LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 9
Aucē

2021.gada 26.maijā

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.01.
Sēde notiek attālināti. Sēdes norisē tiek izmantota videokonference.
Izsludinātā darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Par Auces novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna (IEKRP) 2021.- 2030.
gadam apstiprināšanu.
Par dalību Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Zemgales zonas atkritumu
apsaimniekošanas plāna izstrādē.
Par Auces novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Par adreses piešķiršanu Auces novadā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Par zemes īpašuma „Pumpuri”, Vecauces pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
Par nekustamā īpašuma Kapsētas iela 24A, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Liepu iela 6A, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Puškina iela 40A, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Tehnikas iela 9A, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Varoņu iela 4A, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma Vītiņu iela 47B, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma “Pīlādži”, Ukru pagasts, Auces novads, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma “Zemnieki”, Bēnes pagasts, Auces novads, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma “Jakubs”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma “Muižarāju ceļš”, Vītiņu pagasts, Auces novads, atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi”, Ukru pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 9B, Auce, Auces novads izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma “Lauku iela 1B”, Bēnes pagasts, Auces novads izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma “Pirmās Purvāju garāžas”, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma Kalna iela 6 - 7, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma “Gundegas” - 3, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma “Irši 3” - 6, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
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24. Par nekustamā īpašuma “Imantas” - 8, Īles pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
25. Par nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 12, Lielauce, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
26. Par nekustamā īpašuma “Medņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma “Pieglūdas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma “Aiz skolas”, Īles pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
29. Par nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 1C, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
30. Par nekustamā īpašuma “Izoldas”, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
31. Par nekustamā īpašuma “Štāmeri”, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
32. Par nekustamā īpašuma “Tengo”, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
33. Par nekustamā īpašuma 1.maija iela 6, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
34. Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 8, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
35. Par nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 14, Lielauce, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
36. Par nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 15, Lielauce, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
37. Par nekustamā īpašuma “Imantas” - 2, Īles pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
38. Par līdzfinansējuma piešķiršanu.
39. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu.
40. Par Auces novada pašvaldības administrācijas un Auces labiekārtošanas pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances.
41. Par Auces novada Sociālā dienesta pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances.
42. Par Auces novada Kultūras centra Vītiņu Tautas nama pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances.
43. Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances.
44. Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce” pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances.
45. Par Auces Mūzikas skolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances.
46. Par Auces novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās deputāti (attālināti):
Ģirts Ante, Juris Ābele, Māris Eihmanis, Aija Jostsone, Gints Kaminskis, Vija Keršus, Sintija
Liekniņa, Inita Sabule, Andris Smilga, Indra Špela, Aigars Vernis.
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un citu iestāžu darbinieki (attālināti): pašvaldības
izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu nodaļas vadītājas vietniece Ilgrīda Zizlāne, Izglītības,
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kultūras un sporta nodaļas vadītāja Valda Zvirbule, Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs,
projektu speciāliste Kristīne Ozoliņa, nekustamā īpašuma speciālists Gints Memmēns.
Nepiedalās deputāti: Valdis Bergmanis, iemesls – personisks, Gundars Freimanis, iemesls –
aizņemts pamatdarbā, Arnis Hofmanis, iemesls – aizņemts pamatdarbā, Kristaps Krapauskis,
iemesls – aizņemts pamatdarbā.
Sēdes vadītāja ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar diviem jautājumiem:
47. Par nekustamā īpašuma “Žantelis”, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
48. Par Auces novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam aktualizētā investīciju plāna
apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
deputāti apstiprina izmaiņas izsludinātajā darba kārtībā.
Darba kārtība:
1. Par Auces novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna (IEKRP) 2021.- 2030.
gadam apstiprināšanu.
2. Par dalību Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Zemgales zonas atkritumu
apsaimniekošanas plāna izstrādē.
3. Par Auces novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
4. Par adreses piešķiršanu Auces novadā.
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
6. Par zemes īpašuma „Pumpuri”, Vecauces pagastā, Auces novadā, sadalīšanu.
7. Par nekustamā īpašuma Kapsētas iela 24A, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 6A, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma Puškina iela 40A, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma Tehnikas iela 9A, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma Varoņu iela 4A, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma Vītiņu iela 47B, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma “Pīlādži”, Ukru pagasts, Auces novads, atsavināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma “Zemnieki”, Bēnes pagasts, Auces novads, atsavināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma “Jakubs”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma “Muižarāju ceļš”, Vītiņu pagasts, Auces novads, atsavināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi”, Ukru pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 9B, Auce, Auces novads izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma “Lauku iela 1B”, Bēnes pagasts, Auces novads izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma “Pirmās Purvāju garāžas”, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
21. Par nekustamā īpašuma Kalna iela 6 - 7, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
22. Par nekustamā īpašuma “Gundegas” - 3, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
23. Par nekustamā īpašuma “Irši 3” - 6, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma “Imantas” - 8, Īles pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
25. Par nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 12, Lielauce, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
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26. Par nekustamā īpašuma “Medņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma “Pieglūdas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma “Aiz skolas”, Īles pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
29. Par nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 1C, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
30. Par nekustamā īpašuma “Izoldas”, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
31. Par nekustamā īpašuma “Štāmeri”, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
32. Par nekustamā īpašuma “Tengo”, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
33. Par nekustamā īpašuma 1.maija iela 6, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
34. Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 8, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
35. Par nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 14, Lielauce, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
36. Par nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 15, Lielauce, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
37. Par nekustamā īpašuma “Imantas” - 2, Īles pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
38. Par līdzfinansējuma piešķiršanu.
39. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu.
40. Par Auces novada pašvaldības administrācijas un Auces labiekārtošanas pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances.
41. Par Auces novada Sociālā dienesta pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances.
42. Par Auces novada Kultūras centra Vītiņu Tautas nama pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances.
43. Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances.
44. Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce” pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances.
45. Par Auces Mūzikas skolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances.
46. Par Auces novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
47. Par nekustamā īpašuma “Žantelis”, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
48. Par Auces novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam aktualizētā investīciju plāna
apstiprināšanu.
1.§
Par Auces novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata
rīcības plāna (IEKRP) 2021.- 2030. gadam apstiprināšanu
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr. 170 „Par Auces novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna
(IEKRP) 2021.- 2030. gadam apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
2.§
Par dalību Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona
Zemgales zonas atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādē
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 171 „Par dalību Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona
Zemgales zonas atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādē”. Lēmums pievienots protokolam.
3.§
Par Auces novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
(ziņo: K.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 172 „Par Auces novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
4.§
Par adreses piešķiršanu Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 173 „Par adreses piešķiršanu Auces novadā”. Lēmums pievienots
protokolam.
5.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 174 “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
6.§
Par zemes īpašuma „Pumpuri”, Vecauces pagastā, Auces novadā, sadalīšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr. 175 „Par zemes īpašuma „Pumpuri”, Vecauces pagastā, Auces novadā,
sadalīšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
7.§
Par nekustamā īpašuma Kapsētas iela 24A, Auce, Auces novads, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 176 „Par nekustamā īpašuma Kapsētas iela 24A, Auce, Auces novads,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
8.§
Par nekustamā īpašuma Liepu iela 6A, Auce, Auces novads, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 177 „Par nekustamā īpašuma Liepu iela 6A, Auce, Auces novads,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
9.§
Par nekustamā īpašuma Puškina iela 40A, Auce, Auces novads, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 178 „Par nekustamā īpašuma Puškina iela 40A, Auce, Auces novads,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
10.§
Par nekustamā īpašuma Tehnikas iela 9A, Auce, Auces novads, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 179 „Par nekustamā īpašuma Tehnikas iela 9A, Auce, Auces novads,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
11.§
Par nekustamā īpašuma Varoņu iela 4A, Auce, Auces novads, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 180 „Par nekustamā īpašuma Varoņu iela 4A, Auce, Auces novads,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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12.§
Par nekustamā īpašuma Vītiņu iela 47B, Auce, Auces novads, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 181 „Par nekustamā īpašuma Vītiņu iela 47B, Auce, Auces novads,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
13.§
Par nekustamā īpašuma “Pīlādži”,
Ukru pagasts, Auces novads, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 182 „Par nekustamā īpašuma “Pīlādži”, Ukru pagasts, Auces novads,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
14.§
Par nekustamā īpašuma “Zemnieki”, Bēnes pagasts, Auces novads, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 183 „Par nekustamā īpašuma “Zemnieki”, Bēnes pagasts, Auces novads,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
15.§
Par nekustamā īpašuma “Jakubs”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 184 „Par nekustamā īpašuma “Jakubs”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
16.§
Par nekustamā īpašuma “Muižarāju ceļš”,
Vītiņu pagasts, Auces novads, atsavināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 185 „Par nekustamā īpašuma “Muižarāju ceļš”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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17.§
Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi”, Ukru pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 186 „Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi”, Ukru pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
18.§
Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 9B, Auce,
Auces novads izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 187 „Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 9B, Auce, Auces novads
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
19.§
Par nekustamā īpašuma “Lauku iela 1B”, Bēnes pagasts,
Auces novads izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 188 „Par nekustamā īpašuma “Lauku iela 1B”, Bēnes pagasts, Auces
novads izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
20.§
Par nekustamā īpašuma “Pirmās Purvāju garāžas”,
Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 189 „Par nekustamā īpašuma “Pirmās Purvāju garāžas”, Lielauces pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
21.§
Par nekustamā īpašuma Kalna iela 6 - 7, Auce,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.190 „Par nekustamā īpašuma Kalna iela 6 - 7, Auce, Auces novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
22.§
Par nekustamā īpašuma “Gundegas” - 3, Bēnes pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 191 „Par nekustamā īpašuma “Gundegas” - 3, Bēnes pagasts, Auces
novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
23.§
Par nekustamā īpašuma “Irši 3” - 6, Bēnes pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 192 „Par nekustamā īpašuma “Irši 3” - 6, Bēnes pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
24.§
Par nekustamā īpašuma “Imantas” - 8, Īles pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 193 „Par nekustamā īpašuma “Imantas” - 8, Īles pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
25.§
Par nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 12, Lielauce,
Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 194 „Par nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 12, Lielauce, Lielauces pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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26.§
Par nekustamā īpašuma “Medņi”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 195 „Par nekustamā īpašuma “Medņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
27.§
Par nekustamā īpašuma “Pieglūdas”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 196 „Par nekustamā īpašuma “Pieglūdas”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
28.§
Par nekustamā īpašuma “Aiz skolas”, Īles pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 197 „Par nekustamā īpašuma “Aiz skolas”, Īles pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
29.§
Par nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 1C, Auce,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 198 „Par nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 1C, Auce, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
30.§
Par nekustamā īpašuma “Izoldas”, Lielauces pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr. 199 „Par nekustamā īpašuma “Izoldas”, Lielauces pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
31.§
Par nekustamā īpašuma “Štāmeri”, Lielauces pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 200 „Par nekustamā īpašuma “Štāmeri”, Lielauces pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
32.§
Par nekustamā īpašuma “Tengo”, Lielauces pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 201 „Par nekustamā īpašuma “Tengo”, Lielauces pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
33.§
Par nekustamā īpašuma 1.maija iela 6, Auce,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 202 „Par nekustamā īpašuma 1.maija iela 6, Auce, Auces novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
34.§
Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 8,
Auce, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 203 „Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 8, Auce, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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35.§
Par nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 14, Lielauce,
Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 204 „Par nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 14, Lielauce, Lielauces pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
36.§
Par nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 15, Lielauce,
Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 205 „Par nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 15, Lielauce, Lielauces pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
37.§
Par nekustamā īpašuma “Imantas” - 2, Īles pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 206 „Par nekustamā īpašuma “Imantas” - 2, Īles pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
38.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu
(ziņo: V.Zvirbule; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 207 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam.
39.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu
(ziņo: I.Zizlāne; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr. 208 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu”. Lēmums pievienots
protokolam.

40.§
Par Auces novada pašvaldības administrācijas un
Auces labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances
(ziņo: I.Zizlāne; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 209 „Par Auces novada pašvaldības administrācijas un Auces
labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no
pašvaldības 2021.gada bilances”. Lēmums pievienots protokolam.

41.§
Par Auces novada Sociālā dienesta pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances
(ziņo: I.Zizlāne; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 210 „Par Auces novada Sociālā dienesta pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances”. Lēmums pievienots
protokolam.
42.§
Par Auces novada Kultūras centra Vītiņu Tautas nama pamatlīdzekļu noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances
(ziņo: I.Zizlāne; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 211 „Par Auces novada Kultūras centra Vītiņu Tautas nama pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances”.
Lēmums pievienots protokolam.
43.§
Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances
(ziņo: I.Zizlāne; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr. 212 „Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances”. Lēmums pievienots
protokolam.
44.§
Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce” pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances
(ziņo: I.Zizlāne; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 213 „Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce”
pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada
bilances”. Lēmums pievienots protokolam.

45.§
Par Auces Mūzikas skolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances
(ziņo: I.Zizlāne; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 214 „Par Auces Mūzikas skolas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances”. Lēmums pievienots
protokolam.

46.§
Par Auces novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
(ziņo: I.Zizlāne; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 215 „Par Auces novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskata
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

47.§
Par nekustamā īpašuma “Žantelis”, Lielauces pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 216 „Par nekustamā īpašuma “Žantelis”, Lielauces pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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48.§
Par Auces novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam
aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ. Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 217 „Par Auces novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam
aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

Sēde slēgta plkst.15.55.
Sēdes vadītāja
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

Protokols parakstīts ________________

V. Keršus
E. Lintiņa

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 170
(prot.Nr.9, 1.§)

Par Auces novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna (IEKRP)
2021.- 2030. gadam apstiprināšanu
Auces novada dome, izskatot biedrības “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”
ES Horizon 2020 programmas projekta “PentaHelix” ietvaros izstrādāto rīcības plānu “Auces
novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns (IEKRP) 2021.-2030. gadam, konstatēja,
ka:
Ar Auces novada domes 2018.gada 29.augusta sēdes lēmumu nr. 237 (prot. Nr. 9, 4.§)
tika apstiprināts Auces novada Enerģētikas rīcības plāns 2018.- 2025. gadam ar mērķi nodrošināt
plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai pašvaldības teritorijā, atvieglot lēmumu
pieņemšanu par turpmāku enerģijas patēriņa samazināšanu, vides pasākumiem un finansējuma
piesaisti un rādīt, kā ieviest sistemātisku pieeju pašvaldības ēku apsaimniekošanai un enerģijas
patēriņa samazināšanai.
2021.gadā biedrība “Zemgales Reģionālā enerģētikas aģentūra”, sadarbībā ar Auces
novada pašvaldību EK “Horizon 2020” programmas projekta PentaHelix ietvaros, saskaņā ar
PentaHelix metodoloģiju sagatavoja jaunu Auces novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata
rīcības plānu (IEKRP) 2021.-2030. gadam. Plānā daļēji izmantota arī informācija no
SIA “Ekodoma” un ZPR 2018.gadā izstrādātā Auces novada pašvaldības ENERGĒTIKAS
RĪCĪBAS PLĀNA 2018.-2025.gadam.
Vadoties no norādītā, izvērtējot iesniegto rīcības plānu “Auces novada ilgtspējīgas
enerģētikas un klimata rīcības plāns 2021.-2030.gadam”, pamatojoties uz likuma ”Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 5.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt biedrības “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” ES Horizon 2020 programmas
projekta “PentaHelix” ietvaros izstrādāto rīcības plānu “Auces novada ilgtspējīgas enerģētikas
un klimata rīcības plāns (IEKRP) 2021.-2030. Gadam”.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 171
(prot.Nr.9, 2.§)

Par dalību Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona
Zemgales zonas atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādē
Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Auces novada pašvaldības
dalību Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Zemgales zonas atkritumu
apsaimniekošanas plāna izstrādē, konstatēja, ka:
Ar Ministru kabineta 2021.gada 22.janvāra rīkojumu Nr.45 “Par Atkritumu
apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam” tika apstiprināts Atkritumu apsaimniekošanas
valsts plāns 2021.-2028.gadam (turpmāk – Plāns).
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 10.panta trešo daļu un Plāna 4.5.daļas
sadaļu “Reģionālie atkritumu apsaimniekošanas centri” atkritumu apsaimniekošanas reģionos
(turpmāk - AAR) ietilpstošajām pašvaldībām līdz 2022.gada 30.decembrim jāizstrādā un
jāapstiprina reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni. Plānu izstrādes gaitā pašvaldībām
jāizvērtē, kā tās AAR ietvaros īstenos atkritumu apsaimniekošanu un sasniegs normatīvajos
aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktos mērķus.
Izstrādājot reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, tajā jānorāda AAR sadalījumu
zonās atkarībā no sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu (turpmāk - SAP) skaita un to, kuras
pašvaldības ietilpst attiecīgajā zonā, un uz kuru sadzīves atkritumu poligonu tās turpmāk vedīs
nešķirotos atkritumus.
Tā kā Viduslatvijas AAR turpinās darboties divi SAP – “Getliņi” un “Brakšķi”, sadalot
Viduslatvijas AAR Rīgas zonā un Zemgales zonā, Auces novada pašvaldības administrācija ir
izvērtējusi abu poligonu noteikto maksu par sadzīves atkritumu apglabāšanu, attālumu no Auces
novada līdz katram no poligoniem, ceļā pavadāmo laiku, kā arī izmaksu starpību, lai veiktu
izvēli. Izvērtējot iepriekš minēto, Auces novada pašvaldības administrācija ir secinājusi, ka
saimnieciski izdevīgāka ir sadzīves atkritumu apglabāšana SAP “Brakšķi”.
Vadoties no norādītā, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 10.panta trešo
daļu, Pārejas noteikumu 49.punktu, likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu
un Ministru kabineta 2021.gada 22.janvāra rīkojumu Nr.45 “Par Atkritumu apsaimniekošanas
valsts plānu 2021.-2028.gadam”, Auces novada dome NOLEMJ:
Piedalīties reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādē, iekļaujoties Atkritumu
apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam noteiktajā Viduslatvijas atkritumu
apsaimniekošanas reģiona Zemgales zonā, un atbalstīt reģionālā atkritumu apsaimniekošanas
centra uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Brakšķi” bāzes izveidi.
Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 172
(prot.Nr.9, 3.§)

Par Auces novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72. pantu,
Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 19.05.2021. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu.

2.

Uzdot Attīstības nodaļai nodrošināt Auces novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata
publicēšanu Auces novada mājas lapā www.auce.lv un pārskata iesniegšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Auces novada domes izpilddirektoram Aldim Lerham.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 173
(prot.Nr.9, 4.§)

Par adreses piešķiršanu Auces novadā

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” un saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 19.05.2021. lēmumu,
Auces novada dome NOLEMJ:
Piešķirt adreses būvēm bez kadastra apzīmējumiem (grafiskais pielikums):
1. Krasta iela 7, Bēne, Bēnes pag, Auces nov., LV-3711;
2. Krasta iela 7A, Bēne, Bēnes pag, Auces nov., LV-3711;
3. Krasta iela 7B, Bēne, Bēnes pag, Auces nov., LV-3711.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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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
2021.gada 26.maijā

Nr. 174
(prot.Nr.9, 5.§)

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Pamatojoties Valsts zemes dienesta 18.05.2021. vēstuli Nr. 2-04-Z/269, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” III daļas 17.7.punktu un IV daļu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4650 001 0461 visā tās platībā (0,9 ha) - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

2.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4650 001 0462 visā tās platībā (1,7 ha) - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 175
(prot.Nr.9, 6.§)

Par zemes īpašuma „Pumpuri”, Vecauces pagastā, Auces novadā, sadalīšanu
Auces novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma “Pumpuri”, Vecauces pagasts,
Auces novads, īpašnieces – [..] iesniegumu par zemes vienības atdalīšanu no zemes īpašuma
“Pumpuri”, Vecauces pagasts, Auces novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
[..] pieder nekustamais īpašums “Pumpuri”, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4625 003 0055, kas sastāv no divām zemes vienībām, kopplatība 20,6 ha. [..] īpašuma
tiesības reģistrētas Zemgales rajona tiesā Vecauces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000098758.
[..] vēlas atdalīt no zemes īpašuma “Pumpuri”, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4625 003 0055, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4625 003 0056 un piešķirt
nosaukumu “Pumpuriņi”, Vecauces pagasts, Auces novads.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru Kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atļaut atdalīt no zemes īpašuma “Pumpuri”, Vecauces pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4625 003 0055, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4625 003 0056, platība
6,6 ha.

2.

Piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4625 003 0056 - “Pumpuriņi”,
Vecauces pagasts, Auces novads.

3.

Noteikt zemes īpašuma “Pumpuriņi”, Vecauces pagasts, Auces novads, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi visā tā platībā (6,6 ha) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 176
(prot.Nr.9, 7.§)

Par nekustamā īpašuma Kapsētas iela 24A, Auce, Auces novads, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu nodot
atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kapsētas iela 24A, Auce,
Auces novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
Kapsētas iela 24A, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 033 3311, par ko Auces pilsētas
zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. [..] un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Nekustamais īpašums Kapsētas iela 24A, Auce, Auces novads, kadastra numurs
4605 033 3311, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 033 3311, platība
0,1094 ha.
Pašreiz zemesgabals Kapsētas iela 24A, Auce, Auces novads, ir nodots nomas lietošanā
[..].
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi no [..] ierosinājumu atsavināt Auces novada
pašvaldībai piederošo zemesgabalu Kapsētas iela 24A, Auce, Auces novads, izsakot vēlmi
nopirkt šo zemes gabalu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punkta noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par
ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā [..]
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu Kapsētas iela 24A, Auce, Auces novads, ar
[..] ir noslēgts zemes nomas līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav nepieciešams
pašvaldības funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu, kā
visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.
Vadoties no iepriekš minētajiem apstākļiem, [..] ir tiesības ierosināt zemesgabala
Kapsētas iela 24A, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
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Saskaņā ar minētā zemes gabala 2021.gada 17.maijā veikto tirgus novērtējumu, ko
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, zemes
īpašuma Kapsētas iela 24A, Auce, Auces novads, tirgus vērtība ir noteikta 1300 EUR (viens
tūkstotis trīs simti eiro) apmērā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
12.punktu, līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala
nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā norādītiem datiem zemesgabala Kapsētas iela 24A, Auce, Auces novads, kadastrālā
vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 205 LVL (divi simti pieci lati) jeb 291,69 EUR (divi simti
deviņdesmit viens eiro un 69 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1247 EUR (viens tūkstotis
divi simti četrdesmit septiņi eiro).
Ievērojot minēto, zemesgabals Kapsētas iela 24A, Auce, Auces novads, atsavināms par
cenu 1300 EUR (viens tūkstotis trīs simti eiro) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.; 8. un 37.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kapsētas
iela 24A, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 033 3311, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 033 3311, platība 0,1094 ha, pārdodot to par nosacīto
cenu 1300 EUR (viens tūkstotis trīs simti eiro) [..].
2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2021.gada 15.jūnijam nav veicis pirkuma
maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar šī
lēmuma 1.punkta noteikumiem.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 177
(prot.Nr.9, 8.§)

Par nekustamā īpašuma Liepu iela 6A, Auce, Auces novads, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu nodot
atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepu iela 6A, Auce,
Auces novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Liepu
iela 6A, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 049 4914, par ko Auces pilsētas
zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr.[..] un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Nekustamais īpašums Liepu iela 6A, Auce, Auces novads, kadastra numurs
4605 049 4914, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 049 4914, platība
0,1272 ha.
Pašreiz zemesgabals Liepu iela 6A, Auce, Auces novads, ir nodots nomas lietošanā [..].
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi no [..] ierosinājumu atsavināt Auces novada
pašvaldībai piederošo zemesgabalu Liepu iela 6A, Auce, Auces novads, izsakot vēlmi nopirkt šo
zemes gabalu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punkta noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par
ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā [..]
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu Liepu iela 6A, Auce, Auces novads, ar [..]
ir noslēgts zemes nomas līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav nepieciešams
pašvaldības funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu, kā
visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.
Vadoties no iepriekš minētajiem apstākļiem, [..] ir tiesības ierosināt zemesgabala Liepu
iela 6A, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
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Saskaņā ar minētā zemes gabala 2021.gada 10.maijā veikto tirgus novērtējumu, ko
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, zemes
īpašuma Liepu iela 6A, Auce, Auces novads, tirgus vērtība ir noteikta 1600 EUR (viens tūkstotis
seši simti eiro) apmērā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
12.punktu, līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala
nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā norādītiem datiem zemesgabala Liepu iela 6A, Auce, Auces novads, kadastrālā vērtība
2007.gada 31.decembrī bija 318 LVL (trīs simti astoņpadsmit lati) jeb 452,47 EUR (četri simti
piecdesmit divi eiro un 47 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība 1450 EUR (viens tūkstotis četri
simti piecdesmit eiro).
Ievērojot minēto, zemesgabals Liepu iela 6A, Auce, Auces novads, atsavināms par cenu
1600 EUR (viens tūkstotis seši simti eiro) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.; 8. un 37.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Nodot atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepu iela 6A,
Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 049 4914, kas sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4605 049 4914, platība 0,1272 ha, pārdodot to par nosacīto cenu
1600 EUR (viens tūkstotis seši simti eiro) [..].

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2021.gada 15.jūnijam nav veikusi pirkuma
maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar šī
lēmuma 1.punkta noteikumiem.

3.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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V. Keršus
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Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv
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Nr. 178
(prot.Nr.9, 9.§)

Par nekustamā īpašuma Puškina iela 40A, Auce, Auces novads, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu nodot
atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Puškina iela 40A, Auce,
Auces novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
Puškina iela 40A, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 053 5310, par ko Auces pilsētas
zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. [..] un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Nekustamais īpašums Puškina iela 40A, Auce, Auces novads, kadastra numurs
4605 053 5310, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 053 5310, platība
0,1732 ha.
Pašreiz zemesgabals Puškina iela 40A, Auce, Auces novads, ir nodots nomas lietošanā
[..].
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi no [..] ierosinājumu atsavināt Auces novada
pašvaldībai piederošo zemesgabalu Puškina iela 40A, Auce, Auces novads, izsakot vēlmi nopirkt
šo zemes gabalu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punkta noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par
ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā [..]
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu Puškina iela 40A, Auce, Auces novads, ar
[..] ir noslēgts zemes nomas līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav nepieciešams
pašvaldības funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu, kā
visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.
Vadoties no iepriekš minētajiem apstākļiem, [..] ir tiesības ierosināt zemesgabala Puškina
iela 40A, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
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Saskaņā ar minētā zemes gabala 2021.gada 17.maijā veikto tirgus novērtējumu, ko
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, zemes
īpašuma Puškina iela 40A, Auce, Auces novads, tirgus vērtība ir noteikta 2100 EUR (divi
tūkstoši viens simts eiro) apmērā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
12.punktu, līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala
nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā norādītiem datiem zemesgabala Puškina iela 40A, Auce, Auces novads, kadastrālā
vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 518 LVL (pieci simti astoņpadsmit lati) jeb 737,05 EUR
(septiņi simti trīsdesmit septiņi eiro un 5 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība 1915 EUR (viens
tūkstotis deviņi simti piecpadsmit eiro).
Ievērojot minēto, zemesgabals Puškina iela 40A, Auce, Auces novads, atsavināms par
cenu 2100 EUR (divi tūkstoši viens simts eiro) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.; 8. un 37.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Nodot atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Puškina
iela 40A, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 053 5310, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 053 5310, platība 0,1732 ha, pārdodot to par nosacīto
cenu 2100 EUR (divi tūkstoši viens simts eiro) [..].

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2021.gada 15.jūnijam nav veicis pirkuma
maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar šī
lēmuma 1.punkta noteikumiem.

3.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
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LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 179
(prot.Nr.9, 10.§)

Par nekustamā īpašuma Tehnikas iela 9A, Auce, Auces novads, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu nodot
atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tehnikas iela 9A, Auce,
Auces novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
Tehnikas iela 9A, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 049 4909, par ko Auces pilsētas
zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. [..] un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Nekustamais īpašums Tehnikas iela 9A, Auce, Auces novads, kadastra numurs
4605 049 4909, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 049 4909, platība
0,1550 ha.
Pašreiz zemesgabals Tehnikas iela 9A, Auce, Auces novads, ir nodots nomas lietošanā
[..].
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi no [..] ierosinājumu atsavināt Auces novada
pašvaldībai piederošo zemesgabalu Tehnikas iela 9A, Auce, Auces novads, izsakot vēlmi nopirkt
šo zemes gabalu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punkta noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par
ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā [..]
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu Tehnikas iela 9A, Auce, Auces novads, ar
[..] ir noslēgts zemes nomas līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav nepieciešams
pašvaldības funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu, kā
visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.
Vadoties no iepriekš minētajiem apstākļiem, [..] ir tiesības ierosināt zemesgabala
Tehnikas iela 9A, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
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Saskaņā ar minētā zemes gabala 2021.gada 10.maijā veikto tirgus novērtējumu, ko
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, zemes
īpašuma Tehnikas iela 9A, Auce, Auces novads, tirgus vērtība ir noteikta 1900 EUR (viens
tūkstotis deviņi simti eiro) apmērā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
12.punktu, līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala
nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā norādītiem datiem zemesgabala Tehnikas iela 9A, Auce, Auces novads, kadastrālā
vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 374 LVL (trīs simti septiņdesmit četri lati) jeb 532,15 EUR
(pieci simti trīsdesmit divi eiro un 15 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1749 EUR (viens
tūkstotis septiņi simti četrdesmit deviņi eiro).
Ievērojot minēto, zemesgabals Tehnikas iela 9A, Auce, Auces novads, atsavināms par
cenu 1900 EUR (viens tūkstotis deviņi simti eiro) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.; 8. un 37.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Nodot atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tehnikas
iela 9A, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 049 4909, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 049 4909, platība 0,1550 ha, pārdodot to par nosacīto
cenu 1900 EUR (viens tūkstotis deviņi simti eiro) [..].

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2021.gada 15.jūnijam nav veikusi pirkuma
maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar šī
lēmuma 1.punkta noteikumiem.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 180
(prot.Nr.9, 11.§)

Par nekustamā īpašuma Varoņu iela 4A, Auce, Auces novads, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu nodot
atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Varoņu iela 4A, Auce,
Auces novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
Varoņu iela 4A, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 035 3512, par ko Auces pilsētas
zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. [..] un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Nekustamais īpašums Varoņu iela 4A, Auce, Auces novads, kadastra numurs
4605 035 3512, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 035 3512, platība
0,1395 ha.
Pašreiz zemesgabals Varoņu iela 4A, Auce, Auces novads, ir nodots nomas lietošanā [..].
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi no [..] ierosinājumu atsavināt Auces novada
pašvaldībai piederošo zemesgabalu Varoņu iela 4A, Auce, Auces novads, izsakot vēlmi nopirkt
šo zemes gabalu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punkta noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par
ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā [..]
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu Varoņu iela 4A, Auce, Auces novads, ar
[..] ir noslēgts zemes nomas līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav nepieciešams
pašvaldības funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu, kā
visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.
Vadoties no iepriekš minētajiem apstākļiem, [..] ir tiesības ierosināt zemesgabala Varoņu
iela 4A, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
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Saskaņā ar minētā zemes gabala 2021.gada 17.maijā veikto tirgus novērtējumu, ko
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, zemes
īpašuma Varoņu iela 4A, Auce, Auces novads, tirgus vērtība ir noteikta 1500 EUR (viens
tūkstotis pieci simti eiro) apmērā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
12.punktu, līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala
nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā norādītiem datiem zemesgabala Varoņu iela 4A, Auce, Auces novads, kadastrālā vērtība
2007.gada 31.decembrī bija 267 LVL (divi simti sešdesmit septiņi lati) jeb 379,91 EUR (trīs
simti septiņdesmit deviņi eiro un 91 cents), bet aktuālā kadastrālā vērtība 668 EUR (seši simti
sešdesmit astoņi eiro).
Ievērojot minēto, zemesgabals Varoņu iela 4A, Auce, Auces novads, atsavināms par cenu
1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.; 8. un 37.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Nodot atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Varoņu
iela 4A, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 035 3512, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 035 3512, platība 0,1395 ha, pārdodot to par nosacīto
cenu 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro) [..].

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2021.gada 15.jūnijam nav veicis pirkuma
maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar šī
lēmuma 1.punkta noteikumiem.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 181
(prot.Nr.9, 12.§)

Par nekustamā īpašuma Vītiņu iela 47B, Auce, Auces novads, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu nodot
atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Vītiņu iela 47B, Auce,
Auces novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vītiņu
iela 47B, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 041 0010, par ko Auces pilsētas
zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. [..] un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Nekustamais īpašums Vītiņu iela 47B, Auce, Auces novads, kadastra numurs
4605 041 0010, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 041 0008, platība
0,1211 ha.
Pašreiz zemesgabals Vītiņu iela 47B, Auce, Auces novads, ir nodots nomas lietošanā [..].
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi no [..] ierosinājumu atsavināt Auces novada
pašvaldībai piederošo zemesgabalu Vītiņu iela 47B, Auce, Auces novads, izsakot vēlmi nopirkt
šo zemes gabalu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punkta noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par
ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā [..]
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu Vītiņu iela 47B, Auce, Auces novads, ar
[..] ir noslēgts zemes nomas līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav nepieciešams
pašvaldības funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu, kā
visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.
Vadoties no iepriekš minētajiem apstākļiem, [..] ir tiesības ierosināt zemesgabala Vītiņu
iela 47B, Auce, Auces novads, atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
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Saskaņā ar minētā zemes gabala 2021.gada 10.maijā veikto tirgus novērtējumu, ko
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, zemes
īpašuma Vītiņu iela 47B, Auce, Auces novads, tirgus vērtība ir noteikta 1500 EUR (viens
tūkstotis pieci simti eiro) apmērā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
12.punktu, līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala
nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā norādītiem datiem zemesgabala Vītiņu iela 47B, Auce, Auces novads, kadastrālā vērtība
2007.gada 31.decembrī bija 242 LVL (divi simti četrdesmit divi lati) jeb 344,33 EUR (trīs simti
četrdesmit četri eiro un 33 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība ir 1381 EUR (viens tūkstotis trīs
simti astoņdesmit viens eiro).
Ievērojot minēto, zemesgabals Vītiņu iela 47B, Auce, Auces novads, atsavināms par cenu
1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.; 8. un 37.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Nodot atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Vītiņu
iela 47B, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 041 0010, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 041 0008, platība 0,1211 ha, pārdodot to par nosacīto
cenu 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro) [..].

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2021.gada 15.jūnijam nav veicis pirkuma
maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar šī
lēmuma 1.punkta noteikumiem.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 182
(prot.Nr.9, 13.§)

Par nekustamā īpašuma “Pīlādži”, Ukru pagasts, Auces novads, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu nodot
atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pīlādži”, Ukru pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 4690 004 0043.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
“Pīlādži”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4690 004 0043, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 004 0043, platība 2,2 ha, tai skaitā 2,01 ha
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, par ko Ukru pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr.
[..] un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
[..] ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz ēku (būvju) īpašumu “Pīlādži”, Ukru pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 4690 505 0004, par ko Ukru pagasta zemesgrāmatā atvērts
nodalījums Nr. 100000599214 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi [..] ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo
zemes īpašumu “Pīlādži”, Ukru pagasts, Auces novads, izsakot vēlmi nopirkt šo zemes vienību,
uz kuras atrodas [..] piederošas ēkas.
Saskaņā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtās daļas noteikumiem, zeme tiek atsavināta
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā.
Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkta
noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz
kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas
piegul šai zemei.
Vadoties no iepriekš minētajiem apstākļiem, [..] ir tiesības ierosināt zemes īpašuma
“Pīlādži”, Ukru pagasts, Auces novads, atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Saskaņā ar minētā zemes gabala 2021.gada 10.maijā veikto tirgus novērtējumu, ko
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, īpašuma
vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76, zemes īpašuma “Pīlādži”, Ukru pagasts,
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Auces novads, tirgus vērtība ir noteikta 6000 EUR (seši tūkstoši eiro) apmērā ar pārdošanas
termiņu 12 (divpadsmit) mēneši.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
11.punktu, līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala
nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā norādītiem datiem zemes īpašuma “Pīlādži”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastrālā
vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 1670 LVL (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit lati) jeb
2376,20 EUR (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši eiro un 20 centi), bet aktuālā kadastrālā
vērtība ir 3580 EUR (trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit eiro).
Ievērojot minēto, zemes īpašums “Pīlādži”, Ukru pagasts, Auces novads, atsavināms par
cenu 6000 EUR (seši tūkstoši eiro) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.; 8. un 37.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Nodot atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pīlādži”,
Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4690 004 0043, sastāvošu no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 004 0043, platība 2,2 ha, tai skaitā 2,01 ha
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, pārdodot to par nosacīto cenu 6000 EUR (seši tūkstoši
eiro) [..].

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2021.gada 15.jūnijam nav veicis pirkuma
maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar šī
lēmuma 1.punkta noteikumiem.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 183
(prot.Nr.9, 14.§)

Par nekustamā īpašuma “Zemnieki”, Bēnes pagasts, Auces novads, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu nodot
atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Zemnieki”, Bēnes
pagasts, Auces novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
“Zemnieki”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 004 0125, par ko Bēnes
pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. [..] un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Nekustamais īpašums “Zemnieki”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4650 004 0125, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 004 0124, platība
1,28 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,27 ha.
Pašreiz zemesgabals “Zemnieki”, Bēnes pagasts, Auces novads, ir nodots nomas
lietošanā [..].
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi [..] ierosinājumu atsavināt Auces novada
pašvaldībai piederošo zemesgabalu “Zemnieki”, Bēnes pagasts, Auces novads, izsakot vēlmi
nopirkt šo zemes gabalu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punkta noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par
ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā [..]
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu “Zemnieki”, Bēnes pagasts, Auces novads,
ar [..] ir noslēgts zemes nomas līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav
nepieciešams pašvaldības funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo
īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Vadoties no iepriekš minētajiem apstākļiem, [..] ir tiesības ierosināt zemesgabala
“Zemnieki”, Bēnes pagasts, Auces novads, atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
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nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Saskaņā ar minētā zemes gabala 2021.gada 17.maijā veikto tirgus novērtējumu, ko
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, zemes
īpašuma “Zemnieki”, Bēnes pagasts, Auces novads, tirgus vērtība ir noteikta 5000 EUR (pieci
tūkstoši eiro) apmērā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
12.punktu, līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala
nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā norādītiem datiem zemesgabala “Zemnieki”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastrālā
vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 250 LVL (divi simti piecdesmit lati) jeb 355,72 EUR (trīs
simti piecdesmit pieci eiro un 72 centi), bet aktuālā kadastrālā vērtība 1811 EUR (viens tūkstotis
astoņi simti vienpadsmit eiro).
Ievērojot minēto, zemesgabals “Zemnieki”, Bēnes pagasts, Auces novads, atsavināms par
cenu 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.; 8. un 37.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Nodot atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Zemnieki”,
Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 004 0125, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4650 004 0124, platība 1,28 ha, tai skaitā, lauksaimniecībā
izmantojamā zeme 1,27 ha, pārdodot to par nosacīto cenu 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro)
[..].

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2021.gada 15.jūnijam nav veikusi pirkuma
maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar šī
lēmuma 1.punkta noteikumiem.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 184
(prot.Nr.9, 15.§)

Par nekustamā īpašuma “Jakubs”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas ierosinājumu nodot
atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jakubs”, Vītiņu pagasts,
Auces novads.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
“Jakubs”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4694 005 0202, par ko Vītiņu pagasta
zemesgrāmatā atvērts nodalījums Nr. [..] un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Nekustamais īpašums “Jakubs”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4694 005 0202, sastāv no trijām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4694 004 0054,
4694 005 0202 un 4694 004 0096, kopplatība 11,44 ha, tai skaitā 10,51 ha lauksaimniecībā
izmantojamā zeme.
Pašreiz zemes īpašums “Jakubs”, Vītiņu pagasts, Auces novads, ir nodots nomas
lietošanā [..].
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi no [..] ierosinājumu atsavināt Auces novada
pašvaldībai piederošo zemes īpašumu “Jakubs”, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsakot vēlmi
nopirkt šo zemes gabalu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punkta noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par
ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā [..]
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes īpašumu “Jakubs”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
ar [..] ir noslēgts zemes nomas līgums par minētā zemes īpašuma lietošanu, un tas nav
nepieciešams pašvaldības funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo
īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Vadoties no iepriekš minētajiem apstākļiem, [..] ir tiesības ierosināt zemes īpašuma
“Jakubs”, Vītiņu pagasts, Auces novads, atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
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nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Saskaņā ar minētā zemes gabala 2021.gada 17.maijā veikto tirgus novērtējumu, ko
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, zemes
īpašuma “Jakubs”, Vītiņu pagasts, Auces novads, tirgus vērtība ir noteikta 35000 EUR
(trīsdesmit pieci tūkstoši eiro) apmērā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
12.punktu, līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala
nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā norādītiem datiem zemes īpašuma “Jakubs”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastrālā
vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 2917 LVL (divi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit lati) jeb
4150,52 EUR (četri tūkstoši viens simts piecdesmit eiro un 52 centi), bet aktuālā kadastrālā
vērtība 18124 EUR (astoņpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit četri eiro).
Ievērojot minēto, zemesgabals “Jakubs”, Vītiņu pagasts, Auces novads, atsavināms par
cenu 35000 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši eiro) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.; 8. un 37.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Nodot atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jakubs”,
Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4694 005 0202, kas sastāv no trijām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4694 004 0054, 4694 005 0202 un 4694 004 0096,
kopplatība 11,44 ha, tai skaitā 10,51 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, pārdodot to par
nosacīto cenu 35000 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši eiro) [..].

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2021.gada 15.jūnijam nav veicis pirkuma
maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar šī
lēmuma 1.punkta noteikumiem.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv
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2021.gada 26.maijā

Nr. 185
(prot.Nr.9, 16.§)

Par nekustamā īpašuma “Muižarāju ceļš”, Vītiņu pagasts, Auces novads, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu ar ierosinājumu nodot
atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Muižarāju ceļš”, Vītiņu
pagasts, Auces novads.
Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
“Muižarāju ceļš”, Vītiņu pagasts, Auces novads, par ko Vītiņu pagasta zemesgrāmatā atvērts
nodalījums Nr. [..] un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Nekustamais īpašums “Muižarāju ceļš”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4694 001 0134, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 001 0117, platība
0,29 ha.
Saskaņā ar Auces novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.311 (prot.Nr.15,
5.§) zemes vienība “Muižarāju ceļš”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
4694 001 0117, ir atzīta par starpgabalu. Norādītais nekustamais īpašums netiek izmantots un
nav nepieciešams Auces novada pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.
Auces novada pašvaldība ir saņēmusi [..] iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai
Auces novada pašvaldībai piederošo zemes vienību „Muižarāju ceļš”, Vītiņu pagasts, Auces
novadā, izsakot vēlmi nopirkt šo zemes vienību.
[..] ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Muižarāji”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 4894 001 0011, Vītiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr.[..], kas robežojas un piegul zemes vienībai „Muižarāju ceļš”. Citām personām piederoši
īpašumi ar zemes vienību „Muižarāju ceļš” nerobežojas.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
1.punktu, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas
piegul viņu zemei.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astoto daļu zemes
starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), vai zemes
starpgabalu, kurš ir nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā
likumā noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru
zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals.
Vadoties no norādītā, [..] ir tiesības ierosināt zemes gabala “Muižarāju ceļš”, Vītiņu
pagasts, Auces novads, atsavināšanu.
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, atļauju
atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcija, kas konkrētajā situācijā ir Auces novada dome.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, lēmumā
par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids.
Saskaņā ar 2021.gada 17.maijā veikto tirgus novērtējumu, ko atbilstoši Standartizācijas
likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem veikuši
sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe, īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.76, zemes īpašuma “Muižarāju ceļš”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
tirgus vērtība ir noteikta 500 EUR (pieci simti eiro) apmērā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
12.punktu, līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala
nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā norādītiem datiem zemesgabala “Muižarāju ceļš”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastrālā vērtība 2007.gada 31.decembrī bija 193 LVL (viens simts deviņdesmit trīs lati) jeb
274,61 EUR (divi simti septiņdesmit četri eiro 61 cents), bet aktuālā kadastrālā vērtība 197 EUR
(viens simts deviņdesmit septiņi eiro).
Ievērojot minēto, nekustamais īpašums “Muižarāju ceļš”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
atsavināms par cenu ne zemāku kā 500 EUR (pieci simti eiro) apmērā.
Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9., 37. un 44.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Muižarāju
ceļš”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4694 001 0134, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 001 0117, platība 0,29 ha, pārdodot to par nosacīto
cenu 500 EUR (pieci simti eiro) [..].
2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..] līdz 2021.gada 15.jūnijam nav veikusi
pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā ar
šī lēmuma 1.punkta noteikumiem.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Nr. 186
(prot.Nr.9, 17.§)

Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi”, Ukru pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ozoliņi”,
Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4690 002 0071, atsavināšanu, un konstatējot, ka
izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu
nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma
atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 12.aprīlī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Ozoliņi”, Ukru pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ozoliņi”, Ukru pagasts,
Auces novads, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4690 002 0071, kopplatība 9,91 ha, mantas nosolītājam [..] par tās nosolīto un samaksāto
pirkuma maksu 90 000 EUR (deviņdesmit tūkstoši eiro).
tūkstoši eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 187
(prot.Nr.9, 18.§)

Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 9B, Auce,
Auces novads izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un
2021.gada 14.aprīlī noslēgto pirkuma līgumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Oskara Kalpaka iela 9B, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 017 0004,
atsavināšanu, un konstatējot, ka:
1) izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2) par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība;
3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas
pieteikums tikai no vienas personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības – [..], tādēļ pirmpirkuma
tiesīgajai personai [..], atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta
nosacījumiem un izsoles noteikumu 3.6.punkta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt nekustamo
īpašumu Oskara Kalpaka iela 9B, Auce, Auces novads, par izsoles sākumcenu;
4) [..] 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas dienas ir noslēdzis pirkuma līgumu,
pirkuma līgumā apņemoties viena mēneša laikā no izsoles dienas, kā to paredz izsoles noteikumi,
samaksāt pirkuma maksu pilnā apmērā,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 12.aprīlī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 9B, Auce, Auces novads, kadastra numurs
4605 017 0004, izsoles rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Oskara Kalpaka iela 9B, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 017 0004, kas
sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 017 0002, 0,0233 ha
platībā, pirmpirkuma tiesīgajai personai [..] par cenu 200 EUR (divi simti eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 188
(prot.Nr.9, 19.§)

Par nekustamā īpašuma “Lauku iela 1B”, Bēnes pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un
2021.gada 14.aprīlī noslēgto pirkuma līgumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Lauku iela 1B”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 005 0452,
atsavināšanu, un konstatējot, ka:
1) izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2) par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība;
3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas
pieteikums tikai no vienas personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības – [..], tādēļ pirmpirkuma
tiesīgajai personai [..], atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta
nosacījumiem un izsoles noteikumu 3.6.punkta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt nekustamo
īpašumu “Lauku iela 1B”, Bēnes pagasts, Auces novads, par izsoles sākumcenu;
4) [..] 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas dienas ir noslēdzis pirkuma līgumu,
pirkuma līgumā apņemoties viena mēneša laikā no izsoles dienas, kā to paredz izsoles noteikumi,
samaksāt pirkuma maksu pilnā apmērā,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 12.aprīlī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Lauku iela 1B”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4650 005 0452, izsoles rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu “Lauku iela 1B”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 005 0452, kas
sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 005 0450, 0,0735 ha
platībā, pirmpirkuma tiesīgajai personai [..] par cenu 200 EUR (divi simti eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 189
(prot.Nr.9, 20.§)

Par nekustamā īpašuma “Pirmās Purvāju garāžas”, Lielauces pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un
2021.gada 14.aprīlī noslēgto pirkuma līgumu par Auces novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma - 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Pirmās Purvāju garāžas”,
Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4676 004 0271, atsavināšanu, un konstatējot,
ka:
1) izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2) par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība;
3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas
pieteikums tikai no vienas personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības – [..], tādēļ pirmpirkuma
tiesīgajai personai [..], atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta
nosacījumiem un izsoles noteikumu 3.6.punkta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt nekustamo
īpašumu - 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Pirmās Purvāju garāžas”, Lielauces
pagasts, Auces novads, par izsoles sākumcenu;
4) [..] 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas dienas ir noslēdzis pirkuma līgumu,
pirkuma līgumā apņemoties viena mēneša laikā no izsoles dienas, kā to paredz izsoles
noteikumi, samaksāt pirkuma maksu pilnā apmērā,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 12.aprīlī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma - 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Pirmās Purvāju
garāžas”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4676 004 0271, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - 1/6 domājamo daļu no
nekustamā īpašuma “Pirmās Purvāju garāžas”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4676 004 0271, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4676 004 0260, kopplatība 0,2757 ha, un garāžas ar šķūni, pirmpirkuma tiesīgajai personai [..]
par cenu 500 EUR (pieci simti eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 190
(prot.Nr.9, 21.§)
Par nekustamā īpašuma Kalna iela 6 - 7, Auce,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kalna
iela 6 - 7, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 900 0598, atsavināšanu, un konstatējot, ka
izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu
nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma
atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 12.aprīlī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Kalna iela 6 - 7, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu – atsavināt
Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Kalna iela 6 - 7, Auce, Auces novads,
kadastra numurs 4605 900 0598, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 32,0 m2 platībā un 317/1966
pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas,
saimniecības ēkas un zemes gabala, mantas nosolītājam [..] par viņas nosolīto un samaksāto
pirkuma maksu 1300 EUR (viens tūkstotis trīs simti eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 191
(prot.Nr.9, 22.§)

Par nekustamā īpašuma “Gundegas” - 3, Bēnes pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Gundegas” – 3, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 900 0387, atsavināšanu,
un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles
procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena
nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 12.aprīlī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Gundegas” – 3, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Gundegas” – 3, Bēnes pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 4650 900 0387, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 22,2 m2
platībā un 222/2104 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas un zemes gabala, mantas nosolītājam [..] par viņa nosolīto un samaksāto
pirkuma maksu 320 EUR (trīs simti divdesmit eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 192
(prot.Nr.9, 23.§)

Par nekustamā īpašuma “Irši 3” - 6, Bēnes pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Irši 3” – 6, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 900 0389, atsavināšanu un
konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles
procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena
nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 12.aprīlī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Irši 3” – 6, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Irši 3” – 6, Bēnes pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 4650 900 0389, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 29,5 m2 platībā
un 295/2276 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas un zemes gabala, mantas nosolītājam [..] par viņas nosolīto un samaksāto
pirkuma maksu 750 EUR (septiņi simti piecdesmit eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 193
(prot.Nr.9, 24.§)
Par nekustamā īpašuma “Imantas” - 8, Īles pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Imantas” - 8, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4664 900 0056, atsavināšanu un
konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles
procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena
nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 12.aprīlī notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Imantas” - 8, Īles pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Imantas” - 8, Īles pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 4664 900 0056, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 40,9 m2 platībā
un 409/5256 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas, šķūņa, noliktavas un zemes gabala, mantas nosolītājam [..] par viņa nosolīto
un samaksāto pirkuma maksu 2100 EUR (divi tūkstoši viens simts eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 194
(prot.Nr.9, 25.§)

Par nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 12, Lielauce,
Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Dzelmes” – 12, Lielauce, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4676 900 0043,
atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta
pieņemama cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā
nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 10.maijā notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Dzelmes” – 12, Lielauce, Lielauces pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu
“Dzelmes” – 12, Lielauce, Lielauces pagasts, kadastra numurs 4676 900 0043, kas sastāv no
trīsistabu dzīvokļa 69,0 m2 platībā un 657/13362 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma
domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, mantas nosolītājam [..] par viņa
nosolīto un samaksāto pirkuma maksu 2300 EUR (divi tūkstoši trīs simti eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 195
(prot.Nr.9, 26.§)
Par nekustamā īpašuma “Medņi”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un
2021.gada 10.maijā noslēgto pirkuma līgumu par Auces novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Medņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4694 003 0266,
atsavināšanu, un konstatējot, ka:
1) izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2) par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība;
3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas
pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības – [..];
4) izsolē nekustamais īpašums “Medņi” ir nosolīts par cenu 12 000 EUR, tādēļ
pirmpirkuma tiesīgajai personai [..], atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
14.panta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu “Medņi”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, par cenu 12 000 EUR;
5) [..] 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas dienas ir noslēdzis pirkuma līgumu,
pirkuma līgumā apņemoties viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, kā to
paredz izsoles noteikumi, samaksāt pirkuma maksu pilnā apmērā,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 10.maija izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Medņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu – atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Medņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4694 003 0266, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4694 003 0266, platība 2,42 ha, [..] par cenu 12 000 EUR (divpadsmit tūkstoši
eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 196
(prot.Nr.9, 27.§)
Par nekustamā īpašuma “Pieglūdas”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un
2021.gada 10.maija pirkuma līgumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Pieglūdas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4694 003 0114, atsavināšanu, un
konstatējot, ka:
1) izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2) par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība;
3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas
pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības – [..];
4) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, tādēļ
pirmpirkuma tiesīgajai personai [..], atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
14.panta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu “Pieglūdas”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, par izsoles sākumcenu;
5) [..] 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas dienas ir noslēdzis pirkuma līgumu,
pirkuma līgumā apņemoties viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, kā to
paredz izsoles noteikumi, samaksāt pirkuma maksu pilnā apmērā,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 10.maija izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Pieglūdas”, Vītiņu pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu – atsavināt
Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pieglūdas”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 4694 003 0114, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4694 003 0114, platība 1,37 ha, [..] par cenu 2200 EUR (divi tūkstoši divi
simti eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 197
(prot.Nr.9, 28.§)
Par nekustamā īpašuma “Aiz skolas”, Īles pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un
2021.gada 18.maija pirkuma līgumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Aiz skolas”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4664 002 0354,
atsavināšanu, un konstatējot, ka:
1) izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2) par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība;
3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas
pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības – [..]”;
4) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, tādēļ
pirmpirkuma tiesīgajai personai [..], atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
14.panta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu “Aiz skolas”, Īles pagasts, Auces
novads, par izsoles sākumcenu;
5) [..] 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas dienas ir noslēdzis pirkuma līgumu,
pirkuma līgumā apņemoties viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, kā to
paredz izsoles noteikumi, samaksāt pirkuma maksu pilnā apmērā, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 10.maija izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Aiz skolas”, Īles pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu – atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Aiz skolas”, Īles pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4664 002 0354, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4664 002 0354, platība 0,6640 ha, [..], par cenu 1800 EUR (viens tūkstotis astoņi
simti eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 198
(prot.Nr.9, 29.§)
Par nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 1C, Auce,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un
2021.gada 10.maija pirkuma līgumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Jura Mātera iela 1C, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 037 0003, atsavināšanu, un
konstatējot, ka:
1) izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2) par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība;
3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas
pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības – [..];
4) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, tādēļ
pirmpirkuma tiesīgajai personai [..], atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
14.panta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu Jura Mātera iela 1C, Auce, par
izsoles sākumcenu;
5) [..] 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas dienas ir noslēdzis pirkuma līgumu,
pirkuma līgumā apņemoties viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, kā to
paredz izsoles noteikumi, samaksāt pirkuma maksu pilnā apmērā,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 10.maija izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma Jura Mātera iela 1C, Auce, Auces novads, izsoles rezultātu – atsavināt Auces
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Jura Mātera iela 1C, Auce, Auces novads,
kadastra numurs 4605 037 0003, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4605 037 0001, platība 0,0378 ha, [..] par cenu 400 EUR (četri simti eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 199
(prot.Nr.9, 30.§)
Par nekustamā īpašuma “Izoldas”, Lielauces pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un
2021.gada 18.maija pirkuma līgumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Izoldas”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4676 004 0187, atsavināšanu, un
konstatējot, ka:
1) izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2) par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība;
3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas
pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības – [..];
4) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, tādēļ
pirmpirkuma tiesīgajai personai [..], atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
14.panta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu “Izoldas”, Lielauces pagasts,
Auces novads, par izsoles sākumcenu;
5) [..] 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas dienas ir noslēgusi pirkuma līgumu,
pirkuma līgumā apņemoties viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, kā to
paredz izsoles noteikumi, samaksāt pirkuma maksu pilnā apmērā,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 18.maija izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Izoldas”, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu – atsavināt
Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Izoldas”, Lielauces pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 4676 004 0187, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4676 004 0187, platība 0,85 ha, [..] par cenu 1500 EUR (viens tūkstotis
pieci simti eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 200
(prot.Nr.9, 31.§)

Par nekustamā īpašuma “Štāmeri”, Lielauces pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un
2021.gada 18.maija pirkuma līgumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Štāmeri”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4676 004 0209, atsavināšanu, un
konstatējot, ka:
1) izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2) par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība;
3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas
pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības – [..];
4) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, tādēļ
pirmpirkuma tiesīgajai personai [..], atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
14.panta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu “Štāmeri”, Lielauces pagasts,
Auces novads, par izsoles sākumcenu;
5) [..] 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas dienas ir noslēgusi pirkuma līgumu,
pirkuma līgumā apņemoties viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, kā to
paredz izsoles noteikumi, samaksāt pirkuma maksu pilnā apmērā,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 18.maija izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Štāmeri”, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu – atsavināt
Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Štāmeri”, Lielauces pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 4676 004 0209, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4676 004 0283, platība 1,26 ha, [..] par cenu 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 201
(prot.Nr.9, 32.§)
Par nekustamā īpašuma “Tengo”, Lielauces pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un
2021.gada 18.maija pirkuma līgumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Tengo”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4676 004 0129, atsavināšanu, un
konstatējot, ka:
1) izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2) par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība;
3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas
pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības – [..];
4) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, tādēļ
pirmpirkuma tiesīgajai personai [..], atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
14.panta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu “Tengo”, Lielauces pagasts,
Auces novads, par izsoles sākumcenu;
5) [..] 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas dienas ir noslēgusi pirkuma līgumu,
pirkuma līgumā apņemoties viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, kā to
paredz izsoles noteikumi, samaksāt pirkuma maksu pilnā apmērā,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 18.maija izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Tengo”, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu – atsavināt
Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Tengo”, Lielauces pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 4676 004 0129, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4676 004 0027, platība 0,94 ha, [..] par cenu 2500 EUR (divi tūkstoši pieci
simti eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 202
(prot.Nr.9, 33.§)

Par nekustamā īpašuma 1.maija iela 6, Auce,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu par
Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 1.maija iela 6, Auce, Auces novads,
kadastra numurs 4605 014 1412, atsavināšanu un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izsoles sludinājumā noteiktajā termiņā netika reģistrēts
neviens izsoles dalībnieks, un par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma 1.maija iela 6, Auce, Auces novads, kadastra numurs
4605 014 1412, pirmo izsoli, apstiprinot 2021.gada 10.maija izsoles protokolu.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 203
(prot.Nr.9, 34.§)

Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 8, Auce,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu par
Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 8, Auce, Auces
novads, kadastra numurs 4605 016 0006, atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles procedūra ir
veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izsoles sludinājumā noteiktajā termiņā netika
reģistrēts neviens izsoles dalībnieks un par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena
sūdzība, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.pantu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 8, Auce, Auces novads, kadastra
numurs 4605 016 0006, pirmo izsoli, apstiprinot 2021.gada 10.maija izsoles protokolu.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 204
(prot.Nr.9, 35.§)

Par nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 14, Lielauce,
Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu par
Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 14, Lielauce, Lielauces
pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4676 900 0045, atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles
procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izsoles sludinājumā noteiktajā termiņā
netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks un par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta
neviena sūdzība, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.pantu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 14, Lielauce, Lielauces pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 4676 900 0045, pirmo izsoli, apstiprinot 2021.gada 10.maija izsoles
protokolu.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 205
(prot.Nr.9, 36.§)

Par nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 15, Lielauce,
Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu par
Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 15, Lielauce, Lielauces
pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4676 900 0044, atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles
procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izsoles sludinājumā noteiktajā termiņā
netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks un par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta
neviena sūdzība, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.pantu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma “Dzelmes” - 15, Lielauce, Lielauces pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 4676 900 0044, pirmo izsoli, apstiprinot 2021.gada 10.maija izsoles
protokolu.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 206
(prot.Nr.9, 37.§)

Par nekustamā īpašuma “Imantas” - 2, Īles pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu par
Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Imantas” - 2, Īles pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 4664 900 0055, atsavināšanu, un konstatējot, ka izsoles procedūra ir
veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izsoles sludinājumā noteiktajā termiņā netika
reģistrēts neviens izsoles dalībnieks un par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena
sūdzība, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.pantu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma “Imantas” - 2, Īles pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4664 900 0055, pirmo izsoli, apstiprinot 2021.gada 10.maija izsoles protokolu.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 207
(prot.Nr.9, 38.§)
Par līdzfinansējuma piešķiršanu

Auces novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma projektu par līdzfinansējuma
piešķiršanu Vecauces Evaņģēliski luteriskai draudzei.
Izskatot lēmuma projektu, dome konstatēja, ka:
Auces novada pašvaldība 2021.gada 6.maijā ir saņēmusi Vecauces Evaņģēliski luteriskās
draudzes, reģistrācijas numurs 90000081284, vēstuli ar lūgumu finansiāli atbalstīt Vecauces
baznīcas ārdurvju slēdzenes restaurācijas darbu veikšanu. Vēstulē norādīts, ka ir sabojājusies
Vecauces baznīcas ārdurvju slēdzene, un tā kā Vecauces baznīca ir valsts nozīmes kultūras
piemineklis, tad slēdzeni nav iespējams nomainīt, bet ir restaurējama vēsturiskā durvju slēdzene.
Slēdzenes restaurācijas izmaksas ir 1000 EUR. Daļēji šīs izmaksas 800 EUR apmērā ir plānots
apmaksāt no Vecauces Evaņģēliski luteriskajai draudzei projektu konkursā “Latvijas Valsts
mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales Kultūras programma 2021”
piešķirtajiem finanšu līdzekļiem. Tādējādi Vecauces Evaņģēliski luteriskajai draudzei pietrūkst
finanšu līdzekļi 200 EUR apmērā, un draudze lūdz Auces novada pašvaldībai piešķirt šo
iztrūkstošo naudas summu.
Vecauces luterāņu baznīca ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis, aizs.nr. 4850, kas ir
brīvi pieejams sabiedrības apskatei.
Saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta nosacījumiem,
pašvaldība ir tiesīga piešķirt finanšu līdzekļus tādu valsts nozīmes kultūras pieminekļu
konservācijai un restaurācijai, kuri ir pieejami sabiedrības apskatei.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu, tai skaitā atbalstīt kultūras pieminekļu saglabāšanu.
Vadoties no norādītā, izvērtējot līdzfinansējuma piešķiršanas lietderību, papildus
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un ņemot vērā
Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās komitejas un Finanšu komitejas
lēmumus, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Vecauces Evaņģēliski luteriskās draudzes, reģistrācijas numurs 90000081284,
Vecauces luterāņu baznīcas ārdurvju slēdzenes restaurācijas darbu izmaksu segšanai Auces
pašvaldības līdzfinansējumu 200 EUR (divi simti eiro) apmērā.
2. Līdzfinansējuma izmaksu veikt no Auces pašvaldības 2021.gada budžetā paredzētajiem
izdevumiem “Līdzfinansējums pašvaldības projektiem”, noslēdzot līgumu ar Vecauces
Evaņģēliski luterisko draudzi par līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu.
Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 208
(prot.Nr.9, 39.§)
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu

Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmumprojektu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu no [..], konstatēja:
Saskaņā ar likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo daļu [..] ir atbildīga
par pilnīgu un savlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu par nekustamo īpašumu, kas
atrodas Sniķeres ielā [..], Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs [..].
Ņemot vērā to, ka [..] nav savlaicīgi veikusi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par
nekustamo īpašumu Sniķeres ielā [..], Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, ir uzsākts nokavēto
nodokļa maksājumu piedziņas process par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā.
2021.gada 26.maijā kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu,
kas atrodas Sniķeres ielā [..], Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, ir 3,52 EUR, t.sk.,
pamatparāds par zemi – 2,41 EUR, pamatparāds par mājokli – 1,11 EUR.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu un 65. panta pirmo
daļu, likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 18. panta pirmās daļas 11. punktu un 26.panta pirmo
daļu un likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 7. panta pirmo daļu un 9.panta pirmo un otro
daļu, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda
piedziņu, vēršot piedziņu uz parādnieka līdzekļiem kredītiestādēs, darba algu, vai vēršot piedziņu
uz pārējo īpašumu, un saskaņā ar likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 26.1panta pirmās daļas
2. punktu, var ierakstīt prasības nodrošinājuma atzīmi (aizlieguma vai ķīlas atzīmes)
zemesgrāmatā, kas viņam liegs turpmāk jebkuru darbību (ieskaitot būvniecību) ar nekustamo
īpašumu.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītajai daļai, lēmums par
nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to izpilda nodokļu
administrācijas amatpersonas atbilstoši amata pienākumiem vai zvērināti tiesu izpildītāji.
Tā kā uz šo nodokļa maksātāju neattiecas neviens apstāklis, kas nepieļautu bezstrīda
piedziņu, kā arī, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrā daļas 4. punktu,
41.panta pirmā daļas 3. punktu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 1.,18., 18.1, 26. un 26.1 pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9. pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Piedzīt no [..] nodokļa maksātāja personīgie konti Nr.[..](par zemi), Nr.[..] (par mājokli),
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu, kas atrodas Sniķeres ielā [..],
Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, 3,52 EUR (trīs euro 52 centi) apmērā, tai skaitā:
 pamatparāds par zemi 2,41 EUR (divi euro 41 cents);

66

 pamatparāds par mājokli 1,11 EUR (viens euro 11 centi).
2.

Parādu piedzīt:
2.1. norakstot līdzekļus no [..] kontiem kredītiestādēs, veicot ieturējumus no darba algas;
2.2. vēršot piedziņu uz [..] mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kas
atrodas pie trešajām personām).

3.

Noteikt kā parāda saņēmēja iestādi – Auces novada pašvaldību, reģ.nr. 90009116331, konts
LV86UNLA0050014275278, kods – UNLALV2X, a/s SEB banka.

4.

Lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai I. Ozoliņai.

5.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram A. Lerham.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007 vai Administratīvās rajona
tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 209
(prot.Nr.9, 40.§)

Par Auces novada pašvaldības administrācijas un Auces labiekārtošanas
pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu
no pašvaldības 2021.gada bilances
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs” un pamatojoties uz Auces novada pašvaldības izpilddirektora
vietnieka 2021.gada 6.maija iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Norakstīt Auces novada pašvaldības administrācijas un Auces labiekārtošanas pamatlīdzekļu
materiālās vērtības, kas ir nolietojušās un remonts nav ekonomiski izdevīgs:
1.1. Ūdens sildītājs, inventāra Nr.J12321152, bilances vērtība 0,00 euro, iegādāts
2010.gadā (uzskaites vērtība 324,40 euro, nolietojums 324.40 euro);
1.2. Dokumentu smalcinātājs Dahle 21062, inventāra Nr.J12321200, bilances vērtība
0,00 euro, iegādāts 2011.gadā (uzskaites vērtība 66,62 euro, nolietojums 66,62euro);
1.3. Bērnu rotaļu komplekts, inventāra Nr.J1232170, bilances vērtība 0,00 euro, iegādāts
2004.gadā (uzskaites vērtība 3019,35 euro, nolietojums 3019,35 euro);
1.4. Vingrošanas pilsētiņa, inventāra Nr.J1232176, bilances vērtība 0,00 euro, iegādāts
2004.gadā (uzskaites vērtība 903,52 euro, nolietojums 903,52 euro);
1.5. Šūpoles uz atsperes - kuģītis, inventāra Nr.J1243342, bilances vērtība 0,00 euro,
iegādāts 2005.gadā (uzskaites vērtība 481,13 euro, nolietojums 481,13 euro);
1.6. Bērnu rotaļu komplekts, inventāra Nr.J1232243, bilances vērtība 0,00 euro, iegādāts
2005.gadā (uzskaites vērtība 7357,77 euro, nolietojums 7357,77 euro);
1.7. Šūpoles uz koka statnēm, inventāra Nr.J1232246, bilances vērtība 0,00 euro, iegādāts
2005.gadā (uzskaites vērtība 449,77 euro, nolietojums 449,77 euro);
1.8. Tualete, inventāra Nr.J12322653, bilances vērtība 0,00 euro, iegādāts 2004.gadā
(uzskaites vērtība 1061,46 euro, nolietojums 1061,46 euro);
1.9. Betona maisītājs MK-130, inventāra Nr.J1232718, bilances vērtība 0,00 euro, iegādāts
2009.gadā (uzskaites vērtība 234,76 euro, nolietojums 234,76 euro);
1.10. Krēsls -Lindy/melns/, inventāra Nr.J12321656, bilances vērtība 2,91 euro, iegādāts
2013.gadā (uzskaites vērtība 99,43 euro, nolietojums 75,52 euro);
1.11. Krēsls -Lindy/melns/, inventāra Nr.J12321656, bilances vērtība 2.91 euro , iegādāts
2013.gadā (uzskaites vērtība 99.43 euro, nolietojums 75.52 euro);
1.12. Mobilais telefons HTC One M7, zembilances inventāra Nr.30, iegādāts 2013.gadā,
bilances vērtība 0,00 euro (iegādes vērtība 700,05 euro, nolietojums 700,05 euro);
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2.
3.

1.13. Viedtelefons HUAWEI P9 DUAL SIM, zembilances inventāra Nr.ZB000052, iegādāts
2018.gadā, bilances vērtība 0,00 euro (iegādes vērtība 539,00 euro, nolietojums
539,00 euro);
1.14. Viedtelefons APPLE iPHONE 8 64GB, zembilances inventāra Nr.ZB000047, iegādāts
2018.gadā, bilances vērtība 0,00 euro.( iegādes vērtība 645,45 euro, nolietojums
645,45 euro);
1.15. Viedtelefons HUAWEI P20 DUAL SIM, zembilances inventāra Nr.ZB000046,
iegādāts 2018.gadā, bilances vērtība 0,00 euro (iegādes vērtība 586,78 euro,
nolietojums 586,78 euro);
1.16. Viedtelefons Samsung A510 Galaxy A5, zembilances inventāra Nr.ZB000040,
iegādāts 2018.gadā, bilances vērtība 0,00 euro (iegādes vērtība 257,02 euro,
nolietojums 257,02 euro);
1.17. Telefona aparāti PANASONIC KX-TS 566 FXW 12 gb., bilances vērtība 0,00 euro,
iegādes gads 2018. Iegādes vērtība 578.52 euro, nolietojums 578,02 euro. Inventāra
nr. no J122264 līdz J122275;
1.18. Datori Vectron AK 10.M21 12 gb., iegādāti 2010.gadā, bilances vērtība 0,00 euro.
Iegādes vērtība 9650,30 euro, nolietojums 9650,30 euro) Inventāra Nr. no J1238509
līdz J1238520.
1.19. Monitori 190B1CS Philips 12 gb., iegādāti 2010.gadā, bilances vērtība 0,00 euro.
Iegādes vērtība 1656,72 euro, nolietojums 1656,72 euro. Inventāra nr. no J1238521
līdz J1238532;
1.20. Multifunkcionālais printeris TRIUMNH Adler DC2128-7, bilances vērtība 0,00 euro,
Iegādes vērtība 597,42 euro, nolietojums 597,42 euro, iegādāts 2010.gadā. Inventāra
Nr.J1238534;
1.21. Multifunkcionālais printeris TRIUMNH Adler DC2128-7, bilances vērtība 0,00 euro,
Iegādes vērtība 597,42 euro, nolietojums 597,42 euro, iegādāts 2010.gadā. Inventāra
Nr.J1238536;
1.22. Nepārtrauktās barošanas bloks ORVALDI UPS 820 VA 8 gb. bilances vērtība
0,00 euro, iegādāti 2010.gadā, iegādes vērtība 460,56 euro, nolietojums 460,56 euro.
Inventāra Nr. no J1238552 līdz J1238558, J1238562;
1.23. Viedtelefons Samsung A510 Galaxy A5, zembilances inventāra Nr.ZB000048,
iegādāts 2018.gadā, bilances vērtība 0,00 euro. (iegādes vērtība 237,19 euro,
nolietojums 237,19 euro).
Auces novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam G. Šēferam nodrošināt minēto
materiālo vērtību utilizāciju.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram A. Lerham.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 210
(prot.Nr.9, 41.§)

Par Auces novada Sociālā dienesta pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs” un pamatojoties uz Auces novada Sociāla dienesta vadītājas
Evitas Mežules 2021.gada 17.maija iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada
dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt Auces novada Sociālā dienesta pamatlīdzekļu materiālās vērtības, kas ir
nolietojušās un remonts nav ekonomiski izdevīgs:
1.1. Veļas mašīna AEG L76285FL, pamatlīdzekļa Nr.J000620, bilances vērtība
231,20 euro (iegādāts 2017.gadā, vērtība 408,00 euro, uzkrātais nolietojums
176,80 euro);
1.2. Veļas mašīna Elektrolux EWP-106300W, pamatlīdzekļa Nr.J12321430, bilances
vērtība 40,92 euro (iegādāts 2012.gadā, vērtība 256,10 euro, uzkrātais nolietojums
215.18 euro);
1.3. Veļas mašīna INDESIT IWE-71082 ECO, pamatlīdzekļa Nr.J1232431 ,bilances
vērtība 50,54 euro (iegādāts 2012.gadā, vērtība 320,13 euro, uzkrātais nolietojums
269,59 euro);
1.4. Veļas mašīna WMA 55-60 INDESIT, pamatlīdzekļa Nr.12321432, bilances vērtība
47,30 euro (iegādāts 2012.gadā, vērtība 298,79 euro, uzkrātais nolietojums
251,49 euro);
1.5. Veļas mašīna SAMSAUNG, pamatlīdzekļa Nr.J1232796, bilances vērtība 0,00 euro
(iegādāts 2009.gadā, vērtība 270,33 euro, uzkrātais nolietojums 270,33 euro);
1.6. Duškabīne ar paliktni un sifonu, pamatlīdzekļa Nr.1232132, bilances vērtība 0,00 euro
(iegādāts 2004.gadā, vērtība 251,65 euro, uzkrātais nolietojums 251,65 euro).

2.

Auces novada Sociālā dienesta vadītājai Evitai Mežulei nodrošināt minēto materiālo vērtību
utilizāciju.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 211
(prot.Nr.9, 42.§)

Par Auces novada Kultūras centra Vītiņu Tautas nama pamatlīdzekļu noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs” un pamatojoties uz Auces novada Kultūras centra direktores
Ritas Baronas 2021.gada 19.maija iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada
dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt Vītiņu Tautas nama pamatlīdzekļu materiālās vērtības, kas ir nolietojušās un
remonts nav ekonomiski izdevīgs:
1.1. Mūzikas centrs AONY CMT-61IIP, inventāra Nr.J12321418, bilances vērtība
61,70 euro (iegādāts 2012.gadā, vērtība 412,62 euro, uzkrātais nolietojums
350,92 euro);
1.2. Putekļu sūcējs KARCHER SE40001, inventāra Nr.12321424a, bilances vērtība
37,00 euro (iegādāts 2012.gadā, vērtība 231,91 euro, uzkrātais nolietojums
194,91 euro).

2.

Vītiņu Tautas nama vadītājai Raisai Adamaitei nodrošināt minēto materiālo vērtību
utilizāciju.

3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram A. Lerham.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 212
(prot.Nr.9, 43.§)

Par Auces novada bibliotēkas pamatlīdzekļu (grāmatu) noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs” un pamatojoties uz Auces novada bibliotēkas vadītājas
2021.gada 5.maija iesniegumu par grāmatu norakstīšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces novada bibliotēkas materiālajām vērtībām 638 bibliotēkas grāmatas par
kopējo bilances vērtību 462,09 euro, jo minētās grāmatas ir nolietotas, liekie dublikāti un
nepieprasītie eksemplāri.

2.

Norakstīt no Vītiņu bibliotēkas materiālajām vērtībām 114 bibliotēkas grāmatas par kopējo
bilances vērtību 202,12 euro, jo minētās grāmatas ir nolietotas, liekie dublikāti un
nepieprasītie eksemplāri.

3.

Norakstīt no Lielauces bibliotēkas materiālajām vērtībām 147 bibliotēkas grāmatas par
kopējo bilances vērtību 470,75 euro, jo minētās grāmatas ir nolietotas, liekie dublikāti un
nepieprasītie eksemplāri.

4.

Norakstīt no Īles bibliotēkas materiālajām vērtībām 92 bibliotēkas grāmatas par kopējo
bilances vērtību 167,44 euro, jo minētās grāmatas ir nolietotas, liekie dublikāti un
nepieprasītie eksemplāri

5.

Auces novada bibliotēkas vadītājai J. Fišerei nodrošināt minēto materiālo vērtību utilizāciju.

6.

Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram A. Lerham.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 213
(prot.Nr.9, 44.§)

Par Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce” pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs” un pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce”
vadītājas 2021.gada 13.maija iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Norakstīt pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce” bioloģisko aktīvu (dekoratīvo
stādījumu) materiālās vērtības:
1.1. Parastais dižskabārdis “Purpurea”, pamatlīdzekļa kartiņa Nr.000071, bilances vērtība
52,27 euro;
1.2. Alkšņu kletras “Pink Spire”, pamatlīdzekļa kartiņa Nr.J126934, bilances vērtība
5,77 euro;
1.3. Parastā ceriņu šk. “KAt.Havermeyr”, pamatlīdzekļa kartiņa Nr.126910, bilances
vērtība 9,97 euro;
1.4. Gludmalu kārkla šķ. Flamingo”, pamatlīdzekļu kartiņa Nr J000708, bilances vērtība
5,25 euro.

2.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce” vadītājai Initai Bilkštei nodrošināt minēto
materiālo vērtību utilizāciju.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 214
(prot.Nr.9, 45.§)

Par Auces Mūzikas skolas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2021.gada bilances
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs” un pamatojoties uz Auces Mūzikas skolas direktora Intara
Grīnberga 2021.gada 19.maija iesniegumu par bioloģisko aktīvu norakstīšanu, Auces novada
dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt Auces Mūzikas skolas bioloģisko aktīvu (dekoratīvo stādījumu) materiālās
vērtības, kas ir laika apstākļu ietekmē nokaltuši:
1.1. Krāšņā veigela “Minor Black”, inventāra Nr.J000205, bilances vērtība 24,71 euro;
1.2. Krāšņā veigela “Minor Black”, inventāra Nr.J000206, bilances vērtība 24,71 euro;
1.3. Krāšņā veigela “Minor Black”, inventāra Nr.J000207, bilances vērtība 24,71 euro;
1.4. Krāšņā veigela “Minor Black”, inventāra Nr.J1269159, bilances vērtība 24,46 euro;
1.5. Krāšņā veigela “Minor Black”, inventāra Nr.J1269160, bilances vērtība 24,46 euro;
1.6. Krāšņā veigela “Minor Black”, inventāra Nr.J1269161, bilances vērtība 24,46 euro;
1.7. Krāšņā veigela “Minor Black”, inventāra Nr.J1269162, bilances vērtība 24,46 euro;
1.8. Krāšņā veigela “Minor Black”, inventāra Nr.J1269163, bilances vērtība 24,46 euro;
1.9. Sarkanās hortenziju šķ.”Floribunda”, inventāra Nr.J1269173, bilances vērtība
34,43 euro;
1.10. Sarkanās hortenzijas šk.”Silver Dollar”, inventāra Nr.J1269174, bilances vērtība
34,43 euro;
1.11. Sarkanās hortenzijas šķ.”Sundae fraise”, inventāra Nr.J1269175, bilances vērtība
26,57 euro;
1.12. Sarkanās hortenzijas šk. “Vanille Fraise”, inventāra Nr.1269176, bilances vērtība
26,03 euro.

2.

Auces Mūzikas skolas direktoram I.Grīnbergam nodrošināt minēto materiālo vērtību
utilizāciju.

3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram A. Lerham.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 215
(prot.Nr.9, 46.§)

Par Auces novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
Auces novada dome, izskatot Auces novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskata
dokumentāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu,
likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 30.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumiem Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Auces novada pašvaldības 2020.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu
pēc naudas plūsmas principa, tai skaitā:
1.1. par pamatbudžeta izpildi:
1.1.1. ieņēmumi 9 792 035 euro;
1.1.2. izdevumi 8 314 009 euro;
1.1.3. finansēšana:
1.1.3.1. saņemtais aizņēmums 1 525 456 euro;
1.1.3.2. aizņēmumu atmaksa 293 557 euro;
1.1.3.3. izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa 12 000 euro;
1.1.3.4. kapitāldaļu iegāde līdzdalībai Auces KP 1 529 686 euro;
1.2. par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem:
1.2.1. ieņēmumi 284 euro;
1.2.2. izdevumi 11 708 euro;
1.2.3. finansēšana:
1.2.3.1. naudas līdzekļi 11 424 euro;
1.3. Kopsavilkuma bilance uz 31.12.2020. 22 792 768 euro.
1.4. Pārskata gada budžetu izpildes rezultāts -509 935 euro.
1.4.1. Pamatbudžets - 511 023 euro;
1.4.2. Ziedojumu un dāvinājumu budžets 1 088 euro.
2. Noteikt, ka ar Auces novada pašvaldības 2020.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu
pilnā apjomā var iepazīties Auces novada pašvaldības Finanšu nodaļā.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 216
(prot.Nr.9, 47.§)
Par nekustamā īpašuma “Žantelis”, Lielauces pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Žantelis”,
Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4676 003 0134, atsavināšanu, un konstatējot,
ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras
veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā
īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 10.maijā notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Žantelis”, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Žantelis”, Lielauces pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 4676 003 0134, kas sastāv no divām neapbūvētām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4676 001 0134 un 4676 003 0170, kopplatība 28,2 ha, tai
skaitā 8,9 ha lauksaimniecībā izmantojama zeme, 19,3 ha meža zeme un uz tās atrodošās
mežaudze 17,54 ha, mantas nosolītājam [..] par viņa nosolīto un samaksāto pirkuma maksu
157 000 EUR (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2021.gada 26.maijā

Nr. 217
(prot.Nr.9, 48.§)

Par Auces novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam
aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu
Auces novada dome, izskatot iesniegto Auces novada attīstības programmas
2019.-2025.gadam aktualizētā investīciju plāna projektu, kurš ir papildināts ar jaunu projektu
“Centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve Auces vidusskolas ēkā” ar projekta
indikatīvajām izmaksām 400 000 EUR, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 5.punktu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628
„Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Auces novada attīstības programmas aktualizēto investīciju plānu
2019.-2025.gadam (pielikumā pie lēmuma).
2. Uzdot Auces novada pašvaldības Attīstības nodaļai nodrošināt Auces novada attīstības
programmas investīciju plāna 2019.-2025.gadam aktualizētās redakcijas ievietošanu Auces
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā.
3. Lēmumu un apstiprināto Auces novada attīstības programmas investīciju plāna
aktualizāciju 2019.-2025. gadam elektroniskā formātā divu nedēļu laikā nosūtīt LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemgales plānošanas reģionam.
4.

Atbildīgais par šī lēmuma izpildi Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

APSTIPRINĀTS
ar Auces novada domes
2021. gada 26. maija lēmumu Nr. 217
(prot. Nr. 9, 48.§)
Investīciju plāns
Viena no Attīstības programmas sastāvdaļām ir Investīciju plāns, kurā tiek iekļautas nozīmīgākās Auces novada pašvaldības investīcijas.
Investīciju plānā ietverti investīciju projekti laika posmam no 2019. līdz 2025. gadam, kuri nepieciešami, lai realizētu Stratēģiskā daļā izvirzītos
vidēja termiņa uzstādījumus un Rīcības plānā iekļautās plānotās darbības.
Vismaz reizi gadā pašvaldībai jāaktualizē Investīciju plāns, ievērojot tā izpildi un ikgadējo apstiprināto pašvaldības budžetu. aktualizētais
Investīciju plāns tiek apstiprināts ar Auces novada domes lēmumu.
Investīciju plāns ietver šādu informāciju:








Nr.

projekta nosaukumu;
projekta pamatojumu – atbilstību vidēja termiņa rīcības virzieniem un uzdevumiem;
indikatīvās projekta izmaksas;
finansējuma avotu;
atbildīgos par projekta īstenošanu un partnerus;
plānotā projekta īstenošanas termiņu;
projekta plānotos darbības rezultātus.
Indikatīvās
Atbilstība
projekta
Projekta nosaukums rīcības plāna
izmaksas
uzdevumiem
(EUR)

U.1.1.1.
1. Uzņēmējdarbības
veicināšanas kompleksi U.1.1.2.
pasākumi Auces novadā U.2.4.2.

30 000

Finanšu
resursi

Projekta Projekta plānotie darbības
Atbildīgie/Partneri ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie Piezīmes
laiks
rādītāji

Uzņēmējdarbības attīstība
Pašvaldības Attīstības nodaļa,
2019-2025 Organizēts ikgadējs
finansējums, Izglītības iestādes,
pasākums "Uzņēmēju
ES fondu
Izglītības un kultūras
dienas"
finansējums un sporta nodaļa
Darbojas uzņēmējdarbības
atbalsta grantu fonds
Pieredzes apmaiņas
braucieni, kopēji projekti un
aktivitātes ar esošajiem
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Nr.

Indikatīvās
Atbilstība
projekta
Projekta nosaukums rīcības plāna
izmaksas
uzdevumiem
(EUR)

Finanšu
resursi

Projekta Projekta plānotie darbības
Atbildīgie/Partneri ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie Piezīmes
laiks
rādītāji
starptautiskajiem sadarbības
partneriem
Atbalstīta jaunu uzņēmumu
izveide novadā
Katru gadu notikušas vismaz
2 tikšanās ar interesantām
personībām un veiksmīgiem
uzņēmējiem
Organizētas skolēnu un
jauniešu praktiskās pieredzes
veicināšanas vizītes pie
uzņēmējiem
Piesaistīti vismaz 5 lektori
par uzņēmējdarbību.

2. Pašvaldības atbalsta
pasākumi uzņēmējiem

U.1.1.1.
U.1.1.4.

5 000

Pašvaldības
budžets

Attīstības nodaļa

3. Biznesa inkubatora
attīstība

U.1.1.2.

5 000

Pašvaldības Attīstības nodaļa
finansējums,
ES fondu
finansējums
Attīstīti un pieejami izglītības jautājumi
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2019-2025 Uzņēmēju dalības
nodrošināšana izstādēs
Tūrisma uzņēmēju
piedāvājuma prezentācija
vismaz vienā starptautiskā
pasākumā.
2019-2025 Inkubatorā darbojas vismaz
viens sociālais uzņēmums
Veicināta jauno uzņēmēju
piesaiste biznesa
inkubatoram.

Indikatīvās
Atbilstība
projekta
Finanšu
Nr. Projekta nosaukums rīcības plāna
izmaksas
resursi
uzdevumiem
(EUR)
Pieaugušo
informācijas
U.1.1.2.
10
000
Pašvaldības
4.
un izglītības centra
U.2.1.1.
finansējums,
attīstība
U.2.1.3.
ES fondu
finansējums

Projekta Projekta plānotie darbības
Atbildīgie/Partneri ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie Piezīmes
laiks
rādītāji

Pieaugušo
2019–2025 Apmācības senioriem
informācijas un
Apzinātas izglītības iestāžu
izglītības centrs,
darbiniekiem nepieciešamās
Izglītības, kultūras un
vajadzības un izveidotas
sporta nodaļa,
atbilstošas apmācību
Attīstības nodaļa,
programmas, nodrošinot
Biedrības
regulāras apmācības katru
gadu
Nodrošināti 2 vebināri gadā
un nodrošināta 30
iedzīvotāju apmācība par
datorprasmēm un
svešvalodām.
Pašvaldības Bēnes vidusskola,
2019-2025 Izremontētas telpas Bēnes
finansējums, Izglītības, kultūras un
vidusskolā un iegādāts
ES fondu
sporta nodaļa,
nepieciešamais aprīkojums,
finansējums Attīstības nodaļa
labiekārtota apkārtne

Bēnes vidusskolas telpu U.2.1.1.
remonts un aprīkojuma
iegāde, apkārtnes
labiekārtošana

220 000

6. Auces vidusskolas telpu U.2.1.1.
remonts un aprīkojuma
iegāde, apkārtnes
labiekārtošana

663 720

Pašvaldības
finansējums,
ES fondu
finansējums

U.2.1.1.
7. Centralizētas
mehāniskās ventilācijas
sistēmas izbūve Auces
vidusskolas ēkā.

400 000

Pašvaldības Izpilddirektors,
finansējums, Attīstības nodaļa,
Valsts
Auces vidusskola
budžeta
finansējums

5.
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Auces vidusskola,
2019-2025
Izglītības, kultūras un
sporta nodaļa,
Attīstības nodaļa

Izremontētas telpas Auces
vidusskolā un iegādāts
nepieciešamais aprīkojums,
labiekārtota apkārtne.

2021-2022 Ierīkota jauna centralizētā
ventilācijas sistēma Auces
vidusskolā.

Indikatīvās
Atbilstība
Projekta
projekta
Finanšu
Nr. Projekta nosaukums rīcības plāna
Atbildīgie/Partneri ieviešanas
izmaksas
resursi
uzdevumiem
laiks
(EUR)
U.2.1.1.
223 196
Pašvaldības Pirmskolas izglītības 2019-2025
8. PII telpu remonti,
mēbeļu un aprīkojuma
finansējums, iestādes, Izglītības,
iegāde, teritoriju
ES fondu
kultūras un sporta
labiekārtošana un
finansējums nodaļa, Attīstības
apkārtnes
nodaļa
labiekārtošanai
nepieciešamā
aprīkojuma iegāde
Attīstīti un pieejami sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumi
Sporta
un
sabiedrisko
U.2.3.1.
100 000
Pašvaldības Izglītības, kultūras un 2019-2025
9.
aktivitāšu atbalsts
U.2.3.2.
finansējums, sporta nodaļa,
U.2.3.3.
ES fondu
Attīstības nodaļa,
finansējums Administratīvā
nodaļa, Pagasta
pārvaldes
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Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie Piezīmes
rādītāji
Izremontētas telpas,
iegādātas mēbeles, iegādāts
aprīkojums Auces novada
PII. Labiekārtotas PII
teritorijas un iegādāts
nepieciešamais aprīkojums
PII teritoriju labiekārtošanai
Auces novadā.
Noorganizēti vismaz 1
starptautisks pasākums gadā
Bērnu rotaļu laukumu un
veselīga dzīvesveida vietu
labiekārtošana. Uzstādīti
brīvdabas āra trenažieri,
jauns bērnu rotaļu laukumu
aprīkojums
Iegādāts aprīkojums un citas
materiāli tehniskās bāzes
izveidošana pilsētā un
pagastos
Katru gadu piesaistīti vismaz
5 speciālisti
Uzlabota viena trenažieru
zāle
Izveidoti nelieli sporta
laukumi pagastos
Nodrošināts peldēšanas
pakalpojums iedzīvotājiem

Indikatīvās
Atbilstība
Projekta
projekta
Finanšu
Nr. Projekta nosaukums rīcības plāna
Atbildīgie/Partneri ieviešanas
izmaksas
resursi
uzdevumiem
laiks
(EUR)
Attīstīti un pieejami kultūras pakalpojumi
120 000
Pašvaldības Izglītības, kultūras un 2019-2025
10. Kultūras dzīves attīstība U.1.2.1.
Auces novadā
U.2.2.1.
finansējums, sporta nodaļa Auces
U.2.2.2.
ES fondu
novada kultūras
U.2.4.3.
finansējums centrs,
Kultūrkapitāl Administratīvā
a fonda
nodaļa, Izglītības
finansējums iestādes
Biedrības
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Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie Piezīmes
rādītāji
Katru gadu tiek rīkots
vismaz viens labo piemēru
popularizēšanas un
novērtēšanas pasākums
Katru gadu tiek nodrošināta
kultūras dzīves organizatoru
un pašdarbības kolektīvu
vadītāju kvalifikācijas
celšana vismaz vienā
seminārā, pieredzes
apmaiņas braucienā
Nodrošināti vismaz 120
kultūras pasākumu norise
gadā
Nodrošināts vismaz viens
starptautiskais kultūras
pasākums katru gadu
Vismaz 2 nacionāla vai
starptautiska mēroga
pasākumi Auces novadā
Izveidota mērķdotāciju
programma,
Katru gadu organizētas divas
nometnes un viens mākslas
plenērs
Viens pasākums, kur
piedalās visu novadu
iedzīvotāji, piemēram

Nr.

Indikatīvās
Atbilstība
projekta
Projekta nosaukums rīcības plāna
izmaksas
uzdevumiem
(EUR)

Finanšu
resursi

Projekta Projekta plānotie darbības
Atbildīgie/Partneri ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie Piezīmes
laiks
rādītāji
“Auces novada svētki”

Auces novada Kultūras U.2.2.1.
centra un tā filiāļu telpu
remonti/rekonstrukcijas
un aprīkojuma iegāde

80 000

Pašvaldības
finansējums,
ES fondu
finansējums

U.1.2.2.
12. Komplekss atbalsts
iedzīvotāju iniciatīvām

20 000

Pašvaldības
finansējums

11.

Auces novada
2019-2025
Kultūras centrs,
Izglītības, kultūras un
sporta nodaļa,
Attīstības nodaļa
Izglītības, kultūras un 2019-2025
sporta nodaļa

Attīstīti un pieejami sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
20 000
Pašvaldības Attīstības nodaļa,
2019-2025
13. Sociālā palīdzība Auces U.3.1.1.
novada iedzīvotājiem
finansējums, Sociālais dienests
ES fondu
finansējums

14. Sociālās dzīvojamās
mājas “Lielauce”
pakalpojuma
pieejamības un

U.3.1.1.

100 000

Pašvaldības Attīstības nodaļa,
finansējums, Sociālais dienests
ES fondu
finansējums
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Izremontētas/rekonstruētas
telpas Auces novada
Kultūras centrā, tā filiālēs,
iegādāts un uzstādīts
nepieciešamais aprīkojums.
Nodrošināts finansējums
kultūras un sporta projektu,
pensionāru aktivitāšu
realizācijai. Nodrošināts
atbalsts iedzīvotāju iesaistei
biedrībās.

Nodrošināta sociālā
palīdzība apkures u.c.
izdevumu daļējai segšanai
atbilstoši saistošajos
noteikumos noteiktajam.
Pārskatīti saistošie
noteikumi ar mērķi uzlabot
mazturīgo iedzīvotāju dzīves
apstākļus
2019-2025 Palielināts vietu skaits
sociālajā dzīvojamā mājā
“Lielauce”

Indikatīvās
Atbilstība
projekta
Nr. Projekta nosaukums rīcības plāna
izmaksas
uzdevumiem
(EUR)
kvalitātes uzlabošana
15. Multifunkcionālā dienas U.3.1.1.
centra izveide Auces
pilsētā

16. Veselības veicināšana
Auces novadā

U.2.3.1.
U.3.2.2.

U.3.2.2.
17. Auces novada
iedzīvotāju iesaistīšana
veselības veicināšanas
un nostiprināšanas
pasākumos
18. Medicīniskās aprūpes U.3.2.1.
telpu remonts un
uzturēšana, tsk.
Ģimenes ārstu prakšu
pieejamības uzlabošana
Auces pilsētā un Bēnes

Finanšu
resursi

Projekta Projekta plānotie darbības
Atbildīgie/Partneri ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie Piezīmes
laiks
rādītāji

2019-2022 Izveidots multifunkcionālais
dienas centrs personām ar
invaliditāti, pirmspensijas un
pensijas vecuma personām,
bērniem un jauniešiem, tsk.
ar īpašām vajadzībām un no
riska ģimenēm.
Attīstīti veselības aprūpes un veicināšanas pakalpojumi
84 000
Valsts
Izglītības, kultūras un 2019-2025 Vismaz 3 pasākumi gadā
finansējums, sporta nodaļa
katrā pagastā un pilsētā
ES fondu
Organizētas lekcijas un
finansējums
praktiskie pasākumi bērnu
vecākiem par veselīgu
dzīvesveidu.
139 504
ES fondu
Izglītības kultūras un 2017-2023 Veselīga un pilnvērtīga
līdzekļi,
sporta nodaļa;
uztura veicināšana, fizisko
Valsts
Attīstības nodaļa
aktivitāšu veicināšana,
budžeta
garīgās veselības uzturēšana
līdzekļi
un nostiprināšana, veselīga
dzīvesveida un slimības
profilakses veicināšana.
Pašvaldības Izpilddirektors,
2019-2025 Izremontētas telpas
50 000
finansējums, Attīstības nodaļa
medicīniskās aprūpes
ES fondu
iestādēs, tsk., ierīkots
finansējums,
pacēlājs atbilstoši vides
valsts budžeta
pieejamības prasībām.
līdzekļi
102 000

Pašvaldības Attīstības nodaļa,
finansējums, Sociālais dienests
ES fondu
finansējums
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Indikatīvās
Atbilstība
projekta
Nr. Projekta nosaukums rīcības plāna
izmaksas
uzdevumiem
(EUR)
pagastā
19. Atbalsts Jauniešiem
Aucē

U.2.3.2.
U.2.4.1.
U.2.4.2.

30 000

20. Jaunieši mācās biznesu U.1.1.2.

20 000

Finanšu
resursi

Projekta Projekta plānotie darbības
Atbildīgie/Partneri ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie Piezīmes
laiks
rādītāji

Atbalsts jauniešiem Auces novadā
Pašvaldības Izglītības, kultūras un 2019-2025
finansējums, sporta nodaļa
ES fondu
Sociālais dienests
finansējums Attīstības nodaļa

Pašvaldības
finansējums

Radīta iespēja jauniešiem,
senioriem un citiem
interesentiem pavadīt brīvo
laiku ārpus mācību un darba
laika
Izveidota štata vienība –
Jaunatnes darbinieks
Izveidotas vismaz 2 jauniešu
pulcēšanās/darbošanās vietas
Aucē un Bēnē
Izveidota grantu sistēma
jauniešu pasākumu
organizēšanai
Nodrošināta jauniešu dalība
starptautiskos pasākumos
Attīstības nodaļa un 2019-2025 Nodrošināts jauniešiem
Izglītības kultūras un
nepieciešamais finansējums
sporta nodaļa
un konsultācijas

Auces novada ielu, ietvju, ceļu infrastruktūra, zaļās zonas ierīkošana un uzlabošana
Ceļu un ielu ar grants U.3.4.4.
223 000
Pašvaldības Izpilddirektors,
2019 -2025 Rekonstruēts ceļu un ielu
.
21.
segumu rekonstrukcija
finansējums, pagastu pārvalžu
grants segums, rekonstruētas
Auces novadā
ES fondu
vadītāji, Attīstības
caurtekas un grāvji Auces
finansējums nodaļa
novada ceļiem un ielām ar
grants segumu.
U.3.4.4.
455 000
Pašvaldības Izpilddirektors,
2019-2025 Rekonstruēts ielu
22. Ielu asfaltēšana un
asfaltseguma
finansējums, pagastu pārvalžu
asfaltbetona segums, ieklāts
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Indikatīvās
Atbilstība
projekta
Finanšu
Nr. Projekta nosaukums rīcības plāna
izmaksas
resursi
uzdevumiem
(EUR)
atjaunošana Auces
ES fondu
novadā
finansējums

Projekta Projekta plānotie darbības
Atbildīgie/Partneri ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie Piezīmes
laiks
rādītāji
vadītāji, Attīstības
nodaļa

357 000

Pašvaldības Izpilddirektors,
finansējums, pagastu pārvalžu
valsts budžeta vadītāji, Attīstības
aizņēmums nodaļa

U.3.6.1.
24. Apgaismojuma
infrastruktūras
rekonstrukcija un
izveidošana Auces
novadā
Ietvju, zaļās zonas
U.3.4.4.
25.
ierīkošana, uzlabošana
Auces novadā

50 000

Pašvaldības
finansējums,
ES fondu
finansējums

Izpilddirektors,
pagastu pārvalžu
vadītāji, Attīstības
nodaļa

250 000

Pašvaldības
finansējums,
ES fondu
finansējums

Izpilddirektors,
pagastu pārvalžu
vadītāji, Attīstības
nodaļa

26. Auces pilsētas
vēsturiskā centra
atjaunošana

U.3.4.4.

50 000

27. Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas
paplašināšana Auces
aglomerācijā

U.3.3.1.

23. Ielu asfalta seguma
atjaunošana Auces
novadā

U.3.4.4.

ES fondu
Izpilddirektors,
līdzekļi,
Attīstības nodaļa
Pašvaldības
finansējums
Sakārtota komunālā saimniecība
4 466 930.1 Pašvaldības SIA Auces
7
budžets, ES komunālie
budžets
pakalpojumi,
izpilddirektors,
Attīstības nodaļa
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asfaltbetona segums,
rekonstruētas caurtekas un
grāvji Auces novada ielām.
2021
Atjaunots asfalta segums
Brīvības, Puškina ielās
Auces pilsētā un Teodora
Celma un Sporta ielās Bēnes
pagastā.
2019-2025 Rekonstruēta apgaismojuma
infrastruktūra Auces novada
Auces pilsētā un ciemos.
2019-2025 Izbūvēti jauni
gājēju/veloceliņi un
autostāvietas, uzlabota
gājēju pārvietošanās drošība.
Izstrādāti jauni velomaršruti
2019-2025 Atjaunots vēsturiskais
pilsētas centrs, atjaunojot un
labiekārtojot Aspazijas
laukumu vēsturiskā veidolā
2018-2022 Paplašināta
ūdenssaimniecības un
kanalizācijas sistēma Auces
aglomerācijas robežās

Indikatīvās
Atbilstība
projekta
Nr. Projekta nosaukums rīcības plāna
izmaksas
uzdevumiem
(EUR)
Atbalsta
pasākumi
U.3.3.1.
167
500
28.
iedzīvotāju nekustamā
īpašuma pievienošanai
sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja
centralizētiem
kanalizācijas un
ūdensapgādes tīkliem
Kapu labiekārtošana
U.3.4.4.
21 500
29.
Auces novadā
30. Siltumapgādes sistēmas U.3.3.3.
attīstība Auces novadā

40 000

U.3.5.1.
31. Atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas attīstība Auces
novadā

50 000

Finanšu
resursi
Pašvaldības
budžets,
valsts
aizdevums

Pašvaldības
budžets

Projekta Projekta plānotie darbības
Atbildīgie/Partneri ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie Piezīmes
laiks
rādītāji
Izpilddirektors,
SIA Auces
komunālie
pakalpojumi,
Attīstības nodaļa

2020-2021 Izveidoti jauni iedzīvotāju
nekustamā īpašuma
pieslēgumi sabiedriskā
pakalpojumu sniedzēja
centralizētiem kanalizācijas
un ūdensapgādes tīkliem.

SIA Auces
2019-2025 Paplašinātas, labiekārtotas
komunālie
kapu teritorijas Auces
pakalpojumi, pagasta
novadā
pārvalžu vadītāji
Pašvaldības Izpilddirektors,
2019-2025 Paplašināti siltumapgādes
budžets, ES pagastu pārvalžu
tīkli Auces pilsētā – izbūvēti
budžets
vadītāji, Attīstības
siltumapgādes tīkli uz Auces
nodaļa, SIA Auces
mūzikas skolu, Auces
komunālie
novada pašvaldības
pakalpojumi
administrācijas ēku
Pašvaldības SIA Auces
2019-2025 Informācijas nodošana caur
budžets, ES komunālie
pašvaldības medijiem un
budžets
pakalpojumi,
organizēti praktiskie
Attīstības nodaļa,
pasākumi vismaz 1x gadā.
Administratīvā
Paplašinātas atkritumu
nodaļa
šķirošanas iespējas un
bioloģisko atkritumu
laukuma izveide un
būvgružu utilizācijas iespēju
radīšana
Sabiedriskā drošība un kārtība
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Indikatīvās
Atbilstība
projekta
Finanšu
Nr. Projekta nosaukums rīcības plāna
izmaksas
resursi
uzdevumiem
(EUR)
Sabiedriskās
kārtības
U.3.6.1.
70
000
Pašvaldības
32.
situācijas uzlabošanas
budžets, ES
pasākumi Auces novadā
budžets

Projekta Projekta plānotie darbības
Atbildīgie/Partneri ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie Piezīmes
laiks
rādītāji

Pašvaldības policija, 2019-2025 Videonovērošanas sistēmas
Izpilddirektors,
uzlabošana, uzstādot jaunas
Attīstības nodaļa,
videonovērošanas iekārtas.
Pagasta pārvalžu
Palielināts apgaismoto vietu
vadītāji
skaits, rekonstruējot ielu
apgaismojumu un uzlabojot
gājēju un satiksmes drošību
Dzīvojamā fonda izaicinājumi un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Izglītības iestāžu
U.3.3.3.
1 420 000 Pašvaldības Izpilddirektors,
2019-2025 Veikti pasākumi Auces
33.
(pirmskolas, vispārējās
budžets, ES pirmskolas un
novada pirmskolas,
un profesionālās
budžets
vispārējās izglītības
vispārējās un profesionālās
ievirzes izglītības
iestādes, Izglītības,
ievirzes izglītības iestādēs
iestāžu)
kultūras un sporta
energoefektivitātes
nodaļa, Attīstības
paaugstināšana
nodaļa
Auces vidusskolas ēkas U.3.3.3.
700 000
Pašvaldības Izpilddirektors,
2021
Nosiltināta Auces
34.
fasādes siltināšana
budžets,
Auces vidusskola,
vidusskolas ēkas fasāde,
valsts
Attīstības nodaļa
uzlabojot ēkas
aizņēmums
energoefektivitāti.
Bēnes pakalpojumu
U.3.3.3.
134 000
Pašvaldības Izpilddirektors,
2019-2025 Izremontētas saimniecības
35.
centra Stacijas ielā 8
budžets, ES pagasta pārvaldes
ēkas telpas un veikta jumta
energoefektivitātes
budžets
vadītājs, Attīstības
seguma atjaunošana Stacijas
paaugstināšana un
nodaļa
ielā 8, Bēnē. Rekonstruēta
apkārtnes labiekārtošana
katlu māja, siltināta ēkas
fasāde. Iežogota atkritumu
savākšanas vieta, ierīkots
stāvlaukums un ieklāts
bruģis pagalmā.
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Indikatīvās
Atbilstība
projekta
Finanšu
Nr. Projekta nosaukums rīcības plāna
izmaksas
resursi
uzdevumiem
(EUR)
Atbalsts iedzīvotājiem, U.3.3.3.
450 000
Pašvaldības
36.
paaugstinot dzīvojamo
budžets, ES
māju energoefektivitāti
budžets

37.

Degradēto ēku
apzināšana un
pasākumu veikšana to
nojaukšanai un
pārstrādei

U.3.3.2.

50 000

Pašvaldības
budžets, ES
budžets

Projekta Projekta plānotie darbības
Atbildīgie/Partneri ieviešanas rezultāti un to rezultatīvie Piezīmes
laiks
rādītāji
SIA Auces
komunālie
pakalpojumi,
Attīstības nodaļa

Izpilddirektors,
Pagasta pārvalžu
vadītāji, Attīstības
nodaļa

Atbalstīta iedzīvotāju
iniciatīva īstenot
energoauditu veikšanu savos
mājokļos, paredzot
līdzfinansējuma programmu.
Nosiltinātas 3 daudzdzīvokļu
ēkas Auces novadā
2019-2025 Izveidots plāns un apzināti
degradētie vides objekti.
Veikti pasākumi to
nojaukšanai un pārstrādei.

Drošas un labiekārtotas sabiedriskas nozīmes teritorijas un objekti

38.

Auces novada
administrācijas ēkas
būvkonstrukciju
pastiprināšanas darbi

U.3.3.3.

260 000

Pašvaldības
budžets

Domes priekšsēdētāja

Izpilddirektors

2021

Veikti pašvaldības
administrācijas ēkas,
Jelgavas iela 1, Aucē būves
daļu būvkonstrukciju
pastiprināšanas darbi.
V. Keršus
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