LATVIJAS REPUBLIKA

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

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 4
Aucē

2011.gada 18.aprīlī

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.00.
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.

Par projektu „Stāvlaukumu un gājēju celiņu būvniecība Auces novadā”.
Par projektu „Auces novada kultūras centra vienkāršota rekonstrukcija, 2.kārta”.
Par Auces novada domes 2011.gada 23.marta lēmuma „Par projektu „Brīvdabas estrādes
būvniecība Auces novada Bēnes pagastā”” precizēšanu.
Par projektu „Saieta nama „Amatu māja” vienkāršota rekonstrukcija Auces novadā”.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Inga Barvide, Valdis Bergmanis, Inita Bilkšte, Arnis Hofmanis, Gints Kaminskis,
Vija Keršus, Agris Mellis, Guntis Šēfers, Lauris Špels, Andris Šulgins.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Attīstības
nodaļas vadītāja Sandra Zesere, projekta koordinatore Kristīne Ozoliņa.
Nepiedalās – deputāts Māris Eihmanis, neierašanās iemesls – darba pienākumi; deputāte Biruta
Kārkla, neierašanās iemesls – darba pienākumi; deputāte Larisa Marcinkus, neierašanās iemesls
– darba pienākumi; deputāts Andris Melderis, neierašanās iemesls nav zināms; deputāts
Dzintars Zeltiņš, neierašanās iemesls nav zināms.

1.§
Par projektu „Stāvlaukumu un gājēju celiņu būvniecība Auces novadā”
(ziņo: S.Zesere, A.Lerhs; G.Kaminskis, A.Hofmanis, L.Špels, G.Šēfers)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.137 „Par projektu „Stāvlaukumu un gājēju celiņu būvniecība Auces
novadā””. Lēmums pievienots protokolam.
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2.§
Par projektu „Auces novada kultūras centra vienkāršota rekonstrukcija, 2.kārta”
(ziņo: A.Lerhs; G.Kaminskis, A.Šulgins)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.138 „Par projektu „Auces novada kultūras centra vienkāršota
rekonstrukcija, 2.kārta””. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par Auces novada domes 2011.gada 23.marta lēmuma „Par projektu
„Brīvdabas estrādes būvniecība Auces novada Bēnes pagastā”” precizēšanu
(ziņo: S.Zesere; G.Kaminskis, V.Keršus, A.Lerhs)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.139 „Par Auces novada domes 2011.gada 23.marta lēmuma „Par projektu
„Brīvdabas estrādes būvniecība Auces novada Bēnes pagastā”” precizēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

4.§
Par projektu „Saieta nama „Amatu māja” vienkāršota rekonstrukcija Auces novadā”
(ziņo: S.Zesere, A.Lerhs; G.Kaminskis, A.Šulgins)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (I.Barvide, V.Bergmanis, I.Bilkšte, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.140 „Par projektu „Saieta nama „Amatu māja” vienkāršota rekonstrukcija
Auces novadā””. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.15.30.

Sēdes vadītājs

_________________________

G.Kaminskis

Sēdes protokolētāja

________________________

E.Lintiņa

Protokols parakstīts 19.04.2011.

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
2011.gada 18.aprīlī

Nr. 137
(prot.Nr.4, 1.§)

Par projektu „Stāvlaukumu un gājēju celiņu būvniecība Auces novadā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru
kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
„Pamatpakalpojumu ekonomikai un iedzīvotājiem””, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Sagatavot projekta „Stāvlaukumu un gājēju celiņu būvniecība Auces novadā”
pieteikumu un iesniegt Lauku Atbalsta Dienestā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007. - 2013.gadam pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” finansējuma saņemšanai.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt no Auces novada pašvaldības budžeta
līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i., LVL 7885.19 (Septiņi
tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci lati 19 santīmi) un PVN izmaksas LVL 17347.43
(Septiņpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs lati 43 santīmi) apmērā no projekta
kopējām izmaksām. Kopējās izmaksas LVL 96199.36 (Deviņdesmit seši tūkstoši viens
simts deviņdesmit deviņi lati 36 santīmi). Pašvaldības līdzfinansējums 10% un PVN
izmaksas LVL 25232.62 apmērā tiks segtas no Auces novada pašvaldības budžeta,
ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
3. Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski parakstīt ar projekta
iesniegšanu un realizāciju saistītos dokumentus, viņa prombūtnes gadījumā – Auces
novada domes priekšsēdētāja vietnieci Viju Keršus.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

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
2011.gada 18.aprīlī

Nr. 138
(prot.Nr.4, 2.§)

Par projektu „Auces novada kultūras centra vienkāršota rekonstrukcija, 2.kārta”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru
kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
„Pamatpakalpojumu ekonomikai un iedzīvotājiem””, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Sagatavot projekta „Auces novada kultūras centra vienkāršota rekonstrukcija, 2.kārta”
pieteikumu un iesniegt Lauku Atbalsta Dienestā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007. - 2013.gadam pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” finansējuma saņemšanai.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt no Auces novada pašvaldības budžeta
līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i., LVL 12430.17
(Divpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit lati 17 santīmi) un PVN izmaksas
LVL 27241.39 (Divdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit viens lats 39 santīmi)
apmērā no projekta kopējām izmaksām. Kopējās izmaksas LVL 151543.13 (Viens simts
piecdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit trīs lati 13 santīmi) Pašvaldības
līdzfinansējums 10% un PVN izmaksas LVL 39671.56 (Trīsdesmit deviņi tūkstoši seši
simti septiņdesmit viens lats 56 santīmi) apmērā tiks segtas no Auces novada
pašvaldības budžeta, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
3. Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski parakstīt ar projekta
iesniegšanu un realizāciju saistītos dokumentus, viņa prombūtnes gadījumā – Auces
novada domes priekšsēdētāja vietnieci Viju Keršus.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 18.aprīlī

Nr. 139
(prot.Nr.4, 3.§)

Par Auces novada domes 2011.gada 23.marta lēmuma „Par projektu
„Brīvdabas estrādes būvniecība Auces novada Bēnes pagastā”” precizēšanu
Izskatot iesniegto lēmuma projektu par Auces novada domes 2011.gada 23.marta sēdes
lēmuma Nr.131 (prot.Nr.3, 36.§) „Par projektu „Brīvdabas estrādes būvniecība Auces novada
Bēnes pagastā”” precizēšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
Precizēt Auces novada domes 2011.gada 23.marta sēdes lēmumu Nr.131 (prot.Nr.3, 36.§) „Par
projektu „Brīvdabas estrādes būvniecība Auces novada Bēnes pagastā””:
1. Izteikt lēmuma nosaukumu šādā redakcijā:
„Brīvdabas estrādes būvniecība un tautas nama tualešu vienkāršota rekonstrukcija
Auces novada Bēnes pagastā.”
2. Aizstāt pirmajā punktā tekstu „Brīvdabas estrādes būvniecība Auces novada Bēnes
pagastā” ar tekstu „Brīvdabas estrādes būvniecība un tautas nama tualešu vienkāršota
rekonstrukcija Auces novada Bēnes pagastā”.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

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
2011.gada 18.aprīlī

Nr. 140
(prot.Nr.4, 4.§)

Par projektu „Saieta nama „Amatu māja” vienkāršota rekonstrukcija Auces novadā”
Saskaņā ar Ministru kaboneta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru
kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
„Pamatpakalpojumu ekonomikai un iedzīvotājiem””, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Sagatavot projekta „Saieta nama „Amatu māja” vienkāršota rekonstrukcija Auces
novadā” pieteikumu un iesniegt Lauku Atbalsta Dienestā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007. - 2013.gadam pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” finansējuma saņemšanai.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā garantēt no Auces novada pašvaldības budžeta
līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i., LVL 3458.35 (Trīs
tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi lati 35 santīmi) un PVN izmaksas LVL 7608.37
(Septiņi tūkstoši seši simti astoņi lati 37 santīmi) apmērā no projekta kopējām
izmaksām. Kopējās izmaksas LVL 42191.86 (Četrdesmit divi tūkstoši viens simts
deviņdesmit viens lats 86 santīmi). Pašvaldības līdzfinansējums 10% un PVN izmaksas
LVL 11066.72 (Vienpadsmit tūkstoši sešdesmit seši lati 72 santīmi) apmērā tiks segtas
no Auces novada pašvaldības budžeta, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
3. Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski parakstīt ar projekta
iesniegšanu un realizāciju saistītos dokumentus, viņa prombūtnes gadījumā – Auces
novada domes priekšsēdētāja vietnieci Viju Keršus.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

