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ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU
Pašvaldības nosaukums:

Auces novada dome

Pašvaldības juridiskā adrese:

Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV 3708

Reģistrācijas numurs:

90009116331

Reģistrācijas datums:

2009.gada 06.jūlijā

Pārskata periods:

01.01.2011. – 31.12.2011.

Domes priekšsēdētājs:

Gints Kaminskis

Domes priekšsēdētāja vietniece:

Vija Keršus

Domes skaitliskais sastāvs:

15 deputāti

Pašvaldības izpilddirektors:

Aldis Lerhs

Mājas lapa:

http://www.auce.lv/

E – pasts:

dome@dome.auce.lv
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PAŠVALDĪBAS ĪSS RAKSTUROJUMS
Novada izveidošana un teritorija
Auces novads ir izveidots 2009.gada jūlijā, apvienojoties Auces pilsētai ar lauku
teritoriju, Bēnes, Īles, Lielauces, Ukru un Vītiņu pagastiem. Auces novada kopējā
administratīvā teritorija ir 51331 ha.
Ģeogrāfiskais novietojums
Auces novads atrodas Latvijas DR un robežojas ar Saldus, Brocēnu, Dobeles un
Tērvetes novadiem. Novada administratīvais centrs – Auces pilsēta. Auce atrodas 100 km
attālumā no Rīgas.
Auces novada iedzīvotāji
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2012.gada sākumā Auces novadā dzīvoja
8316 iedzīvotāji – par 178 mazāk nekā pirms gada. Iedzīvotāju skaits ir samazinājies gan
Auces pilsētā gan visos pašvaldības pagastos.

Novada iedzīvotāju struktūrā pēc vecuma 2011.gadā būtiskas izmaiņas nenotika. Nedaudz
samazinājās darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars (no 65.05% 2009.gadā līdz 64.88%
pārskata gadā). Iedzīvotāju īpatsvars virs darbspējas vecuma 2010.gadā sastādīja 21.25% (par
0.5procentpunktiem vairāk nekā iepriekšējā gadā), bērnu un jauniešu īpatsvars pārskata gadā
ir nedaudz samazinājies un ir 13.87%.
A uces novada iedzīvotāju sadalīums pa pagastiem uz 01.01.2012.
V ī tiņu pagasts 13.8%

A uc e 35.8%
Vec auc es pagas ts 10.1%

Ukru pagasts 5.5%
Lielauc es pagas ts 6.0%

Īles pagasts 5.6%

B ēnes pagas ts 23.2%
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Iedzīvotāju skaits sadalījumā pa pagastiem Auces novadā uz 01.01.2012.
Administratīvā
Iedzīvotāju skaits
teritorija
Auces pilsēta

2981

Bēnes pagasts

1931

Īles pagasts

467

Lielauces pagasts

496

Ukru pagasts

455

Vecauces pagasts

841

Vītiņu pagasts

1145

KOPĀ

8316
Auces novada iedzīvotājunacionālais sastāvs uz 01.01.2012.
Ukraiņi 1.3% Pārējie 3.0%
Krievi 7.7%
Baltkrievi 2.8%
Lietuvieši 9.7%

Latvieši 75.5%

Veicot iedzīvotāju analīzi pēc nacionālā sastāva Auces novadā 75,5% ir latviešu tautības
iedzīvotāji un 24,5% citu tautību iedzīvotāji. Lielākās no mazākumtautībām ir lietuvieši –
9,7% un krievi – 7,7%. Vēl Auces novada teritorijā dzīvo baltkrievi, ukraiņi, čigāni.
Darbspē jas v e cuma struktūra Auce s nov adā uz 01.01.2012.

Pēc darbaspējas
vecum a 21.3%

Līdz darbaspējas
vecum am 13.9%

Līdz darbas pējas vecum am
13.9%
Darbas pējas vecum ā 64.9%
Pēc darbas pējas vecum a
21.3%

Darbaspējas vecum ā
64.9%

Dati no PMLP uz 01.01.2011.
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No 8316 Auces novada iedzīvotājiem darbaspējas vecumā (15-62) ir 5398 iedzīvotāji, līdz
darbaspējas vecumam (līdz 15 gadiem) – 1120, pēc darbaspējas vecuma no (62 gadiem) 1798
iedzīvotāji.
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PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA UN DARBA ORGANIZĀCIJA
Auces novada pašvaldības lēmējinstitūciju – domi – veido 15 deputāti, kas pieņem lēmumus;
nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes
funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības
dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un
finanšu līdzekļu izlietojumu.
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības
deputātiem ievēlē:
1) finanšu komiteju 7 locekļu sastāvā;
2) izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju 5 locekļu sastāvā;
3) sociālo lietu un veselības jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā;
4) attīstības, plānošanas un vides komiteju 5 locekļu sastāvā.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības
iedzīvotājiem ir izveidojusi:
1) vēlēšanu komisiju;
2) administratīvo komisiju;
3) administratīvo aktu strīdu komisiju;
4) dzīvojamo māju privatizācijas komisiju;
5) dzīvokļu komisiju;
6) iepirkuma komisiju;
7) privatizācijas komisiju;
8) stādījumu rekonstrukcijas komisiju;
9) zemes komisiju;
10) apbalvošanas komisiju.
Pašvaldības kompetencē ietilpstošo funkciju īstenošana Auces novada pašvaldībā ir
organizēta atbilstoši nozarēm, izveidojot pašvaldības administrācijā atbilstošas nodaļas:
1) Administratīvā nodaļa;
2) Attīstības nodaļa;
3) Finanšu nodaļa;
4) Izglītības, kultūras un sporta nodaļa;
5) Dzimtsarakstu nodaļa;
6) Auces novada pašvaldības policija;
7) Auces novada būvvalde.
Pašvaldības administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikumu pamata. Administrācijas
struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas nolikumu un administrācijas
struktūrvienību nolikumiem.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
• SIA „Auces slimnīca”
• SIA „Auces komunālie pakalpojumi”
• SIA „Bēnes nami”
• SIA „Bēnes doktorāts”
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PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
No Auces novada kopējās platības 51748.4 ha:
• lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 26158.0 ha, tas ir 50,5 % no kopējās platības;
• meža zeme – 19589.7 ha, tas ir 37,8 % no kopējās platības;
• krūmāji – 631.4 ha, tas ir 1,3 % no kopējās platības;
• purvs – 861.5 ha, tas ir 1,7 % no kopējās platības;
• zem ūdeņiem – 1419.9 ha, tas ir 2,7 % no kopējās platības;
• zem ēkām un pagalmiem – 572.7 ha, tas ir 1,1 % no kopējās platības;
• zem ceļiem – 964,9 ha, tas ir 1,9 % no kopējās platības;
• pārējās zemes – 1550.3 ha, tas ir 3.0 % no kopējās platības.
Lielākā daļa novada teritorijas tiek izmantota lauksaimniecībā – 67,7 %,
mežsaimniecībā – 30 %, satiksmes infrastruktūra – 1,3 %.
Auces novada zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma (NĪ) lietošanas mērķu grupām
(pašvaldības dati un 31.12.2011.)
Īpašumu
% no
vai
NĪ lietošanas mērķu grupa
Platība, ha
kopējās
lietojumu
platības
skaits
Lauksaimniecība
3080
34760.1
67.2
Mežsaimniecība
165
15450.8
29.8
Ūdens objektu zeme
7
47,5
0.09
Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas
2
30,3
0.06
Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
38
67.5
0.13
Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
1078
267.5
0.52
Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme
242
67.9
0.13
Komercdarbības objektu apbūves zeme
39
11,0
0.02
Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme
117
169.8
0.33
Ražošanas objektu apbūves zeme
93
108.4
0.22
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
391
727.3
1.42
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves
50
40.30
0.08
zeme
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DARBĪBA AUCES NOVADA PAŠVALDĪBĀ 2011.GADĀ PA
NOZARĒM
Lai pašvaldība varētu realizēt ar likumdošanu uzliktās pastāvīgās funkcijas, pašvaldībā
darbojas vairākas pašvaldības iestādes. Šīs iestādes darbojas saskaņā ar nolikumiem, kas
apstiprināti ar domes lēmumiem.

IZGLĪTĪBA
Auces novadā pašvaldības izglītības sistēma organizēta tā , lai nodrošinātu kvalitatīvu
izglītības pakalpojumu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem. Izglītības pakalpojumus
piedāvā 10 pašvaldības izglītības iestādes ar plašu izglītības programmu klāstu.
2011.gadā novadā pieejamie izglītības veidi:
• Pirmsskolas izglītība ;
• Pamatskolas izglītība;
• Vispārējā vidējā izglītība;
• Speciālā izglītība;
• Interešu izglītība;
• Profesionālās ievirzes izglītība ;
• Neformālā pieaugušo izglītība.
Vispārējās izglītības, speciālās izglītības un interešu izglītības programmas realizē Auces
vidusskola un Bēnes vidusskola (izņemot speciālo izglītību). Profesionālās ievirzes izglītības
programmas – Auces mūzikas un Bēnes mūzikas un mākslas skolas.
Pirmsskolas izglītības programmu apgūt piedāvā 5 novada pirmsskolas izglītības
iestādēs (PII) - Auces pilsētā „Mazulis”, „Pīlādzītis” ,”Vecauce”, Bēnes pagastā PII „Rūķīši” ,
Vītiņu pagastā PII „Kāpēcīši” (diennakts grupa) un obligāto piecgadīgo sešgadīgo bērnu
sagatavošanas skolai grupa Auces vidusskolā
Visas programmas īsteno latviešu valodā.
2010./2011.m.g. pirmsskolas izglītību apguva 317 bērni pie , no kuriem 150 (47%)
mācījās Auces pilsētas izglītības iestādēs, 70 bērni (22%) Bēnes pagasta PII, 69 (22%) bērni
Vecauces pagasta PII un 29 bērni (9%) Vītiņu pagasta PII. Pirmsskolas izglītībā strādā 40
pedagogu.

Mācību iestāde

5-6gadīgo
bērnu skaits
01.09.2010.

5-6gadīgo
bērnu skaits
01.09.2011.

Auces novads
t.sk. PII „Vecauce”
PII „Pīlādzītis”
PII „Rūķīši”
PII „Kāpēcīši”
PII „Mazulis”
Auces vidusskola

138
20
41
40
9
28

147
32
43
36
9
27

9

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2011.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Auces novads
t.sk. Auces vidusskola
Bēnes vidusskola

Skolēnu
skaits
01.09.10.

Skolēnu
skaits
01.09.11.

846
617
229

772
562
210

Būtiskākie cēloņi samazinājumam ir demogrāfiskā situācija valstī un ģimeņu
izbraukšana uz ārzemēm vai darba meklējumos citās pašvaldībās.
Auces novadā deklarētie mācās arī citās pašvaldībās
33 Auces novadā deklarētie pirmskolas vecuma skolēni 2011.gada 1.septembrī skolas
gaitas uzsāka citu pašvaldību mācību iestādēs. Citu pašvaldību vispārizglītojošas skolās
2011.gada 1.septembrī mācības uzsāka 172 mūsu novada skolēni, bet profesionālajās.pamata
un vidējās izglītības iestādēs, augstākās izglītības iestādēs – 170.
No citām pašvaldībām Auces novada izglītības iestādēs 2011.gada 1.septembrī
mācības uzsāka 33 izglītojamie, tai skaitā, pirmskolas izglītības iestādēs 5 audzēķņi un 28 –
vidusskolās.
No Izglītības kvalitātes valsts dienesta datu bāzes vairākas reizes gadā saņemam
vaicājumu par bērniem, kuri neesot reģistrēti nevienā izglītības iestādē (tātad nekur
nemācās). Pašvaldībā maz tādu bērnu par kuriem nebūtu informācijas. Veicot izpēti un
apsekojumu, noskaidrots, ka:
Uz 01.10.2010
Nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē 40
pēc IKVD datiem
izbraukuši no valsts
33
anulēta deklarētā dzīvesvieta
invalīdi
2
citu iemeslu dēļ neapmeklē
4
pašvaldībai nav informācijas
1

Uz 01.10.2011.
34
30
3
1
-

Līdz ar to šo par problēmu novadā nevajadzētu uzskatīt. Gadījumos, kad tomēr rodas
kādas neskaidrības, notiek produktīva sadarbība ar sociālā dienesta darbiniekiem, bāriņtiesu,
skolas sociālo pedagogu un citām iestādēm, lai maksimāli ātri noskaidrotu situāciju. Sistēma
ir atstrādāta un rezultāts parasti ir veiksmīgs.
Auces un Bēnes vidusskolas audzēkņi ar labām sekmēm piedalās starpnovadu , reģiona
un valsts rīkotajās mācību priekšmetu olimpiādēs , sporta sacensībās , skatēs un konkursos.
Iegūtas vietas

Dalībnieku
Skaits

2009./2010.m.g.

Visi

Auces
vsk.

Bēnes
vsk.

1.

2. 3.

629
793

81
108

49
62

7
10

4
6

Atzinība

13 14
8 35

2010./2011.m.g.
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Saskaņā ar Auces novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un
apbalvošanas kārtību , pamatojoties uz domes lēmumu , izcilāko skolēnu apbalvošanai
olimpiāžu
dalībnieku uzvarētāju salidojumā tiek piešķirtas naudas balvas .
2009./2010.mācību gadā 25 balvas par summu 372,- Ls, 2010./2011.mācību gadā 17 balvas
par summu 283,- Ls.
2010./2011.māc.g. interešu izglītībā 20% bērnu (143) apmeklē kora programmu,
11,2% (80) tautas dejas,9,1%(65) aizraujas ar handbolu, vokālos ansambļos darbojas 6,7%
(48), mūsdienu dejas apgūst 5,3% (38). Spektrs ir ļoti plašs un katrs skolas audzēknis var
atrast sev piemērotu pulciņu.
Interešu izglītības pulciņi Auces vidusskolā:
• Keramikas pulciņš 1.-4.kl.
• Auces mazpulks, 8.-15.g.v. 5.-12.kl.
• „Tautas dejas” 8.-12.kl.
• „Rakete”, galda tenisa pulciņš 8.-16.g.v.
• „Kauliņš” ,dambrete 8x8, 7.-9.kl.
• Auces vidusskolas kora programma
• „Kāpnes”, mūsdienu dejas 7.-18.g.v. ( 2.-6.kl.,7.-9.kl.,10.-12.kl.)
• Ornitoloģijas pulciņš 2.-12.kl.
• Handbols 10.-12.kl. zēniem
• Handbols 3.4.kl. zēniem
• Vispārīgā fiziskā sagatavošana 6.-7.kl.kl.meitenēm (4.-5.kl., 8.-9.kl.meit.)
• Handbols 6.-7.kl. zēniem
• Vispārīgā fiziskā sagatavošana 8.-12.kl. meitenēm
• Handbols 4.-5.kl.zēniem
• „Es piedalos!”, skolēnu līdzpārvaldes pulciņš 9.-12.kl.
• Zīda apgleznošanas pulciņš , 11.-16.g.v.meitenēm 8.-12.kl.
• Kokapstrādes pulciņš 3.-8.kl.4.-9.kl.
• 1.-4.kl. meiteņu koris
• 1.-3.klašu zēnu ansamblis
• Floristikas pulciņš 8.a kl.
• Vokālais ansamblis jaunākai un vecākajai grupai (2.kl. un 11.-12.kl.)
• „Zīmētprieks” vizuālās mākslas pulciņš 2.-9.kl.
• 4.-8.klašu zēnu vokālais ansamblis
Interešu izglītības pulciņi Bēnes vidusskolā:
• „Tautas dejas”,tautisko deju pulciņš 7.-9.kl., 10.-12.kl.
• Koris 1.-4.kl.
• Vokālais ansamblis 5.-9.kl.
• Tautisko deju pulciņš 1.-3.kl.
• Tautisko deju pulciņš 4.-6.kl.
• Kolektīvā muzicēšana (pūšaminstrumentu spēle)
• Noformētāju pulciņš 4.-9.kl.
• Mazpulks 3.-12.kl.
• Ansamblis 10.-12.kl.
Visu pulciņu dalībnieki aktīvi piedalās organizētajās skatēs, konkursos un pasākumos.
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2010./2011.māc.g.12 profesionālāsievirzes izglītības mācību programmas tiek realizētas
2 izglītības iestādēs: Auces mūzikas un Bēnes mūzikas un mākslas skolās, kurās kopā mācījās
241 audzēknis pie 23 pedagogiem.
Auces mūzikas skolā realizē taustiņinstrumentu, stīgu, pūšaminstrumentu,
sitaminstrumentu spēli un ir vokālā mūzikas-kora klase, tajā mācījās 142 audzēkņi, no kuriem
133 ir Auces novada iedzīvotāji, bet 9 no Saldus pašvaldības.
Bēnes mūzikas un mākslas skolā 2010./2012.māc.g. mācījās 99 audzēkņi, no kuriem 89
ir Auces novada iedzīvotāji, bet 10 no Dobeles novada Penkules pagasta.
Bēnes mūzikas un mākslas skola realizē 7 izglītības programmas_ taustiņinstrumentu
(akordeons, klavieres), pūšaminstrumentu (flauta, saksofons, trompete), vizuāli plastiskās
mākslas un datordizaina programmas.
2010./2011.māc.g., realizējot projektu Nr.LLII-066 „Artsm Ethnic Identity” iegādāti
mūzikas instrumenti kopsummā par 13860 Ls, kā arī iegādāti krēsli, grāmatu skapji,
portatīvais dators, foto un video kamera, mācību grāmatas, tautas tērpi korim.
Pieaugušo apmācība tiek organizēta Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centrā
Bezdarbnieku apmācība 2011. gadā
Programma
Datorzinības bez priekšzināšanām
Datorzinības bez priekšzināšanām
Angļu valoda bez priekšzināšanām
Angļu valoda ar priekšzināšanām
KOPĀ

Grupu skaits
2010
2011
7
4
1
1
7
4
1
15
10

Cilvēku skaits
2010
2011
78
46
12
6
80
43
8
170
103

Stundu skaits
2010
2011
768
480
120
120
752
540
0
100
1640
1240

2011. gadā īstenotie kursi un semināri
Programma
Kursi, kopā, t.sk.:
Angļu valodas maksas kursi
Datorzinību maksas kursi iedzīvotājiem un
domes iestāžu darbiniekiem.
Fotografēšana un digitālo fotogrāfiju
apstrāde
Uzņēmējdarbības uzsākšana kursi
Pedagogu tālākizglītības kursi
Semināri, kopā, t.sk.:
Sadarbībā ar LLKIC Zemgales lauku
attīstības biroju un Latvijas Lauku tīklu
Sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu
VID semināri
Personības attīstības un interešu
izglītības pulciņi, kopā, t.sk.:
Datorzinību pulciņš Senioru grupai
Floristikas pulciņš
Zīda apgleznošanas pulciņš
Veselīgs dzīvesveids
KOPĀ

Grupu skaits

Dalībnieku skaits

2010
7
2

2011
4
1

2010
94
15

2011
79
7

1

-

6

-

1

8

Stundu skaits
kopā
2010
2011
293
164
106
80
33

-

24

1
2
10

3
9

25
40
207

72
256

58
24
64

84
62

6

8

168

226

48

53

2
2

1

39
37

30

8
8

8

4

2

39

15

87

21

1
1
1
1
21

1
1
15

13
5
5
16
340

5
10
350

33
24
24
6
444

15
6
247

Pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem:
Bezmaksas Interneta un datoralaika izmantošanas pakalpojumi iedzīvotājiem Bēnē.
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Auces PIIC veic dažāda veida informācijas meklēšanu, dokumentu nosūtīšanu pa faksu,
sniedz ar IT saistītu pakalpojumus iedzīvotājiem, sniedz dokumentu izdrukas, kopēšanas,
skenēšanas, laminēšanas, dokumentu iesiešanas un atskaišu un deklarāciju nosūtīšanai EDS
pakalpojumus. Sniedzam arī bezmaksas pakalpojumus Auces pašvaldības iestādēm, Auces
invalīdu un bērnu invalīdu biedrībām.
Auces pilsētas domes iestāžu datortīklu apkalpošana:
Auces PIIC apkalpo Auces pilsētas domes iestāžu datortīklus, ar kopējo datoru skaitu 69 gab.,
t.sk.: Auces PIIC ( Aucē un Bēnē ) - 27 gab., Auces bibliotēka - 20 gab., Auces kultūras
nams – 2 gab, Auces mūzikas skola - 5 gab, Auces pirmskolas izglītības iestādes – 6 gab,
Bēnes mākslas un mūzikas skola – 71 gab.
Auces pilsētas domes mājas lapas administrēšana:
Auces PIIC veic kopējo mājas lapas administrēšanu – sadaļu pielikšanu, dzēšanu,
pārvietošanu, lietotāju pievienošanu, pamata un aktuālās informācijas ievietošanu.
2010. gadā uzlabota aktuālās informācijas aprite Auces novada mājas lapā. Ja 2009. gadā
Auces pilsētas mājas lapu apmeklēja 13012 unikālie lietotāji, tad 2011. gadā 20871 unikālie
lietotāji.

KULTŪRA
Aucē novadā ir atbilstošs pieejamais kultūras pakalpojumu klāsts. Kultūras
pakalpojumus novada iedzīvotājiem piedāvā Auces novada Kultūras centrs, Bēnes, Īles,
Lielauces un Vītiņu tautas nami ar plašu kultūras programmu klāstu. Ukru pagastā strādā
kultūras pasākumu organizators. Novada kultūras centrs un pagastu tautas nami organizē
dažādus izklaidējošus un saturīgus kultūras pasākumus visu vecumu iedzīvotāju grupām –
valsts un tradicionālos svētkus, profesināļu un amatieru koncertus un teātru izrādes. Ar plašu
un daudzveidīgu programmu tiek organizēti Auces novada svētki un Gunāra Ordelovska
starptautiskais pūtēju orķestra festivāls.
Metodisko vadību veic Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs. Kultūras
iestādes veic savas funkcijas un uzdevumus sadarbībā ar Auces novada pašvaldību,
pašvaldības iestādēm, sabiedriskajām un nevalstiskajām organizācijām, sadarbības
partneriem.
Līdztekus tradicionālajiem un valsts svētku pasākumiem, ko Auces pilsētā un katrā
novada pagastā organize kultūras iestādes, ir iedibinātas jaunas, vai veiksmīgi tiek turpinātas
un pilnveidotas katrai teritorijai raksturīgas tradīcijas, kultūras pasākumi.
• Februāra mēnesī Bēnes tautas namā notiek ikgadējais deju kolektīvu koncerts,
25.martā uz piemiņas pasākumu Bēnē pulcējas Auces novada represētie
• Auce ir vienīgā pilsēta Latvijā, kura 4. martā svin savu vārda dienu. Šie ir ļoti
nozīmīgi, gaidīti svētki. Katru gadu tiek meklētas jaunas, interesantas formas šo
svētku organizēšanai. 2011. gadā Auces vārda diena tika atzīmēta ar daudzveidīgu
Auces pilsētas amatiermākslas kolektīvu koncertu, TLMS “Auce” darbu izstādi. Uz
pasākumiem tiek aicinātas Auces no visas Latvijas .
• Maijā notika tradicionālie Auces novada Deju svētki “Pirmie tauriņi”, kuros piedalās
deju kolektīvi no dažadiem Latvijas novadiem.
• Aucē un pagastos notiek vasaras un ziemas saulgriežu svinēšana
• Ar plašu un daudzveidīgu kultūras programmu jūlija mēneša pēdējā nedēļā tika
organizēti XVI Auces novada svētki un Gunāra Ordelovska XVI starptautiskais
pūtēju orķestru festivāls, kuros piedalījās kolektīvi no sadraudzības partneru pilsētām
Brjanskas ( Krievija), Ungeni ( Moldova) un Lietuvas, kā arī Auces un citu Latvijas
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

novadu amatiermākslas kolektīvi. Pašmāju un vieskolektīvu koncerti notika visos
novada pagastos.
Vītiņu tautas namā 6. augustā notika tradicionālais amatierteātru festivāls” “Spēlējam,
dancojam…”
Bēnes pagastā augustā notiek ikgadējais Auces novada Sporta svētku noslēguma
pasākums
Īles tautas namā notika Auces novada amatierteātru skate
Piekto reizi tika organizēts senioru deju kopu festivāls Vasaras saulgriežos brīvdabas
estrādē “Madarās, baltajās madarās…”, kurā piedalījās 160 dejotāji no dažādiem
Latvijas novadiem .
Ukru pagastā tradicionāli vasarā un rudenī tiek organizētas ziedu izstādes
Gada nogalē Auces novada kultūra scentrā notiek koncerti katrā Adventes svētdienā.,
kas tika ļoti labi apmeklēti
Pirmajos Ziemassvētkos, jau tradicionāli notika Auces novada pašvaldības iestāžu
darbinieku un amatiermākslas kolektīvu Ziemassvētku sarīkojums.
Labi apmeklēti ir Pavasara un Rudens gadatirgi Aucē.
Auces novada KC turpina darboties projektā « Kinopunkts Latvijā ». Gada garumā
iedzīvotājiem tika dota iespēja noskatīties bez maksas 6 kinoseansus, pilnmetrāžas
vai dokumentālās filmas.
Auces novada KC ir ilgstoša, radoša sadarbība ar Neatkarīgo teātri „Kabata”, SIA
„Latvijas koncerti”, Liepājas Ceļojošo Leļļu teātri u.c. radošajām mākslas apvienībām
un māksliniekiem individuāli, notiek profesionālo kolektīvu, mākslinieku un
amatierkolektīvu koncerti, izrādes, izstādes. Noslēgts sadarbības līgums ar Teātri TT.
Pateicoties Auces novada pašvaldības atbalstam, 2011. gadā Auces novada
iedzīvotājiem tika dota vienreizēja iespēja apmeklēt profesionālu mākslinieku – brāļu
Petrausku, Riharda Zaļupes, džeza mūziķu, vikā ;lās grupas « Framest » koncertus, kas
notika sadarbībā ar VSIA Latvijas koncerti.
Kultūras iestādes organizē kolektīvus izbraukumus uz izrādēm, koncertiem un citiem
masu pasākumiem Nacionālajā un Dailes teātrī, LNO, Jelgavas KN un citās pasākumu
norises vietās.
Auces novada kultūras centrā izstāžu zālē regulāri tiek organizētas dažāda veida
profesionāļu un amatieru izstādes

2011.gadā tika pabeigta Auces novada kultūras centra rekonstrukcija, iegādāti jauni krēsli
skatītāju zālē.
Plāni nākamajam gadam
•
•
•
•
•

Ar mērķi pilnveidot kultūras darbu novadā, izveidot vienotu kultūras iestādi Auces
novada Kultūras centrs
Objektīvi izvērtēt un veikt nepieciešamos grozījumus nolikumā “Par Auces novada
kultūras iestāžu tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojumu”
Turpināt piedāvāt iedzīvotājiem daudzveidīgus, mākslinieciski augstvērtīgus kultūras
pasākumus:
Turpināt radošo sadarbību ar VSIA „Latvijas koncerti”, NT „Kabata”, Liepājas
Ceļojošo leļļu teātri , Ā. Alunāna Jelgavas teātri, Baltic Records Group u.c.
Piedalīties projektu konkursos, lai piesaistītu finanšu līdzekļus materiāli tehniskās
bāzes un kultūras pasākumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšanai.
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•

•
•
•

Piedāvāt iedzīvotājiem interesantus, dažādu māksliniecisko žanru pasākumus
brīvdabas estrādēs, lai tās kļūtu par nozīmīgu, apmeklētu kultūras pasākumu norises
vietu novadā
Pilnveidot novada kultūras darbinieku (vadības, kolektīvu vadītāju) pieredzes
apmaiņu ar esošajiem sadarbības partneriem kultūras jomā un
meklēt jaunas
iespējas.
Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu vadītāju profesionālo tālākizglītību
Turpināt paplašināt novadpētniecības darbu ar mērķi, lai 2012. gadā novadpētniecības
muzejs veiktu novada muzeja funkcijas. .
Nostiprināt kultūras iestāžu materiāli tehnisko bāzi.

Kultūras centrs un tautas nami iesaista iedzīvotājus dažādos amatieru mākslas
kolektīvos – ansambļos, amatierteātros, deju kolektīvos, tautas lietišķās mākslas studijā.
Auces novada bibliotēka veic Auces novada centrālās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā
administrējošais, koordinējošais centrs centrālās bibliotēkas struktūrvienībām - Auces novada
administratīvajā teritorijā esošajām, Auces novada pašvaldības izveidotajām bibliotēkām Vītiņu, Ķeveles, Lielauces, Ukru, Īles un Bēnes (Auces novada bibliotēkas nolikums
apstiprināts Auces novada domes 20.12.2010 sēdē). Visu bibliotēku laiki pieejami arī Auces
novada mājas lapā, visas bibliotēkas nodrošina savu darbu arī sestdienās. Pārsvarā katrā
bibliotēkā strādā viens bibliotekārs, izņēmums ir Bēnes bibliotēka- 2 darbinieki un Auces
novada bibliotēka- 5 darbinieki. Visās bibliotēkās pieejami interneta bezmaksas pakalpojumi
iedzīvotājiem. Divās bibliotēkās ir sava elektroniskā datu bāze - Auces novada un Bēnes
bibliotēkās. Visas bibliotēkas, izņemot Ķeveles, nodrošina kopēšanas un drukāšanas maksas
pakalpojumus.
2010.g.
N.p.k. Nosaukums
1.
Reģistrēto lasītāju skaits
2 701
2.
Apmeklējumu skaits (tiešie, telefoniskie un virtuālie 60 253
apmeklētāji)
3.
Izsniegumu skaits
87 734
4.
Tematisko pasākumu skaits
50
5.
Izstāžu skaits
183

2011.g.
1 365
30 105
48 200
4
70

SPORTS
Sporta un aktīvās atpūtas iespējas Auces novadā ir salīdzinoši plašas. Iedzīvotājiem ir
pieejamas sporta zāles Auces pilsētā- divas, pa vienai Īles un Vītiņu pagastos, divi stadioni
Auces pilsētā un viens Bēnes pagastā, kā arī bērnu rotaļu laukums Auces pilsētā un dabas taka
Ukru pagastā. Visas šīs būves tiek uzturētas lietošanas kārtībā, to darba laiki un lietošanas
noteikumi pieejami Auces novada mājas lapā. Novadā strādā pieci sporta darba organizatoriAuces pilsētā, Bēnes, Īles, Ukru un Vītiņu pagastos.
Sporta nozares uzdevumi:
•
•
•
•

Sastādīt budžeta plānu , kurš sadalās: sporta inventārs, sporta sacensību organizēšana
un ceļa izdevumi – sportistu dalība citu novadu rīkotajos turnīros;
Organizēt un vadīt novada sporta turnīrus;
Izstrādāt sacensību nolikumus;
Komplektēt novada komandu Latvijas Olimpiādē;
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•

Organizēt un vadīt Auces novada sporta spēles;
Organizēt novada komandu dalību turnīros ārpus novada;
Ievietot informāciju Auces mājas lapā;
Sadarboties ar laikrakstu „Zemgale”, un Auces novada avīzi.

2011.gadā par Auces novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tika noorganizētas 14 sporta
pasākumi 6 sporta veidos. Visapmeklētākie sporta pasākumi ir „Auces novada sporta
spēlēs” un „Auces novada svētku” sporta turnīri. Mūsu novada sportisti aktīvi piedalās arī
citu novada rīkotajos sporta turnīros. Auces novada futbola komanda startē ar labiem
panākumiem un pulcē arī ļoti lielu skatītāju daudzumu mājas spēlēs. Arī Florbola
komanda aktīvi piedalās un gūst panākumus dažādos turnīros, un arī Novusa komanda
pirmo gadu startējot ieguvusi labus panākumus Latvijas mērogā.
2012. gadā plānots turpināt veiksmīgākos sporta projektus un domāts arī par jauniem
sporta veidiem piemēram, slēpošana, un pludmales volejbols un to sacensību
organizēšanu.
Ar sportu nodarbojošos skaits Auces novadā
Sporta organizācijas

A
1. Sporta organizācijas
Valsts un pašvaldību
iestādes, tai skaitā
aģentūras
Biedrības un nodibinājumi
Kapitālsabiedrības, kuru
darbība saistīta ar sporta
nodarbību un sporta
pasākumu organizēšanu
2. Profesionālas ievirzes
sporta izglītības iestādes
(sporta skolas) un sporta
klubi
Tai skaitā: kompleksās (-ie)
viena sporta veida
Sporta skolu (klubu)
īpašuma forma: valsts
pašvaldību
privātās

Nodarbojoš
os skaits
kopā

2

Tai skaitā pa vecuma grupām
līdz 18 gadiem
Siev.
Vīr.

19 - 30 gadi
Siev. Vīr.
5

6

Virs 31
Siev.
Vīr.

3

4

7

8

625

200

300

15

50

10

50

625
0

200

300

15

50

10

50

0

0

0

0

0

0

0

0
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SOCIĀLĀ JOMA
Auces novada sociālais dienests
Auces novada Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību,
organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.
Sociālā dienesta galvenie darbības virzieni ir:
1. Sociālā palīdzība
2. Sociālie pakalpojumi
Sociālā dienesta budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem kopā – Ls 383888.00
Sociālajai palīdzībai – Ls 292682.00
No budžeta līdzekļiem apmaksātie sociālie pakalpojumi citu pašvaldību institūcijās – Ls
41915.00
Citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem – Ls 49291.00
Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā saņēma 23 Auces novada iedzīvotāji.
Sociālās aprūpes mājā pakalpojumu saņēma 44 Auces novada iedzīvotāji.
Nākamajā gadā plānotie pasākumi.
1. Izveidot Sociālo dzīvojamo māju Auces novada Lielauces pagastā.
2. Turpināt uzlabot starpinstitucionālās sadarbības komandas darbu darbam ar bērniem
un jauniešiem, kuri izdarījuši kādu likumpārkāpumu un komandas darbu darbam ar ģimenēm.

Auces novada bāriņtiesa
Bāriņtiesa ir Auces novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas savā
darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, un Auces novada
administratīvajā teritorijā prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas
personisko un mantisko interešu un tiesību aizsardzību. Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos
gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī
izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.
2011.gadā
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sociālā riska ģimeņu skaits kopā- 5;
Bērnu skaits šajās ģimenēs- 15;
Personu skaits, kam ar bāriņtiesas lēmumu 2011.gadā atņemtas bērna aprūpes tiesības11(no tā 4 mātēm un 7 tēviem);
Bērnu skaits, kuru vecākiem 2011.gadā ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas aprūpes
tiesības- 17;
Personu skaits, kam ar bāriņtiesas lēmumu 2011.gadā atjaunotas bērna aprūpes
tiesības-1( 1mātei);
Personu skaits, kam ar tiesas spriedumu 2011.gadā atņemtas aizgādības tiesības-15 (
no tā 8 mātēm un 7 tēviem);
Personu skaits, kam ar tiesas spriedumu 2011.gadā atjaunotas aizgādības tiesības-0;
Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits 2011.gadā kopā- 57 (audžuģimenē-9,
aizbildņa ģimenē- 35, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā13)
Adoptēto bērnu skaits 2011.gadā- 3;
Adoptēto bērnu uz ārzemēm skaits 2011.gadā –3;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adoptējamo uz ārzemēm bērnu skaits 2011.gadā – 5;
Adoptējamo bērnu skaits kopā 2011.gadā-31;
Bērnu skaits, kam 2011.gadā nodibināta aizbildnība- 8;
Bērnu skaits, kuri 2011.gadā ievietoti audžuģimenē- 0
Ģimeņu skaits, kam 2011.gadā piešķirts audžuģimenes statuss-0;
Audžuģimenē ievietoto bērnu skaits 2011.gadā-0;
Bērnu, kuri 2011.gadā ievietoti ārpusģimenes aprūpes iestādēs, skaits- 3;
Bērnu, kuri 2011.gadā izņemti no ārpusģimenes aprūpes iestādes, skaits- 0;
Aizgādnībā esošo personu skaits 2011.gadā kopā- 10;
Personu skaits, kam 2011.gadā iecelts aizgādnis-2;
Rīcībnespējīgo personu aizgāņi 2011.gadā kopā-7 ;
Aizgādņi mantai-0;
Viesģimeņu skaits uz 2011.gada 31.decembri-1;
Audžuģimeņu skaits-1;
Aizgādņu skaits uz 2011.gada 31.decembri-10;
Aizbildņu skaits uz 2011.gada 31.decembri -35

2011.gadā bāriņtiesā pieņemto lēmumu skaits- 85. No tiem :
• Vienpersoniskie lēmumi par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem-3
• Lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantiskajām interesēm- 3;
• Lēmumi par ārpusģimenes aprūpē nodota bērna viesošanos/uzturēšanos ģimenē
• skolas brīvlaikos-6 (atļaut); 2(neatļaut), kopā- 8;
• Lēmumi par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam-9;
• Lēmumi par bērna aprūpes tiesību atjaunošanu vecākam-1;
• Lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē- 3;
• Lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu-3;
• Par personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai-0;
• Pēc tiesas pieprasījuma sniegtie atzinumi- 6;
• Pēc bāriņtiesas pieprasījuma sniegtie atzinumi-1;
• Par bērna adopciju uz ārvalstīm- 2;
• Par adopciju bērna interesēs-0;
• Par brāļu un māsu šķiršanu adopcijas gadījumā- 1;
• Par personas atbilstību aizbildņa statusam-1;
• Par aizbildnības nodibināšanu- 4;
• Par aizbildņa atlaišanu/atcelšanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas-6;
• Par valsts pabalstu pāradresāciju-4;
• Par viesģimenes statusa piešķiršanu-1
• Par sevišķā aizbildņa iecelšanu-1;
• Par sevišķā aizbildņa atcelšanu-5;
• Par aizgādņa atcelšanu-2;
• Par bērna nosūtīšanu uz ārstniecības iestādi-1;
• Par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu- 10
• Par robežas šķēršošanu-5
• Par priekrišanas došanu iegūt LR pilsonību-1
• Cita veida lēmumi-2
• Administratīvajā rajona tiesā pārsūdzēto bāriņtiesas lēmumu skaits 2011.gadā-0
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•
•
•
•

Ar tiesas spriedumu atcelto bāriņtiesas lēmumu skaits-0
Bāriņtiesā saņemto fizisko personu/juridisko personu iesniegumu skaits 2011.gadā600;
Bāriņtiesas sagatavoto/nosūtīto dokumentu uz fizisko personu/juridisko personu
iesniegumiem skaits 2011.gadā- 519
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likumā VII nodaļā noteikto apliecinājumu izdarīšanas un
citu uzdevumu pildīšanas skaits 2011.gada 31.decembrī Auces novada teritorijā- 519
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AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti.
Auces novada pašvaldība , saskaņā ar Latvijas Republikas pastāvošo likumdošanu
sastādīja, apstiprināja un izpildīja budžetu 2011.gadam.
Praksē pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt pieejamos finanšu budžeta līdzekļus
attiecīgajā saimnieciskajā gadā pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei atbilstoši
pašvaldības prioritātēm.
Saskaņā ar Starptautiskajiem Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem
revīzijas standartiem 2011.gada Auces novada pašvaldības finanšu revīziju veica, revīzijas
pārskatu sagatavoja un atzinumu par gada budžeta izpildi sniedza SIA „”REVIDENTS UN
GRĀMATVEDIS” tajā norādot, ka Auces novada pašvaldības finanšu uzskaite tiek veikta
saskaņā ar likumdošanu un ir pareiza.
Auces novada pašvaldības 2011.gada budžeta (pamatbudžeta, speciālā budžeta un
ziedojumu un dāvinājumu budžeta) bilance , salīdzinot ar 2010.gadu:
Rādītāji
2010.g. (Ls)
2011.g. (Ls)
Starpība (Ls)
Bilances kopsumma
9 195 448
9 863 609
668 161
2011.gada pārskata Auces novada pašvaldības bilances kopsumma ir Ls 9 863 609.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma ir palielinājusies par Ls
668 161. Palielinājums uzskatāmi redzams attēlā.
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Nodokļu ieņēmumi:
•
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
•
Nekustamā īpašuma nodoklis, t.sk.
1. nekustamā īpašuma nodoklis par zemi;
2. nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām;
3. nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem.
Nenodokļu ieņēmumi:
•
ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma;
•
valsts (pašvaldību) nodevas, maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem;
•
ieņēmumi no nekustamā īpašuma (ēkas, būves, zemes) pārdošanas;
•
pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi.
Saņemtie maksājumi:
•
norēķini ar pašvaldību budžetiem;
•
maksājumi no valsts pamatbudžeta (mērķdotācijas pedagogu darba algām,
kultūras pasākumiem);
•
maksājumi no citiem budžetiem.
Pārskats par Auces novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumos,
salīdzinot ar 2011.gada plānotajiem ieņēmumiem un 2012.gadu:
2011.g. fakts
2012.g. plāns
2011.g. plāns
Kods
Ieņēmumu avots
(Ls)
(Ls)
(Ls)
Kopā ieņēmumi
5337267.00
5028052.61
4302564.00
1652627.00
1652625.83
1579554.00
Iedzīvotāju ienākuma
1.1.0.0.
nodoklis
266093.00
234750.62
257402.00
Nekustamā īpašuma
4.1.0.0.
nodoklis
232278.00
208743.46
221473.00
Nekustamā īpašuma
4.1.1.0.
nodoklis par zemi
24630.00
Nekustamā īpašuma
17455.34
24117.00
4.1.2.0.
nodoklis par ēkām
9185.00
Nekustamā īpašuma
8551.82
11812.00
4.1.3.0.
nodoklis par mājokļiem
Ieņēmumi no
10258.00
6087.97
6050.00
8.0.0.0.
uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts (pašvaldību)
6538.00
6117.29
6120.00
9.0.0.0.
nodevas
Naudas sodi un
4943.00
4153.28
4155.00
10.0.0.0.
sankcijas
Pārējie nenodokļu
3761.00
2447.93
460.00
12.0.0.0.
ieņēmumi
Ieņēmumi no īpašuma
21436.00
18908.80
12000.00
13.0.0.0.
pārdošanas
2516891.00
2510099.94
1854998.00
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu
23775.00
0.00
26775.00
19.0.0.0.
transferti
Budžeta iestāžu
316602.00
275763.60
237953.00
21.0.0.0.
ieņēmumi
Budžeta līdzekļu
317097.35
x
x
atlikums gada beigās
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Budžeta līdzekļu
atlikums gada sākumā

525591.00

x

317097.35

Auces novada pašvaldības 2011.gada faktisko ieņēmumu procentuālo (%) sadalījumu pa
ieņēmumu avotiem var redzēt attēlā, lielākie ieņēmumi ir ieņēmumi no valsts budžeta
transfertiem, tas ir 49,92 % un iedzīvotāju ienākuma nodoklis 32,87 %.

Izdevumu daļu veido izdevumi pašvaldībai noteikto funkciju veikšanai. Auces novada
pašvaldība budžeta izdevumu mērķus nosaka saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”.
Pašvaldība izvērtē un nosaka galvenās prioritātes.
Pašvaldības izdevumu lielāko daļu sastāda:
• izdevumi izglītībai;
• izdevumi pārvaldei;
• izdevumi pašvaldības teritorijas apsaimniekošanai;
• izdevumi sociālai nodrošināšanai;
• izdevumi sporta un kultūras iestādēm un to organizētajiem pasākumiem.
Pārskats par Auces novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta izdevumiem,
salīdzinot ar 2011.gada plānotajiem izdevumiem un 2012.gadu:
2011.g.plāns 2011.g.fakts 2012.g.plāns
Kods
Izdevumu avots
(Ls)
(Ls)
(Ls)
5348515.00
4919448.91
4302564.00
Kopā izdevumi
609957.00
600575.23
621913.00
01.000.
Vispārējie valdības dienesti
57044.00
54640.63
71477.00
03.000.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Pašvaldības teritorijas
1750166.00
1531349.74
774546.00
06.000.
apsaimniekošana
8116.00
3886.18
8116.00
07.000.
Veselības aprūpe
523357.00
511845.33
347498.00
08.000.
Atpūta, kultūra un reliģija
2015974.00
1833263.31
2089657.00
09.000.
Izglītība
383901.00
383888.49
389357.00
10.000.
Sociālā aizsardzība
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Auces novada pašvaldības 2011.gada faktisko izdevumu procentuālo (%) sadalījumu pa
izdevumu veidiem var redzēt attēlā, lielākie izdevumi ir izglītībai, tas ir 37,27%.

Pārskats par Auces novada pašvaldības 2011.gada speciālā budžeta naudas plūsmu:
Speciālā budžeta naudas plūsma:
Ls
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
11 455
Ieņēmumi
111 347
Izdevumi
98 274
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās
24 528
Pārskats par Auces novada pašvaldības 2011.gada ziedojumu un dāvinājumu
līdzekļu budžeta naudas plūsmu:
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu budžeta naudas plūsma:
Ls
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
5 803
Ieņēmumi
12 973
Izdevumi
3 091
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās
15 685
Salīdzinoša tabula, kas atspoguļo debitoru un kreditoru parādus:
Debitori
uz 31.12.2010.
130 101
uz 31.12.2011.
166 013
Starpība
35 912

Kreditori
1 760 657
2 294 782
534 125

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN TĀ IZMAIŅAS
Pašvaldības īpašumu izmaiņas un tā struktūra 2011.gadā.

Īpašuma veids
1. Nemateriālie ieguldījumi - kopā
Attīstības pasākumi un programmas

Uz pārskata
perioda
beigām
25 185
20 731

Uz pārskata
gada
sākumu
44 988
37 767

Izmaiņas
(+,-)
-19803
-17036
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Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības

4454

7221

-2767

Nemateriālie ieguldījumi (kas neparādās mantiskā saredzamā veidā, bet tikai kā īpašuma
tiesības) salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu bilances vērtībā ir samazinājušies par Ls
19803. Samazinājums ir saistīts ar attīstības pasākumu un programmu nolietojumu, kā arī no
uzskaites ir izslēgtas vecās, morāli novecojušās grāmatvedības programmas.
Uz pārskata
Uz pārskata perioda
Izmaiņas
gada
Īpašuma veids
beigām
(+,-)
sākumu
2. Pamatlīdzekļi - kopā
8 652 701
8 081 350
+571 351
Zeme, ēkas, būves
6 875 161
6 859 804
+15 357
.Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
28 745
32 730
-3985
Pārējie pamatlīdzekļi
867 941
777 838
+90 103
Pamatlīdzekļu izveidošana un
730 524
260 471
+470 053
nepabeigto celtniecība
Turējumā nodotie valsts un
129 690
134 792
-5102
pašvaldību nekustamie īpašumi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
20499
7629
+12 870
Avansa maksājumi par
141
8086
-7945
pamatlīdzekļiem
Pārskatā pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu.
Zemei nolietojums netiek rēķināts. Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu,
pamatlīdzekļu bilances kopsumma ir palielinājusies par Ls 571 351. Piemēram, zemes vērtību
palielinājums saistīts ar uzņemšanu uzskaitē un platības un vērtības precizēšanu, savukārt
nepabeigtās celtniecības bilances vērtības palielinājums saistīts ar pārskata periodā vairākiem
iesāktiem un pabeigtiem pamatlīdzekļu rekonstrukcijas projektiem, piemēram, Auces pilsētas
tranzītielu rekonstrukcija; Auces kultūras centra renovācija; Bēnes estrādes būvniecība un c.
Auces novada pašvaldības īpašumu veidu procentuālo sadalījumu uz pārskata perioda beigām
var redzēt attēlā.
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Budžeta izpildes rezultāts.
Uz pārskata
perioda beigām
7 065 202

Uz pārskata
perioda sākumu
6 931 621

Izmaiņas
(+;-)
+133 581

Budžeta izpildes rezultāts kopā
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta
6 931 621
6 787 973
+143 648
izpildes rezultāts
Pārskata gada budžeta izpildes
133 581
143 648
- 10 067
rezultāts
Budžeta izpildes rezultāts tiek aprēķināts kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un
faktisko izdevumu starpība.
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāta samazinājums panākts Auces novada
pašvaldībai uzlabojot savu finansiālo situāciju pēc reģionālās reformas ieviešanas racionāli,
plānveidīgi un pārdomāti veicot saimnieciskos izdevumus.

Pašvaldības kapitāla vērtība uzņēmumos un sabiedrībās
Uzņēmuma
nosaukums
BO SIA „Auces
slimnīca”

Adrese

Pašu kapitāls (Ls)
uz 01.01.2012.

Pašvaldības kapitāla
daļas (%)

Tehnikas iela 12, Auce,
Auces novads, LV-3708

36 823

100
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SIA „Auces
komunālie
pakalpojumi”
SIA „Bēnes
doktorāts”
SIA „Bēnes mani”

Miera iela 29, Auce,
Auces novads , LV-3708
Centrālais laukums 3,
Bēne, Bēnes pag.,
Auces novads, LV-3711
Rūpniecības iela 2d,
Bēne, Bēnes pag.,
Auces novads, LV-3711

184 686

100

2 009

100

62 353

100

Visās iepriekš minētajās kapitālsabiedrībās pašvaldības ieguldījums ir 100 %. Pārskata
periodā izmaiņas (saistībā ar ieguldījumiem) nav notikušas.
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AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS DALĪBA EIROPAS
SAVIENĪBAS FONDU LĪDZFINANSĒTAJOS PROJEKTOS
2011.GADĀ ĪSTENOTIE PROJEKTI

Fonda
nosaukums,
Nr.p.k. atbalsta
institūcijas
nosaukums

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ELFLA,
Lauku
atbalsta
dienests
ELFLA,
Lauku
atbalsta
dienests
ELFLA,
Lauku
atbalsta
dienests,
LEADER +
ELFLA,
Lauku
atbalsta
dienests,
LEADER +
ELFLA,
Lauku
atbalsta
dienests
Zivju fonds,
Lauku
atbalsta
dienests
ELFLA,
Lauku
atbalsta
dienests
Norway
Grants

Projekta nosaukums un
projekta iesnieguma numurs

Projekta
īstenošanas
laiks

KOPĒJAIS
FINANSĒJUMS
(Finanšu
instruments,
pašvaldības
līdzfinansējums,
valsts,
kapitālsabiedrības
un privātpersonu
finansējums)

Auces novada kultūras centra
rekonstrukcija, Nr. 10-06L32100-000120

12.02.2010. –
30.12.2011.

63 603.34 LVL

26.04.2011.19.12.2011.

106 570.18 LVL

10.06.2011.14.12.2011.

9 000.00 LVL

30.08.2010. –
01.03.2011.

5 266.60 LVL

Auces novada kultūras centra
vienkāršota rekonstrukcija,
2.kārta, Nr. 11-06-L32100000128
Apmeklētāju krēslu iegāde
Auces novada kultūras centram
sabiedrisko pasākumu kvalitātes
uzlabošanai, Nr.11-06-LL30 L413201-000010
Publisko un sociālo pakalpojumu
pieejamības uzlabošana un
sniegto pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšana Bēnes
pakalpojumu centrā, Nr.20103/16

1.Maija ielas rekonstrukcija
11.02.2011.Auces pašvaldībā, 2.kārta, Nr.1129.09.2011.
06- L32100-000007

36 110.66 LVL

Zivju krājumu papildināšana
Auces novada Lielauces ezerā,
Nr.42

01.05.2011.30.06.2011.

812.52 LVL

26.04.2011.29.11.2011.

25 790.76 LVL

31.07.2009. –
30.04.2011.

27 201.70 LVL

Saieta nama "Amatu māja"
vienkāršota rekonstrukcija Auces
novadā, Nr.11-06- L32100000126
Uzņēmējdarbības aktivitātes
veicināšana Zemgales reģiona
pierobežas teritorijā, Nr. LV0077
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9.

Latvia –
Lithuania
Cross
Border
Programme

Consolidate Communities of
Cross-Border region through
Expression of History in Arts,
Ethnic Identity, Nr. LVLT/2.3./LLII-066/2010/1

04.01.2010. –
01.07.2011.

40 120.64 LVL

2011.GADĀ ĪSTENOŠANĀ ESOŠIE PROJEKTI

Nr.p.k
.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fonda
nosaukums,
Projekta
Projekta nosaukums un projekta
atbalsta
īstenošanas
iesnieguma numurs
institūcijas
laiks
nosaukums

ESF, Valsts
reģionālās
attīstības
aģentūra
Mūžizglītīb
as
programma
COMENIU
S, Valsts
izglītības
attīstības
aģentūra
ERAF,
Satiksmes
ministrija
ERAF,
Valsts
izglītības
attīstības
aģentūra
ERAF,
Latvijas
Investīciju
un attīstības
aģentūra
ERAF,
Latvijas
Investīciju
un attīstības
aģentūra

Speciālistu piesaiste Auces novada
pašvaldībai,
Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/
095

KOPĒJAIS
FINANSĒJUMS
(Finanšu
instruments,
pašvaldības
līdzfinansējums,
valsts,
kapitālsabiedrīb
as un
privātpersonu
finansējums)

01.09.2010. –
01.10.2012.

18 500.00 LVL

01.08.2010. –
31.07.2012.

14 752.08 LVL

Tranzīta maršrutu ielu
rekonstrukcija Auces novada
Auces pilsētā, Nr.
3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/016

01.11.2010. –
31.12.2012

1 779 144.65
LVL

Izglītības iestāžu informatizācija,
Nr.2009/0336/3DP/3.2.2.1.2/09/IP
IA/VIAA/561

01.01.2010. –
30.06.2012.

38 973,88 LVL

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
O.Kalpaka ielā 6 vienkāršotā
renovācija AKP
2011/5/REN/ERAF

11.03.2011. 11.03.2012.

46 090,07

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
Miera ielā 4 vienkāršotā
renovācija AKP
2011/7/REN/ERAF

11.03.2011. 11.03.2012.

41 467,45

Schule als Träger der Tradition,
Nr. 2010-1-HU1-COM06-000904
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ERAF,
Latvijas
Investīciju
un attīstības
aģentūra
ERAF,
Latvijas
Investīciju
un attīstības
aģentūra
ESF, Valsts
reģionālās
attīstības
aģentūra
ELFLA,
Lauku
atbalsta
dienests
ELFLA,
Lauku
atbalsta
dienests
ELFLA,
Lauku
atbalsta
dienests
LEADER +
ELFLA,
Lauku
atbalsta
dienests
LEADER +
KF, Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrija

15.

ESF,
Sabiedrības
integrācijas
fonds

16.

Latvia –
Lithuania
Cross

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
Raiņa ielā 33 vienkāršotā
renovācija AKP
2011/6/REN/ERAF

11.03.2011. 11.03.2012.

79 846,12

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
Vītiņu ielā 4a vienkāršotā
renovācija AKP
2011/8/REN/ERAF

04.08.2011. 04.08.2012.

67 898,21

Auces novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu izstrāde

01.01.2011. –
01.04.2013.

39 519.00 LVL

Brīvdabas estrādes būvniecība un
Tautas nama tualešu vienkāršota
rekonstrukcija Auces novada
Bēnes pagastā, Nr.11-06- L32100000124

26.04.2011.30.12.2012

171 922.50 LVL

Stāvlaukumu un gājēju celiņu
būvniecība Auces novadā, Nr.1106- L32100-000120

26.04.2011.28.12.2012.

126 700,78 LVL

Publiskās tualetes sanitārā
konteinera iegāde, Nr.11-06LL30- L413202-000007

12.07.2011.30.06.2012.

11 224.00 LVL

Sociālā darba un sociālās aprūpes
pakalpojuma kvalitātes
paaugstināšana Auces novadā
Bēnes pagastā

12.07.2011.01.09.2012.

9 805.84 LVL

Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Auces pilsētā ar lauku
02.10.2010.teritoriju,
01.10.2014.
Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/0
24
Auces un Tērvetes novadu
pašvaldību kapacitātes stiprināšana
ES politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai,
Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/05
9/34
Cherishing Cultural Identity in
Latvia-Lithuania Border Region
Using means of Artistic

1 902 711.36
LVL

01.09.2011. –
30.06.2012.

7076.54 LVL

01.11.2011.30.04.2013.

41 251,05 LVL
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Border
Programme

Expressions, Nr.LLIV-301

2012.GADĀ PLĀNOTIE PROJEKTI

Nr.p.k
.

1.

2.

Fonda
nosaukums,
Projekta
Projekta nosaukums un projekta
atbalsta
īstenošanas
iesnieguma numurs
institūcijas
laiks
nosaukums

KF, Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrija
Zivju fonds,
Lauku
atbalsta
dienests

KOPĒJAIS
FINANSĒJUMS
(Finanšu
instruments,
pašvaldības
līdzfinansējums,
valsts,
kapitālsabiedrīb
as un
privātpersonu
finansējums)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Auces pilsētā, II kārta

01.09.2010. –
01.10.2012.

128048.84 LVL

Zivju krājumu papildināšana
Auces novada Lielauces ezerā

01.08.2010. –
31.07.2012.

791.00 LVL
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PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS UN ATĪSTĪBAS
PLĀNS
Ar 25.08.2010. Auces novada domes lēmumu (prot.Nr.8, 4.§) ir uzsākta jauna
teritorijas plānojuma izstrāde Auces novada teritorijai. Parakstot 2010.gada 23.decembrī
vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta realizāciju, tiek īstenots projekts „Auces
novada
teritorijas
attīstības
plānošanas
dokumentu
izstrāde”,
nr.
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/051/062, kura ietvaros tiek izstrādāts Auces novada teritorijas
plānojums 2013. – 2025.gadam. Līdz jaunā teritorijas plānojuma izstrādes noslēgumam, spēkā
ir saistošie noteikumi Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem’, no 2009.gada 22.jūlija.
Saskaņā ar Auces novada domes lēmumu Nr.4, 25.§ no 28.04.2010. tika uzsākta
Auces novada pašvaldības 22.07.2009. saistošo noteikumu Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem”
sadaļas „Vītiņu teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam” grozījumu izstrāde. Vītiņu
teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumu izstrādes procesā 2011.gdā tika
organizētas 2 sabiedriskās apspriešanas: 2011.gada 17.janvārī par Auces novada Vītiņu
teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumu 1.redakciju; 2011.gada 26.augustā par šo
grozījumu vides pārskata projektu.
2010.gadā 26.maijā Auces novada dome pieņēma lēmumu par Auces novada attīstības
programmas izstrādi. Projekta „Auces novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
izstrāde”, nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/051/062, ietvaros tiek izstrādāta Auces novada
attīstības programma 2012. – 2018.gadam. 2011.gada norit darbs esošās situācijas analīzē,
četras reizes tiek strādāts darba grupās: 25.maijā, 22.jūlijā, 26.oktobrī, 11.novembrī. Darba
grupu darbā iesaistās gan pašvaldības administrācijas speciālisti, gan iestāžu vadītāji un
speciālisti, gan novada uzņēmēji, gan deputāti, gan jaunieši, gan pieaicinātie nozaru eksperti.
Uzdevumi 2012.gadam:
- Pabeigt Vītiņu teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumu izstrādi;
- Pabeigt Auces novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam izstrādi;
- Turpināt Auces novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam izstrādi;
- Uzsākt integrētās attīstības stratēģijas izstrādi.
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PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU
PAR PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN VIŅU IESPĒJĀM
LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ
Pašvaldības mājas lapā www.auce.lv tiek regulāri publicēta un aktualizēta informācija
par projektiem novada attīstībai, aktivitātēm sabiedrības dzīvē, sociālajā, saimnieciskajā u.c.
jomās. Pateicoties mājas lapas administratores Ivetas Ņeverovskas prasmēm, mājas lapa ir
kļuvusi vizuāli saistošāka (kustīgie baneri).
Aktuālā informācija tiek publicēta pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā
‘’Auces Novada Vēstis”, kas līdz 2011. gada decembrim (ieskaitot) iznāca vienu reizi mēnesī
uz 4 lappusēm kā reģionālā laikraksta „Zemgale” pielikums. Tā kā pašvaldības publiskojamās
informācijas apjoms ir krietni palielinājies, radās nepieciešamība palielināt izdevuma apjomu.
Tāpēc no 2012. gada janvāra „Auces Novada Vēstis” tiek izdotas ar 8 lappusēm (maija
numurs – 12 lappušu) ar tirāžu 3000 eks. Lai vairāk piesaistītu lasītāju uzmanību
publikācijām, izdevuma pirmā un pēdējā lappuse ir krāsainas.
No 2012. gada janvāra „Auces Novada Vēstu” elektroniskā versija ir pieejama arī
pašvaldības mājaslapā, tādējādi gūstot vēl plašāku auditoriju un nodrošinot pašvaldības
informācijas lielāku pieejamību.
Auces novada pašvaldībai ir sadarbība ar laikrakstu „Zemgale”, kurā regulāri tiek
publicēta informācija par aktualitātēm Auces novadā. Informācija par nozīmīgākajiem
notikumiem tiek publicēta Latvijas Pašvaldību savienības žurnālā „Logs”. Ir ilgstoša
sadarbība ar reģionālo televīziju „TV Spektrs”.
Noteiktās dienās iedzīvotājiem ir nodrošināti pieņemšanas laiki pie domes
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora.
Lai veicinātu tiešo dialogu ar iedzīvotājiem, novada vadība tiekas ar nevalstiskajām
organizācijām, biedrībām, novada uzņēmējiem, pārrunājot aktuālākās problēmas, uzklausot
iedzīvotāju ierosinājumus un pretenzijas.
2011.gada rudenī uzsākts darbs pie novada simbolikas – novada ģerboņa un karoga –
izstrādes. 2012.gadā izstrādāt normatīvos dokumentus par novada simboliku, tās izgatavošanu
un lietošanu.

Auces novada domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
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