LATVIJAS REPUBLIKA

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
PAR AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2020.GADAM
Auces novads atrodas Latvijas dienvidrietumos un robežojas ar Saldus, Brocēnu, Dobeles
un Tērvetes novadiem un Lietuvas Republiku. Auces novada kopējā administratīvā teritorija ir
51746.2 ha jeb 517.46 km2. Lielākā daļa novada teritorijas tiek izmantota lauksaimniecībā –
68.1 %, mežsaimniecībā – 30 %, satiksmes infrastruktūra – 1,9 %.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2019.gada sākumā Auces novadā
dzīvoja 6903 iedzīvotāji – par 204 mazāk nekā pirms gada, bet uz 2019.gada 1.jūliju samazinājās
vēl par 57 iedzīvotājiem – 6846 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits ir samazinājies gan Auces pilsētā,
gan visos pašvaldības pagastos.

Iedzīvotāju skaita dinamika Auces novadā 2007.- 2019.g.
Avots: www.pmlp.gov.lv

No 6903 Auces novada iedzīvotājiem darbaspējas vecumā (15-62) ir 4335 iedzīvotāji,
līdz darbaspējas vecumam (līdz 15 gadiem) – 933, pēc darbaspējas vecuma (no 63 gadiem) –
1635 iedzīvotāji.
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Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra Auces novadā uz 01.01.2019.
Avots: www.pmlp.gov.lv

Pašvaldības administratīvā struktūra
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.
Deputāti darbojas Auces novada domes pastāvīgajās komitejās šādā sastāvā:
1) Finanšu komiteja 7 deputātu sastāvā;
2) Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteja 5 deputātu sastāvā;
3) Sociālo lietu un veselības jautājumu komiteja 5 deputātu sastāvā;
4) Attīstības, plānošanas un vides komiteja 5 deputātu sastāvā.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi:
1) administratīvo komisiju;
2) administratīvo aktu strīdu komisiju;
3) dzīvojamo māju privatizācijas komisiju;
4) dzīvokļu komisiju;
5) iepirkuma komisiju;
6) privatizācijas komisiju;
7) stādījumu rekonstrukcijas komisiju;
8) apbalvošanas komisiju;
9) medību koordinācijas komisiju;
10) darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisiju.
Pašvaldības kompetencē ietilpstošo funkciju īstenošana Auces novada pašvaldībā ir organizēta
atbilstoši nozarēm, izveidojot pašvaldības administrācijā atbilstošas nodaļas:
1) Administratīvo nodaļu;
2) Attīstības nodaļu;
3) Finanšu nodaļu;
4) Izglītības, kultūras un sporta nodaļu;
5) Dzimtsarakstu nodaļu;
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6) Saimniecisko nodaļu;
7) Auces novada būvvaldi.
Pašvaldības administrācija darbojas uz domes apstiprinātu nolikumu pamata. Administrācijas
struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas nolikumu un administrācijas
struktūrvienību nolikumiem.
Pašvaldības dome ir izveidojusi un Auces novadā darbojās šādas pašvaldības iestādes:
1) Auces novada pašvaldība (pašvaldības administrācija);
2) Auces vidusskola;
3) Bēnes vidusskola;
4) Pirmsskolas izglītības iestāde “Vecauce”;
5) Pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”;
6) Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”;
7) Auces Mūzikas skola;
8) Bēnes Mūzikas un mākslas skola;
9) Auces novada Kultūras centrs;
10) Auces novada bibliotēka;
11) Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centrs;
12) Auces novada bāriņtiesa;
13) Auces novada Sociālais dienests;
14) Bēnes pagasta pārvalde;
15) Lielauces pagasta pārvalde;
16) Auces novada pašvaldības policija;
17) Auces novada vēlēšanu komisija.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
1) SIA “Auces slimnīca”;
2) SIA “Auces komunālie pakalpojumi”;
3) SIA “Bēnes doktorāts”.

Finanšu resursi
Pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt pieejamos finanšu budžeta līdzekļus attiecīgajā
saimnieciskajā gadā pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei atbilstoši pašvaldības
prioritātēm. 2020. gadā Auces novada pašvaldībai ir būtiski turpināt novada attīstības un
investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti novadā, ielu, ceļu,
dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu infrastruktūru.
Auces novada pašvaldības 2020. gada budžets ir veidots, sabalansējot finansiālās un
sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Kā galvenās budžeta prioritātes ir
izglītība, teritorijas labiekārtošana un sociālie jautājumi.
Budžeta ieņēmumi plānoti 8 657 199 euro apmērā un tos veido nodokļu ieņēmumi,
nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu
ieņēmumi (no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi,
kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībam un
paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai
un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
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Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020. gada 1.janvāri bija 1 115 720 euro,
izsniegto aizdevumu atmaksa 12 000 euro apmērā, aizņēmuma saņemšana no Valsts kases un
ieguldījums pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Auces komunālie pakalpojumi” 1 473 125 euro
apmērā, saņemto aizņēmumu atmaksa 293 557 euro.
Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

7.61%

9.72%

8.70%

8.12%

7.43%

7.22%

7.16%

Ieņēmumi EUR
Ienākuma nodokļi 3 082 927

72 125 257 983
Īpašuma nodokļi 592 704
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm(dabas
resursu nodoklis) 17 625
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

3 082 927

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas
nodevas 7 230
Naudas sodi un sankcijas 12 408

3 884 265

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 4 283

592 704

17 625

720 067
0
5 582

4 283
7 230

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas 720 067
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto
publisko personu un budžeta nefinansēto
iestāžu transferti 5 582
Valsts budžeta transferti 3 884 265
Pašvaldību budžetu transferti 72 125
Iestāžu ieņēmumi 257 983

12 408

Auces novada domes budžeta līdzekļu 2020. gada ieņēmumi EUR
Lielākā pašvaldības ieņēmumu daļa ir transferti. 2020. gadā valsts budžeta transferti
plānoti 3 884 265 euro jeb 45 %. Valsts budžeta transfertus veido mērķdotācijas pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (1 380 338 euro jeb 36%),
brīvpusdienu nodrošināšanai (25 375 euro jeb 0.7%), mācību grāmatu un mācību līdzekļu
iegādei (13 942 euro jeb 0.3%), projektu finansējumam (216 512 euro jeb 6%), veselības
aizsardzības un sociālās nodrošināšanas pasākumiem (41 435 euro jeb 1%), dotācija no
pašvaldību izlīdzināšanas fonda (1 914 978 euro jeb 49%), transferti noteiktam mērķim
(291 685 euro jeb 7%).
Norēķini ar pašvaldību budžetiem plānoti 72 125 euro apmērā, maksājumi no citiem
budžetiem 5 582 euro.
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Otru lielāko ieņēmumu daļu pašvaldības budžetā sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis
3 082 927 euro jeb 36 % no kopējiem Auces budžeta ieņēmumiem, kas ir par 522 530 euro
mazāk, nekā 2019. gadā faktiski saņemts.
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2020. gadā plānoti 592 704 euro un dabas
resursu nodoklis 17 625 euro no budžeta ieņēmumiem.
Nenodokļu ieņēmumus 720 067 euro apmērā veido ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas
un pārdošanas, valsts un pašvaldību nodevas 7 230 euro, naudas sodi un sankcijas
12 408 euro, pārējie nenodokļu ieņēmumi sastāda 4 283 euro, iestāžu ieņēmumi –
257 983 euro.
Budžeta izdevumi 2020. gadam plānoti 9 491 362 euro.

Izdevumi EUR
Vispārējie valdības dienesti 1
490 313

651597
1490313

Sabiedriskā kārtība un drošība
215 624
215624
17625

Vides aizsardzība 17 625
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana 2 496 986
Veselība 9 849

3900591
2496986

Atpūta, kultūra un reliģija 708
777
Izglītība 3 900 591

Sociālā aizsardzība 651 597
708777
9849

Auces novada domes budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2020. gadā EUR

Nemainīgi vairākus gadus lielāko izdevumu daļu veido izdevumi izglītībai, kas
2020. gadā plānoti 3 900 591 euro jeb 41 % no kopējiem izdevumiem, kas ir par 509 984 euro
vairāk kā 2019. gada beigās. Palielinās pašvaldības finansējums brīvpusdienu nodrošināšanai, jo
valsts atvēl līdzekļus tikai ½ no nepieciešamā apjoma 1.- 4. klašu skolēnu brīvpusdienām (Auces
vidusskolā – 19 547 euro, Bēnes vidusskolā – 5 828 euro). Auces novada pašvaldība joprojām
nodrošina brīvpusdienas saviem skolēniem. Šim mērķim 2020. gadā ir ieplānoti līdzekļi
78 725 euro apmērā, t.i. par 25 % vairāk kā 2019.gadā. Arī Auces novada profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu pašvaldības finansēšanas daļa pret 2019.gadu ir palielinājusies par 14 765 euro
jeb 14%. Pašvaldība nodrošina 53 % no Bēnes Mūzikas un mākslas skolas un 31 % no Auces
mūzikas skolas finansējuma, kas ir saistīts ar atšķirībām izglītības programmās, valsts apmaksāto
likmju un bērnu skaitu.
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Nākamā lielāko izdevumu daļa ir plānota teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai –
2 496 986 euro jeb 26 % no izdevumiem; vispārējiem vadības dienestiem – 1 490 313 euro jeb
16 %., t.sk. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem plānoti 90 261 euro apmērā. Pamatojoties uz
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Auces novada
domes un pašvaldības iestāžu darbiniekiem ar 2020. gadu palielināti izdevumi atlīdzībai. Alga
palielināta, ņemot vērā vidējās algas pieaugumu valstī no 859 euro 2016. gadā uz 926 euro
2017. gadā jeb par 7.9 %.
2020. gadā sociālai aizsardzībai plānoti 651 597 euro jeb 7 % no pašvaldības
izdevumiem, t.sk. dažādi sociālie pabalsti plānoti 282 919 euro apmērā (veselības aprūpei,
sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm u.c.) un sociālās palīdzības funkciju
nodrošināšanai sociālās rehabilitācijas iestādēs 90296 euro apmērā. Pašvaldība arī 2020. gadā
plāno sadarbības līgumu slēgšanu ar vairākām nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas
novada teritorijā.

Izdevumu salīdzinājums pret 2019. gadu.
Katrai pašvaldības iestādei 2020. gada budžetā ir plānoti ne tikai uzturēšanas izdevumi,
bet arī izdevumi investīcijām un kapitāliem ieguldījumiem – remontiem un pamatlīdzekļu
iegādei:
 PII Pīlādzītis:
Apkures sistēmas remonts Dzirnavu 4 – 5110
Sanitārā mezgla remonts Dzirnavu 4 – 6493
Ģērbtuves grīdas remonts Dzirnavu 4 – 1874
Sporta laukuma inventārs gan Dzirnavu 4, gan Ausmas 5 – 4459
Nojume 3.grupai Ausmas 5 – 5516
 PII Rūķīši:
Vienkāršotā fasādes atjaunošana – 87444
Celiņu izveide un esošo celiņu seguma nomaiņa – 13097
Ārdurvju nomaiņa – 5450
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PII Vecauce:
Rotaļlaukuma aprīkojums – 3788
Auces vidusskola:
Kāpņu telpas remonts – 39883
Gājēju celiņa ierīkošana – 21780
Saimniecības pamatlīdzekļu iegāde (bērnu laukuma iekārtas, soli pie skolas) – 27988
Datortehnika un biroja tehnika – 16789
Videonovērošanas sistēmu papildināšana – 2900
Bēnes vidusskola:
Remontdarbi (pagrabtelpa, bēniņu siltināšana, logu aiļu pārsedžu stiprināšana, lietus
noteksistēmu nomaiņa) – 83683
Sporta laukuma seguma uzlikšana (ES finansējums 45000) – 53633
Datortehnikas iegāde – 5075
Auces mūzikas skola:
Datortehnikas iegāde – 2565
Durvju nomaiņa – 2205
Mūzikas instrumentu iegāde – 2160
Ugunsdrošo zāles aizkaru iegāde – 1875
Bēnes mūzikas un mākslas skola:
Instrumentu laukuma bruģēšana – 4202
Datortehnikas iegāde – 2235
Mūzikas instrumentu iegāde – 1596
Piebūves remonts – 1500
Auces novada Kultūras centrs:
Kultūras pasākumiem – 42600
Auces novada svētki – 38000
Tautas tērpu iegāde – 16689
Skaņas un gaismas aparatūras papildināšana – 21374
Auces KC estrādes remonts – 5790
Labiekārtošanas darbi Auces KC estrādē – 5869
Auces novada bibliotēka:
Inventāra iegāde – 7756
Datortehnika un biroja tehnika – 1228
Bibliotēku krājumi – 9600
Pieaugušo izglītības un informācijas centrs:
Datortehnikas iegāde – 1269
Sociālais dienests:
Lielauces sociālās dzīvojamās mājas remonts – 17273
Lielauces sociālās dzīvojamās mājas istabiņu aprīkojums – 2350
Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde – 2600
Pašvaldības policija:
Automašīnas Dacia Dokker izpirkšana no SEB Līzinga – 4000
Inventāra iegāde – 3105
Bāriņtiesa:
Durvju nomaiņa, grīdas seguma nomaiņa – 2284
2 stacionāro datoru iegāde – 1630
Lielauces, Īles pagastu pārvaldes un labiekārtošana:
Mēbeļu iegāde Īles KAP un Lielauces pagasta pārvaldei – 2000
Īles KAP sporta zāles priekštelpas remonts – 5567
Īles tautas nama remonts – 48022
„Mālnieki” zibensaizsardzības ierīkošana – 5524
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Bēnes, Ukru pagastu pārvaldes un labiekārtošana:
Apkures katla uzstādīšana Bēnes pagasta pārvaldē – 4400
Asfalta seguma atjaunošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde – 158542
Stacijas ielas 8 pagalma bruģēšana Bēnē – 56681
Stacijas ielas 8 ēkas remontdarbi Bēnē – 52466
Ielu apgaismojuma ierīkošana Bēnē un Ukros – 4330
Zāles pļāvēja iegāde Ukru pagasta labiekārtošanas darbiem – 6000
Pašvaldības administrācijai:
Telpu remonts – 8460
Administrācijas ēkas pagrabstāva un nesošo sienu stiprināšana – 66550
Administrācijas ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība – 44165
Datortehnikas, sakaru un biroja tehnikas iegāde – 5598
Mēbeļu iegāde – 2000
Auces teritorijas labiekārtošana:
Jumta remonts Jelgavas iela 1A un Raiņa iela 4 – 68690
Ielu apgaismojuma izbūve – 20746
Veloparka izveide (ES finansējums 43396) – 48218
Ģimenes ārstu prakšu pieejamība (ES finansējums 33988) – 66415
Bruģa seguma izveide stāvlaukumam un ceļam Miera iela 29 – 12100
Asfalta seguma atjaunošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde – 299425
Pašvaldības dzīvokļu remonts – 3000
Vītiņu teritorijas labiekārtošana:
Pašvaldības dzīvokļu remonts – 3000
Inventāra un pamatlīdzekļu iegāde (ģenerators, motorzāģi, krūmgrieži) – 4756

Ar 2020.gadu atsevišķi netiek izdalīts speciālais budžets – autoceļu fonda un dabas
resursu fonda līdzekļi ir iekļauti pašvaldības pamatbudžetā. Autoceļu un ielu pārvaldīšanas un
uzturēšanas izdevumi plānoti 232 962 euro apmērā, dabas resursu – 17 625 euro.
Ziedojumi
Auces novada ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2020. gadam netiek
plānoti, līdzekļu atlikums uz gada sākumu 16 031 euro. Ziedojumu līdzekļi tiek izlietoti tikai
konkrētam mērķim, ko norādījis ziedotājs.
Ziedojuma mērķis
Auces vidusskolai Latste organizēšanai
Auces vidusskolas handbola izlasei
Sporta svētku organizēšanai
Sociālās mājas "Lielauce" remontam
Bēnes pagasta bērnu Ziemassvētku pasākumam
Ceļa remontam Īles pagastā
SIA "LMT" projektu realizācijai
Sporta inventāra iegādei Īles pagastam
Brīvpusdienu nodrošināšanai Īles pagasta bērniem
Bankas pakalpojumi(par maksājumu uzdevumu izpildi)
Sporta inventāra iegādei PII Vecauce
Mācību līdzekļu iegādei PII Vecauce

Summa (EUR)
6.00
1.00
24.00
1047.00
2.00
13 429.00
614.00
3.00
408.00
254.00
27.00
216.00
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Programma turpmākajiem diviem saimnieciskajiem gadiem
Auces novada vidēja termiņa prioritātes, pamatojoties uz novada ilgtermiņa attīstības
redzējumu, ir noteiktas Auces novada attīstības programmā 2019.-2025. gadam.
Attīstība novadā turpmākajiem 7 gadiem tiek veidota saskaņā ar šādām prioritātēm:
1. Ekonomiski aktīvs novads
2. Radoši izglītojošs novads
3. Novads – ērts dzīvošanai un strādāšanai.
Svarīgākās lietas, lai noturētu un piesaistītu iedzīvotājus novadam ir darbavietu
pieejamība un atbilstoša infrastruktūra.
Lai novads būtu ērts dzīvošanai un strādāšanai, ļoti svarīga ir laba ceļu infrastruktūra.
Kopš novada izveidošanas 2009. gadā ar valsts atbalstu un Eiropas struktūrfonda atbalstu ir
sakārtoti visi galvenie tranzīta ceļu posmi. 2019. gadā tika rekonstruēts pēdējais tranzīta ceļa
Lietuvas robeža-Tukums posms Auce-Lielauce. 2019.gadā tika atjaunoti un rekonstruēti
10 lauku ceļi, arī turpmākos gadus, pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros, kā arī izmantojot
iespējas piesaistīt Eiropas struktūrfondu līdzekļus tiks veikta ielu un lauku ceļu sakārtošana.
Auces labiekārtošanā plānota dubultā virsmas apstrāde Sporta ielas posmā, Zemgales ielā, Annas
Brigaderes ielā, Brīvības ielas posmā, Puškina ielas posmos (Kapsētas-Varoņu, Vītiņu-Annas
Brigaderes); asfalta seguma atjaunošana Brīvības ielas posmā. Arī Bēnes labiekārtošanas darbos
paredzēta dubultā virsmas apstrāde Sporta ielas posmā, Smilšu ielā; asfalta seguma atjaunošana
Teodora Celma ielas un Sporta ielas posmos; asfalta seguma izbūve ar pamatni Teodora Celma
ielas jaunajā posmā.
Novada attīstības programmā liela uzmanība tiek pievērsta atbalsta nodrošināšanai
uzņēmējdarbības attīstībai novadā. Plašākā mērogā tiek plānots sniegt atbalstu tieši mazajiem
uzņēmējiem un mājražotājiem - gan konsultāciju veidā, gan piedāvājot pašvaldības brīvās telpas
uzņēmējdarbības veidošanai, pašvaldības atbalsta sistēmas izstrāde vietējo ražojumu
popularizēšanai, kā arī jauno uzņēmumu izveides un atbalsta grantu sistēma.
Izglītības un kultūras jomas ir tās jomas, kam novadā arī turpmāk tiks pievērsta liela
uzmanība. To pierāda arī tas, ka mūsu izglītības iestādēs mācās arī citu pašvaldību bērni. Katru
gadu izglītības un kultūras iestāžu infrastruktūras atjaunošanā un uzlabošanā tiek ieguldīti
ievērojami līdzekļi. Piesaistot ES līdzekļus, 2020. gadā plānota Auces pilsētā veloparka izveides
trešā kārta (Projekta Nr.19-06-AL30-A019.2201-000003), ierīkojot skeitparku. Bēnē plānota
sporta laukuma skrejceļa seguma nomaiņa un apkārtējās vides labiekārtošana (Projekta Nr.1906-AL30-A019.2201-000004).
2020. gadam Auces novada Kultūras centrā un novadu Tautas namos plānots ieguldīt
līdzekļus infrastruktūras uzlabošanai – Īles tautas nama remontam, labiekārtošanas darbiem
Auces novada Kultūras centra estrādē. Gatavojoties Skolēnu dziesmu svētkiem, paredzēti
līdzekļi jaunu tautas tērpu iegādei.
Veselības aprūpes jomā plānots realizēt projektu “Ģimenes ārstu prakšu pieejamības
uzlabošana Auces pilsētā” (Projekta Nr.9.3.2.0/19/A/078), uzlabojot vides pieejamību 5 ģimenes
ārstu prakšu vietās - ierīkojot pacēlāju un veicot ēkas jumta nomaiņu.
Viens no lielākajiem projektiem ieguldījumu ziņā ir projekts “Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces pilsētas aglomerācijā”, kas tiek realizēts ar Eiropas
struktūrfondu un pašvaldības līdzfinansējumu un turpināsies arī 2020. gadā.
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