LATVIJAS REPUBLIKA

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

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 1
Aucē

2020.gada 6.janvārī

Sēde sasaukta plkst.16.00.
Sēdi atklāj plkst.16.00.

Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.

Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Auces novadā.
Par nekustamā īpašuma “Imantas” – 6, Īles pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma Ezera iela 3 – 3, Bēne, Bēnes pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma “Irbēni” – 7, Vecauces pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma Tehnikas iela 12, Auce, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Ģirts Ante, Juris Ābele, Valdis Bergmanis, Māris Eihmanis, Gundars Freimanis, Arnis
Hofmanis, Aija Jostsone, Gints Kaminskis, Vija Keršus, Sintija Liekniņa, Andris Smilga, Indra
Špela.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja vietniece Ilze Ozoliņa, Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs, jurists Ivars
Gorskis.
Nepiedalās – deputāts Kristaps Krapauskis, neierašanās iemesls – aizņemts pamatdarbā;
deputāte Inita Sabule, neierašanās iemesls – personisks; deputāts Aigars Vernis, neierašanās
iemesls – personisks.
1.§
Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Auces novadā
(ziņo: I.Gorskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis, V.Keršus, S.Liekniņa, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.1 „Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Auces novadā”. Lēmums
pievienots protokolam.
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2.§
Par nekustamā īpašuma “Imantas” – 6, Īles pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis, V.Keršus, S.Liekniņa, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.2 „Par nekustamā īpašuma “Imantas” – 6, Īles pagasts, izsoles rezultātu
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
3.§
Par nekustamā īpašuma Ezera iela 3 – 3, Bēne, Bēnes pagasts, izsoles rezultātu
apstiprināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis, V.Keršus, S.Liekniņa, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.3 „Par nekustamā īpašuma Ezera iela 3 – 3, Bēne, Bēnes pagasts, izsoles
rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
4.§
Par nekustamā īpašuma “Irbēni” – 7, Vecauces pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis, V.Keršus, S.Liekniņa, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.4 „Par nekustamā īpašuma “Irbēni” – 7, Vecauces pagasts, izsoles rezultātu
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
5.§
Par nekustamā īpašuma Tehnikas iela 12, Auce, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis, V.Keršus, S.Liekniņa, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.5 „Par nekustamā īpašuma Tehnikas iela 12, Auce, izsoles rezultātu
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.10.
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
2020.gada 6.janvārī

Nr. 1
(prot.Nr.1, 1.§)

Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Auces novadā
Auces novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par parakstu vākšanas vietas
noteikšanu Auces novadā, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par
apturēto likumu „Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un
„Grozījums likumā „Par pašvaldībām”” atcelšanu.
Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada dome ir saņēmusi Centrālās vēlēšanu komisijas 2019.gada 27.decembra
rīkojumu Nr. 173 „Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, saskaņā ar kuru
Centrālā vēlēšanu komisija ir uzdevusi visām republikas pilsētu un novadu domēm līdz
2020.gada 10.janvārim noteikt parakstu vākšanas vietas, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas
nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu „Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likumā” un „Grozījums likumā „Par pašvaldībām”” atcelšanu.
Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Baiba Kronberga ir ierosinājusi noteikt
Auces novadā vienu parakstu vākšanas vietu – Auces novada pašvaldības telpās adresē: Jelgavas
iela 1, Auce, Auces novads.
Ievērojot norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”
7.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu
„Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un „Grozījums
likumā „Par pašvaldībām”” atcelšanu, noteikt šādu parakstu vākšanas vietu Auces novada
pašvaldībā:
Auces novada pašvaldības telpās, Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads.
2. Izlikt paziņojumus par parakstu vākšanas vietu un laiku Auces novada pašvaldības un
pagasta pārvalžu ēkās, parakstu vākšanas vietā, kā arī publicēt paziņojumus pašvaldības izdotajā
informatīvajā izdevumā „Auces Novada Vēstis” un tīmekļa vietnē www.auce.lv.
3. Lēmuma izpildi uzdot Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Baibai
Kronbergai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram
Aldim Lerham.
Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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LĒMUMS
Aucē
2020.gada 6.janvārī

Nr. 2
(prot.Nr.1, 2.§)

Par nekustamā īpašuma “Imantas” – 6, Īles pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Imantas”
- 6, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4664 900 0053, atsavināšanu, un konstatējot, ka
izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu
nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma
atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2019.gada 16.decembrī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Imantas” - 6, Īles pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Imantas” - 6, Īles pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 4664 900 0053, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 46,8 m2 platībā
un 468/5256 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas, šķūņa, noliktavas un zemes gabala, mantas nosolītājam [..] par viņa nosolīto
un samaksāto pirkuma maksu 730,00 EUR (septiņi simti trīsdesmit euro 00 centi).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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LĒMUMS
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2020.gada 6.janvārī

Nr. 3
(prot.Nr.1, 3.§)
Par nekustamā īpašuma Ezera iela 3 – 3, Bēne,
Bēnes pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ezera
iela 3-3, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 900 0250, atsavināšanu, un
konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles
procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena
nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2019.gada 16.decembrī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Ezera iela 3 - 3, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ezera iela 3 - 3,
Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 900 0250, kas sastāv no divistabu
dzīvokļa 37,4 m2 platībā un 374/1419 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala, mantas nosolītājai [..] par viņas nosolīto
un samaksāto pirkuma maksu 520,00 EUR (pieci simti divdesmit euro 00 centi).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
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LĒMUMS
Aucē
2020.gada 6.janvārī

Nr. 4
(prot.Nr.1, 4.§)
Par nekustamā īpašuma “Irbēni” – 7,
Vecauces pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Irbēni” - 7, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4625 900 0274, atsavināšanu, un
konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles
procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena
nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2019.gada 16.decembrī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Irbēni” - 7, Vecauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Irbēni” - 7, Vecauces
pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4625 900 0274, kas sastāv no divistabu dzīvokļa
48,9 m2 platībā un 489/5874 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, mantas nosolītājam [..] par viņa nosolīto
un samaksāto pirkuma maksu 430,00 EUR (četri simti trīsdesmit euro 00 centi).

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
2020.gada 6.janvārī

Nr. 5
(prot.Nr.1, 5.§)

Par nekustamā īpašuma Tehnikas iela 12, Auce, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tehnikas
iela 12, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 048 4805, atsavināšanu, un konstatējot, ka:
1) izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2) par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība;
3) izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma atsavināšanai;
4) izsoles noteikumi paredz iespēju pircējam pirkuma maksu pilnā apmērā nomaksāt
divdesmit četru mēnešu laikā;
5) mantas nosolītājam SIA “MILUR”, reģistrācijas numurs 43603062830, nav nodokļu, tai
skaitā nodevu un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu, parāda,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2019.gada 16.decembrī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Tehnikas iela 12, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tehnikas iela 12, Auce,
Auces novads, kadastra numurs 4605 048 4805, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4605 048 4805, platība 0,7977 ha, un uz tās esošām divām būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 4605 048 4805 001 un 4605 048 4805 002, mantas nosolītājam [..] par tā nosolīto
pirkuma maksu 111 000 EUR (viens simts vienpadsmit tūkstoši euro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

