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Sēde sasaukta plkst.15.00.
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Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Auces novada Bēnes ciemā”
īstenošanai.
Par apkures tarifa apstiprināšanu.
Par Nodomu protokola par siltuma enerģijas piegādi noslēgšanu.
Par Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma sadalīšanu Īles pagastā.
Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā.
Par zemesgabalu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu Auces novadā.
Par adrešu (nosaukumu) maiľu un piešķiršanu, par adrešu precizēšanu nekustamajiem
īpašumiem Auces novadā.
Par zemes īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam Bēnes pagastā.
Par Auces novada domes 2012.gada 22.augusta lēmuma Nr.219 „Par adrešu piešķiršanu
nekustamajiem īpašumiem Auces novadā” precizēšanu.
Par zemesgabala “Ārītes”, Īles pagastā, Auces novadā, platības precizēšanu.
Par zemesgabala “Grantiľi”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, platības precizēšanu.
Par zemesgabalu Bēnes pagastā piekritību Auces novada pašvaldībai.
Par Auces novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumu Nr.226 „Par zemesgabala
Sniķeres ielā 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu” un Nr.227 „Par
zemesgabala Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu” atcelšanu.
Par zemesgabala Sniķeres ielā 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu.
Par zemesgabala Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Bēnes Dzirnavas”, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, sadalīšanai.
Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 2D, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu.
Par zemesgabala Raiľa ielā 5, Aucē, Auces novadā, iznomāšanu.
Par nedzīvojamo telpu „Stariľos”, Ukru pagastā, nomas līguma slēgšanu.
Par atteikumu S.K. reģistrēšanai Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas
palīdzības reģistrā.
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
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22. Par I.M. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiľas palīdzības
reģistrā un palīdzības sniegšanu dzīvojamo telpu apmaiľā.
23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu L.Ļ.
24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.Ļ.
25. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.Ļ.
26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu D.T.
27. Par izmaiľām pirmsskolas izglītības iestādes „Kāpēcīši” darbinieku štatu sarakstā.
28. Par izmaiľām Auces vidusskolas darbinieku štatu sarakstā.
29. Par mēneša darba algas likmes noteikšanu vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, viľu
vietniekiem izglītības jomā un pedagogiem.
30. Par darba samaksu no pašvaldības budžeta finansētiem pedagoģiskajiem darbiniekiem.
31. Par Bēnes vidusskolas pamatlīdzekļu noľemšanu no grāmatvedības uzskaites.
32. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” pamatlīdzekļu noľemšanu no grāmatvedības
uzskaites.
33. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziľu par nekustamo īpašumu ”Dzenīši”, Krūškalnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā.
34. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziľu par nekustamo īpašumu Akadēmijas ielā 9-2,
Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā.
35. Par ēdināšanas izdevumu apmaksu Auces novada vispārējās izglītības iestādēs.
36. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2012.gada 22.februāra
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Auces novada pašvaldības 2012. gada budžetu””
apstiprināšanu.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietniece Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiľa.
Piedalās –
Deputāti: Inga Barvide, Valdis Bergmanis, Inita Bilkšte, Māris Eihmanis, Biruta Kārkla, Vija
Keršus, Larisa Marcinkus, Agris Mellis, Lauris Špels, Andris Šulgins, Guntis Šēfers (no
plkst.15.05.), Andris Melderis (no plkst.15.15).
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītājas vietniece Ilze Šimkevica, Attīstības nodaļas vadītāja Sandra Zesere,
nekustamā īpašuma speciālists Gints Memmēns, sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte
Šmite.
Nepiedalās – deputāts Arnis Hofmanis, neierašanās iemesls nav zināms; deputāts Gints
Kaminskis, neierašanās iemesls – atvaļinājumā; deputāts Dzintars Zeltiľš, neierašanās iemesls
nav zināms.
Sēdes vadītāja ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut trīs papildus jautājumus un balsot par
sēdes darba kārtības papildināšanu:
1.
2.
3.

Par nekustamā īpašuma „Dzelmeži”, Vecauces pagastā, Auces novadā, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabalu nomu.
Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai.
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Atklāti balsojot: PAR – 10 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav,
jautājumi tiek iekļauts darba kārtībā.
Darba kārtība:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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17.
18.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Auces novada Bēnes ciemā”
īstenošanai.
Par apkures tarifa apstiprināšanu.
Par Nodomu protokola par siltuma enerģijas piegādi noslēgšanu.
Par Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma sadalīšanu Īles pagastā.
Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā.
Par zemesgabalu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu Auces novadā.
Par adrešu (nosaukumu) maiľu un piešķiršanu, par adrešu precizēšanu nekustamajiem
īpašumiem Auces novadā.
Par zemes īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam Bēnes pagastā.
Par Auces novada domes 2012.gada 22.augusta lēmuma Nr.219 „Par adrešu piešķiršanu
nekustamajiem īpašumiem Auces novadā” precizēšanu.
Par zemesgabala “Ārītes”, Īles pagastā, Auces novadā, platības precizēšanu.
Par zemesgabala “Grantiľi”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, platības precizēšanu.
Par zemesgabalu Bēnes pagastā piekritību Auces novada pašvaldībai.
Par Auces novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumu Nr.226 „Par zemesgabala
Sniķeres ielā 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu” un Nr.227 „Par
zemesgabala Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu” atcelšanu.
Par zemesgabala Sniķeres ielā 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu.
Par zemesgabala Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Bēnes Dzirnavas”, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, sadalīšanai.
Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 2D, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu.
Par zemesgabala Raiľa ielā 5, Aucē, Auces novadā, iznomāšanu.
Par nedzīvojamo telpu „Stariľos”, Ukru pagastā, nomas līguma slēgšanu.
Par atteikumu S.K. reģistrēšanai Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas
palīdzības reģistrā.
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Par I.M. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiľas palīdzības
reģistrā un palīdzības sniegšanu dzīvojamo telpu apmaiľā.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu L.Ļ.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.Ļ.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.Ļ.
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu D.T.
Par izmaiľām pirmsskolas izglītības iestādes „Kāpēcīši” darbinieku štatu sarakstā.
Par izmaiľām Auces vidusskolas darbinieku štatu sarakstā.
Par mēneša darba algas likmes noteikšanu vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, viľu
vietniekiem izglītības jomā un pedagogiem.
Par darba samaksu no pašvaldības budžeta finansētiem pedagoģiskajiem darbiniekiem.
Par Bēnes vidusskolas pamatlīdzekļu noľemšanu no grāmatvedības uzskaites.
Par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” pamatlīdzekļu noľemšanu no grāmatvedības
uzskaites.
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33. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziľu par nekustamo īpašumu ”Dzenīši”, Krūškalnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā.
34. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziľu par nekustamo īpašumu Akadēmijas ielā 9-2,
Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā.
35. Par ēdināšanas izdevumu apmaksu Auces novada vispārējās izglītības iestādēs.
36. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2012.gada 22.februāra
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Auces novada pašvaldības 2012. gada budžetu””
apstiprināšanu.
37. Par nekustamā īpašuma „Dzelmeži”, Vecauces pagastā, Auces novadā, zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu.
38. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabalu nomu.
39. Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai.

1.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Auces
novada Bēnes ciemā” īstenošanai
(ziņo: S.Zesere; V.Keršus, L.Marcinkus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.249 „ Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par
saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Auces
novada Bēnes ciemā” īstenošanai”. Lēmums pievienots protokolam.

2.§
Par apkures tarifa apstiprināšanu
(ziņo: V.Keršus; L.Marcinkus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.250 „Par apkures tarifa apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par Nodomu protokola par siltuma enerģijas piegādi noslēgšanu
(ziņo: S.Zesere; V.Keršus, M.Eihmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, G.Šēfers), PRET – nav, ATTURAS – 1 (A.Šulgins),
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.251 „Par Nodomu protokola par siltuma enerģijas piegādi noslēgšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
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4.§
Par Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma sadalīšanu Īles pagastā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.252 „Par Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma sadalīšanu
Īles pagastā”. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju
Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.253 „Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts
kadastra sistēmā”. Lēmums pievienots protokolam.

6.§
Par zemesgabalu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.254 „Par zemesgabalu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu Auces
novadā”. Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par adrešu (nosaukumu) maiľu un piešķiršanu, par adrešu
precizēšanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.255 „Par adrešu (nosaukumu) maiľu un piešķiršanu, par adrešu
precizēšanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
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8.§
Par zemes īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam Bēnes pagastā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.256 „Par zemes īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
zemesgabalam Bēnes pagastā”. Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par Auces novada domes 2012.gada 22.augusta lēmuma Nr.219 „Par adrešu piešķiršanu
nekustamajiem īpašumiem Auces novadā” precizēšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.257 „Par Auces novada domes 2012.gada 22.augusta lēmuma Nr.219 „Par
adrešu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā” precizēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

10.§
Par zemesgabala “Ārītes”, Īles pagastā, Auces novadā, platības precizēšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.258 „Par zemesgabala “Ārītes”, Īles pagastā, Auces novadā, platības
precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par zemesgabala “Grantiľi”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, platības precizēšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.259 „Par zemesgabala “Grantiľi”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, platības
precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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12.§
Par zemesgabalu Bēnes pagastā piekritību Auces novada pašvaldībai
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.260 „Par zemesgabalu Bēnes pagastā piekritību Auces novada pašvaldībai”.
Lēmums pievienots protokolam.

13.§
Par Auces novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumu Nr.226 „Par zemesgabala
Sniķeres ielā 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu” un Nr.227 „Par
zemesgabala Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu” atcelšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.261 „Par Auces novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumu Nr.226 „Par
zemesgabala Sniķeres ielā 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu” un Nr.227 „Par
zemesgabala Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu” atcelšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

14.§
Par zemesgabala Sniķeres ielā 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus, M.Eihmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.262 „Par zemesgabala Sniķeres ielā 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces
novadā, iznomāšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par zemesgabala Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.263 „Par zemesgabala Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces
novadā, iznomāšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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16.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Bēnes Dzirnavas”, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus, A.Melderis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.264 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Bēnes Dzirnavas”,
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanai”. Lēmums pievienots protokolam.

17.§
Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 2D, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.265 „Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 2D, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

18.§
Par zemesgabala Raiľa ielā 5, Aucē, Auces novadā, iznomāšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.266 „Par zemesgabala Raiľa ielā 5, Aucē, Auces novadā, iznomāšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

19.§
Par nedzīvojamo telpu „Stariľos”, Ukru pagastā, nomas līguma slēgšanu
(ziņo: V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieľemt lēmumu Nr.267 „Par nedzīvojamo telpu „Stariľos”, Ukru pagastā, nomas līguma
slēgšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par atteikumu S.K. reģistrēšanai Auces novada
pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā
(ziņo: V.Keršus; L.Marcinkus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.268 „Par atteikumu S.K. reģistrēšanai Auces novada pašvaldības dzīvokļu
jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā”. Lēmums pievienots protokolam.

21.§
Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
(ziņo: V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.269 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”. Lēmums pievienots
protokolam.

22.§
Par I.M. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiľas palīdzības
reģistrā un palīdzības sniegšanu dzīvojamo telpu apmaiľā
(ziņo: V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.270 „Par I.M. reģistrēšanu Auces novada pašvaldības dzīvojamo telpu
apmaiľas palīdzības reģistrā un palīdzības sniegšanu dzīvojamo telpu apmaiľā”. Lēmums
pievienots protokolam.

23.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu L.Ļ.
(ziņo: V.Keršus; A.Šulgins)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieľemt lēmumu Nr.271 „Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu L.Ļ.”. Lēmums pievienots
protokolam.

24.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.Ļ.
(ziņo: V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.272 „Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.Ļ.”. Lēmums pievienots
protokolam.

25.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.Ļ.
(ziņo:V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.273 „Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu V.Ļ.”. Lēmums pievienots
protokolam.

26.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu D.T.
(ziņo: V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.274 „Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu D.T.”. Lēmums pievienots
protokolam.

27.§
Par izmaiľām pirmsskolas izglītības iestādes „Kāpēcīši” darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: A.Mellis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieľemt lēmumu Nr.275 „Par izmaiľām pirmsskolas izglītības iestādes „Kāpēcīši” darbinieku
štatu sarakstā”. Lēmums pievienots protokolam.

28.§
Par izmaiľām Auces vidusskolas darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: A.Mellis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.276 „Par izmaiľām Auces vidusskolas darbinieku štatu sarakstā”. Lēmums
pievienots protokolam.

29.§
Par mēneša darba algas likmes noteikšanu vispārējās izglītības iestāţu vadītājiem, viľu
vietniekiem izglītības jomā un pedagogiem
(ziņo: A.Mellis; V.Keršus, M.Eihmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.277 „Par mēneša darba algas likmes noteikšanu vispārējās izglītības iestāžu
vadītājiem, viľu vietniekiem izglītības jomā un pedagogiem”. Lēmums pievienots protokolam.

30.§
Par darba samaksu no pašvaldības budţeta finansētiem pedagoģiskajiem darbiniekiem
(ziņo: A.Mellis; V.Keršus, L.špels)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.278 „Par darba samaksu no pašvaldības budžeta finansētiem
pedagoģiskajiem darbiniekiem”. Lēmums pievienots protokolam.

31.§
Par Bēnes vidusskolas pamatlīdzekļu noľemšanu no grāmatvedības uzskaites
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieľemt lēmumu Nr.279 „Par Bēnes vidusskolas pamatlīdzekļu noľemšanu no grāmatvedības
uzskaites”. Lēmums pievienots protokolam.

32.§
Par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” pamatlīdzekļu
noľemšanu no grāmatvedības uzskaites
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.280 „Par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” pamatlīdzekļu noľemšanu
no grāmatvedības uzskaites”. Lēmums pievienots protokolam.

33.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziľu par nekustamo īpašumu ”Dzenīši”,
Krūškalnē, Bēnes pagastā, Auces novadā
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.281 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziľu par nekustamo īpašumu
”Dzenīši”, Krūškalnē, Bēnes pagastā, Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.

34.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziľu par nekustamo īpašumu
Akadēmijas ielā 9-2, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.282 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziľu par nekustamo īpašumu
Akadēmijas ielā 9-2, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā”. Lēmums pievienots
protokolam.

35.§
Par ēdināšanas izdevumu apmaksu Auces novada vispārējās izglītības iestādēs
(ziņo: V.Keršus; I.Šimkevica, I.Bilkšte, A.Šulgins)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieľemt lēmumu Nr.283 „Par ēdināšanas izdevumu apmaksu Auces novada vispārējās izglītības
iestādēs”. Lēmums pievienots protokolam.

36.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2012.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Par Auces novada pašvaldības 2012. gada budţetu”” apstiprināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.284 „Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2012.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Auces novada pašvaldības 2012. gada
budžetu”” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

37.§
Par nekustamā īpašuma „Dzelmeţi”, Vecauces pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.285 „Par nekustamā īpašuma „Dzelmeži”, Vecauces pagastā, Auces
novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu”. Lēmums pievienots
protokolam.

38.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabalu nomu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus, A.Šulgins)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.286 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabalu nomu”.
Lēmums pievienots protokolam.
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39.§
Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla,
V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, L.Špels, A.Šulgins, G.Šēfers, A.Melderis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieľemt lēmumu Nr.287 „Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai”. Lēmums pievienots
protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.10.

Sēdes vadītāja

_________________________

V.Keršus

Sēdes protokolētāja

________________________

E.Lintiľa

Protokols parakstīts _________________

Sakarā ar fizisko personu datu aizsardzību nav publicēti lēmumi Nr.168, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 281, 282.

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
2012.gada 26.septembrī

Nr. 249
(prot.Nr.9, 1.§)

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Auces novada Bēnes ciemā” īstenošanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 27. apakšpunktu, Auces
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt un saskaľot SIA „Firma L4” 2012. gada augustā izstrādāto tehniski ekonomisko
pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Auces novada Bēnes ciemā”, kas paredz
zemāk tabulās ietverto projekta komponenšu aprakstu un finansējuma avotus:
Tabula: Projekta komponenšu apraksts
Komponentes Darbu veids

Apjomi

identifikators
Ū-3

Jauna artēziskā urbuma izbūve

Ū-1

Tīrā ūdens rezervuāru, 2.pacēluma sūkľu stacijas
uzstādīšana jaunizbūvējamā ēkā, tostarp elektrības
1 kompl.
pieslēguma izveide un pārvietojama strāvas
ģeneratora iegāde

K-1

KSS rekonstrukcija, tostarp pārplūdes akas un
1 kompl.
cauruļvadu izbūve

K-2

Jaunas KSS izbūve,
pieslēguma izveide

Ū-2

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana

920 m

Ū-2

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

90 m

K-2

Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana

1220 m

K-2

Jauna sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūve

175 m

Ū-4

Artēziskā urbuma tamponēšana

6 gab.

tostarp

1 gab.

jauna

elektrības

2 gab.
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Tabula: Projekta finanšu avoti
Finansējuma avots

LVL, ar PVN

Attiecināmās izmaksas

351 402,00

SIA „Bēnes nami” ieguldījums (15 %)

52 710,30

ERAF līdzfinansējums (85 %)

298 691,70

Neattiecināmās izmaksas, t.sk.

76 930,94

PVN

74 338,77

Neattiecināmie ieguldījumi

2 592,16

Kopējās izmaksas

428 332,94

2.

Piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, SIA „Bēnes nami” iesniegtā projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Auces novada Bēnes ciemā” īstenošanai 55 302,46 LVL
(Piecdesmit pieci tūkstoši trīs simti divi lati un 46 santīmi), no kuriem 52 710,30 LVL
(Piecdesmit divi tūkstoši septiľi simti desmit lati un 30 santīmi) ir attiecināmās izmaksas
un LVL 2 592,16 (Divi tūkstoši pieci simti deviľdesmit divi lati un 16 santīmi) ir
neattiecināmās izmaksas.

3. Finansējums piešķirams SIA „Bēnes nami” pamatkapitāla palielināšanas procedūras
ietvaros. Pašvaldības finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem vai ľemot
aizľēmumu LR Valsts kasē.
4. Lai nodrošinātu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Auces novada Bēnes ciemā”
ieviešanu, nodrošinot priekšfinansējumu un PVN izmaksu segšanu projektam, galvot
SIA „Bēnes nami” īstermiľa finansējumu aizľēmuma veidā līdz LVL 30 000 (Trīsdesmit
tūkstoši lati un 0 santīmi) apmērā.
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Nr. 250
(prot.Nr.9, 2.§)

Par apkures tarifa apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta
pirmās daļas 14.punktu, saskaľā ar Attīstības, plānošanas un vides komitejas 19.09.2012.
lēmumu (prot. Nr.9), Auces novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2012.gada 1.oktobri apstiprināt Auces novada Ukru pagasta „Stariľi” katlu mājas
apkures tarifu – 0.62 Ls/m2 mēnesī apkures sezonā (neieskaitot PVN) un 0.41 Ls/m2 mēnesī
kā izlīdzinātais maksājums 12 mēnešu laikā (neieskaitot PVN).
2. Auces novada pašvaldības Bēnes pagasta pārvaldes vadītājam Algerdam Miksim nodrošināt
apkures pakalpojumu saľēmēju informēšanu par apkures tarifu līdz 01.10.2012.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram Aldim
Lerham.
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Par Nodomu protokola par siltuma enerģijas piegādi noslēgšanu
Auces novada dome izskatījusi uzľēmuma SIA „Ekbar”, reģ.Nr. 45101000419,
12.09.2012. iesniegumu par iespēju noslēgt Nodomu protokolu par siltumenerģijas piegādi
uzkarsētā ūdens veidā Bēnes pagastam, ko iegūs kā blakusproduktu, ražojot elektroenerģiju
koģenerācijas procesā. Pamatojoties uz Attīstības, plānošanas un vides komitejas 19.09.2012.
lēmumu (prot.Nr.9), Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Noslēgt Nodomu protokolu ar SIA „Ekbar” par siltuma enerģijas piegādi.
Pilnvarot domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski parakstīt Nodomu protokolu ar
SIA „Ekbar”, reģ.Nr. 45101000419, par siltuma enerģijas piegādi.
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Par Auces novada pašvaldībai piekrītošā
zemes īpašuma sadalīšanu Īles pagastā
Precizējot informāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.pantu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās”, LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas
kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

4.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma „Āres”, Īles pagasts, Auces
novads, kadastra Nr. 46640020070, kopplatība 4,4 ha, zemesgabalu ar kadastra
apzīmējumu 1,5 ha platībā. (Grafiskais pielikums)
Piešķirt atdalītajam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 1,5 ha platībā, nosaukumu –
„Ārītes”, Īles pagasts, Auces novads.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Ārītes”, Īles pagasts, Auces
novads, kopplatība 1,5 ha, – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
Noteikt, ka zemesgabals „Ārītes”, Īles pagasts, Auces novads, kopplatība 1,5 ha, piekrīt
Auces novada pašvaldībai.
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Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju
Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā
Precizējot informāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.pantu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās”, LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas
kārtība”, Auces pilsētas teritorijas plānojumu un saskaľā ar Attīstības, plānošanas un vides
komitejas 19.09.2012. lēmumu (prot.nr.9), Auces novada dome NOLEMJ:
5.
6.
7.

8.

Precizēt Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemesgabala „Jurkevičs”, Vītiľu pagasts,
Auces novads, kadastra Nr.46940040035, zemes robežas.(Grafiskais pielikums)
Precizēt Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemesgabala „Jurkevičs”, Vītiľu pagasts,
Auces novads, kadastra Nr.46940040035, platību 3,7 ha.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Jurkevičs”, Vītiľu pagasts,
Auces novads, kadastra Nr.46940040035, platība 3,7 ha – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
Noteikt, ka zemesgabals „Jurkevičs”, Vītiľu pagasts, Auces novads, kadastra
Nr.46940040035, platība 3,7 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
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Par zemesgabalu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiľu Auces novadā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmo daļu un LR Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiľas kārtība” III daļas 17.7.punktu un IV daļu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma Sniķeres iela 10, Bēne,
Auces novads, kadastra Nr.46500050363, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
46500050355, platība 0,51 ha, no – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (NĪLM
kods 0908) uz – rūpnieciskās ražošanas uzľēmumu apbūve (NĪLM kods 1001).

2.

Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamam īpašumam Sniķeres iela 12,
Bēne, Auces novads, kadastra Nr.46500050356, platība 0,37 ha, no – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) uz – rūpnieciskās ražošanas uzľēmumu
apbūve (NĪLM kods 1001).
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Par adrešu (nosaukumu) maiľu un piešķiršanu, par adrešu
precizēšanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, LR Ministru Kabineta
03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un precizējot informāciju
Vienotajā kadastra informācijas sistēmā, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Dzēst no Adrešu reģistra sekojošas adreses:
1.1. „Grantiľi”-1, Bungas, Vītiľu pag., Auces nov., LV-3708;
1.2. „Grantiľi”-2, Bungas, Vītiľu pag., Auces nov., LV-3708.

2.

Piešķirt adreses sekojošiem īpašumiem:
2.1. Zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46940040074 un uz tā esošai būvei (kūts) ar
kadastra apzīmējumu 46940040075001 un būvei (dzīvojamā māja) bez kadastra
apzīmējuma– „Bungas 84”, Bungas, Vītiľu pag., Auces nov., LV-3708 (grafiskais
pielikums);
2.2. Būvei (dzīvojamā māja) bez kadastra apzīmējuma un būvei (kūts) bez kadastra
apzīmējuma – „Bungas 85”, Bungas, Vītiľu pag., Auces nov., LV-3708 (grafiskais
pielikums);
2.3. Zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46940040052 un uz tā esošai būvei
(dzīvojamā māja) bez kadastra apzīmējuma – „Bungas 90”, Bungas, Vītiľu pag.,
Auces nov., LV-3708 (grafiskais pielikums);
2.4. Būvei (šķūnis) bez kadastra apzīmējuma - „Bungas 93”, Bungas, Vītiľu pag.,
Auces nov., LV-3708 (grafiskais pielikums);
2.5. Zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46940040075 un uz tā esošai būvei (kūts)
bez kadastra apzīmējuma – „Grantiľi”, Bungas, Vītiľu pag., Auces nov., LV-3708
(grafiskais pielikums);
2.6. Būvei bez kadastra apzīmējuma - „Sniedzes”, Vītiľu pag., Auces nov., LV-3708
(grafiskais pielikums);
2.7. Būvei bez kadastra apzīmējuma - „Bungas”, Bungas, Vītiľu pag., Auces nov.,
LV-3708 (grafiskais pielikums);
2.8. Zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46940040038 un uz tā esošai būvei
(dzīvojamā māja) bez kadastra apzīmējuma un būvei (šķūnis) bez kadastra

23

apzīmējuma – „Bungas 86”, Bungas, Vītiľu pag., Auces nov., LV-3708 (grafiskais
pielikums);
2.9. Zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46940040054 un uz tā esošai būvei (pirts) ar
kadastra apzīmējumu 46940040054001 – „Jakubs”, Vītiľu pag., Auces nov.,
LV-3708 (grafiskais pielikums).
3. Precizēt adreses sekojošiem īpašumiem:
3.1. „Māliľi”, Bungas, Vītiľu pag., Auces nov., LV-3708 – zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 46940040036 un būves ar kadastra apzīmējumiem 46940040080001,
46940040080002 un 46940040080003, (grafiskais pielikums);
3.2. „Grantiľi”, Bungas, Vītiľu pag., Auces nov., LV-3708 – zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 46940040075 un uz tā esošā būve ar kadastra apzīmējumu
46940040075001 un būves ar kadastra apzīmējumiem 46940040075002 un
46940040075003 (grafiskais pielikums);
3.3. „Bungas”, Bungas, Vītiľu pag., Auces nov., LV-3708 – zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 46940040007 un uz tā esošā būve bez kadastra apzīmējuma un būves ar
kadastra apzīmējumiem 46940040051001 un 46940040051002 (grafiskais
pielikums).
4. Piešķirt adreses telpu grupām:
4.1. „Bungas 84”-1, Bungas, Vītiľu pag., Auces nov., LV-3708;
4.2. „Bungas 84”-2, Bungas, Vītiľu pag., Auces nov., LV-3708;
4.3. „Bungas 85”-1, Bungas, Vītiľu pag., Auces nov., LV-3708;
4.4. „Bungas 85”-2, Bungas, Vītiľu pag., Auces nov., LV-3708.
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Par zemes īpašuma sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu zemesgabalam Bēnes pagastā
Auces novada dome ir izskatījusi **************, personas kods ***************,
10.09.2012. iesniegumu par zemesgabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu no zemes
īpašuma „Akācijas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atdalāmajam zemesgabalam.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
*********** pieder nekustamais īpašums „Akācijas”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kas sastāv no diviem zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem 46500040045 un
46500040046, ar kopplatību 9,2 ha. ************ īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles
zemesgrāmatu nodaļā Bēnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 181.
************* vēlas atdalīt no zemes īpašuma „Akācijas”, Bēnes pagastā, Auces
novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46500040046, piešķirot nosaukumu –
„Akācijas 1”, Bēnes pagasts, Auces novads.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR Ministru Kabineta 03.11.2009.
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un LR Ministru Kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”, saskaľā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 19.06.2012. lēmumu (prot.Nr.9), Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Atļaut atdalīt no zemes īpašuma „Akācijas”, Bēnes pagastā, Auces novadā, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 46500040046, kopplatība 4,7 ha. (Grafiskais pielikums)

2.

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46500040046, kopplatība 4,7 ha,
nosaukumu – „Akācijas 1”, Bēnes pagasts, Auces novads.

3.

Noteikt zemesgabala „Akācijas 1”, Bēnes pagasts, Auces novads, kopplatība 4,7 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
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Par Auces novada domes 2012.gada 22.augusta lēmuma Nr.219 „Par adrešu
piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā” precizēšanu
Auces novada dome, izskatot un konstatējot, ka Auces novada domes 2012.gada
22.augusta lēmumā Nr.219 (prot. Nr.8, 1.§) „Par adrešu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem
Auces novadā” ir neprecīzi norādīti kadastra apzīmējumi un adreses, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Administratīvā procesa likumu, Auces novada dome NOLEMJ:
Precizēt Auces novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumu Nr.219 (prot. Nr.8, 1.§) „Par
adrešu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā” (tālāk tekstā – Lēmums):
1.

Izteikt Lēmuma 2.1. punktu sekojošā redakcijā:
”2.1. Zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46050060603 un uz tā esošām būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 46050060603001 un 46050060603004 – Raiľa iela 18, Auce,
Auces nov., LV-3708;”.

2.

Izteikt Lēmuma 2.9. punktu sekojošā redakcijā:
„2.9. Būvei ar kadastra apzīmējumu 46900020065001 – Sniķeres iela 20, Sniķere, Ukru
pag., Auces nov., LV-3714;”.

3.

Izteikt Lēmuma 2.11. punktu sekojošā redakcijā:
„2.11. Zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46900040137 un uz tā esošai būvei ar
kadastra apzīmējumu 46900040137001 – „Jaunie Pakalni”, Ukri, Ukru pag., Auces nov.,
LV-3729;”.

4.

Izteikt Lēmuma 2.22. punktu sekojošā redakcijā:
„2.22. Zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46640040007 un uz tā esošām būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 46640040007001 un 46640040007002 – „Dundurīši”, Īles pag.,
Auces nov., LV-3716;”.

5.

Papildināt Lēmuma 2.punktu ar apakšpunktu 2.37. sekojošā redakcijā:
„2.37. Būvei ar kadastra apzīmējumu 46760030132 – „Miglas”, Lielauces pag., Auces
nov., LV-3723.”.
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Par zemesgabala “Ārītes”, Īles pagastā,
Auces novadā, platības precizēšanu
Precizējot informāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”, Auces
novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemesgabala „Ārītes”, Īles pagasts, Auces
novads, kadastra apzīmējums 46640020213, platību – 3,2 ha.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Ārītes”, Īles pagasts, Auces
novads, kadastra apzīmējums 46640020213, platība 3,2 ha, – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
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Par zemesgabala “Grantiľi”, Vītiľu pagastā,
Auces novadā, platības precizēšanu
Precizējot informāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

Precizēt Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemesgabala „Grantiľi”, Vītiľu pagasts,
Auces novads, kadastra apzīmējums 46940040070, platību – 0,28 ha.

2.

Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Grantiľi”, Vītiľu pagasts,
Auces novads, kadastra apzīmējums 46940040070, platība, 0,28 ha, no – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101), uz – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).
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LĒMUMS
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2012.gada 26.septembrī

Nr. 260
(prot.Nr.9, 12.§)

Par zemesgabalu Bēnes pagastā piekritību Auces novada pašvaldībai
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, LR Ministru Kabineta 08.02.2011. noteikumu
Nr.118 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” III daļas 17.7.punktu un IV daļu, un saskaľā ar Auces
novada domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 19.09.2012. lēmumu (prot.Nr.9),
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Noteikt, ka zemesgabals Tirgus laukums 5, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
0,5960 ha platībā, kadastra Nr.46500050407, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam Tirgus laukums 5, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, 0,5960 ha platībā, kadastra Nr.46500050407, – sportam un atpūtai
aprīkotās dabas teritorijas (NĪLM kods – 0503).

2.

Noteikt, ka zemesgabals Krasta iela 9, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, 1,09 ha platībā,
kadastra Nr.46500010321, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam Krasta iela 9, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, 1,09 ha platībā, kadastra Nr.46500010321, no – noliktavu apbūve (NĪLM
kods – 1002) uz – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods – 0601).

3.

Noteikt, ka zemesgabals Krasta iela 5, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, 1,59 ha platībā,
kadastra Nr.46500010343, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam Krasta iela 5, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, 1,59 ha platībā, kadastra Nr.46500010343, – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLM kods – 0601).
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Nr. 261
(prot.Nr.9, 13.§)

Par Auces novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumu Nr.226 „Par
zemesgabala Sniķeres ielā 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu”
un Nr.227 „Par zemesgabala Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā,
Auces novadā, iznomāšanu” atcelšanu
Auces novada dome 2012.gada 22.augustā ir nolēmusi iznomāt SIA „Zemgales enerģiju
parks” divus zemesgabalus: 1) zemes īpašuma Sniķeres ielā 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces
novadā, kadastra Nr.46500050363, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46500050355,
platība 0,51 ha (lēmums Nr.226 (prot.Nr.8, 8.§) „Par zemesgabala Sniķeres ielā 10, Bēnē,
Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu”); 2) zemesgabalu Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500050304, platība 0,37 ha (lēmums Nr.227 (prot. Nr.8,
9.§) „Par zemesgabala Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu”).
2012.gada 11.septembrī pašvaldībā ir saľemts SIA „Zemgales enerģijas parks”, reģ.
Nr.40103398901, juridiskā adrese: Progresa iela 3A-4, Rīga, LV-1067, 07.09.2012. iesniegums
(reģ.Nr.Z-288/jur, 11/.09.2012.) par atteikšanos nomāt zemesgabalus Sniķeres ielā 10 un
Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā.
Ľemot vērā to, ka minēto zemesgabalu nomas līgumi līdz šim brīdim nav noslēgti,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, saskaľā ar domes Attīstības, plānošanas
un vides komitejas 19.09.2012. lēmumu (prot.nr.9), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atcelt Auces novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumu Nr.226 (prot. Nr.8, 8.§) „Par
zemesgabala Sniķeres ielā 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu”.

2.

Atcelt Auces novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumu Nr.227 (prot. Nr.8, 9.§) „Par
zemesgabala Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu”.
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Nr. 262
(prot.Nr.9, 14.§)

Par zemesgabala Sniķeres ielā 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu
Auces novada dome ir izskatījusi SIA „Envirsus”, reģ. Nr. 50103582961, juridiskā
adrese: Progresa iela 3A-4, Rīga, LV-1067, 07.09.2012. iesniegumu par zemesgabala Sniķeres
ielā 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, nomāšanu.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
SIA „Envirsus” vēlas nomāt Auces novada pašvaldības īpašumā esošā zemes īpašuma
Sniķeres ielā 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500050363, zemesgabalu
ar kadastra apzīmējumu 46500050355 daļu 0,51 ha platībā, izejvielu glabātuves būvniecībai.
Nekustamais īpašums Sniķeres ielā 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr. 46500050363, pieder Auces novada pašvaldībai un sastāv no diviem zemesgabaliem ar
kadastra apzīmējumu 46500050364, platība 0,65 ha, ar kadastra apzīmējumu 46500050355,
platība 0,51 ha. Auces novada pašvaldības īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu
nodaļā Bēnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000084848.
Saskaľā ar spēkā esošo Bēnes pagasta teritorijas plānojumu, zemes vienības plānotais
(atļautais) izmantošanas veids ir ražošanas apbūves teritorijas.
Citi pretendenti par minētā zemesgabala nomu Auces novada pašvaldībā nomas
pieteikumus nav iesnieguši.
Ľemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu un LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.
4.

Iznomāt zemes īpašuma Sniķeres ielā 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr. 46500050363, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46500050355, ar kopējo platību
0,51 ha, izľemot zemes daļu zem AS „Latvenergo” piederošās būves 20 m2 platībā,
SIA „Envirsus”, reģ. Nr. 50103582961, ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem, izejvielu
glabātuves būvniecībai, saskaľā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.
Noteikt nomas maksu par iznomājamo zemi Sniķeres ielā 10, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces
novadā, kadastra Nr. 46500050363, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46500050355
daļu 0,51 ha platībā, 1,5 % gadā no zemesgabala kadastrālās vērtības, nosakot, ka
nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
Pilnvarot Auces novada pašvaldības izpilddirektoru Aldi Lerhu parakstīt zemes nomas
līgumu, saskaľā ar šī lēmuma pamatnoteikumiem.
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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Nr. 263
(prot.Nr.9, 15.§)

Par zemesgabala Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, iznomāšanu
Auces novada dome ir izskatījusi SIA „Envirsus”, reģ. Nr. 50103582961, juridiskā
adrese: Progresa iela 3A-4, Rīga, LV-1067, 07.09.2012. iesniegumu par zemesgabala Sniķeres
ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, nomāšanu.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
SIA „Envirsus” vēlas nomāt Auces novada pašvaldības īpašumā esošo zemes īpašumu
Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500050356, platība
0,37 ha, izejvielu glabātuves būvniecībai.
Nekustamais īpašums Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr. 46500050356, pieder Auces novada pašvaldībai un sastāv no viena zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 46500050304, platība 0,37 ha. Auces novada pašvaldības īpašuma tiesības
reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bēnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000504990.
Saskaľā ar spēkā esošo Bēnes pagasta teritorijas plānojumu, zemes vienības plānotais
(atļautais) izmantošanas veids ir ražošanas apbūves teritorijas.
Citi pretendenti par minētā zemesgabala nomu Auces novada pašvaldībā nomas
pieteikumus nav iesnieguši.
Ľemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu un LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.
4.

Iznomāt zemes īpašumu Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46500050356, 0,37 ha platībā, SIA „Envirsus”, reģ. Nr. 50103582961, ar apbūves
tiesībām uz 10 gadiem, izejvielu glabātuves būvniecībai, saskaľā ar šī lēmuma grafisko
pielikumu.
Noteikt nomas maksu par iznomājamo zemi Sniķeres ielā 12, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces
novadā, kadastra Nr. 46500050356, 0,37 ha platībā, 1,5 % gadā no zemesgabala
kadastrālās vērtības, nosakot, ka nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā
likumos noteiktos nodokļus.
Pilnvarot Auces novada pašvaldības izpilddirektoru Aldi Lerhu parakstīt zemes nomas
līgumu, saskaľā ar šī lēmuma pamatnoteikumiem.
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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Nr. 264
(prot.Nr.9, 16.§)

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala
„Bēnes Dzirnavas”, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
Auces novada dome ir izskatījusi SIA „Remeks Serviss”, reģistrācijas
Nr. 50003401041, 31.08.2012. iesniegumu par zemesgabala „Bēnes Dzirnavas”, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatē:
1. ************* vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Bēnes Dzirnavas”, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500010020, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46500010020 divās daļās, atbilstoši šī lēmuma pielikumam.
2. Nekustamais īpašums „Bēnes Dzirnavas”, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46500010020, ar kopplatību 4,9 ha, pieder ************ un sastāv no viena zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 46500010020, ar kopplatību 4,9 ha. **************
īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bēnes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 59.
3. SIA „Latvijas Mobilais Telefons” un zemes īpašuma “Bēnes Dzirnavas”, Bēne, Bēnes
pagasts, Auces novads, īpašnieks *********** ir noslēguši vienošanos par zemesgabala
ar platību 0,06 ha atdalīšanu no zemes īpašuma “Bēnes Dzirnavas”, Bēne, Bēnes pagasts,
Auces novads, un tā iegādi publiskās mobilo elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas
būvniecībai.
4. SIA „Remeks Serviss” veic SIA „Latvijas Mobilais Telefons” plānotās publiskās mobilo
elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas projektēšanu.
5. Saskaľā ar Bēnes pagasta teritorijas plānojumu, Auces novada domes lēmumiem, citiem
normatīvajiem aktiem būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas
politikas jomā, zemes īpašuma „Bēnes Dzirnavas”, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
teritorijai nav paredzēta detālplānojuma izstrāde.
6. Ľemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un vadoties no Zemes ierīcības
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un šī paša likuma
9.panta noteikumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu Zemes ierīcības likuma
8.pantā minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz tām teritorijām, kurām
normatīvie akti vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi,
zemes īpašuma „Bēnes Dzirnavas”, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanai ir
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
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7.

Savukārt saskaľā ar LR Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 11., 12. un13. punkta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta
izstrādes procesā vietējā pašvaldība:
1) pieľem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem;
2) personas un institūcijas, ar kurām projektu nepieciešams saskaľot, ja projekta
risinājumi skar to intereses, izľemot šo noteikumu 26.1., 26.2., 26.3., 26.4., 26.5., 26.6.,
26.7. un 6.8.apakšpunktā minētos gadījumus;
3) prasības atbilstoši šo noteikumu 38.punktam projekta grafiskās daļas izstrādei
attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni, izvērtējot komunikāciju blīvumu, projekta
mērķi, un apbūves intensitāti;
4) projekta īstenošanas secību, ja ierosinātājs iesniegumā lūdz projektu īstenot pa
posmiem;
5) ja nepieciešams, papildu nosacījumus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumam un detālplānojumam;
6) var paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas virszemes vai
apakšzemes komunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas;
7) var noteikt projekta izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus.
8. Saskaľā ar šo pašu noteikumu 26.punkta nosacījumiem, zemes ierīcības projektu
saskaľo ar šādām institūcijām:
1) ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi" – ja projektētajā teritorijā ir valsts nozīmes meliorācijas sistēmas;
2) ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" – ja projektētajai teritorijai atbilstoši
spēkā esošajam detālplānojumam tiks paredzēts nodrošināt jaunu piekļūšanas iespēju no
valsts autoceļa vai ja projektētā teritorija atrodas valsts autoceļa aizsargjoslā un to paredz
valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" izsniegtie nosacījumi;
3) ar Dabas aizsardzības pārvaldi – ja projektētajā teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, izľemot aizsargājamos kokus un dižakmeľus, īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas neitrālo zonu, aizsargājamā ainavu apvidus un biosfēras rezervāta ainavu
aizsardzības zonu;
4) ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju – ja projektētajā teritorijā
ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josla vai tā robežojas
ar to vai arī ja attiecīgajā teritorijā atrodas publiskās lietošanas dzelzceļa ekspluatācijas
vai drošības aizsargjosla;
5) ar Satiksmes ministriju – ja projektētā teritorija atrodas valsts nozīmes civilās
aviācijas lidlauka teritorijā vai transporta infrastruktūras attīstības teritorijā;
6) ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju – ja projektētajā teritorijā
atrodas valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi vai projekts tiek izstrādāts valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijā;
7) ar vietējo pašvaldību;
8) ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem, kuru inženierkomunikācijām un
inženierbūvēm tiek noteiktas aizsargjoslas, ja apgrūtinājuma teritorija skar projektēto
teritoriju;
9) ar šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajos projekta izstrādes nosacījumos
noteiktajām personām un institūcijām, kuru intereses skar projekta risinājumi.
9. Vadoties no minētā tiesiskā regulējuma un faktiskās situācijas:
1) zemes ierīcības projekts ir saskaľojams ar Auces novada būvvaldi;
2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir
veicama pēc brīvas izvēles atbilstoši LR Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 19.punkta nosacījumiem.
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Ľemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Zemes
ierīcības likuma 5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un LR Ministru Kabineta
12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9., 10.
11.punktiem, un saskaľā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas
19.09.2012. lēmumu (protokols Nr.9), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Bēnes
Dzirnavas”, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, vienības ar kadastra apzīmējumu
46500010020, sadalīšanai divās daļās atbilstoši šim lēmuma pievienotajam grafiskajam
pielikumam, ievērojot sekojošus nosacījumus:
1) zemes ierīcības projekts ir izstrādājams atbilstoši Zemes ierīcības likumam un LR
Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” nosacījumiem un saskaľojams ar Auces novada būvvaldi;
2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama
pēc brīvas izvēles atbilstoši LR MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 19.punkta nosacījumiem.

2.

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

Domes priekšsēdētāja vietniece

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
2012.gada 26.septembrī

Nr. 265
(prot.Nr.9, 17.§)

Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 2D, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
Auces novada dome ir izskatījusi SIA „Zemgales enerģijas parks”, reģistrācijas
nr.40103398901, 31.05.2012. iesniegumu par zemesgabala Rūpniecības ielā 2D, Bēnē, Bēnes
pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Auces novada dome konstatēja:
1. SIA „Zemgales enerģijas parks” vēlas sadalīt nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 2D,
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500050424, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 46500050424 divās daļās, atbilstoši šī lēmuma pielikumam.
2. Nekustamais īpašums Rūpniecības ielā 2D, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46500050424, ar kopplatību 2,155 ha, pieder SIA „Zemgales enerģijas parks” un
sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 46500050424, ar kopplatību 2,155 ha.
SIA „Zemgales enerģijas parks” īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā
Bēnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000261725.
3. Saskaľā ar Bēnes pagasta teritorijas plānojumu, Auces novada domes lēmumiem, citiem
normatīvajiem aktiem būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas
politikas jomā, zemes īpašuma Rūpniecības ielā 2D, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
teritorijai nav paredzēta detālplānojuma izstrāde.
4. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA ”Latvijasmērnieks.lv”, projekts saskaľots
Auces novada būvvaldē.
5. Zemes ierīcības projekts paredz :
5.1. sadalīt nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 2D, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46500050424, divās daļās, pēc sadales izveidojot 1,4827 ha lielu paliekošo
zemes vienību, kadastra apzīmējums 46500050424 (perspektīvais zemes lietošanas
mērķis un kods – rūpnieciskās ražošanas uzľēmumu apbūve, kods 1001), kuram piekļuve
tiek paredzēta pa servitūta ceļu, un 0,6723 ha lielu atdalīto zemes gabalu bez kadastra
apzīmējuma (perspektīvais zemes lietošanas mērķis un kods – rūpnieciskās ražošanas
uzľēmumu apbūve, kods 1001), kuram piekļuve tiek paredzēta no Rūpniecības ielas,
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā;
5.2. atdalītajai zemes vienībai bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība 0,6723 ha, ir
noteikti nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
120602 – aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma
punktu;
120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.
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Ľemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim lēmumam pievienoto
zemes ierīcības projekta lietu (lēmuma pielikums), pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, LR Ministru Kabineta 23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 10., 11. un 12.punktiem, un LR Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma), sadalot nekustamo
īpašumu Rūpniecības ielā 2D, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46500050424, divos atsevišķos zemesgabalos, piešķirot sadalītajiem nekustamajiem
īpašumiem sekojošus nosaukumus:
1.1. paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības: kadastra
apzīmējums 46500050424, atstāt iepriekšējo nosaukumu – Rūpniecības iela 2D, Bēnes
pagasts, Auces novads;
1.2. atdalītajam nekustamajam īpašumam bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība
0,6723 ha, piešķirt nosaukumu – Rūpniecības iela 2J, Bēnes pagasts, Auces novads.
1.3. atdalītajam nekustamajam īpašumam bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība
0,6723 ha, un uz tā esošām būvēm piešķirt adresi – Rūpniecības iela 2J, Bēne, Bēnes
pag., Auces nov., LV-3711.

2.

Zemesgabalam Rūpniecības iela 2J, Bēnes pagasts, Auces novads, bez kadastra
apzīmējuma, kopējā zemes platība 0,6723 ha, noteikt sekojošu nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzľēmumu apbūve, kods 1001.

3.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu paliekošajai zemes vienībai
Rūpniecības ielā 2D, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46500050424:
3.1. 120602 – aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma
punktu;
3.2. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
3.3. 120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
3.4. 150301 – ceļa servitūta teritorija.

4.

Atdalītajai zemes vienībai Rūpniecības iela 2J, Bēnes pagasts, Auces novads, bez kadastra
apzīmējuma, 0,6723 ha platībā, noteikti nekustamā īpašuma lietošanas tiesību
apgrūtinājumi:
120602 – aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma
punktu;
120502 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.

5.

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

Domes priekšsēdētāja vietniece

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
2012.gada 26.septembrī

Nr. 266
(prot.Nr.9, 18.§)

Par zemesgabala Raiľa ielā 5, Aucē, Auces novadā, iznomāšanu
Auces novada dome ir izskatījusi SIA „Tavi Nami”, reģ. Nr. 40003397596, juridiskā
adrese: Slokas iela 48A, Rīga, LV-1007, 14.09.2012. iesniegumu par zemesgabala Raiľa ielā 5,
Aucē, Auces novadā, nomāšanu.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
SIA „Tavi Nami” vēlas nomāt Auces novada pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu
Raiľa ielā 5, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr.46050050509, 3317 m2 platībā, esošās apbūves
uzturēšanai un jaunu ēku un būvju celtniecībai.
Nekustamais īpašums Raiľa iela 5, Aucē, Auces novadā, kas sastāv no zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu 46050050509, platība 3317 m2, pieder Auces novada pašvaldībai, par ko
Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Auces pilsētas zemesgrāmatā atvērts nodalījums
Nr. 100000492305 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Nekustamais īpašums Raiľa iela 5, Aucē, Auces novadā, kas sastāv no vienas
nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 46050050509001, pieder SIA „Tavi Nami”, par ko
Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Auces pilsētas zemesgrāmatā atvērts nodalījums
Nr. 100000500329 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Saskaľā ar spēkā esošo Auces pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu, zemes
vienības plānotais (atļautais) izmantošanas veids ir komercdarbības objektu apbūve.
Ľemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu un LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

Iznomāt zemesgabalu Raiľa ielā 5, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr.46050050509,
3317 m2 platībā, SIA „Tavi Nami”, reģ. Nr. 40003397596, ar apbūves tiesībām uz
10 gadiem, esošās apbūves uzturēšanai un jaunu ēku un būvju celtniecībai, saskaľā ar šī
lēmuma grafisko pielikumu.
Noteikt nomas maksu par iznomājamo zemi Raiľa ielā 5, Aucē, Auces novadā, kadastra
Nr.46050050509, 3317 m2 platībā, 1,5 % gadā no zemesgabala kadastrālās vērtības,
nosakot, ka nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos
nodokļus.
Pilnvarot Auces novada pašvaldības izpilddirektoru Aldi Lerhu parakstīt zemes nomas
līgumu, saskaľā ar šī lēmuma pamatnoteikumiem.

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

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
2012.gada 26.septembrī

Nr. 267
(prot.Nr.9, 19.§)

Par nedzīvojamo telpu „Stariľos”, Ukru pagastā, nomas līguma slēgšanu
Auces novada dome ir izskatījusi domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas
iesniegto ierosinājumu iznomāt Auces novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Ukru
pagasta klientu apkalpošanas punktā „Stariľi”, Ukru pagasts, Auces novads, ģimenes ārstei
*********, personas kods ********, dzīvo ***********.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Uz Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala, kadastra Nr.46500040188,
atrodas Auces novada pašvaldības bilancē esošs nekustamais īpašums „Stariľi”, Ukru pagasts,
Auces novads.
Ģimenes ārste ********, personas kods ***********, dzīvo *************, ģimenes
ārsta prakses sertifikāts Nr. A-16997, 2012.gada 31.augustā ir iesniegusi Auces novada
pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu Auces novada pašvaldībai iznomāt telpas Ukru pagasta
„Stariľos” ģimenes ārstes prakses 2.darba vietas izveidei.
Ľemot vērā minēto, kā arī ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.
punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta (b) apakšpunktu (noteikt nomas maksu par īpašuma
nomu), 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 4. un 7.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu
iznomāšanai pieľem iznomātājs, Attīstības, plānošanas un vides komitejas atzinumu, Auces
novada dome NOLEMJ:
Iznomāt ģimenes ārstei **********, personas kods *************, **************,
ģimenes ārsta prakses sertifikāts Nr. A-16997, telpas ar kopējo platību 44,89 m2 Auces
novada, Ukru pagasta, „Stariľos”, ar to izmantošanas mērķi – ģimenes ārsta prakses vietas
izveidei un uzturēšanai, nosakot:
1.1. nomas termiľu līdz 2017.gada 31.decembrim;
1.2. nomas maksu Ls 0,10 (nulle lati 10 santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli, kas kopsummā par telpām sastāda LVL 4,49 (četri lati 49
santīmi) mēnesī, un papildus PVN.
2. Pilnvarot Auces novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski noslēgt
atbilstošu nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Jelgavā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus
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AUCES NOVADA DOME
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LĒMUMS
Aucē
2012.gada 26.septembrī

Nr. 275
(prot.Nr.9, 27.§)

Par izmaiľām pirmsskolas izglītības iestādes „Kāpēcīši” darbinieku štatu sarakstā
Saskaľā ar domes Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komitejas
12.09.2012.lēmumu (prot.Nr.8), Auces novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus pirmsskolas izglītības iestādes „Kāpēcīši” štatu sarakstā (apstiprināts Auces
novada domes 22.07.2009. sēdē, prot. Nr.3, 21.§, 21.pk.) un ar 2012.gada 1.oktobri:
1) izslēgt no štatu saraksta amata vienību - pirmsskolas izglītības skolotājs, kods 2342 01,
1 amata vienība;
2) papildināt štatu sarakstu ar amata vienību - skolotāja palīgs, kods 5312 01, 1 amata
vienība.
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LĒMUMS
Aucē
2012.gada 26.septembrī

Nr. 276
(prot.Nr.9, 28.§)

Par izmaiľām Auces vidusskolas darbinieku štatu sarakstā
Pamatojoties uz Auces vidusskolas direktores I.Špelas 17.09.2012.iesniegumu, saskaľā
ar Finanšu komitejas 19.09.2012. lēmumu (prot.Nr.9), Auces novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Auces vidusskolas darbinieku štatu sarakstā (apstiprināts ar Auces novada
domes 23.02.2011. lēmumu Nr.87, prot.Nr.2, 32.§) un ar 2012.gada 1. oktobri palielināt
virtuves darbinieka amata vienību skaitu no 4.0 uz 5.0 amata vienībām.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
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LĒMUMS
Aucē
2012.gada 26.septembrī

Nr. 277
(prot.Nr.9, 29.§)

Par mēneša darba algas likmes noteikšanu vispārējās izglītības iestāţu vadītājiem,
viľu vietniekiem izglītības jomā un pedagogiem
Saskaľā ar domes Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komitejas 12.09.2012.
(prot.Nr.8) un Finanšu komitejas 19.09.2012.(prot.Nr.9) lēmumiem, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Noteikt vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, viľu vietniekiem izglītības jomā un
pedagogiem mēneša darba algas likmi no 01.09.2012.šādā apmērā:
1.1. vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem (izglītojamo skaitā ieskaitot arī pirmsskolas
izglītības programmās iesaistītos izglītojamos vispārējās izglītības iestādēs):
1.1.1. no 151 līdz 250 izglītojamiem (Bēnes vidusskolā) – 605 Ls;
1.1.2. no 401 līdz 600 izglītojamiem (Auces vidusskolā) – 748 Ls;
1.2. vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem izglītības jomā (izglītojamo skaitā
ieskaitot arī pirmsskolas izglītības programmās iesaistītos izglītojamos vispārējās
izglītības iestādēs):
1.2.1. no 151 līdz 250 izglītojamiem (Bēnes vidusskolā) – 454 Ls;
1.2.2. no 401 līdz 600 izglītojamiem (Auces vidusskolā) –549 Ls
1.3. vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem (tajā skaitā logopēdiem, speciālajiem
pedagogiem, psihologiem, bibliotekāriem, pagarinātās grupas skolotājiem):
1.3.1. no151 līdz 250 izglītojamiem (Bēnes vidusskolā) – no 340 Ls līdz 350 Ls;
1.3.2. no 401 līdz 600 izglītojamiem (Auces vidusskolā) – no 340 Ls līdz 360 Ls.
1.4. vispārizglītojošo skolu interešu izglītības pedagogiem no 270 Ls līdz 350 Ls.

2.

Sadales kārtība piemērojama ar 2012.gada 1.septembri pašvaldības budžetā attiecīgajam
gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros.
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LĒMUMS
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2012.gada 26.septembrī

Nr. 278
(prot.Nr.9, 30.§)

Par darba samaksu no pašvaldības budţeta finansētiem pedagoģiskajiem darbiniekiem
Pamatojoties uz „Darba likuma” 61.un 62.pantiem, Auces novada pašvaldības
administrācijas Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja A.Meļļa iesniegumu un saskaľā
ar domes Finanšu komitejas 19.09.2012. lēmumu (prot.Nr.9), Auces novada dome NOLEMJ:
Sākot ar 2012./2013.mācību gadu noteikt no pašvaldības budžeta finansētiem pedagoģiskajiem
darbiniekiem darba algu – 300.00 LVL par vienu algas likmi.

Domes priekšsēdētāja vietniece

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
2012.gada 26.septembrī

Nr. 279
(prot.Nr.9, 31.§)

Par Bēnes vidusskolas pamatlīdzekļu noľemšanu no grāmatvedības uzskaites
Pamatojoties uz Bēnes vidusskolas 06.09.2012. pamatlīdzekļu norakstīšanas aktu,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Norakstīt no Bēnes vidusskolas materiālajām vērtībām sistēmbloku HP D230 par kopējo
bilances vērtību LVL 0.00 (iegādes vērtība LVL 453.06, uzkrātais nolietojums
LVL 453.06), jo biroja tehnikas remonta izmaksas pārsniedz tā vērtību, kā arī tas ir fiziski
un morāli novecojis.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bēnes vidusskolas direktoram Mārim Eihmanim.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA
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LĒMUMS
Aucē
2012.gada 26.septembrī

Nr. 280
(prot.Nr.9, 32.§)

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” pamatlīdzekļu
noľemšanu no grāmatvedības uzskaites
Pamatojoties uz Auces novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”
10.08.2012. sastādīto pamatlīdzekļu norakstīšanas aktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” materiālajām vērtībām zāles pļāvēju
PLM4100 par kopējo bilances vērtību LVL 93.85 (iegādes vērtība LVL 205.00, uzkrātais
nolietojums LVL 111.15), jo tehnikas kopīgās remonta izmaksas pārsniedz jaunas tehnikas
iegādes summu, remonts nav rentabls.

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” vadītājai
Kristīnei Magerei.

Domes priekšsēdētāja vietniece

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
2012.gada 26.septembrī

Nr. 283
(prot.Nr.9, 35.§)

Par ēdināšanas izdevumu apmaksu Auces novada vispārējās izglītības iestādēs
Lai veicinātu bērniem un ģimenēm labvēlīgas vides veidošanos pašvaldībā, saglabātu
esošo izglītojamo skaitu novada izglītības iestādēs, sekmētu veselīga un līdzsvarota uztura
lietošanu izglītojamajiem, ľemot vērā Auces novada pašvaldības Finanšu nodaļas aprēķinus par
prognozējamo nepieciešamo finansējumu ēdināšanas izdevumu apmaksai novada vispārējās
izglītības iestāžu 2.–4. klašu izglītojamajiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs
var realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta,
ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav
aizliegta ar likumu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66.panta otrās daļas 1.apakšpunktu, saskaľā ar domes
Finanšu komitejas 19.09.2012. lēmumu (prot.Nr.9), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

No 2012.gada 1.oktobra apmaksāt ēdināšanas izdevumus visiem Auces novada vispārējās
izglītības iestāžu 2.–4. klašu izglītojamajiem, kuri nav valsts apgādībā.

2.

Līdzekļus ēdināšanas izdevumu apmaksai 2012./2013. mācību gada oktobrim, novembrim
un decembrim piešķirt no pašvaldības Sociālā dienesta 2012.gada budžeta līdzekļiem, kas
paredzēti sociālajai palīdzībai.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus
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LĒMUMS
Aucē
2012.gada 26.septembrī

Nr. 284
(prot.Nr.9, 36.§)

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2012.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Auces novada
pašvaldības 2012. gada budţetu”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2. punktu un 46.panta pirmo un otro daļu, un likuma „Par pašvaldību budžetiem”
37. un 38.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 ”Grozījumi Auces novada pašvaldības 2012.gada
22.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Auces novada pašvaldības 2012.gada
budžetu”” (pielikumā).
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
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Aucē
2012.gada 26.septembrī

Saistošie noteikumi Nr.13
APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2012.gada 26.septembra lēmumu Nr.284
(prot.Nr.9, 36.§)

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2012.gada 22.februāra
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Auces novada
pašvaldības 2012. gada budţetu”
Izdoti saskaľā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21., 46.pantiem un
likumu “Par pašvaldību budžetiem”

Izdarīt Auces novada pašvaldības 2012.gada 22.februāra Saistošajos noteikumos Nr.6
„Par Auces novada pašvaldības 2012.gada budžetu” šādus grozījumus:
1.

Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt Auces novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam ieľēmumos
4 238 143 latu apmērā, aizdevums no Valsts kases 1 035 035 latu apmērā, līdzekļu atlikumu
uz gada sākumu 317 097 latu apmērā un sadalījumu pa ieľēmumu veidiem, saskaľā ar
1.pielikumu.”

2.

Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Noteikt Auces novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam izdevumos 5 590 275 latu
apmērā, saskaľā ar 2.pielikumu.”

3.

Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Noteikt Auces novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam ieľēmumos
96 507 latu apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 24 528 latu apmērā, izdevumos
121 035 latu apmērā, saskaľā ar 3.pielikumu.”

4.

Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
„10. Noteikt Auces novada ziedojumu un dāvinājumu ieľēmumus un izdevumus
2012.gadam ieľēmumos 2 738 latu apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 15 686 latu
apmērā, izdevumos 18 424 latu apmērā, saskaľā ar 4. pielikumu.‟‟
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5.

Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
„1.pielikums
Auces novada pašvaldības 22.02.2012.
saistošajiem noteikumiem Nr.6

PAMATBUDŢETA IEĽĒMUMI
Kods
1.0.0.0.
1.1.1.0.
4.0.0.0.
4.1.1.0.
4.1.2.0.
4.1.3.0.
8.0.0.0.
8.4.2.0.
8.6.2.0.
9.0.0.0.
9.4.0.0.
9.5.0.0.
10.0.0.0.
10.1.4.0.
12.0.0.0.
12.3.9.0.
13.0.0.0.
13.1.0.0.
13.2.0.0.
13.4.0.0.
18.0.0.0.
18.6.1.0.

18.6.2.0.

18.6.3.0.
18.6.4.0.
18.6.9.0.
19.0.0.0.
19.2.1.0.
21.0.0.0.
21.3.5.0.
21.3.7.0.
21.3.8.0.
21.3.9.0.
21.4.9.0.

Koda nosaukums
Ienākuma nodokļi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Ieľēmumi no uzľēmējdarbības un īpašuma
Pašvaldību budžetu procentu ieľēmumi
Procentu ieľēmumi no kontu atlikumiem
Valsts (pašvaldību) nodevas
Valsts nodevas,kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Pārējie nenodokļu ieľēmumi
Citi dažādi nenodokļu ieľēmumi
Ieľēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas
Ieľēmumi no ēku un būvju pārdošanas
Ieľēmumi no zemes pārdošanas
Ieľēmumi no kustamas mantas realizācijas
Valsts budţeta transferti
Dotācijas
No Kultūras ministrijas pārskaitītā dotācija
Pārējās dotācijas
Mērķdotācijas
Pedagogu darba samaksai,t.sk.
vispārējā izglītība
interešu izglītība
piecgadīgo un sešgadīgo apmācība
Sociālās nodrošināšanas pasākumiem
Pārējās mērķdotācijas
Valsts budžeta līdzdalības maksājumi ES projektos
Dotācija no PFIF
Pārējās dotācijas
Pašvaldību budţeta transferti
Ieľēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Budţeta iestāţu ieľēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieľēmumi no kancelejas pakalpojumiem
Ieľēmumi par īri un nomu
Ieľēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem
Ieľēmumi no ES projektu realizācijas

KOPĀ
Budţeta līdzekļi gada sākumā
Aizdevums no Valsts kases
PAVISAM KOPĀ

Summa
1 579 554.00
1 579 554.00
259 902.00
221 473.00
24 117.00
14 312.00
6 120.00
5 900.00
220.00
6 420.00
3 385.00
3 035.00
5 055.00
5 055.00
3 602.00
3 602.00
24 884.00
10 792.00
8 141.00
5 951.00
2 083 627.00
97 841.00
87 563.00
10 278.00
737 658.00
666 867.00
588 420.00
26 487.00
51 960.00
70 000.00
791.00
434 894.00
744 377.00
68 857.00
26 775.00
26 775.00
242 254.00
74 795.00
448.00
35 560.00
129 935.00
1516.00

4 238 143.00
317 097.00
1 035 035.00
5 590 275.00 ”
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6. Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā:
„2.pielikums
Auces novada pašvaldības 22.02.2012.
saistošajiem noteikumiem Nr.6

PAMATBUDŢETA IZDEVUMI
Kods
01.000.

03.000.

06.000.

07.000.

08.000.

09.000.

10.000.

Iestādes nosaukums
Summa
Vispārējie valdības dienesti
659 051.00
Administrācija
400 398.00
Bēnes pagasta pārvalde
79 752.00
Lielauces pagasta pārvalde
38 747.00
Norēķini ar pašvaldību budžetiem:
113 595.00
1) par izglītības pakalpojumiem 70 140.00
2) par sociālās aprūpes pakalpojumiem 43 455.00
Rezerves fonds
25 534.00
Bankas pakalpojumi
1 025.00
Sabiedriskā kārtība un drošība
81 428.00
Pašvaldības policija
41 121.00
Bāriľtiesa
40 307.00
Pašvaldības teritorijas apsaimniekošana
1 916 958.00
Auces teritorijas labiekārtošana
1 519 748.00
Bēnes teritorijas labiekārtošana
109 597.00
Īles komunālā saimniecība
52 578.00
Lielauces komunālā saimniecība
86 014.00
Ukru komunālā saimniecība
54 009.00
Vītiľu komunālā saimniecība
95 012.00
Veselības aprūpe
8 116.00
Veselības aprūpe
6 125.00
Ukru feldšeru vecmāšu punkts
1 991.00
Atpūta, kultūra un reliģija
395 901.00
Auces novada bibliotēka
83 196.00
Auces novada Kultūras centrs
299 066.00
Pārējie kultūras un sporta pasākumi
13 639.00
Izglītība
2 135 907.00
PII Mazulis
95 149.00
PII Pīlādzītis
150 165.00
PII Vecauce
151 826.00
PII Rūķīši
110 718.00
PII Kāpēcīši
52 970.00
Auces vidusskola
993 323.00
Bēnes vidusskola
307 893.00
Auces Mūzikas skola
148 181.00
Bēnes mūzikas un mākslas skola
80 925.00
Pieaugušo izglītības un informācijas centrs
44 757.00
Sociālā aizsardzība
392 914.00
5 590 275.00 “
PAVISAM KOPĀ

50

7.

Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikumu šādā redakcijā:
„3.pielikums
Auces novada pašvaldības 22.02.2012.
saistošajiem noteikumiem Nr.6

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLAIS BUDŢETS
Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
sākumā (Ls)

Budţeta
gada
ieľēmumi
(Ls)

Pavisam
ieľēmumi
(Ls)

Pavisam
izdevumi
(Ls)

Autoceļu (ielu) fonds

19 183.00

88 097.00

107 280.00

107 280.00

Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
beigās
(Ls)
0.00

Dabas resursu fonds

5 345.00

8 400.00

13 745.00

13 745.00

0.00

Bankas pakalpojumi

0.00

10.00

10.00

10.00

0.00

24 528.00

96 507.00

121 035.00

121 035.00

0.00’’

KOPĀ

8.

Izteikt saistošo noteikumu 4.pielikumu šādā redakcijā:
„4.pielikums
Auces novada pašvaldības 22.02.2012.
saistošajiem noteikumiem Nr.6

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI
Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
sākumā
(Ls)
143.00

Budţeta
gada
ieľēmumi
(Ls)

Pavisam
ieľēmumi
(Ls)

Pavisam
izdevumi
(Ls)

351.00

494.00

494.00

Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
beigās
(Ls)
0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

Pilsētas labiekārtošanai

1 841.00

0.00

1 841.00

1 841.00

0.00

Grāmatai “Auce tevi vārdā sauc”

2 647.00

0.00

2 647.00

2 647.00

0.00

Auces vidusskolai grāmatu iegādei

21.00

528.00

549.00

549.00

0.00

Auces
vidusskolai
organizēšanai
SIA „Auces slimnīca”

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

333.00

0.00

333.00

333.00

0.00

574.00

136.00

710.00

710.00

0.00

54.00

0.00

54.00

54.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

Auces vidusskolai kancelejas precēm
Auces vidusskolai handbola izlasei

Latste

Auces Mūzikas skolai kancelejas
preču iegādei
PII „Vecauce” inventāra iegādei
Ukru
KAP
pasākumam

Ziemassvētku
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Sociālo pakalpojumu attīstībai

10 000.00

0.00

10 000.00

10 000.00

0.00

Vidusskolu skolēnu apbalvošanai

0.00

250.00

250.00

250.00

0.00

PII „‟Vecauce‟‟ rotaļu grupai

0.00

158.00

158.00

0.00

0.00

Auces novada svētkiem

0.00

1 070.00

1 070.00

1 070.00

0.00

transporta

0.00

125.00

125.00

125.00

0.00

transporta

0.00

120.00

120.00

120.00

0.00

67.00

0.00

67.00

67.00

0.00

15 686.00

2 738.00

18 424.00

18 424.00

0.00’’

Auces
vidusskolai
pakalpojumiem
Bēnes
vidusskolai
pakalpojumiem
Bankas pakalpojumi
KOPĀ

9.

Atzīt par spēku zaudējušiem Auces novada pašvaldības 25.07.2012. saistošos noteikumus
Nr.12 „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2012.gada 22.februāra saistošajos noteikumos
Nr.6 „Par Auces novada pašvaldības 2012.gada budžetu”” (25.07.2012. prot. Nr.7, 12.§).

Domes priekšsēdētāja vietniece

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
2012.gada 26.septembrī

Nr. 285
(prot.Nr.9, 37.§)

Par nekustamā īpašuma „Dzelmeţi”, Vecauces pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
Auces novada dome ir izskatījusi SIA „Rūķis AG” iesniegto zemes ierīcības projektu
par zemes īpašuma „Dzelmeži”, Vecauces pagasts, Auces novads, sadalīšanu.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Auces novada dome konstatēja:
1. ************ vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Dzelmeži”, Vecauces pagastā, Auces
novadā, kadastra Nr.46250030005, četrās daļās atbilstoši šī lēmuma pielikumam.
2. Nekustamais īpašums „Dzelmeži”, Vecauces pagastā, Auces novadā, pieder
************** un sastāv no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46250030005,
kopplatība 16,4 ha. **************** īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles
zemesgrāmatu nodaļā Vecauces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000443117.
3. Auces novada dome ar 2012.gada 22.augusta lēmumu Nr.224 (prot.Nr.8, 6.§) „Par zemes
ierīcības projekta izstrādi zemesgabala “Dzelmeži”, vecauces pagastā, Auces novadā,
sadalīšanai” ir pieľēmusi lēmumu izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Dzelmeži”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr. 46250030005, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 46250030005, sadalīšanai.
4. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA ”Rūķis AG”, projekts saskaľots Auces novada
būvvaldē.
5. Zemes ierīcības projekts paredz :
5.1. sadalīt nekustamā īpašuma „Dzelmeži”, Vecauces pagastā, Auces novadā, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 46250030005 četrās daļās, atdalot no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 46250030005 trīs zemes gabalus, pēc sadales izveidojot 1,9 ha lielu
paliekošo zemes vienību, kadastra apzīmējums 46250030005 (perspektīvais zemes
lietošanas mērķis un kods – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101), kuram piekļuve tiek paredzēta no esošā valsts autoceļa P-96
nobrauktuves, 4,8 ha lielu atdalīto zemes gabalu bez kadastra apzīmējuma (perspektīvais
zemes lietošanas mērķis un kods – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101), kuram piekļuve tiek paredzēta no plānotā servitūta ceļa, 3,6
ha lielu atdalīto zemes gabalu bez kadastra apzīmējuma (perspektīvais zemes lietošanas
mērķis un kods – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods
0101), kuram piekļuve tiek paredzēta no plānotā servitūta ceļa, un 6,1 ha lielu atdalīto
zemes gabalu bez kadastra apzīmējuma (perspektīvais zemes lietošanas mērķis un kods –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101), kuram
piekļuve tiek paredzēta no plānotā servitūta ceļa
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5.2. atdalītajai zemes vienībai 4,8 ha platībā noteikti nekustamā īpašuma lietošanas tiesību
apgrūtinājumi:
12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem (4);
110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija (3);
5.3. atdalītajai zemes vienībai 3,6 ha platībā noteikti nekustamā īpašuma lietošanas tiesību
apgrūtinājumi:
12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem (4);
110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija (3);
5.4. atdalītajai zemes vienībai 6,1 ha platībā noteikti nekustamā īpašuma lietošanas tiesību
apgrūtinājumi:
110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija (2).
Ľemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim lēmumam pievienoto
zemes ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma), pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, LR Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 10., 11. un 12.punktiem, un LR Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

4.

5.

Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma), sadalot nekustamo
īpašumu „Dzelmeži”, Vecauces pagastā, Auces novadā, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 46250030005 – četros atsevišķos zemesgabalos, piešķirot sadalītajiem
nekustamajiem īpašumiem sekojošus nosaukumus:
1.1. paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības: kadastra
apzīmējums 46250030005, atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Dzelmeži”, Vecauces
pagasts, Auces novads;
1.2. atdalītajam nekustamajam īpašumam bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība
4,8 ha, piešķirt nosaukumu – „Dzelmeži 1”, Vecauces pagasts, Auces novads;
1.3. atdalītajam nekustamajam īpašumam bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība
3,6 ha, piešķirt nosaukumu – „Dzelmeži 2”, Vecauces pagasts, Auces novads;
1.4 atdalītajam nekustamajam īpašumam bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība
6,1 ha, piešķirt nosaukumu – „Dzelmeži 3”, Vecauces pagasts, Auces novads;
Zemesgabalam „Dzelmeži 1”, Vecauces pagasts, Auces novads, kopējā zemes platība
4,8 ha, noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Zemesgabalam „Dzelmeži 2”, Vecauces pagasts, Auces novads, kopējā zemes platība
3,6 ha, noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Zemesgabalam „Dzelmeži 3”, Vecauces pagasts, Auces novads, kopējā zemes platība
6,1 ha, noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu paliekošajai zemes vienībai
„Dzelmeži”, Vecauces pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums 46250030005:
5.1. 12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem (4 – Nr.
plānā);
5.2. 12050101 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām
un ciemiem līdz 20 kV (1).
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Atdalītajai zemes vienībai „Dzelmeži 1”, Vecauces pagasts, Auces novads, bez kadastra
apzīmējuma, 4,8 ha platībā, noteikti nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
6.1.
12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem (4);
6.2.
110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija (3).
7. Atdalītajai zemes vienībai „Dzelmeži 2”, Vecauces pagasts, Auces novads, bez kadastra
apzīmējuma, 3,6 ha platībā, noteikti nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi:
7.1.
12030302 – aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem (4);
7.2.
110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija (3).
8. Atdalītajai zemes vienībai „Dzelmeži 3”, Vecauces pagasts, Auces novads, bez kadastra
apzīmējuma, 6,1 ha platībā, noteikts nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums:
110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija (2).
9. 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.
6.

Domes priekšsēdētāja vietniece

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
2012.gada 26.septembrī

Nr. 286
(prot.Nr.9, 38.§)

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemesgabalu nomu
Pamatojoties uz LR Valsts zemes dienesta 26.06.2012. vēstuli Nr.2-04-Z/2783 un
19.09.2012. vēstuli Nr.2-04-Z/4160, Latvijas Hipotēku un zemes bankas iesniegtajiem
sarakstiem, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ja līdz
2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju
sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai
uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, un likuma
25.panta otro daļu, kas nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas
šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigušās saskaľā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, un zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas
nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz
īsāku termiľu, ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts, zemes
nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā, Administratīvā procesa
likuma 5., 7., 8., un 10.pantu un LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemes īpašumu „Apinīši”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.466640020137, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
46640020137, platība 0,84 ha, un ar kadastra apzīmējumu 46640020205, platība 1,0 ha ,
no 2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Apinīši”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra Nr. 466640020137, platība
1,84 ha, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu „Apinīši”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr. 466640020137, platība 1,84 ha. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

2.

Izbeigt ***** *****, personas kods ************, un ***** *****, personas kods
************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības par lietošanā piešķirto zemesgabalu
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„Auces iela 10”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500050227, platība
0,1260 ha, no 2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Auces iela 10”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500050227,
platība 0,1260 ha, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, un ***** *****,
personas kods ************, par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu
„Auces iela 10”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500050227, platība
0,1260 ha. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala nomas maksu gadā
noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
3.

Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirtiem zemesgabaliem „Bungas”, Vītiľu pagastā, Auces novadā,
kadastra apzīmējums 46940040039, platība 6,47 ha, kadastra apzīmējums 46940040068,
platība 0,28 ha, kadastra apzīmējums 46940040078, platība 3,4 ha, kadastra apzīmējums
46940040090, platība 1,35 ha un kadastra apzīmējums 46940040092, platība 0,96 ha, no
2011.gada 30.decembra.
Zemesgabali „Bungas”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums 46940040039,
platība 6,47 ha, kadastra apzīmējums 46940040068, platība 0,28 ha, kadastra apzīmējums
46940040078, platība 3,4 ha, kadastra apzīmējums 46940040090, platība 1,35 ha un
kadastra apzīmējums 46940040092, platība 0,96 ha, pāriet Auces novada pašvaldības
tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemesgabaliem „Bungas”, Vītiľu pagastā, Auces novadā,
kadastra apzīmējums 46940040039, platība 6,47 ha, kadastra apzīmējums 46940040068,
platība 0,28 ha, kadastra apzīmējums 46940040078, platība 3,4 ha, kadastra apzīmējums
46940040090, platība 1,35 ha un kadastra apzīmējums 46940040092, platība 0,96 ha.
Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam
maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

4.

Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Ceri”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46500020060, platība 0,56 ha, no 2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Ceri”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500020060, platība
0,56 ha, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu „Ceri”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46500020060, platība 0,56 ha. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala
nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

5.

Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemes īpašumu „Čiekuri”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46940050426, kas sastāv no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
46940050426, platība 2,98 ha, ar kadastra apzīmējumu 46940050437, platība 1,04 ha, un
ar kadastra apzīmējumu 46940050438, platība 0,79 ha, no 2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Čiekuri”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra Nr. 46940050426,
platība 4,81 ha, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu „Čiekuri”, Vītiľu pagastā, Auces novadā,
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kadastra Nr. 46940050426, platība 4,81 ha. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
6.

Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemes īpašumu „Dailes”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46500020055, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
46500020055, platība 4,0 ha, un ar kadastra apzīmējumu 46500020056, platība 10,9 ha, no
2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Dailes”, Bēnes pagastā, Auces novadā, 14,9 ha platībā, kadastra
Nr. 46500020055, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu „Dailes”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
14,9 ha platībā, kadastra Nr. 46500020055. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

7.

Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Dārza iela 2”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46940050291, platība 0,3139 ha, no 2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Dārza iela 2”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46940050291,
platība 0,3139 ha, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu „Dārza iela 2”, Vītiľu pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46940050291, platība 0,3139 ha. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

8.

Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemes īpašumu „Dzintari”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46500020047, kas sastāv no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
46500020047, platība 0,48 ha, ar kadastra apzīmējumu 46500020048, platība 1,4 ha, un ar
kadastra apzīmējumu 46500020049, platība 1,7 ha, no 2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Dzintari”, Bēnes pagastā, Auces novadā, 3,58 ha platībā, kadastra
Nr. 46500020047, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu „Dzintari”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
3,58 ha platībā, kadastra Nr. 46500020047. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

9.

Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Ezera iela 2”, Bēnes pagastā, Auces novadā, 0,16 ha
platībā, kadastra Nr.46500010245, no 2011.gada 30.decembra.
Zemesgabals „Ezera iela 2”, Bēnes pagastā, Auces novadā, 0,16 ha platībā, kadastra
Nr.46500010245, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemesgabalu „Ezera iela 2”, Bēnes pagastā, Auces novadā, 0,16
ha platībā, kadastra Nr.46500010245. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
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10. Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Grāvēni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46760040057, platība 1,3 ha, no 2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Grāvēni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46760040057,
platība 1,3 ha, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu „Grāvēni”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46760040057, platība 1,3 ha. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
11. Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Grieži”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra
apzīmējums 46940030052, platība 4,1 ha, no 2011.gada 30.decembra.
Zemesgabals „Grieži”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums 46940030052,
platība 4,1 ha, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemesgabalu „Grieži”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra
apzīmējums 46940030052, platība 4,1 ha. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
12. Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirtiem zemesgabaliem „Jakubs”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra
apzīmējums 46940040054, platība 0,4 ha, kadastra apzīmējums 46940050202, platība 9,58
ha un kadastra apzīmējums 46940050313, platība 3,14 ha, no 2011.gada 30.decembra.
Zemesgabali „Jakubs”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums 46940040054,
platība 0,4 ha, kadastra apzīmējums 46940050202, platība 9,58 ha un kadastra apzīmējums
46940050313, platība 3,14 ha, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemesgabaliem „Jakubs”, Vītiľu pagastā, Auces novadā,
kadastra apzīmējums 46940040054, platība 0,4 ha, kadastra apzīmējums 46940050202,
platība 9,58 ha un kadastra apzīmējums 46940050313, platība 3,14 ha. Zemes nomas
līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR
likumos noteiktos nodokļus.
13. Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Jaunā iela 6A”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46500050221, platība 0,1387 ha, no 2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Jaunā iela 6A”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500050221,
platība 0,1387 ha, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu „Jaunā iela 6A”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46500050221, platība 0,1387 ha. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
14. Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemes īpašumu „Krūmiľi”, Vecauces pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46250010039, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
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46250010039, platība 0,42 ha, un ar kadastra apzīmējumu 46250010040, platība 0,66 ha,
no 2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Krūmiľi”, Vecauces pagastā, Auces novadā, kadastra Nr. 46250010039,
platība 1,08 ha, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu „Krūmiľi”, Vecauces pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr. 46250010039, platība 1,08 ha. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
15. Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Kundziľi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46500030040, platība 2,8 ha, no 2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Kundziľi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500030040,
platība 2,8 ha, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu „Kundziľi”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46500030040, platība 2,8 ha. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
16. Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Kupšu purvs”, Vītiľu pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46940020184, platība 11,24 ha, no 2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Kupšu purvs”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46940020184,
platība 11,24 ha, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu „Kupšu purvs”, Vītiľu pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46940020184, platība 11,24 ha. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
17. Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemes īpašumu „Lauku iela 5”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46500050128, kas sastāv no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
46500010129, platība 1,53 ha, ar kadastra apzīmējumu 46500010130, platība 0,47 ha, un
ar kadastra apzīmējumu 46500050128, platība 0,24 ha, no 2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Lauku iela 5”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500050128,
2,24 ha platībā, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu „Lauku iela 5”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46500050128, 2,24 ha platībā. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
18. Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Magones”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46640020047, platība 1,22 ha, no 2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Magones”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46640020047, platība
1,22 ha, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
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Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu „Magones”, Īles pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46640020047, platība 1,22 ha. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
19. Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Medľi”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46940030266, platība 2,42 ha, no 2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Medľi”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46940030266, platība
2,42 ha, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu „Medľi”, Vītiľu pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46940030266, platība 2,42 ha. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
20. Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Ritumi 2”, Bēnes pagastā, Auces novadā, 4,9 ha
platībā, kadastra Nr.46500010155, no 2011.gada 30.decembra.
Zemesgabals „Ritumi 2”, Bēnes pagastā, Auces novadā, 4,9 ha platībā, kadastra
Nr.46500010155, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemesgabalu „Ritumi 2”, Bēnes pagastā, Auces novadā, 4,9 ha
platībā, kadastra Nr.46500010155. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemesgabala
nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
21. Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemes īpašumu „Smilgas”, Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46900020092, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
46900020092, platība 6,78 ha, un ar kadastra apzīmējumu 46900020150, platība 2,19 ha ,
no 2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Smilgas”, Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra Nr. 46900020092,
platība 8,97 ha, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu „Smilgas”, Ukru pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr. 46900020092, platība 8,97 ha. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
22. Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemesgabalu „Upītes”, Vecauces pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46250010051, platība 1,42 ha, no 2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Upītes”, Vecauces pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46250010051,
platība 1,42 ha, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu „Upītes”, Vecauces pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr.46250010051, platība 1,42 ha. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
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23. Izbeigt ***** *****, personas kods ************, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
par lietošanā piešķirto zemes īpašumu „Zeltiľi”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46760030094, kas sastāv no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
46760030094, platība 0,58 ha, ar kadastra apzīmējumu 46760030205, platība 9,09 ha un ar
kadastra apzīmējumu 46760030206, platība 11,46 ha , no 2011.gada 30.decembra.
Zemes īpašums „Zeltiľi”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra Nr. 46760030094,
platība 21,13 ha, pāriet Auces novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Slēgt nomas līgumu ar ***** *****, personas kods ************, par pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo zemes īpašumu „Zeltiľi”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
kadastra Nr. 46760030094, platība 21,13 ha. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Zemesgabala nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja vietniece

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
2012.gada 26.septembrī

Nr. 287
(prot.Nr.9, 39.§)

Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, LR Ministru Kabineta 08.02.2011. noteikumiem
Nr.118 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” III daļas 17.7.punktu un IV daļu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Noteikt, ka zemes īpašums „Apinīši”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.466640020137, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
46640020137, platība 0,84 ha, un ar kadastra apzīmējumu 46640020205, platība 1,0 ha,
piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumam „Apinīši”, Īles pagastā, Auces
novadā, kadastra Nr.466640020137, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 46640020137, platība 0,84 ha, un ar kadastra apzīmējumu 46640020205,
platība 1,0 ha, - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods – 0101).

2.

Noteikt, ka zemesgabals „Auces iela 10”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46500050227, platība 0,1260 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Auces iela 10”, Bēnes
pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500050227, platība 0,1260 ha, - individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods – 0601).

3.

Noteikt, ka zemesgabali „Bungas”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46940040039, platība 6,47 ha, kadastra apzīmējums 46940040068, platība 0,28 ha,
kadastra apzīmējums 46940040078, platība 3,4 ha, kadastra apzīmējums 46940040090,
platība 1,35 ha un kadastra apzīmējums 46940040092, platība 0,96 ha, piekrīt Auces
novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabaliem „Bungas”, Vītiľu pagastā,
Auces novadā, kadastra apzīmējums 46940040039, platība 6,47 ha, kadastra apzīmējums
46940040068, platība 0,28 ha, kadastra apzīmējums 46940040078, platība 3,4 ha, kadastra
apzīmējums 46940040090, platība 1,35 ha un kadastra apzīmējums 46940040092, platība
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0,96 ha, - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods –
0101).
4.

Noteikt, ka zemesgabals „Ceri”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500020060,
platība 0,56 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Ceri”, Bēnes pagastā, Auces
novadā, kadastra Nr.46500020060, platība 0,56 ha, - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

5.

Noteikt, ka zemesgabali „Čiekuri”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46940050426, kas sastāv no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
46940050426, platība 2,98 ha, ar kadastra apzīmējumu 46940050437, platība 1,04 ha, un
ar kadastra apzīmējumu 46940050438, platība 0,79 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabaliem „Čiekuri”, Vītiľu pagastā,
Auces novadā, kadastra Nr.46940050426, kas sastāv no trim zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 46940050426, platība 2,98 ha, ar kadastra apzīmējumu 46940050437, platība
1,04 ha, un ar kadastra apzīmējumu 46940050438, platība 0,79 ha, - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

6.

Noteikt, ka zemes īpašums „Dailes”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46500020055, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
46500020055, platība 4,0 ha, un ar kadastra apzīmējumu 46500020056, platība 10,9 ha,
piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes īpašumam „Dailes”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, kadastra Nr.46500020055, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 46500020055, platība 4,0 ha, un ar kadastra apzīmējumu 46500020056,
platība 10,9 ha, - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods – 0101).

7.

Noteikt, ka zemesgabals „Dārza iela 2”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46940050291, platība 0,3139 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Dārza iela 2”, Vītiľu pagastā,
Auces novadā, kadastra Nr.46940050291, platība 0,3139 ha, - lauksaimnieciska rakstura
uzľēmumu apbūve (NĪLM kods – 1003).

8.

Noteikt, ka zemes īpašums „Dzintari”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46500020047, kas sastāv no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
46500020047, platība 0,48 ha, ar kadastra apzīmējumu 46500020048, platība 1,4 ha, un ar
kadastra apzīmējumu 46500020049, platība 1,7 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes īpašumam „Dzintari”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, kadastra Nr.46500020047, kas sastāv no trim zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 46500020047, platība 0,48 ha, ar kadastra apzīmējumu 46500020048, platība
1,4 ha, un ar kadastra apzīmējumu 46500020049, platība 1,7 ha, - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

9.

Noteikt, ka zemesgabals „Ezera iela 2”, Bēnes pagastā, Auces novadā, 0,16 ha platībā,
kadastra Nr.46500010245, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Ezera iela 2”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, 0,16 ha platībā, kadastra Nr.46500010245, - individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLM kods – 0601).
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10. Noteikt, ka zemesgabals „Grāvēni”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46760040057, platība 1,3 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Grāvēni”, Lielauces pagastā,
Auces novadā, kadastra Nr.46760040057, platība 1,3 ha, - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
11. Noteikt, ka zemesgabals „Grieži”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46940030052, platība 4,1 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Grieži”, Vītiľu pagastā,
Auces novadā, kadastra apzīmējums 46940030052, platība 4,1 ha, - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
12. Noteikt, ka zemesgabali „Jakubs”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46940040054, platība 0,4 ha, kadastra apzīmējums 46940050202, platība 9,58 ha un
kadastra apzīmējums 46940050313, platība 3,14 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabaliem „Jakubs”, Vītiľu pagastā,
Auces novadā, kadastra apzīmējums 46940040054, platība 0,4 ha, kadastra apzīmējums
46940050202, platība 9,58 ha un kadastra apzīmējums 46940050313, platība 3,14 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
13. Noteikt, ka zemesgabals „Jaunā iela 6A”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46500050221, platība 0,1387 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Jaunā iela 6A”, Bēnes
pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500050221, platība 0,1387 ha, - individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods – 0601).
14. Noteikt, ka zemes īpašums „Krūmiľi”, Vecauces pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46250010039, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
46250010039, platība 0,42 ha, un ar kadastra apzīmējumu 46250010040, platība 0,66 ha,
piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes īpašumam „Krūmiľi”, Vecauces
pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46250010039, kas sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 46250010039, platība 0,42 ha, un ar kadastra apzīmējumu
46250010040, platība 0,66 ha, - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
15. Noteikt, ka zemesgabals „Kundziľi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46500030040, platība 2,8 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Kundziľi”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, kadastra Nr.46500030040, platība 2,8 ha, - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
16. Noteikt, ka zemesgabals „Kupšu purvs”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46940020184, platība 11,24 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Kupšu purvs”, Vītiľu
pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46940020184, platība 11,24 ha, - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
17. Noteikt, ka zemesgabals „Lauku iela 5”, Bēnes pagastā, Auces novadā, ar kadastra
apzīmējumu 46500050128, platība 0,24 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
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Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Lauku iela 5”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, ar kadastra apzīmējumu 46500050128, platība 0,24 ha, - individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods – 0601).
18. Noteikt, ka zemesgabali „Lauku iela 5”, Bēnes pagastā, Auces novadā, ar kadastra
apzīmējumu 46500010129, platība 1,53 ha, ar kadastra apzīmējumu 46500010130, platība
0,47 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabaliem „Lauku iela 5”, Bēnes
pagastā, Auces novadā, ar kadastra apzīmējumu 46500010129, platība 1,53 ha, ar kadastra
apzīmējumu 46500010130, platība 0,47 ha, - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
19. Noteikt, ka zemesgabals „Magones”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46640020047, platība 1,22 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Magones”, Īles pagastā,
Auces novadā, kadastra Nr.46640020047, platība 1,22 ha, - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
20. Noteikt, ka zemesgabals „Medľi”, Vītiľu pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46940030266, platība 2,42 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Medľi”, Vītiľu pagastā,
Auces novadā, kadastra Nr.46940030266, platība 2,42 ha, - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
21. Noteikt, ka zemesgabals „Ritumi 2”, Bēnes pagastā, Auces novadā, 4,9 ha platībā,
kadastra Nr.46500010155, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Ritumi 2”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, 4,9 ha platībā, kadastra Nr.46500010155, - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
22. Noteikt, ka zemes īpašums „Smilgas”, Ukru pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46900020092, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
46900020092, platība 6,78 ha, un ar kadastra apzīmējumu 46900020150, platība 2,19 ha,
piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes īpašumam „Smilgas”, Ukru pagastā,
Auces novadā, kadastra Nr.46900020092, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 46900020092, platība 6,78 ha, un ar kadastra apzīmējumu 46900020150,
platība 2,19 ha, - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods – 0101).
23. Noteikt, ka zemesgabals „Upītes”, Vecauces pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46250010051, platība 1,42 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam „Upītes”, Vecauces pagastā,
Auces novadā, kadastra Nr.46250010051, platība 1,42 ha, - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
24. Noteikt, ka zemes īpašums „Zeltiľi”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46760030094, kas sastāv no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
46760030094, platība 0,58 ha, ar kadastra apzīmējumu 46760030205, platība 9,09 ha un ar
kadastra apzīmējumu 46760030206, platība 11,46 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
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Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes īpašumam „Zeltiľi”, Lielauces
pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46760030094, kas sastāv no trim zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 46760030094, platība 0,58 ha, ar kadastra apzīmējumu
46760030205, platība 9,09 ha un ar kadastra apzīmējumu 46760030206, platība 11,46 ha, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
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