aprīļa līdz
2019.gada 17.maijam 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 JĀŅA ZĀLĪŠA 8".
-

4. Izsoles norises procedūra
4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti un
Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Izsoles solis ir noteikts 50 EUR apmērā.
4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles
dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas
atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina.
4.7. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko cenu.
4.9. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas
ir jāparaksta pirkuma līgums.
4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles
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uzvarētājs neatbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī
atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas
veikšanu, prasībām, uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā
īpašuma izpirkšanu.
4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumus, apņemas ievērot visus
Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un
gaitu.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2019.gada 27.martā

Nr. 117
(prot.Nr.3, 11.§)

Par nekustamā īpašuma Aspazijas laukums 6-2,
Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2, Aspazijas
laukums 6, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 900 0573.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Aspazijas
laukums 6-2, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 900 0573, kas ir reģistrētas Zemgales
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Auces pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.311 2.
Dzīvokļa īpašums Nr.2, Aspazijas laukums 6, Auce, Auces novads, 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, pašreiz netiek
izmantots un nav nepieciešams Auces novada pašvaldības funkciju izpildei.
Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma 2019.gada 13.februārī veikto tirgus novērtējumu, ko
veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr.2,
Aspazijas laukums 6, Auce, Auces novads, tirgus vērtība ir noteikta 300,00 EUR (trīs simti euro
00 centi) apmērā.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu
un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli Nr.2, Aspazijas laukums 6, Auce, Auces novads, 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.

2.

Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot izsoles
nosacīto sākumcenu 300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā.

32

3.

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

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2019.gada 27.marta
lēmumu Nr.117 (prot. Nr.3, 11.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Aspazijas laukums 6-2, Auce, 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 Aspazijas
laukums 6-2, Auce, 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 20.maijā 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 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 737 m2 platībā.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi).
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek
Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Jelgavas
ielā 1, Aucē, Auces novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no 2019.gada 15.aprīļa līdz
2019.gada 17.maijam plkst. 14.00.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
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1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
- iesniegums par pieteikšanos izsolei;
- attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi , ja tāds
nepieciešams;
- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības
tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā;
- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu
vai personālsabiedrību, izsoles komisija ir tiesīga papildus pieprasīt no juridiskās
personas vai personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo
juridisko personu vai personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk
par sešām nedēļām no izsoles dienas) un apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma)
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences
apjomu.
2) Fiziskai personai:
- iesniegums par pieteikšanos izsolē;
- pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.2.2. jāuzrāda :
1) Juridiskai personai :
- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2) Fiziskai personai :
- personu apliecinošs dokuments;
- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3. Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams Auces novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.90009116331, kasē un norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
AS Citadele banka, PARXLV2X, konta Nr.LV40PARX0012447740001,
ar norādi "izsoles nodrošinājums ASPAZIJAS LAUKUMS 6-2".
4. Izsoles norises procedūra
4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti un
Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Izsoles solis ir noteikts 30 EUR apmērā.
4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles
dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas
atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina.
4.7. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko cenu.
4.9. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas
ir jāparaksta pirkuma līgums.
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4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles
uzvarētājs neatbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī
atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas
veikšanu, prasībām, uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā
īpašuma izpirkšanu.
4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumus, apņemas ievērot visus
Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un
gaitu.
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Par nekustamā īpašuma „Kaijas”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu „Kaijas”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 4676 003 0036, platība 0,5438 ha.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2018.gada 29.novembra lēmumu
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Kaijas”,
Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4676 003 0036, platība 0,5438 ha, par ko
Lielauces pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000584155 un izsniegta
Zemesgrāmatu apliecība.
Pašreiz zemesgabals „Kaijas”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4676 003 0036, ir nodots nomas lietošanā [..], personas kods [..].
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi no [..] ierosinājumu atsavināt Auces novada
pašvaldībai piederošo zemesgabalu „Kaijas”, Lielauces pagastā, Auces novadā, izsakot vēlmi
nopirkt šo zemes gabalu.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punkta un 25.panta 2.daļas
noteikumiem, šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktā kārtībā.
Vadoties no iepriekš minētajiem apstākļiem, [..] ir tiesības ierosināt zemesgabala
„Kaijas”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punkta noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par
ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā [..]
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu „Kaijas”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
ar [..] ir noslēgts zemes nomas līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav
nepieciešams pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Saskaņā ar minētā zemes gabala 2019.gada 18.martā veikto tirgus novērtējumu, ko
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, īpašuma
vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76, zemes īpašuma „Kaijas”, Lielauces
pagastā, Auces novadā, tirgus vērtība ir noteikta 1000,00 EUR (viens tūkstotis 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 „Kaijas”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastrālā
vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 638,00 LVL (seši simti trīsdesmit astoņi lati) jeb
907,79 EUR (deviņi simti septiņi euro 79 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība 620,00 EUR (seši
simti divdesmit euro 00 centi).
Ievērojot minēto, zemesgabals „Kaijas”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināms
par cenu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes īpašumu
„Kaijas”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4676 003 0036, platība
0,5438 ha, pārdodot to par nosacīto cenu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) [..],
personas kods [..].
2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2020.gada 18.martam nav veicis pirkuma
maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar šī
lēmuma 1.punkta noteikumiem.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Par nekustamā īpašuma „Žigulīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Žigulīši”, Bēnes pagasts, Auces novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2012.gada
18.decembra lēmumu Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu „Žigulīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4650 002 0014, par ko
Bēnes pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000528092 un izsniegta Zemesgrāmatu
apliecība.
Nekustamais īpašums „Žigulīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sastāv no zemesgabala ar
kadastra numuru 4650 002 0014, platība 4,35 ha.
Pašreiz zemesgabals „Žigulīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, ir nodots nomas lietošanā
Bukaišu pagasta zemnieku saimniecība "Langas", reģistrācijas numurs 48501019387, juridiskā
adrese “Bebri”, Bukaišu pag., Tērvetes nov., LV-3714.
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi no [..] ierosinājumu atsavināt Auces novada
pašvaldībai piederošo zemesgabalu „Žigulīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, izsakot vēlmi
nopirkt šo zemes gabalu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punkta noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par
ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā [..]
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu „Žigulīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
ar [..] ir noslēgts zemes nomas līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav
nepieciešams pašvaldības funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo
īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Vadoties no iepriekš minētajiem apstākļiem, [..] ir tiesības ierosināt zemesgabala
„Žigulīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
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nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Saskaņā ar minētā zemes gabala 2019.gada 18.martā veikto tirgus novērtējumu, ko
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, īpašuma
vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76, zemes īpašuma „Žigulīši”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, tirgus vērtība ir noteikta 5500,00 EUR (pieci 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 LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā norādītiem datiem zemesgabala „Žigulīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastrālā
vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 2900,00 LVL (divi tūkstoši deviņi simti lati) jeb
4126,33 EUR (četri tūkstoši viens simts divdesmit seši euro 33 centi), bet aktuālā kadastrālā
vērtība 5432,00 EUR (pieci tūkstoši četri simti trīsdesmit divi euro 00 centi).
Ievērojot minēto, zemesgabals „Žigulīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināms par
cenu 5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.; 8. un 37.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu
„Žigulīši”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4650 002 0014, platība 4,35 ha,
pārdodot to par nosacīto cenu 5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro 00 centi) [..].

2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2020.gada 18.martam nav veikusi pirkuma
maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar šī
lēmuma 1.punkta noteikumiem.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Par nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 7A, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu Jura Mātera iela 7A, Aucē,
Auces novadā, kadastra numurs 4605 037 3711, platība 1506 m2.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2018.gada 6.decembra
lēmumu, Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jura
Mātera iela 7A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 037 3711, platība 1506 m2, par ko
Auces pilsētas zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000584106 un izsniegta Zemesgrāmatu
apliecība.
Pašreiz zemes gabals gabalu Jura Mātera iela 7A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs
4605 037 3711, ir nodots nomas lietošanā [..], personas kods [..].
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi [..] ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo
zemes gabalu Jura Mātera iela 7A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 037 3711,
izsakot vēlmi nopirkt šo zemes gabalu.
Saskaņā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punkta un 26.panta 2.daļas
noteikumiem, šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktā kārtībā.
Vadoties no minētajiem apstākļiem, [..] ir tiesības ierosināt zemes gabala Jura Mātera
iela 7A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 037 3711, atsavināšanu.
Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkta
noteikumiem pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā
noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes
nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts
zemes nomas līgums.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā [..]
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu Jura Mātera iela 7A, Aucē, Auces novadā,
ar [..] noslēgts zemes nomas līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav nepieciešams
pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo
īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Saskaņā ar minētā zemes gabala 2019.gada 18.martā veikto tirgus novērtējumu, ko,
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem, veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma
vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), zemes gabala Jura Mātera iela 7A, Aucē,
Auces novadā, kadastra numurs 4605 037 3711, platība 1506 m2, tirgus vērtība ir noteikta
1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) apmērā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
12.punktu, līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala
nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā norādītiem datiem, zemesgabala Jura Mātera iela 7A, Aucē, Auces novadā, kadastra
numurs 4605 037 3711, kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 325,00 LVL (trīs simti
divdesmit pieci lati 00 santīmi) jeb 462,43 EUR (četri simti sešdesmit divi euro 43 centi), bet
aktuālā kadastrālā vērtība 944,00 EUR (deviņi simti četrdesmit četri euro 00 centi).
Ievērojot minēto, zemesgabals Jura Mātera iela 7A, Aucē, Auces novadā, kadastra
numurs 4605 037 3711, platība 1506 m2, atsavināms par cenu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci
simti euro 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu Jura
Mātera iela 7A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 037 3711, platība 1506 m2,
pārdodot to par nosacīto cenu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi)
apmērā [..], personas kods [..].

2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2020.gada 18.martam nav veicis pirkuma
maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar šī
lēmuma 1.punkta noteikumiem.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2019.gada 27.martā

Nr. 121
(prot.Nr.3, 15.§)

Par nekustamā īpašuma Puškina iela 39A, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu Puškina iela 39A, Aucē,
Auces novadā, kadastra numurs 4605 040 4015, platība 1990 m2.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
saskaņā ar Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2019.gada 11.janvāra lēmumu,
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Puškina
iela 39A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 040 4015, platība 1990 m2, par ko Auces
pilsētas zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. 100000585340 un izsniegta Zemesgrāmatu
apliecība.
Pašreiz zemes gabals gabalu Puškina iela 39A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs
4605 040 4015, ir nodots nomas lietošanā [..], personas kods [..].
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi [..] ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo
zemes gabalu Puškina iela 39A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 040 4015, izsakot
vēlmi nopirkt šo zemes gabalu.
Saskaņā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punkta un 26.panta 2.daļas
noteikumiem, šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
noteiktā kārtībā.
Vadoties no minētajiem apstākļiem, [..] ir tiesības ierosināt zemes gabala Puškina
iela 39A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 040 4015, atsavināšanu.
Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkta
noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi
zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir
noslēgts zemes nomas līgums.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā [..]
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu Puškina iela 39A, Aucē, Auces novadā, ar
[..] noslēgts zemes nomas līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav nepieciešams
pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo
īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama augstāk minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Saskaņā ar augstāk minētā zemes gabala 2019.gada 18.martā veikto tirgus novērtējumu,
ko, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem, veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma
vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), zemes gabala Puškina iela 39A, Aucē,
Auces novadā, kadastra numurs 4605 040 4015, platība 1990 m2, tirgus vērtība ir noteikta
2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi) apmērā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu,
līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala nosacītā cena
nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību
vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā norādītiem datiem, zemesgabala Puškina iela 39A, Aucē, Auces novadā, kadastra
numurs 4605 040 4015, kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 362,00 LVL (trīs simti
sešdesmit divi lati 00 santīmi) jeb 515,08 EUR (pieci simti piecpadsmit euro 8 centi), bet aktuālā
kadastrālā vērtība 2155,00 EUR (divi tūkstoši simts piecdesmit pieci euro 00 centi).
Ievērojot minēto, zemesgabals Puškina iela 39A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs
4605 040 4015, platība 1990 m2, atsavināms par cenu 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro
00 centi) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu un LR Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu Puškina
iela 39A, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 040 4015, platība 1990 m2, pārdodot
to par nosacīto cenu 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi) apmērā [..],
personas kods [..].

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2020.gada 18.martam nav veicis pirkuma
maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar šī
lēmuma 1.punkta noteikumiem.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2019.gada 27.martā

Nr. 122
(prot.Nr.3, 16.§)

Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 29-[..], Aucē, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokli [..], dzīvojamā mājā Kapsētas ielā 29,
Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 034 3405.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
[..] uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
[..], dzīvojamā mājā Kapsētas ielā 29, Aucē, Auces novadā.
Nekustamais īpašums Kapsētas ielā 29, Aucē, Auces novadā, kas sastāv no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 6 dzīvokļiem, zemesgabala un šķūņa, pieder Auces novada
pašvaldībai, par ko Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Auces pilsētas zemesgrāmatā
atvērts nodalījums Nr. 305.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta noteikumiem,
atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešās daļas
noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa
īpašumu, par kuru lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts
dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes
locekļiem.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta ceturtās daļas
noteikumiem īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa
īpašumu, ja:
1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai
kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;
2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
Minētajā īpašumā ir deklarēts īrnieks [..]. Auces novada pašvaldībā nav ziņu, ka [..] būtu
iemitinājis minētajā nekustāmajā īpašumā kādu ģimenes locekli.
Pret [..] nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
Ņemot vērā minēto tiesisko reglamentāciju, [..] ir tiesības ierosināt dzīvokļa [..],
dzīvojamā mājā Kapsētas ielā 29, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu
iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu.
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā
cena” skaidrojumu nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas
standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs.
Pamatojoties uz 2019.gada 13.februārī veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi sertificēta
nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma – dzīvokļa [..], dzīvojamā mājā Kapsētas ielā 29, Aucē,
Auces novadā, tirgus vērtība ir noteikta 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit euro 00 centi)
apmērā, ar pārdošanas termiņu 12 (divpadsmit) mēneši.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 4.panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45.pantu likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli [..],
dzīvojamā mājā Kapsētas ielā 29, Aucē, Auces novadā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa
23,6 m2 platībā un 236/1895 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa un zemesgabala, pārdodot to par nosacīto cenu
350,00 EUR (trīs simti piecdesmit euro 00 centi) [..]

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2020.gada 13.februārim nav veicis pirkuma
maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar šī
lēmuma 1.punkta noteikumiem.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2019.gada 27.martā

Nr. 123
(prot.Nr.3, 17.§)

Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba grafiku 2019.gada vasarā
Pamatojoties uz Auces novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju priekšlikumu par
darba grafiku jūnija – augusta mēnešos, saskaņā ar domes Izglītības, kultūras, jaunatnes un
sporta lietu komitejas 14.03.2019. lēmumu (prot. Nr.3), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba grafiku 2019.gada vasaras
mēnešiem:
Pirmsskolas izglītības
iestāde
(grupu skaits)
PII„Pīlādzītis”(3)
Dzirnavu iela 4, Auce
PII „Pīlādzītis” (3)
Ausmas iela 3, Auce
PII „Rūķīši” (3)
PII „Vecauce” (4)

2.

Darba laiks
2019.g. vasaras
periodā
7.00 – 18.15

Slēgtas grupas
jūnijā

jūlijā

augustā

3. 0 6. - 3. 07.

7.00 – 18.15

4.07.-31.07.

7.00 – 18.15
7.00 – 18.15

1.07.- 26.07.
1.08.-28.08.

Atļaut attiecīgajā laika periodā atvērtajām pirmsskolas izglītības iestādēm no 1. jūnija līdz
30.augustam uzņemt audzēkņus no slēgtajām pirmsskolas izglītības iestādēm.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2019.gada 27.martā

Nr. 124
(prot.Nr.3, 18.§)

Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības savstarpējo
norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Pamatojoties uz likuma” Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru
kabineta 2016.gada28.jūnija noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldības savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 7., 9.un 10.punktu, Auces novada
dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt viena izglītojamā izmaksas mēnesī pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanai
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2019.gada 1.janvāra saskaņā ar lēmuma
pielikumu (pielikums).

2.

Uzdot Auces novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai Z. Riekstiņai nodrošināt lēmuma
izpildi.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

Pielikums
Auces novada domes
27.03.2019. lēmumam Nr. 124
AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS izglītības iestāžu izdevumi 2019.gada
izdevumu aprēķinam uz vienu audzēkni atbislstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem
Rādītāju nosaukums
Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Mācību, darba un dienesta komandējumi
Pakalpojumu samaksa
pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
iestādes administratīvie izdevumi
remontdarbi un uzturēšanas izdevumi
informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
īres un nomas maksas
Krājumi, materiāli, resursi, biroja preces
biroja preces un inventārs
kurināmais un enerģētiskie materiāli
zāles, medicīnas preces
kārtējā remonta materiāli
uzturēšanas izdevumi
mācību līdzekļi un materiāli
Periodikas iegāde
Grāmatu iegāde
IZDEVUMI
Audzēkņu skaits (uz 01.01.2019)
Izdevumi gadā vienam audzēknim (euro)
Izdevumi mēnesī vienam audzēknim (euro)

EKK Kods
1100
1200
2100
2200
2210
2220
2230
2240
2250
2260
2300
2310
2320
2340
2350
2360
2370
2400
5200

PII Pīlādzītis
202954
54977
40
37668
815
17125
4216
12763
700
2049
10430
5500
0
100
1150
1080
2600
62
0
306131
108
2834.55
236.21

PII Vecauce
124581
29402
13
10885
448
5887
1244
3023
283
0
13161
4101
5040
51
800
684
2485
30
0
178072
61
2919.21
243.27

PII Rūķīši
90067
21302
83
22247
702
14621
450
6227
247
0
5518
3228
162
40
517
748
823
30
0
139247
52
2677.83
223.15

Auces vidusskola
283841
64982
235
134360
1307
86872
6648
37140
1869
524
39740
20856
0
455
7278
1697
9454
382
1614
525154
490
1071.74
89.31

Bēnes vidusskola
88137
22398
7
20372
934
8754
1430
8637
617
0
17828
7964
4500
136
4226
692
310
0
2420
151162
177
854.02
71.17

Izmaksu aprēķinā par vienu audzēkni nav iekļauti šādi izdevumi- pedagogu atalgojums (EKK 1119) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (EKK 1210), kuras piešķir mērķodāciju
no valsts budžeta , prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana (EKK 1148), darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi (EKK 1170), ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi un
darba braucieni (EKK 2120), transporta līdzekļu nomas maksa (EKK 2262), citi pakalpojumi (EKK 2270), degvielas izdevumi (EKK 2322), ēdināšanas izdevumi (EKK 2363), specifiskie materiāli un inventārs (EKK 2380), budžeta iestāžu nodokļu maksājumi (EKK 2500), bibliotēku krājumi (EKK 5233), kurus piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta.
Sagatavoja
Finanšu nodaļas vadītāja

____________________________

Z.Riekstiņa

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv
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Aucē
2019.gada 27.martā

Nr. 125
(prot.Nr.3, 19.§)

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

Izdarīt grozījumus Auces novada Sociālā dienesta štatu sarakstā, papildinot štatu sarakstu ar
vienu amata vienību - Aprūpētājs (profesijas klasifikatora kods 5322 02); 1 amata vienība.

2.

Lēmuma izpildi uzdot veikt Auces novada Sociālā dienesta vadītājai E. Mežulei.

3.

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

4.

Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.aprīli.
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Nr. 126
(prot.Nr.3, 20.§)
Par Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes
darbinieku amatu saraksta apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, Valsts un pašvaldība
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.pantu, Ministru kabineta 30.11.2010.
noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta
29.01.2013. noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” IV.daļu, Auces novada domes un
pašvaldības iestāžu darbinieku darba atlīdzības nolikumu (apstiprināts ar Auces novada domes
24.01.2018. lēmumu Nr.41 (prot.Nr.1, 41.§)) un pamatojoties uz domes Finanšu komitejas
20.03.2019. lēmumu (prot.Nr.4), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes darbinieku amatu sarakstu.

2.

Atzīt par spēku zaudējušu Auces novada domes 2010.gada 25.augusta sēdē apstiprināto
Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstu (prot.Nr.8, 31.§).
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APSTIPRINĀTS
ar Auces novada domes 27.03.2019.
lēmumu Nr.126 (prot.Nr.3, 20.§)

AUCES NOVADA LIELAUCES PAGASTA PĀRVALDES DARBINIEKU
AMATU SARAKSTS

Amats

Profesiju
klasifikatora
kods

Amatu
saime;
līmenis

Algu
grupa

Amata
vienību
skaits

1;IVA
18.3;II
13;I

13
7
1

1.0
0.6
1.0

18.3;II
13;I

7
1

0.6
1.7

13;IV
13;I

5
1

0.5
1.0

13;II.A

2

1.5

1;IIB

12

0.5

9214 03

13;II.A

2

2.0

8182 04

13;II.A

2

2.0

Lielauces pagasta pārvalde
Pārvaldes vadītāja
121323
Lietvedis
334104
Apkopēja
911201
Īles pagasta Klientu apkalpošanas punkts
Lietvedis
334104
Apkopēja
911201
Lielauces teritorijas labiekārtošana
Elektriķis
741101
Apkopēja
911201
Ārpusštata amati
Labiekārtošanas strādnieks
9214 03
Īles pagasta teritorijas labiekārtošana
Komunālās saimniecības vadītājs
121903
Labiekārtošanas strādnieks
Ārpusštata amati
Apkures krāšņu kurinātājs
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2019.gada 27.martā

Nr. 138
(prot.Nr.3, 32.§)

Par aizdevuma ņemšanu SIA “Auces komunālie pakalpojumi”
projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces
aglomerācijas robežās” būvdarbu un autoruzraudzības līdzfinansējumam
Pamatojoties uz SIA “Auces komunālie pakalpojumi” ES KF projekta “Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” (Nr.5.3.1.0/17/I/015) ietvaros
noslēgtajiem līgumiem un Auces novada pašvaldības dalību projekta īstenošanā, saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”
un likumu “Par budžeta un finanšu vadību”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Auces
novada pašvaldībai ņemt vidēja termiņa aizņēmumu Valsts kasē 2022588 euro apmērā uz
20 gadiem ar Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi un atlikto pamatsummas
maksājumu sākot ar 2021.gadu, projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” (Nr. 5.3.1.0/17/I/015) būvdarbu un
autoruzraudzības līdzfinansējumam, ieguldot saņemto aizņēmumu SIA “AUCES
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, reģistrācijas numurs 45103000574, pamatkapitālā
projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas
robežās” (Nr. 5.3.1.0/17/I/015) ietvaros izpildīto darbu apmaksai.

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
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Nr. 139
(prot.Nr.3, 33.§)

Par aizdevuma ņemšanu projekta “Ceļa Nr.614 “P104-Lielvaicēni-Slavietiņas”
posma pārbūve” priekšfinansējumam un līdzfinansējumam
Īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Ceļa Nr.614 “P104-LielvaicēniSlavietiņas” posma pārbūve” Nr.18-06-A00702-000055, veiktā iepirkuma un noslēgto līgumu
rezultātā tika precizētas projekta kopējās izmaksas, kas ievērojami pārsniedz pašvaldības budžetā
plānoto finansējuma apjomu. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut
2019.gadā Auces novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 126181 EUR apmērā uz
5 gadiem ar Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi ar atlikto pamatsummas maksājumu
uz vienu gadu projekta “Ceļa Nr.614 “P104-Lielvaicēni-Slavietiņas” posma pārbūve”
Nr.18-06-A00702-000055 priekšfinansējumam un līdzfinansējumam.
2. Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
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Nr. 140
(prot.Nr.3, 34.§)

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu zemes vienībai Vecauces pagastā
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 21.03.2019. vēstuli Nr.2-04-Z/195, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” III daļas 17.7.punktu un IV daļu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4625 001 0139 platību – 0,06 ha.

2.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4625 001 0139, platība 0,06 ha – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).
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Nr. 141
(prot.Nr.3, 35.§)
Par pašvaldības izglītības iestāžu tīkla attīstību

Auces novada pašvaldība, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par pašvaldības izglītības
iestāžu tīkla attīstību”, konstatēja:
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli
Nr.4-7e/19/556 “Par izglītības iestāžu tīkla attīstību” ar aicinājumu izvērtēt un iesniegt Auces
novada pašvaldības redzējumu par pašvaldības izglītības stratēģiju un izglītības iestāžu tīkla
attīstību turpmāko trīs gadu periodā.
Auces novada pašvaldība ir nodibinājusi un pašvaldības teritorijā darbojas divas
izglītības iestādes - Auces vidusskola un Bēnes vidusskola.
Saskaņā ar Auces novada pašvaldības administrācijas ierosināto Auces novada
pašvaldības izglītības iestāžu tīkla attīstības plāna koncepciju Auces novada pašvaldības
teritorijā ir saglabājama viena vidusskola – Auces vidusskola, bet Bēnes vidusskola turpmāko
trīs gadu periodā ir reorganizējama par pamatskolu.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot,
reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes.
Ņemot vērā norādīto, izvērtējot Auces novada pašvaldības izglītības iestāžu tīkla
attīstības plāna projektu, vadoties no Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem
Nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē” un Auces novada domes Izglītības kultūras,
jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās komitejas atzinuma, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepciju
(pielikumā pie lēmuma);

2.

Uzdot Auces novada pašvaldības administrācijas Izglītības, kultūras un sporta nodaļai
nodrošināt apstiprinātās koncepcijas iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijā.
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Pielikums
Auces novada domes 27.03.2019. lēmumamNr.141
9prot.Nr.3, 35.§)

Auces novada pašvaldības izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcija
Reorganizācijas/ likvidācijas veids
(atzīmēt atbilstošo)

Izglītības
iestādes
nosaukums

Vai
izglītības
iestādes
darbībā
tiek
plānotas
izmaiņas?

Bēnes
vidusskola

Jā

Auces
vidusskola

Nē

Vai izglītības
iestādē šajā
plānošanas
periodā
veiktas (vai
paredzētas)
ERAF
investīcijas
(piem. SAM
8.1.2.)?
Nē

Nē

Plānotais
reorganizācijas/
likvidācijas laiks

Uzsākt
01.09.2020*
Nē

Izglītības
iestādes
nosaukums
(rezultāts)

Reorganizācija,
mainot īstenoto
izglītības pakāpi

Reorganizācija
apvienojot

Izglītības
iestādes
pievienošana
citai izglītības
iestādei

pamatskola

Nē

Nē

Nē

Bēnes
pamatskola

Nē

Nē

Nē

Nē

Auces
vidusskola

* ieviešot jauno mācību saturu vispārējā vidējā izglītībā, neuzņemt izglītojamos vidusskolas 10.klasē

Izglītības
iestādes
likvidācija

57

Plānotā iestādes specializācija vidējās izglītības pakāpē
Izglītības iestādes
nosaukums

Mācību jomas, kurās plānota specializācija vidējās izglītības pakāpē

Auces vidusskola

▪ Dabaszinātņu mācību joma;
▪ Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
▪ Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma (iekļaujot valsts aizsardzības mācību)
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