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. 10
Aucē

2020.gada 22.jūlijā

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.00.
Izsludinātā darba kārtība:
1. Par autoceļu uzturēšanas klašu apstiprināšanu.
2. Par Dobeles novada Centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas
statusam
3. Par projektu “Ģimenes ārstu prakšu pieejamības uzlabošana Bēnes pagastā”.
4. Par dalību projektā “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”.
5. Par adreses piešķiršanu Auces novadā.
6. Par ceļa servitūta izbeigšanu nekustamajam īpašumam “Kastaņas”, Lielauces pagastā, Auces
novadā.
7. Par nekustamā īpašuma “Ukru ezers”, Ukru pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma “Cepļi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma Bēnes iela 13 – 7, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma “Ezermaļi” – 8, Lielauce, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
11. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma
pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un
ūdensapgādes tīkliem” realizācijai.
12. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
pamatkapitāla palielināšanu.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Protokolē – lietvedības sekretāre Dace Stauģe.
Piedalās –
Deputāti: Ģirts Ante, Juris Ābele, Māris Eihmanis, Arnis Hofmanis, Gints Kaminskis,
Vija Keršus, Inita Sabule, Andris Smilga, Indra Špela.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja Ilze Ozoliņa, Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs, Izglītības nodaļas
vadītāja Valda Zvirbule, jurists Rolands Broks, sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Lapiņa.
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Nepiedalās – deputāts Valdis Bergmanis, neierašanās iemesls – aizņemts pamatdarbā, deputāts
Gundars Freimanis, neierašanās iemesls – aizņemts pamatdarbā; deputāte Aija Jostsone,
neierašanās iemesls – aizņemta pamatdarbā; Kristaps Krapauskis, neierašanās iemesls – aizņemts
pamatdarbā, deputāte Sintija Liekniņa, neierašanās iemesls – aizņemta pamatdarbā; Aigars
Vernis, neierašanās iemesls – aizņemts pamatdarbā.
Sēdes vadītāja ierosina grozīt izsludināto sēdes darba kārtību, izslēdzot no darba kārtības
7.jautājumu “Par nekustamā īpašuma “Ukru ezers”, Ukru pagastā, Auces novadā, atsavināšanu”.
Minētais jautājums izslēdzams no darba kārtības, jo laika periodā pēc Finanšu komitejas sēdes, ir
atklājušies jauni apstākļi, kuru dēļ jautājums vēlreiz nododams atkārtotai izskatīšanai Finanšu
komitejas sēdē.
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, 7.jautājums tiek izslēgts no darba
kārtības.
Darba kārtība:
1. Par autoceļu uzturēšanas klašu apstiprināšanu.
2. Par Dobeles novada Centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās
bibliotēkas statusam
3. Par projektu “Ģimenes ārstu prakšu pieejamības uzlabošana Bēnes pagastā”.
4. Par dalību projektā “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”.
5. Par adreses piešķiršanu Auces novadā.
6. Par ceļa servitūta izbeigšanu nekustamajam īpašumam “Kastaņas”, Lielauces pagastā,
Auces novadā.
7. Par nekustamā īpašuma “Cepļi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma Bēnes iela 13 – 7, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma “Ezermaļi” – 8, Lielauce, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
10. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma
pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un
ūdensapgādes tīkliem” realizācijai.
11. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
pamatkapitāla palielināšanu.

1.§
Par autoceļu uzturēšanas klašu apstiprināšanu
(ziņo: D.Meldere; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis,
V.Keršus, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 204 „Par autoceļu uzturēšanas klašu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
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2.§
Par Dobeles novada Centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās
bibliotēkas statusam
(ziņo: V.Zvirbule; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis,
V.Keršus, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 205 „Par Dobeles novada Centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu
reģiona galvenās bibliotēkas statusam”. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par projektu “Ģimenes ārstu prakšu pieejamības uzlabošana Bēnes pagastā”
(ziņoI.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis,
V.Keršus, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 206 „Par projektu “Ģimenes ārstu prakšu pieejamības uzlabošana Bēnes
pagastā””. Lēmums pievienots protokolam.

4.§
Par dalību projektā “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis,
V.Keršus, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 207 „Par dalību projektā “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa
uzlabošanai””. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par adreses piešķiršanu Auces novadā
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis,
V.Keršus, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 208 „Par adreses piešķiršanu Auces novadā”. Lēmums pievienots
protokolam.
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6.§
Par ceļa servitūta izbeigšanu nekustamajam īpašumam “Kastaņas”, Lielauces pagastā,
Auces novadā
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis,
V.Keršus, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 209 „Par ceļa servitūta izbeigšanu nekustamajam īpašumam “Kastaņas”,
Lielauces pagastā, Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par nekustamā īpašuma “Cepļi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis,
V.Keršus, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 210 „Par nekustamā īpašuma “Cepļi”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

8.§
Par nekustamā īpašuma Bēnes iela 13 – 7, Auce, Auces novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis,
V.Keršus, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 211 „Par nekustamā īpašuma Bēnes iela 13 – 7, Auce, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par nekustamā īpašuma “Ezermaļi” - 8, Lielauce, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis,
V.Keršus, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 212 „Par nekustamā īpašuma “Ezermaļi” - 8, Lielauce, Lielauces pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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10.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma
pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un
ūdensapgādes tīkliem” realizācijai
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis,
V.Keršus, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 213 „Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Atbalsta pasākumi iedzīvotāju
nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem
kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem” realizācijai”. Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
pamatkapitāla palielināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Ģ.Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis,
V.Keršus, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 214 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI” pamatkapitāla palielināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.15.30.

Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

Protokols parakstīts ________________

V. Keršus
D. Stauģe

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 22.jūlijā

Nr. 204
(prot.Nr.10, 1.§)
Par autoceļu uzturēšanas klašu apstiprināšanu

Auces novada dome, izskatot Auces novada domes Attīstības, plānošanas un vides
pastāvīgās komitejas iesniegto lēmuma projektu par Auces novada pašvaldības atbildīgā
speciālista par pašvaldības autoceļiem sagatavotā autoceļu saraksta ar uzturēšanas klasēm
apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.punktu, kas nosaka, ka
autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no
1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim), pašvaldību
autoceļiem apstiprina attiecīgā pašvaldība, un 15.2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība informē
autoceļu lietotājus par noteiktajām autoceļu uzturēšanas klasēm publicējot informāciju
pašvaldības tīmekļa vietnē, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Auces novada pašvaldības autoceļu sarakstus autoceļu uzturēšanas klasēm
ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz
31.oktobrim) (lēmuma pielikumā).
2. Informāciju par noteiktajām autoceļu uzturēšanas klasēm publicēt pašvaldības tīmekļa
vietnē www.auce.lv.
3. Lēmuma izpildi uzdot veikt Auces novada pašvaldības atbildīgajam speciālistam par
pašvaldības autoceļiem. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Auces novada pašvaldības
izpilddirektoram.

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 22.jūlijā

Nr. 205
(prot.Nr.10, 2.§)

Par Dobeles novada Centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu
reģiona galvenās bibliotēkas statusam
Auces novada pašvaldība 13.07.2020. ir saņēmusi Latvijas bibliotēku padomes vēstuli
Nr.8.3-1/1302 „Par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju” ar aicinājumu Auces
novada pašvaldībai pieņemt lēmumu par Dobeles novada Centrālās bibliotēkas atkārtotu
izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam. Vēstulē norādīts, ka saskaņā ar Bibliotēku
likuma 12.pantu, 2014.gadā akreditētā Dobeles novada Centrālā bibliotēka šobrīd sekmīgi pilda
reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Dobeles novada, Auces novada un Tērvetes novada
pašvaldību bibliotēkām. 2020.gadā Dobeles novada Centrālajai bibliotēkai plānota atkārtota
akreditācija. Līdz kultūras ministra lēmuma pieņemšanai par atkārtotu Dobeles novada Centrālās
bibliotēkas akreditāciju Dobeles novada Centrālā bibliotēka turpina pildīt reģiona galvenās
bibliotēkas funkcijas reģionā. Saskaņā ar Bibliotēku likuma 12.panta otrajā daļā noteikto,
Latvijas Bibliotēku padome iesaka atkārtotai akreditācijai reģionā galvenās bibliotēkas statusam
Dobeles novada, Auces novada un Tērvetes novada pašvaldību bibliotēkām izvirzīt Dobeles
novada Centrālo bibliotēku.
Vadoties no norādītā, izvērtējot lūgumu un Dobeles novada Centrālās bibliotēkas
līdzšinējo darbību reģiona galvenās bibliotēkas statusā, pamatojoties uz likuma ”Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu Auces
novada dome NOLEMJ:
Atkārtoti izvirzīt Dobeles novada Centrālo bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas
statusam.
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 22.jūlijā

Nr. 206
(prot.Nr.10, 3.§)

Par projektu “Ģimenes ārstu prakšu pieejamības uzlabošana Bēnes pagastā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr.585 „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, 4. kārta,
1. apakškārtas 2. uzsaukums (ģimenes ārstu prakšu attīstība)”, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Attīstības, plānošanas un vides
komitejas sēdes (15.07.2020.) lēmumu un Finanšu komitejas sēdes (15.07.2020.) lēmumu, Auces
novada dome, NOLEMJ:
1. Sagatavot Auces novada pašvaldības projekta “Ģimenes ārstu prakšu pieejamības
uzlabošana Bēnes pagastā” 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 16 000,00 EUR (Sešpadsmit
tūkstoši euro 00 centi), no tā 13 600,00 EUR (Trīspadsmit tūkstoši seši simti euro
00 centi) Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, valsts budžeta dotācija –
1 440.00 EUR (Viens tūkstotis četri simti četrdesmit euro 00 centi) un Auces novada
pašvaldības finansējums – 960,00 EUR (Deviņi simti sešdesmit euro 00 centi);
1.2. projekta īstenošanai nepieciešamo Auces novada pašvaldības līdzfinansējumu
960,00 EUR (Deviņi simti sešdesmit 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 realizāciju saistītos dokumentus, viņas prombūtnes gadījumā - Auces novada
domes priekšsēdētāja vietnieku.
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 22.jūlijā

Nr. 207
(prot.Nr.10, 4.§)

Par dalību projektā “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos
biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”
Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Apsaimniekošanas pasākumu
veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības
stāvokļa uzlabošanai”, konstatēja, ka:
Auces novada pašvaldība, kopā ar projekta vadošo partneri Dabas aizsardzības pārvaldi
un pārējām projektā iesaistītajām institūcijām un pašvaldībām no Latvijas plāno iesaistīties
Kohēzijas fonda projektā, kura specifiskais atbalsta mērķis/pasākuma atlases kārtas numurs:
5.4.3. Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīgā statusa atjaunošanai.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3 529 411 eiro, tajā skaitā Kohēzijas fonda
finansējums 3 000 000 eiro un valsts budžeta finansējums 529 411 eiro. Plānotais projekta
īstenošanas ilgums ir ne ilgāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta vadošais partneris un projekta īstenotājs ir Dabas aizsardzības pārvalde. Auces
novada pašvaldība projektā piedalītos kā sadarbības partneris un zemes īpašnieks bez projekta
realizācijas finansējuma.
Projekta ietvaros tiktu sakopta Bēnes aleja un novērsta koku bīstamība, nodrošinot
labvēlīgu aizsardzības statusu un dzīvotņu apsaimniekošanu īpaši aizsargājamai kukaiņu sugaiLapkoku praulgrauzis.
Izvērtējot projekta realizācijas lietderību un ieguvumus, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, ievērojot Attīstības, plānošanas un vides
komitejas sēdes (15.07.2020.) lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Auces novada pašvaldības dalību projektā “Apsaimniekošanas pasākumu
veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības
stāvokļa uzlabošanai” kā projekta sadarbības partnerim bez projekta realizācijas finansējuma.
2. Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Viju Keršus parakstīt ar projekta
īstenošanu saistītos dokumentus, viņas prombūtnes gadījumā - Auces novada domes
priekšsēdētāja vietnieku Ģirtu Anti.
3. Par projekta koordinatoru nozīmēt Auces novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju
Ilmāru Matveju.
Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA
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LĒMUMS
Aucē
2020.gada 22.jūlijā

Nr. 208
(prot.Nr.10, 5.§)
Par adreses piešķiršanu Auces novadā

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” un saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 15.07.2020. lēmumu,
Auces novada dome NOLEMJ:
Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4650 004 0071 un uz tās esošai būvei ar
kadastra apzīmējumu 4650 004 0071 001 – “Brīvnieki”, Bēnes pag., Auces nov., LV-3714.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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LĒMUMS
Aucē
2020.gada 22.jūlijā

Nr. 209
(prot.Nr.10, 6.§)
Par ceļa servitūta izbeigšanu nekustamajam
īpašumam “Kastaņas”, Lielauces pagastā, Auces novadā

Auces novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma “Kastaņas”, Lielauces pagasts,
Auces novads, īpašnieka [..] iesniegumu par ceļa servitūta dzēšanu nekustamā īpašuma
“Kastaņas”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4676 004 0182, zemes vienībās
ar kadastra apzīmējumiem 4676 004 0182 un 4676 004 0202.
Izskatot norādīto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
[..] pieder nekustamais īpašums “Kastaņas”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4676 004 0182, kas sastāv no trim zemes vienībām, kopplatība 3,3 ha. [..] īpašuma
tiesības reģistrētas Lielauces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [..].
Nekustamā īpašuma “Kastaņas”, Lielauces pagasts, Auces novads, zemesgrāmatas
nodalījuma III daļas 1.iedaļā ierakstītas lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu, tai
skaitā: “1.1. Atzīme – 050203 – servitūts ar tiesību uz braucamo ceļu par labu nekustamajam
īpašumam ar kadastra Nr.4676 004 0073 0,03 ha; 2.1 Atzīme – 050203 – servitūts ar tiesību uz
braucamo ceļu par labu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.4676 004 0073 0,023 ha”.
Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4676 004 0073 ir Auces novada pašvaldībai
piederošs nekustamais īpašums “Ezerauči”, Lielauces pagasts, Auces novads, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4676 004 0265. Auces novada pašvaldības
īpašuma tiesības reģistrētas Lielauces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000091170.
Saskaņā ar Civillikuma 1237.panta 1.punktu, kā personālie, tā reālie servitūti izbeidzas ar
atteikšanos no tiem.
Nekustamā īpašuma “Kastaņas”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4676 004 0182, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 4676 004 0182 un 4676 004 0202
nodibinātie ceļa servitūti nav nepieciešami piekļuves nodrošināšanai Auces novada pašvaldībai
piederošajam nekustamajam īpašumam “Ezerauči”, Lielauces pagasts, Auces novads, un ilgstoši
netiek izmantoti. Dabā servitūta ceļš nav izbūvēts un kā būve neeksistē.
Vadoties no norādītā, ievērojot lietderību un samērīgumu, tā kā neizmantotais servitūta
ceļš nav nepieciešams un nepamatoti apgrūtina nekustamo īpašumu „“Kastaņas”, Lielauces
pagasts, Auces novads, neizmantotais ceļa servitūts ir izbeidzams.
Izvērtējot iepriekš norādīto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1131. un 1237.pantiem, Auces
novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt un dzēst no Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas un
zemesgrāmatas ceļa servitūtu zemes vienībā “Kastaņas”, Lielauces pagasts, Auces novads,
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kadastra apzīmējums 4676 004 0182 (1.1. Atzīme – 050203 – servitūts ar tiesību uz braucamo
ceļu par labu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.4676 004 0073 0,03 ha).
2. Izbeigt un dzēst no Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas un
zemesgrāmatas ceļa servitūtu zemes vienībā “Kastaņas”, Lielauces pagasts, Auces novads,
kadastra apzīmējums 4676 004 0202 (2.1 Atzīme – 050203 – servitūts ar tiesību uz braucamo
ceļu par labu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.4676 004 0073 0,02 ha).
3. Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju noslēgt vienošanos par servitūta izbeigšanu
atbilstoši lēmuma nosacījumiem.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA
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LĒMUMS
Aucē
2020.gada 22.jūlijā

Nr. 210
(prot.Nr.10, 7.§)
Par nekustamā īpašuma “Cepļi”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Cepļi”,
Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4694 005 0208, 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 2020.gada 2.jūnijā notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Cepļi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Cepļi”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 4694 005 0208, mantas nosolītājam [..] par viņa nosolīto cenu
4200,00 EUR (četri tūkstoši divi simti euro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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LĒMUMS
Aucē
2020.gada 22.jūlijā

Nr. 211
(prot.Nr.10, 8.§)
Par nekustamā īpašuma Bēnes iela 13 – 7, Auce,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Bēnes iela
13 - 7, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 900 0580, 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 2020.gada 14.jūlijā notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Bēnes iela 13 - 7, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Bēnes iela 13 - 7, Auce,
Auces novads, kadastra numurs 4605 900 0580, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 27,3 m2
platībā un 273/3022 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas, diviem šķūņiem un zemes gabala, mantas nosolītājam [..] par viņa nosolīto un
samaksāto pirkuma maksu 1050 EUR (viens tūkstotis piecdesmit euro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA
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LĒMUMS
Aucē
2020.gada 22.jūlijā

Nr. 212
(prot.Nr.10, 9.§)

Par nekustamā īpašuma “Ezermaļi” - 8, Lielauce, Lielauces pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Ezermaļi” - 8, Lielauce, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4676 900 0039,
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 2020.gada 14.jūlijā notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Ezermaļi” - 8, Lielauce, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ezermaļi” - 8,
Lielauce, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4676 900 0039, sastāvošu no
divistabu dzīvokļa 53,5 m2 platībā un 534/310848 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, mantas nosolītājam [..] par viņas
nosolīto un samaksāto pirkuma maksu 1050 EUR (viens tūkstotis piecdesmit euro).

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 22.jūlijā

Nr. 213
(prot.Nr.10, 10.§)

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma
pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un
ūdensapgādes tīkliem” realizācijai
Izskatot iesniegto lēmuma projektu par aizņēmuma ņemšanu projekta “Atbalsta pasākumi
iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem
kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem” realizācijai, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Auces novada domes pieņemtajiem lēmumiem, Auces novada pašvaldība,
atbilstoši Auces novada pašvaldības 2020.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 6 “Auces
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” noteiktajai kārtībai, plāno īstenot
investīciju projektu “Atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem”.
Investīciju projektā tiek plānots ieguldīt pašvaldības līdzfinansējumu 167 500.00 EUR
(viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā, kas varētu tikt finansēts
ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā jau ir
iesniegts investīciju projekta pieteikums. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
pozitīva lēmuma gadījumā ir nepieciešams sagatavot pieteikumu aizņēmuma saņemšanai Valsts
kasē.
Vadoties no norādītā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma pārejas noteikumu 20.punktu un LR MK 2020.gada 12.maija noteikumiem Nr. 278
“Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās
situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, Auces novada
dome NOLEMJ:
1. Projekta apstiprināšanas gadījumā, lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomi atļaut:
1.1 2020.gadā Auces novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 37 688.00 EUR
(trīsdesmit septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi euro 00 centi) apmērā uz
5 gadiem ar Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi ar atlikto pamatsummas
maksājumu uz vienu gadu projekta “Atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma
pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un
ūdensapgādes tīkliem” līdzfinansējumam;
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1.2 2021.gadā Auces novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 87 937.00 EUR
(astoņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi euro 00 centi) apmērā uz
5 gadiem ar Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi ar atlikto pamatsummas
maksājumu uz vienu gadu projekta “Atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma
pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un
ūdensapgādes tīkliem” līdzfinansējumam.
2. Lūgt Dobeles novada pašvaldībai un Dobeles novadā apvienojamo pašvaldību finanšu
komisijai sniegt saskaņojumu aizņēmuma ņemšanai saskaņā ar šī lēmuma nosacījumiem.
3. Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

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 22.jūlijā

Nr. 214
(prot.Nr.10, 11.§)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pamatkapitāla palielināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, kas cita
starpā nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt
kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās, 21.panta pirmo daļu, kas
cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 63.panta pirmās daļas
1.punktu, kas nosaka, ka sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jauno daļu, ņemot vērā
Auces novada domes 29.08.2018. lēmumu “Par projektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”, Auces novada domes Finanšu komitejas
sēdes atzinumu, un tādus faktiskos apstākļus, ka ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
paplašināšanas darbu veikšanas Auces aglomerācijas robežās projekta sekmīgai realizācijai,
papildus šajā projektā jau apstiprinātajām un finansētajām aktivitātēm ir nepieciešams izbūvēt
pašteces kanalizācijas tīklu Auces pilsētas Jura Mātera ielā, kanalizācijas tīklu Auces pilsētā uz
Dzirnavu ielu un Bēnes pagasta Jelgavas ielā 6, kā arī izbūvēt ūdensvada atzarus Vītiņu pagasta
Dārza ielā un Auces pilsētas Bēnes un Puškina ielās, kanalizācijas remonts Miera ielā 6, izbūvēt
ūdensvada pieslēgumu Auces pilsētas kapličai. Būvdarbu apjomu izbūvei ir nepieciešams
piesaistīt Auces novada pašvaldības līdzfinansējumu 56 561.93 EUR (piecdesmit seši tūkstoši
pieci simti sešdesmit viens euro 93 centi) apmērā. Būvdarbiem nepieciešamais pašvaldības
līdzfinansējums piesaistāms, veicot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI”, vienotais reģistrācijas numurs 45103000574, pamatkapitāla palielināšanu,
proti, palielinot pašvaldībai piederošo kapitāla daļu skaitu, veicot ieguldījumu, kurš sastāv no
naudas līdzekļiem 56 561.93 EUR (piecdesmit seši tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro
93 centi) apmērā.
2020.gada 23.jūnija Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu
nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas
vērtība pārsniedz 50 000.00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro 00 centi) vai 0,1 procentu no
pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību
finanšu komisijas (turpmāk - finanšu komisija) lēmums.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 1.punkts nosaka, ka
atsavināšana ir valsts (pašvaldību) mantas pārdošana, mainīšana, ieguldīšana kapitālsabiedrībā
un nodošana bez atlīdzības, kā rezultātā īpašuma tiesības no mantas atsavinātāja pāriet mantas
ieguvējam.
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Tā kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
pamatkapitāla palielināšanai paredzēto pašvaldības finanšu līdzekļu apjoms pārsniedz
50 000.00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro 00 centi), nepieciešams pozitīvs apvienojamo
pašvaldību finanšu komisijas lēmums.
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atbalstīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”,
vienotais reģistrācijas numurs 45103000574, pamatkapitāla palielināšanu, palielinot
pašvaldībai piederošo kapitāla daļu skaitu, veicot ieguldījumu, kurš sastāv no naudas
līdzekļiem 56 561.93 EUR (piecdesmit seši tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro
93 centi) apmērā, ar mērķi nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, līdzfinansējot pašteces kanalizācijas
tīklu, kanalizācijas remontu un ūdensapgādes maģistrālo tīklu izbūvi Auces pilsētas Jura
Mātera ielā, Dzirnavu ielā, Puškina ielā, Kapsētas ielā, Miera ielā, Bēnes pagasta Jelgavas
ielā, Vītiņu pagasta Dārza ielā.

2.

Lūgt Auces, Dobeles un Tērvetes novada pašvaldību finanšu komisijai atļaut veikt
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, vienotais
reģistrācijas numurs 45103000574, pamatkapitāla palielināšanu, palielinot pašvaldībai
piederošo kapitāla daļu skaitu, veicot ieguldījumu, kurš sastāv no naudas līdzekļiem
56 561.93 EUR (piecdesmit seši tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro 93 centi) apmērā,
ar mērķi nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu iedzīvotājiem, līdzfinansējot pašteces kanalizācijas tīklu, kanalizācijas remontu un
ūdensapgādes maģistrālo tīklu izbūvi Auces pilsētas Jura Mātera ielā, Dzirnavu ielā, Puškina
ielā, Kapsētas ielā, Miera ielā, Bēnes pagasta Jelgavas ielā, Vītiņu pagasta Dārza ielā.

3.

Pēc Auces, Dobeles un Tērvetes novada pašvaldību finanšu komisijas lēmuma saņemšanas
uzdot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
kapitāla daļu turētāja pārstāvim veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šī
lēmuma izpildi un atbilstošu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI” pamatkapitāla palielināšanu.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

