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. 2
Aucē

2011.gada 23.februārī

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.00.

Darba kārtība:
1. Bēnes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja A.Mikša informācija par
pārvaldes darbu.
2. Par Bēnes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
3. Par Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistros iekļauto datu
precizēšanu.
4. Par atteikumu Reginas Pikses reģistrēšanai Auces novada pašvaldības dzīvojamo telpu
apmaiņas palīdzības reģistrā.
5. Par atļauju Solvitai Skudrai slēgt apakšīres līgumu.
6. Par piekrišanu Māra Voitkeviča iemitināšanai īrnieka īrētajā pašvaldībai piederošā
dzīvojamā telpā un dzīvesvietas deklarēšanai.
7. Par piekrišanu Gata Gailāna iemitināšanai īrnieka īrētajā pašvaldībai piederošā
dzīvojamā telpā un dzīvesvietas deklarēšanai.
8. Par Sandra Pikša pārreģistrēšanu dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības reģistrā
ceturtajā grupā ar pēdējo kārtas numuru.
9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Uldim Kijonekam.
10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Sintijai Samauskai un Elvim Samauskim.
11. Par adrešu un nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā.
12. Par Auces novada domes 2010.gada 20.decembra lēmuma „Par adrešu piešķiršanu
telpu grupām Auces pilsētā”(protokols Nr.12, 8.§) precizēšanu.
13. Par Auces novada domes 2009.gada 16.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr.10, 2.§)
pielikuma precizēšanu.
14. Par zemes piederību Auces novada pašvaldībai.
15. Par zemes piekritību valstij.
16. Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā.
17. Par zemes īpašumu sadalīšanu, adrešu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Auces novadā.
18. Par nekustamā īpašuma „Gobu mežs” lietošanas mērķa noteikšanu.
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Ziediņi”, Bēnes pagastā, Auces
novadā, sadalīšanai.
20. Par nekustamā īpašuma „Lauri”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu.
21. Par inženierbūvju nodošanu apsaimniekošanā SIA „Bēnes nami”.
22. Par piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda projektu konkursā.
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23. Par Auces novada pašvaldības 2011.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 „Interešu
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”
precizēšanu.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Lijai Jautrītei Fedjačkinai.
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ainai Martinaitei.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ludmilai Čerešņai.
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Zigurdam Viļumam.
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajām
personām.
29. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA „Master Mill”.
30. Par Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu.
31. Par Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu.
32. Par Auces vidusskolas darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu.
33. Par Bēnes vidusskolas darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu.
34. Par Auces novada kultūras centra darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu.
35. Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra darbinieku štatu saraksta
apstiprināšanu.
36. Par Auces novada bibliotēkas darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu.
37. Par Auces novada pašvaldības Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu.
38. Par Auces novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatalgām.
39. Par Auces novada domes, pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu vadītāju
darba samaksas nolikuma apstiprināšanu.
40. Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Par Auces novada pašvaldības
2011. gada budžetu” apstiprināšanu.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Valdis Bergmanis, Inita Bilkšte, Māris Eihmanis, Arnis Hofmanis, Gints Kaminskis,
Biruta Kārkla, Vija Keršus, Larisa Marcinkus, Agris Mellis, Guntis Šēfers, Lauris Špels,
Dzintars Zeltiņš.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja Inese Valtere, nekustamā īpašuma speciālists Gints Memmēns, projekta
koordinatore Kristīne Ozoliņa.
Uzaicinātās personas: Bēnes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Algerds Miksis.
Nepiedalās – deputāte Inga Barvide – neierašanās iemesls nav zināms, deputāts Andris
Melderis – neierašanās iemesls nav zināms, deputāts Andris Šulgins – neierašanās iemesls nav
zināms.

1.§
Bēnes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja A.Mikša
informācija par pārvaldes darbu
(ziņo: A.Miksis)
Bēnes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Algerds Miksis informē par
Bēnes pagasta pārvaldes darbu. Deputāti pieņem zināšanai A.Mikša informāciju.
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2.§
Par Bēnes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā
(G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.57 „Par Bēnes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā”. Lēmums
pievienots protokolam.

3.§
Par Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistros iekļauto datu precizēšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.58 „Par Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistros
iekļauto datu precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

4.§
Par atteikumu Reginas Pikses reģistrēšanai Auces novada
pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņas palīdzības reģistrā
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.59 „Par atteikumu Reginas Pikses reģistrēšanai Auces novada pašvaldības
dzīvojamo telpu apmaiņas palīdzības reģistrā”. Lēmums pievienots protokolam.

5.§
Par atļauju Solvitai Skudrai slēgt apakšīres līgumu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.60 „Par atļauju Solvitai Skudrai slēgt apakšīres līgumu”. Lēmums
pievienots protokolam.
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6.§
Par piekrišanu Māra Voitkeviča iemitināšanai īrnieka īrētajā
pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpā un dzīvesvietas deklarēšanai
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.61 „Par piekrišanu Māra Voitkeviča iemitināšanai īrnieka īrētajā
pašvaldībai piederoša dzīvojamā telpā un dzīvesvietas deklarēšanai”. Lēmums pievienots
protokolam.
7.§
Par piekrišanu Gata Gailāna iemitināšanai īrnieka īrētajā
pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpā un dzīvesvietas deklarēšanai
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.62 „Par piekrišanu Gata Gailāna iemitināšanai īrnieka īrētajā pašvaldībai
piederoša dzīvojamā telpā un dzīvesvietas deklarēšanai”. Lēmums pievienots protokolam.

8.§
Par Sandra Pikša pārreģistrēšanu dzīvojamās telpas
izīrēšanas palīdzības reģistrā ceturtajā grupā ar pēdējo kārtas numuru
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.63 „Par Sandra Pikša pārreģistrēšanu dzīvojamās telpas izīrēšanas
palīdzības reģistrā ceturtajā grupā ar pēdējo kārtas numuru”. Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Uldim Kijonekam
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.64 „Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Uldim Kijonekam”. Lēmums
pievienots protokolam.
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10.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Sintijai Samauskai un Elvim Samauskim
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.65 „Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Sintijai Samauskai un Elvim
Samauskim”. Lēmums pievienots protokolam.

11.§
Par adrešu un nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.66 „Par adrešu un nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem
Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.

12.§
Par Auces novada domes 2010.gada 20.decembra lēmuma
„Par adrešu piešķiršanu telpu grupām Auces pilsētā” (protokols Nr.12, 8.§) precizēšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.67 „Par Auces novada domes 2010.gada 20.decembra lēmuma „Par adrešu
piešķiršanu telpu grupām Auces pilsētā” (protokols Nr.12, 8.§) precizēšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

13.§
Par Auces novada domes 2009.gada 16.decembra sēdes
lēmuma (protokols Nr.10, 2.§) pielikuma precizēšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.68 „Par Auces novada domes 2009.gada 16.decembra sēdes lēmuma
(protokols Nr.10, 2.§) pielikuma precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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14.§
Par zemes piederību Auces novada pašvaldībai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.69 „Par zemes piederību Auces novada pašvaldībai”. Lēmums pievienots
protokolam.

15.§
Par zemes piekritību valstij
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.70 „Par zemes piekritību valstij”. Lēmums pievienots protokolam.

16.§
Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)

Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.71 „Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts
kadastra sistēmā”. Lēmums pievienots protokolam.

17.§
Par zemes īpašumu sadalīšanu, adrešu piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.72 „Par zemes īpašumu sadalīšanu, adrešu piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
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18.§
Par nekustamā īpašuma „Gobu mežs” lietošanas mērķa noteikšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis, V.Bergmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.73 „Par nekustamā īpašuma „Gobu mežs” lietošanas mērķa noteikšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

19.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala
„Ziediņi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.74 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala „Ziediņi”, Bēnes
pagastā, Auces novadā, sadalīšanai”. Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par nekustamā īpašuma „Lauri”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.75 „Par nekustamā īpašuma „Lauri”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam.

21.§
Par inženierbūvju nodošanu apsaimniekošanā SIA „Bēnes nami”
(ziņo: K.Ozoliņa; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.76 „Par inženierbūvju nodošanu apsaimniekošanā SIA „Bēnes nami””.
Lēmums pievienots protokolam.
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22.§
Par piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda projektu konkursā
(ziņo: K.Ozoliņa; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.77 „Par piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda projektu konkursā”. Lēmums
pievienots protokolam.

23.§
Par Auces novada pašvaldības 2011.gada 26.janvāra
saistošo noteikumu Nr. 1 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtība” precizēšanu
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.78 „Par Auces novada pašvaldības 2011.gada 26.janvāra saistošo
noteikumu Nr. 1 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtība” precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

24.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Lijai Jautrītei Fedjačkinai
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.79 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Lijai
Jautrītei Fedjačkinai”. Lēmums pievienots protokolam.

25.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ainai Martinaitei
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.80 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ainai
Martinaitei”. Lēmums pievienots protokolam.
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26.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ludmilai Čerešņai
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.81 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ludmilai
Čerešņai”. Lēmums pievienots protokolam.

27.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Zigurdam Viļumam
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.82 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Zigurdam
Viļumam”. Lēmums pievienots protokolam.

28.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
politiski represētajām personām
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.83 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski
represētajām personām”. Lēmums pievienots protokolam.

29.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA “Master Mill”
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:

Pieņemt lēmumu Nr.84 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no SIA “Master Mill”.
Lēmums pievienots protokolam.
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30.§
Par Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu
(ziņo: I.Valtere, A.Lerhs; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.85 „Par Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu
saraksta apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
31.§
Par Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu
(ziņo: I.Valtere, A.Lerhs; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.86 „Par Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

32.§
Par Auces vidusskolas darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis, B.Kārkla)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.87 „Par Auces vidusskolas darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
33.§
Par Bēnes vidusskolas darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis, M.Eihmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.88 „Par Bēnes vidusskolas darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
34.§
Par Auces novada kultūras centra darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.89 „Par Auces novada kultūras centra darbinieku štatu saraksta
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
35.§
Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas
centra darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.90 „Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra
darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
36.§
Par Auces novada bibliotēkas darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.91 „Par Auces novada bibliotēkas darbinieku štatu saraksta
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

37.§
Par Auces novada pašvaldības Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu
(ziņo: A.Lerhs; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.92 „Par Auces novada pašvaldības Amatu klasificēšanas rezultātu
apkopojumu”. Lēmums pievienots protokolam.

38.§
Par Auces novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatalgām
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis, L.Marcinkus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.93 „Par Auces novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatalgām”.
Lēmums pievienots protokolam.
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39.§
Par Auces novada domes, pašvaldības administrācijas
un pašvaldības iestāžu vadītāju darba samaksas nolikuma apstiprināšanu
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, Dz.Zeltiņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.94 „Par Auces novada domes, pašvaldības administrācijas un pašvaldības
iestāžu vadītāju darba samaksas nolikuma apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

40.§
Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2
„Par Auces novada pašvaldības 2011. gada budžetu” apstiprināšanu
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis, A.Lerhs, Dz.Zeltiņš)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, B.Kārkla, V.Keršus, L.Marcinkus, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels), PRET – 1
(Dz.Zeltiņš), ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.95 „Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Par Auces
novada pašvaldības 2011. gada budžetu” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.30.

Sēdes vadītājs

_________________________

G.Kaminskis

Sēdes protokolētāja

________________________

E.Lintiņa

Protokols parakstīts 25.02.2011.

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 23.februārī

Nr. 57
(prot.Nr.2, 2.§)

Par Bēnes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un
69. pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
2

Iecelt Algerdu Miksi, personas kods ******-*****, par Bēnes pagasta pārvaldes vadītāju no
2011.gada 1.marta.

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 23.februārī

Nr. 58
(prot.Nr.2, 3.§)

Par Auces novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistros iekļauto datu precizēšanu

Pamatojoties uz Auces novada pašvaldības 23.09.2009. saistošo noteikumu Nr.8 „Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 5.punktu, kas nosaka, ka katru gadu pēc stāvokļa uz
1.janvāri Auces novada dome pieņem lēmumu par palīdzības reģistrā iekļauto datu precizēšanu
un personu palīdzības kārtas numuru pārreģistrēšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt pārreģistrētos dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrus, saskaņā ar 1.pielikumu un
2.pielikumu.

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 23.februārī

Nr. 66
(prot.Nr.2, 11.§)

Par adrešu un nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā

Precizējot informāciju Vienotajā kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un LR Ministru Kabineta 03.11.2009.
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 17.02.2011. lēmumu (prot.Nr.2), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Piešķirt zemes īpašumam ar kadastra Nr.46640020152 adresi – „Gravas”, Īles pag., Auces
nov., LV-3716. (grafiskais pielikums)

2.

Piešķirt zemes īpašumam ar kadastra Nr.46940020193, platība 2,0 ha, nosaukumu –
„Vērses”, Vītiņu pag., Auces nov. (grafiskais pielikums)

3.

Piešķirt zemes īpašumam ar kadastra Nr.46500010251, platība 0,03 ha, un uz tā esošai
būvei ar kadastra apzīmējumu 46500010251001 adresi – „TP-6909”, Bēnes pag., Auces
nov.,
LV-3711. (grafiskais pielikums)
Zemesgabalam 0,03 ha platībā, kadastra Nr.46500010251, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM kods – 1201).

4.

Piešķirt zemes īpašumam ar kadastra Nr.46900040261, platība 0,048 ha, un uz tā esošai
būvei ar kadastra apzīmējumu 46900040261001 adresi – „TP-5390”, Ukri, Ukru pag.,
Auces nov., LV-3729. (grafiskais pielikums)
Zemesgabalam 0,048 ha platībā, kadastra Nr. 46900040261, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM kods – 1201).

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 23.februārī

Nr. 67
(prot.Nr.2, 12.§)

Par Auces novada domes 2010.gada 20.decembra lēmuma
„Par adrešu piešķiršanu telpu grupām Auces pilsētā” (protokols Nr.12, 8.§) precizēšanu

Pamatojoties uz LR Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” un saskaņā ar Auces novada domes Attīstības, plānošanas un vides
komitejas 17.02.2011. lēmumu (protokols Nr.2), Auces novada dome NOLEMJ:
Precizēt Auces novada domes 2010.gada 20.decembra lēmumu „Par adrešu piešķiršanu telpu
grupām Auces pilsētā” (protokols Nr.12, 8.§), izsakot to šādā redakcijā:
„Mainīt adreses sekojošām telpu grupām:
1) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707001002 – no Kalna iela 3-3, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Kalna iela 3-2, Auce, Auces nov., LV-3708;
2) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707001003 – no Kalna iela 3-4, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Kalna iela 3-3, Auce, Auces nov., LV-3708;
3) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707001004 – no Kalna iela 3-5, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Kalna iela 3-4, Auce, Auces nov., LV-3708;
4) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707001005 – no Kalna iela 3-6, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Kalna iela 3-5, Auce, Auces nov., LV-3708;
5) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707001006 – no Kalna iela 3-8, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Kalna iela 3-6, Auce, Auces nov., LV-3708;
6) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707001007 – no Kalna iela 3-9, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Kalna iela 3-7, Auce, Auces nov., LV-3708;
7) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707002001 – no Kalna iela 3-10, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Kalna iela 3A-1, Auce, Auces nov., LV-3708;
8) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707002002 – no Kalna iela 3-11, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Kalna iela 3A-2, Auce, Auces nov., LV-3708;
9) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707002003 – no Kalna iela 3-12, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Kalna iela 3A-3, Auce, Auces nov., LV-3708;
10) telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 46050070707002004 – no Kalna iela 3-13, Auce,
Auces nov., LV-3708, uz Kalna iela 3A-4, Auce, Auces nov., LV-3708.”.

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 23.februārī

Nr. 68
(prot.Nr.2, 13.§)

Par Auces novada domes 2009.gada 16.decembra sēdes
lēmuma (protokols Nr.10, 2.§) pielikuma precizēšanu
Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, otrās daļas 1.punktu, un 4.1panta trešo daļu,
un LR likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Precizēt Auces novada domes 2009.gada 16.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr.10, 2.§)
pielikumu Nr.5, saskaņā ar pielikumu.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

PIELIKUMS
Auces novada domes
2011.gada 23.februāra
sēdes lēmumam Nr.68
(protokols Nr.2, 13.§.)
Auces novada pašvaldībai piekritīgā zeme Auces pilsētā,
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 1.punktu
N.p.k.
1

Teritorija
2

Īpašuma kadastra Nr.
3

Īpašuma nosaukums
4

Zemes vienības statuss
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce

46 050 131 315
46 050 090 911
46 050 090 906
46 050 151 502
46 050 151 503
46 050 161 605
46 050 464 611
46 050 090 909
46 050 090 918
46 050 383 810
46 050 444 406
46 050 434 331
46 050 070 709
46 050 121 208
46 050 080 811
46 050 090 914
46 050 111 110
46 050 101 003
46 050 101 004
46 050 202 033
46 050 090 910
46 050 272 705
46 050 060 607

Amatnieku iela 3
Aspazijas laukums 4
Aspazijas laukums 6
Ausmas iela 3
Ausmas iela 5
Bēnes iela 9
Jaunā iela 8
Jelgavas iela 1
Jelgavas iela 1A
Jura Mātera iela 11
Jura Mātera iela 13
Jura Mātera iela 32a
Kalna iela 1A
Kapsētas iela 11 ( kapliča)
Miera iela 10
Miera iela 16
Miera iela 13
Miera iela 29A
Miera iela 29B
Oskara Kalpaka iela 26
Raiņa iela 4
Raiņa iela 6
Raiņa iela 12

pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme

NĪLM kods*
6
701
902
801
908
901
1001
701
903
901
901
901
901
1002
907
902
701
908
901
1001
1101
902
801
903

Platība, ha
7
0.3067
0.1432
0.737
0.66
0.4463
0.7725
0.1595
0.3966
0.3518
3.7952
0.8645
1.57
0.0531
1.0055
0.1076
0.15
0.1889
0.4161
0.3705
0.105
0.2153
0.0069
0.0981

19
24
25
26
27

Auce
Auce
Auce
Auce

46 050 050 513
46 050 060 606
46 050 474 703
46 050 474 705

Raiņa iela 13
Raiņa iela 14
Tehnikas iela 15
Tehnikas iela 11

pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme

801
908
1201
1001

0.0205
0.074
0.716
0.4454

1
28
29
30
31
32

2
Auce
Auce
Auce
Auce
Auce

3
46 050 484 805
46 050 484 806
46050060616
46050030314
46050080810

4
Tehnikas iela 12
Tehnikas iela 2
Miera iela 4B
Raiņa iela 33A
Kalna iela 12

5
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme
pašvaldībai piekritīgā zeme

6
902
701
1001
1201
902

7
0.9625
0.3901
0.0585
0.0613
0.09

* - NĪLM:

0701 - vienstāva un divstāvu daudzdīvokļu māju apbūve;
0902 - ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve;
0908 - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve;
0801 - komercdarbības objektu apbūve;
0901 - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve;
1001 - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve;
0903 - valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve;
1002 - noliktavu apbūve;
0907 - kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve;
1201 - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrī. būvju apbūve

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 23.februārī

Nr. 69
(prot.Nr.2, 14.§)

Par zemes piederību Auces novada pašvaldībai
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Latvijas Valsts vēstures arhīva 11.08.1995. izziņu
Nr.4-JP-38197/I un saskaņā ar Auces novada domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas
17.02.2011. lēmumu (protokols Nr.2), Auces novada dome NOLEMJ:
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, Auces novada pašvaldībai pieder zemes vienība Auces
pilsētā:
– Raiņa iela 5, Auce, Auces novads, kadastra Nr.46050050509, platība 3277 m2.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.februārī

Nr.70
(prot.Nr.2, 15.§)

Par zemes piekritību valstij
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta 1.daļas 4.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemesgabals Raiņa ielā 43, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr.46050515105, platība
3162 m2, piekrīt valstij.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.februārī

Nr.71
(prot.Nr.2, 16.§)

Par nekustamo īpašumu datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā

Precizējot informāciju Vienotajā kadastra informācijas sistēmā un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 17.pantu, LR likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu un
saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas 17.02.2011. lēmumu
(prot.Nr.2), Auces novada dome NOLEMJ:
Precizēt zemes vienību platības Auces novadā:
-

„Pagasta zeme pie Laukiem”, Ukru pagasts, Auces nov., kadastra Nr.46900020144, no
10,0 ha uz 13,5 ha;

-

Zemgales iela 8A, Auce, Auces nov., kadastra Nr.46050242427, no 2693 m2 uz 2116 m2.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
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2011.gada 23.februārī

Nr.72
(prot.Nr.2, 17.§)

Par zemes īpašumu sadalīšanu, adrešu piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu Auces novadā

Pamatojoties uz Akciju sabiedrības „Sadales tīkls” Dienvidu reģiona 17.01.2011. vēstuli
Nr.30R3A0-01.03/87, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, LR Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” un Auces novada domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas
17.02.2011. lēmumu (prot.nr.2), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atdalīt no zemesgabala Tehnikas iela, kadastra Nr.46050474709, kopplatība 2890 m2,
zemesgabalu 100 m2 platībā, bez kadastra numura.
Piešķirt adresi zemesgabalam 100 m2 platībā, bez kadastra numura un uz tā esošai būvei ar
kadastra apzīmējumu 46050474709001 – Tehnikas iela 13B, Auce, Auces nov., LV-3708.
(grafiskais pielikums)
Zemesgabalam Tehnikas iela 13B, Auce, Auces nov., LV-3708, 100 m2 platībā, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM
kods – 1201).
Noteikt Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemesgabala Tehnikas iela, kadastra
Nr.46050474709, platību 2790 m2.
Zemesgabalam Tehnikas iela, kadastra Nr.46050474709, platība 2790 m2, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods – 1101).

2.

Atdalīt no zemesgabala „Šalkas-Jaunā māja 1”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46500020116, kopplatība 0,5 ha, zemesgabalu 0,005 ha platībā, bez kadastra numura.
Piešķirt adresi zemesgabalam 0,005 ha platībā, bez kadastra numura un uz tā esošai būvei ar
kadastra apzīmējumu 46500020116001 – „TP-5399”, Vecmiķeļi, Bēnes pag., Auces nov.,
LV-3711. (grafiskais pielikums)
Zemesgabalam „TP-5399”, Vecmiķeļi, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711, 0,005 ha platībā,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
(NĪLM kods – 1201).
Noteikt Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemesgabala „Šalkas-Jaunā māja 1”, Bēnes
pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500020116, platību 0,495 ha.
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Zemesgabalam „Šalkas-Jaunā māja 1”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.46500020116, platība 0,495 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(NĪLM kods – 1101).
3.

Atdalīt no zemesgabala Jura Mātera iela 15, Auce, Auces novads, kadastra Nr.46050444411,
kopplatība 1115 m2, zemesgabalu 50 m2 platībā, bez kadastra numura.
Piešķirt adresi zemesgabalam 50 m2 platībā, bez kadastra numura un uz tā esošai būvei ar
kadastra apzīmējumu 46050444411001 – Jura Mātera iela 15C, Auce, Auces nov., LV-3708.
(grafiskais pielikums)
Zemesgabalam Jura Mātera iela 15C, Auce, Auces novads, 50 m2 platībā, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM
kods – 1201).
Noteikt Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemesgabala Jura Mātera iela 15, Auce, Auces
novads, kadastra Nr.46050444411, platību 1065 m2.
Zemesgabalam Jura Mātera iela 15, Auce, Auces novads, kadastra Nr.46050444411, platība
1065 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu
apbūve (NĪLM kods – 0908).

4.

Atdalīt no zemesgabala Jura Mātera iela 11, Auce, Auces novads, kadastra
Nr. 46050383810, kopplatība 37952 m2, zemesgabalu 50 m2 platībā, bez kadastra numura.
Piešķirt adresi zemesgabalam 50 m2 platībā, bez kadastra numura un uz tā esošai būvei ar
kadastra apzīmējumu 46050383810002 – Jura Mātera iela 11D, Auce, Auces nov.,
LV-3708. (grafiskais pielikums)
Zemesgabalam Jura Mātera iela 11D, Auce, Auces novads, 50 m2 platībā, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM
kods – 1201).
Noteikt Auces novada pašvaldībai piekrītošā zemesgabala Jura Mātera iela 11, Auce, Auces
novads, kadastra Nr. 46050383810, platību 37902 m2.
Zemesgabalam Jura Mātera iela 11, Auce, Auces novads, kadastra Nr. 46050383810, platība
1065 m2, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
(NĪLM kods – 0901).

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.februārī

Nr.73
(prot.Nr.2, 18.§)

Par nekustamā īpašuma „Gobu mežs” lietošanas mērķa noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9.panta pirmo daļu un Auces novada domes Attīsrtības, plānošanas un vides komitejas
17.02.2011. lēmumu (prot.Nr.2), Auces novada dome NOLEMJ:
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes īpašumam „Gobu mežs”, Īles pagasts, Auces
novads, kadastra Nr.46640020214, platība 18,0 ha, – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201).
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Nr.74
(prot.Nr.2, 19.§)

Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabala
„Ziediņi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanai
Auces novada dome ir izskatījusi ************** 10.02.2011. iesniegumu par
zemesgabala „Ziediņi”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta
izstrādi.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatē:
1. ************ vēlas sadalīt nekustamā īpašuma „Ziediņi”, Bēnes pagastā, Auces
novadā, kadastra Nr.46500040050, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46500040080 divās
daļās, atbilstoši šī lēmuma pielikumam.
2. Nekustamais īpašums „Ziediņi” pieder ************ un sastāv no diviem zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 46500040050 un 46500040080 ar kopplatību 39,1 ha.
************** īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Bēnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.250.
3. Saskaņā ar Bēnes pagasta teritorijas plānojumu, Auces novada domes lēmumiem,
citiem normatīvajiem aktiem būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas
politikas jomā, zemes īpašuma „Ziediņi” teritorijai nav paredzēta detālplānojuma izstrāde.
4. Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un vadoties no Zemes ierīcības
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu
izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un šī paša likuma 9.panta
noteikumiem, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu Zemes ierīcības likuma 8.pantā
minētajiem zemes ierīcības darbiem izstrādā attiecībā uz tām teritorijām, kurām normatīvie akti
vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi, zemes īpašuma
„Ziediņi” sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
5. Savukārt saskaņā ar LR Ministru Kabineta 23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punkta nosacījumiem, zemes ierīcības projekta
izstrādes procesā vietējā pašvaldība:
1) pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem;
2) nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja
projekta risinājumi skar to intereses;
3) nosaka prasības grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni;
4) var uzdot konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus;
5) var paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas virszemes vai apakšzemes
komunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas;
6) var noteikt projekta izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus.
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6. Saskaņā ar šo pašu noteikumu 20.punkta nosacījumiem, zemes ierīcības projektu
saskaņo ar šādām institūcijām:
1) Lauku atbalsta dienestu – ja projekta teritorijā ir lauksaimniecības polderi;
2) valsts akciju sabiedrību "Latvijas valsts ceļi" – ja paredzēts zemes vienībai nodrošināt jaunu
piekļūšanas iespēju valsts autoceļam;
3) Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrāciju, bet, ja tāda nav izveidota, ar Valsts vides
dienesta reģionālo vides pārvaldi – ja projekta teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas;
4) publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju – ja zemes vienība robežojas ar
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslu vai paredzēts izveidot
jaunu pieslēgumu publiskās lietošanas dzelzceļam;
5) Satiksmes ministriju – ja projekta teritorijā atrodas valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka
teritorija.
7. Vadoties no minētā tiesiskā regulējuma un faktiskās situācijas:
1) zemes ierīcības projekts ir saskaņojams ar Auces novada būvvaldi;
2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc
brīvas izvēles atbilstoši LR Ministru Kabineta 23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 24.punkta nosacījumiem.
Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Zemes ierīcības
likuma 5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un LR Ministru Kabineta
23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9., 10.
11.punktiem, un saskaņā ar Auces novada Attīstības, plānošanas un vides komitejas 17.02.2011.
lēmumu (protokols Nr.2), Auces novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt par nepieciešamu zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Ziediņi”, Bēnes
pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46500040050, vienības ar kadastra apzīmējumu
46500040080, sadalīšanai divās daļās atbilstoši šim lēmuma pievienotajam grafiskajam
pielikumam, ievērojot sekojošus nosacījumus:
1) zemes ierīcības projekts ir izstrādājams atbilstoši Zemes ierīcības likumam un LR Ministru
Kabineta 23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
nosacījumiem un saskaņojams ar Auces novada būvvaldi;
2) projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc
brīvas izvēles atbilstoši LR MK 23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 24.punkta nosacījumiem.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese:
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.februārī

Nr.75
(prot.Nr.2, 20.§)

Par nekustamā īpašuma „Lauri”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu
Auces novada dome ir izskatījusi zemes īpašuma „Lauri”, Vītiņu pagasts, Auces novads
kopīpašnieku
**************
un
**************pilnvarotās
personas
**************2011.gada 16.novembra iesniegumu par zemes īpašuma „Lauri”, Vītiņu
pagasts, Auces novads, sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Auces novada dome konstatēja:
1. **************un ************** vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „Lauri”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.46940050122, divās daļās.
2. Nekustamais īpašums „Lauri” pieder ************** un **************, un sastāv no
viena zemes gabala ar kadastra Nr.46940050122 ar kopplatību 1,95 ha. **************un
**************īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000167042.
3. Auces novada dome ar 2010.gada 20.decembra sēdes lēmumu „Par zemes ierīcības projekta
izstrādi zemesgabala „Lauri”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanai” (prot.Nr.12, 14.§.)
ir pieņēmusi lēmumu izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lauri”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 46940050122, sadalīšanai.
4. Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis VSIA ”Latvijas valsts mērnieks”, projekts saskaņots
Auces novada būvvaldē.
5. Zemes ierīcības projekts paredz :
5.1. sadalīt nekustamā īpašuma „Lauri”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, zemesgabalu ar
kadastra apzīmējumu 46940050122, divās daļās, atdalot no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 46940050122 vienu zemes gabalu, pēc sadales izveidojot 0,93 ha lielu
paliekošo zemes vienību, kadastra apzīmējums 46940050122 (perspektīvais zemes
lietošanas mērķis un kods – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101), kuram piekļuve tiek paredzēta pa servitūta ceļu, un 1,02 ha
lielu atdalīto zemes gabalu bez kadastra apzīmējuma (perspektīvais zemes lietošanas
mērķis un kods – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods
0101), kuram piekļuve tiek paredzēta pa pašvaldības ceļu;
5.2. noteikt atdalītajai zemes vienībai 1,02 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību
apgrūtinājumus:
- 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,02 ha;
- 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem –
0,10 ha;
- 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem –
0,22 ha.

29

Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim lēmumam pievienoto
zemes ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma), pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, LR Ministru Kabineta 23.12.2007. noteikumu Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 10., 11. un 12.punktiem un LR Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumiem
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

4.

5.

Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma), sadalot nekustamā
īpašuma „Lauri”, Vītiņu pagasts, Auces novads, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu
46940050122 divos atsevišķos zemesgabalos, piešķirot sadalītajiem nekustamajiem
īpašumiem sekojošus nosaukumus:
1.1. paliekošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas zemes vienības:
kadastra apzīmējums 46940050122, atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Lauri”, Vītiņu
pagasts, Auces novads;
1.2. atdalītajam nekustamajam īpašumam bez kadastra apzīmējuma, kopējā zemes platība 1,02 ha, piešķirt nosaukumu – „Lapsēni”, Vītiņu pagasts, Auces novads.
Zemesgabalam „Lapsēni”, Vītiņu pagasts, Auces novads, bez kadastra apzīmējuma, kopējā
zemes platība 1,02 ha, noteikt sekojošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu paliekošajai zemes vienībai
„Lauri”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums 46940050122:
- 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem –
0,03 ha.
Noteikt atdalītajai zemes vienībai „Lapsēni”, Vītiņu pagasts, Auces novads, bez kadastra
apzīmējuma, 1,02 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
- 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0,02 ha;
- 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem –
0,10 ha;
- 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem –
0,22 ha.
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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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.februārī

Nr.76
(prot.Nr.2, 21.§)

Par inženierbūvju nodošanu apsaimniekošanā SIA „Bēnes nami”

Izskatot Auces novada domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas iesniegto
lēmumprojektu par atsevišķu inženierbūvju nodošanu apsaimniekošanā Auces novada
pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Bēnes nami”, lai nodrošinātu kvalitatīvu komunālo
pakalpojumu sniegšanu Bēnes vidusskolai, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27. punktu,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Nodot SIA „Bēnes nami” apsaimniekošanā sekojošas Auces novada pašvaldībai piederošās
inženierbūves:
1.1. kanalizācijas tīklu pie Bēnes vidusskolas (garums 285 metri), kopējā bilances vērtība
LVL 455.00;
1.2. kanalizācijas kontrolaku pie Bēnes vidusskolas, bilances vērtība LVL 181.00.
Noslēgt ar SIA „Bēnes nami” apsaimniekošanas līgumu par lēmumā minēto inženierbūvju
apsaimniekošanu (līguma projekts pielikumā).
Uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram Aldim Lerham nodrošināt lēmuma
izpildi.
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LĒMUMS
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2011.gada 23.februārī

Nr.77
(prot.Nr.2, 22.§)

Par piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda projektu konkursā
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumu Nr.962 „Noteikumi
par
darbības
programmas
„Cilvēkresursi
un
nodarbinātība”
papildinājuma
1.5.2.2.3.apakšaktivitāti „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības
politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanai”” un ņemot vērā Attīstības plānošanas un vides pastāvīgās komitejas 17.02.2011.
lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Piedalīties projektu konkursā un iesniegt Sabiedrības integrācijas fonda sekretariātā
projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai.

2.

Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski parakstīt ar projekta
iesniegšanu un realizāciju saistītos dokumentus, viņa prombūtnes gadījumā – Auces novada
domes priekšsēdētāja vietnieku.
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LĒMUMS
Aucē
2011.gada 23.februārī

Nr.78
(prot.Nr.2, 23.§)

Par Auces novada pašvaldības 2011.gada 26.janvāra
saistošo noteikumu Nr. 1 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtība” precizēšanu
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.02.2011.
atzinumu Nr.17-1e/1311 par Auces novada pašvaldības 26.01.2011. saistošajiem noteikumiem
Nr.1 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta f) apakšpunktu, 16.punktu, 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
16.punktu, 45.panta trešo daļu, 46. panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Precizēt Auces novada pašvaldības 2011.gada 26.janvāra saistošos noteikumus Nr.1
„Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”:
1.1. Aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus „Izglītības nodaļa” ar vārdiem „Izglītības,
kultūras un sporta nodaļa”;
1.2. Izteikt saistošo noteikumu II. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„II. Licences saņemšanas un anulēšanas kārtība”;
1.3. Svītrot saistošo noteikumu III. nodaļu „Licencēšanas komisija un tās kompetence”;
1.4. Papildināt saistošo noteikumu II. nodaļu ar 11.punktu šādā redakcijā:
„11. Jautājumu par licences izsniegšanu, pārreģistrēšanu vai anulēšanu, atteikumu
izsniegt licenci izskata un lēmumu pieņem Auces novada domes priekšsēdētāja
izveidota licencēšanas komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā. Komisijas darbojas saskaņā ar
Auces novada domes apstiprinātu nolikumu.”;
1.5. Papildināt saistošo noteikumu II .nodaļu ar 12.punktu šādā redakcijā:
„12. Licenci izsniedz uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem.”;
1.6. Papildināt saistošo noteikumu II. nodaļu ar 13.punktu šādā redakcijā:
„13. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pašvaldības teritorijā licencēto izglītības
programmu īstenošanu. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbild licences
īpašnieks.”;
1.7. Papildināt saistošo noteikumu II. nodaļu ar 14.punktu šādā redakcijā:
„14. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:
14.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām;
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14.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa vai maldinoša informācija;
14.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst programmas nosaukumam
un mērķim vai spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
14.4. vietas un aprīkojuma apraksts vai personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās
izglītības programmas īstenošanai.”;
1.8. Papildināt saistošo noteikumu II. nodaļu ar 15.punktu šādā redakcijā:
„15. Ja komisija lēmumā norādījusi trūkumus, kuru dēļ ir atteikts izsniegt licenci, tad,
pēc to novēršanas, iesniedzējs var atkārtoti iesniegt Izglītības programmu
licencēšanai.”;
1.9. Papildināt saistošo noteikumu II. nodaļu ar 16.punktu šādā redakcijā:
„16. Komisija ir tiesīga anulēt agrāk izsniegto licenci vai pieņemt lēmumu par
atteikumu izsniegt licenci, ja:
16.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto
interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu;
16.2. iesniegtie dokumenti neatbilst LR likumdošanai un normatīvo aktu prasībām;
16.3. ir sniegtas nepatiesas ziņas;
16.4. licences īpašnieka darbība neatbilst LR likumdošanai un normatīvo aktu
prasībām;
16.5. tiek īstenota cita, licencē neminēta programma;
16.6. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā
konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
16.7. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie kadri un finansiālie resursi nenodrošina
kvalitatīvu programmas īstenošanu;
16.8. programma tiek īstenota nekvalitatīvi;
16.9. izglītības iestāde vai juridiskā persona tiek likvidēta.”;
1.10. Papildināt saistošo noteikumu II. nodaļu ar 17.punktu šādā redakcijā:
„17. Par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts rakstiski ne vēlāk kā
5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.”;
1.11. Papildināt saistošo noteikumu II. nodaļu ar 18.punktu šādā redakcijā:
„18. Licences anulēšanas gadījumā programmas īstenošana jāpārtrauc likumdošanas
noteiktā kārtībā.”;
1.12. Papildināt saistošo noteikumu II. nodaļu ar 19.punktu šādā redakcijā:
„19. Ar lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas brīdi izsniegtā licence zaudē
spēku.”;
1.13. Papildināt saistošo noteikumu II. nodaļu ar 20.punktu šādā redakcijā:
„20. Informāciju par licences anulēšanu komisijas sekretārs publicē pašvaldības un
mājas lapā www.auce.lv ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā
komisijas lēmuma pieņemšanas.”;
1.14. Papildināt saistošo noteikumu II. nodaļu ar 21.punktu šādā redakcijā:
„21. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences pārreģistrāciju, ja, pamatojoties
uz sniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas, vai licences
termiņa pagarināšanu uz jaunu termiņu, pamatojoties uz jaunu pieprasītāja
iesniegumu, kam pievienojami Pārreģistrācijas šajos notikumos uzskaitītie dokumenti
un arī izsniegtās licences oriģināls.”,
1.15. Papildināt saistošo noteikumu II. nodaļu ar 22.punktu šādā redakcijā:
„22. Licences paraugu apstiprina Auces novada dome (pielikums Nr.2).”;
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1.16. Papildināt saistošo noteikumu II. nodaļu ar 23.punktu šādā redakcijā:
„23. Licenci paraksta licencēšanas komisijas priekšsēdētājs.”;
1.17. Papildināt saistošo noteikumu II. nodaļu ar 24.punktu šādā redakcijā:
„24. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad komisija pieņēmusi lēmumu par
licences izsniegšanu.”;
1.18. Papildināt saistošo noteikumu II. nodaļu ar 25.punktu šādā redakcijā:
„25. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu
un pēc apliecinoša dokumenta uzrādīšanas par licences maksas ieskaitīšanu
pašvaldības budžetā.”;
1.19. Izteikt saistošo noteikumu III. nodaļu šādā redakcijā:
„III. Noslēguma noteikumi
26. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Auces novada domē. Auces novada domes
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
27. Par šo noteikumu neievērošanu iestājas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētā
atbildība.”
2.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtība” galīgajā redakcijā (pielikumā).

3.

Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai rakstveidā un elektroniskā veidā.

4.

Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas
Auces novada domes bezmaksas informatīvajā izdevumā „Auces novada vēstis”.

5.

Saistošo noteikumu pilnu tekstu publicēt Auces novada domes bezmaksas informatīvajā
izdevumā „Auces novada vēstis”, Auces novada domes mājas lapā internetā www.auce.lv
un izvietot redzamā vietā Auces novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.

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

2011.gada 23.februārī

Aucē

Saistošie noteikumi Nr. 1
APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2011.gada 23.februāra
lēmumu Nr.78
(prot.Nr.2, 23.§)

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
11.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu,
16.punktu, 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
16..punktu, 46. panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Auces novada pašvaldība īsteno Latvijas
Republikas Izglītības likuma 46. pantā un 47. pantā noteikto pašvaldības kompetenci izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām (kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu
reģistrā) interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.
2. Šie saistošie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības
programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas,
izsniegšanas atteikuma vai par licences anulēšanu pieņemšanas kārtību, licences termiņa
pagarināšanas kārtību, maksu par licences izsniegšanu un citu šajos noteikumos minēto
darbību veikšanas kārtību.
3. Šajos noteikumos noteikto fizisko un juridisko personu licencēšanu nodrošina Auces
novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisija (turpmāk tekstā - komisija).
II. Licences saņemšanas un anulēšanas kārtība
4. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam - juridiskajai personai Auces novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti:
4.1. Noteikta parauga rakstveida iesniegumu (paraugs 1.pielikumā);
4.2. Pieteikumam jāpievieno:
4.2.1. reģistrācijas apliecības kopija,
4.2.2. statūtu kopija,
4.2.3. nodokļu maksātāja apliecības kopija,
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4.2.4. jānorāda vieta, kur tiks realizēta izglītības programma, un jāiesniedz
dokumentu kopija, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas
īstenošanai,
4.2.5. licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas
nosaukumu, apjomu ( stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas ilgumu
(stundās), programmas saturu (tematiskais plāns), programmas īstenošanas valodu,
programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts
pēc sekmīgas programmas apguves, licencējamās izglītības programmas īstenošanai
nepieciešamā personāla saraksts,
5. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam - fiziskai personai Auces novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti:
5.1. Noteikta parauga rakstveida iesniegumu (paraugs 1.pielikumā);
5.2. Pieteikumam jāpievieno:
5.2.1. privātprakses (ja reģistrēta privātprakse) sertifikāta kopija, kuru izsniegusi
Izglītības un Zinātnes ministra apstiprināta sertifikācijas komisija;
5.2.2. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās nodokļu maksātāja apliecības kopija
vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (ja fiziskā persona reģistrējusies kā
individuālais komersants);
5.2.3. licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas
nosaukumu, apjomu ( stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas ilgumu
(stundās), programmas saturu (tematiskais plāns), programmas īstenošanas valodu,
programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts
pēc sekmīgas programmas apguves, licencējamās izglītības programmas īstenošanai
nepieciešamā personāla saraksts.
6. Ja rodas neskaidrības, komisija ir tiesīga pieprasīt programmas īstenošanai
nepieciešamā personāla CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vai citus dokumentus,
norādot termiņu to iesniegšanai.
7. Auces novada pašvaldība licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu īstenošanai izsniedz, nosakot šādu maksu:
7.1. par licences izsniegšanu – Ls 20,00 (divdesmit lati), tai skaitā PVN;
7.2. par licences derīguma termiņa pagarināšanu – Ls 5,00 (pieci lati), tai skaitā PVN;
7.3. par licences dublikāta izsniegšanu – Ls 10,00 (desmit lati), tai skaitā PVN.
8. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai,
komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē licences pieprasītāju, piecu darba dienu laikā
pēc komisijas sēdes, kurā pieņemts lēmums par jautājuma izskatīšanas atlikšanu, licences
pieprasītājam tiek nosūtīts rakstisks paziņojums, kurā norādīta vajadzīgā informācija vai
dokumenti. Pieprasītā informācija vai nepieciešamie dokumenti ir jāiesniedz 15 darba dienu
laikā. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija netiek iesniegta, pieteikums netiek izskatīts
un to nosūta atpakaļ pieprasītājam.
9. Komisija programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc
pieteikuma un visu nepieciešamo un pieprasīto dokumentu saņemšanas. Komisija izskata
dokumentus un pieņem lēmumu par licences piešķiršanu vai sagatavo motivētu rakstisku
atteikumu ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.
10. Licences īpašniekam ir pienākums informēt Auces novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta nodaļu par izmaiņām dokumentos, kas bijuši par pamatu licences
saņemšanai ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no izmaiņu izdarīšanas dienas.
11. Jautājumu par licences izsniegšanu, pārreģistrēšanu vai anulēšanu, atteikumu izsniegt
licenci izskata un lēmumu pieņem Auces novada domes priekšsēdētāja izveidota licencēšanas
komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā. Komisijas darbojas saskaņā ar Auces novada domes
apstiprinātu nolikumu.
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12. Licenci izsniedz uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem.
13. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pašvaldības teritorijā licencēto izglītības programmu
īstenošanu. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbild licences īpašnieks.
14. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:
14.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām;
14.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa vai maldinoša informācija;
14.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst programmas nosaukumam
un mērķim vai spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
14.4. vietas un aprīkojuma apraksts vai personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās
izglītības programmas īstenošanai.
15. Ja komisija lēmumā norādījusi trūkumus, kuru dēļ ir atteikts izsniegt licenci, tad, pēc
to novēršanas, iesniedzējs var atkārtoti iesniegt Izglītības programmu licencēšanai.
16. Komisija ir tiesīga anulēt agrāk izsniegto licenci vai pieņemt lēmumu par atteikumu
izsniegt licenci, ja:
16.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto
interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu;
16.2. iesniegtie dokumenti neatbilst LR likumdošanai un normatīvo aktu prasībām;
16.3. ir sniegtas nepatiesas ziņas;
16.4. licences īpašnieka darbība neatbilst LR likumdošanai un normatīvo aktu
prasībām;
16.5. tiek īstenota cita, licencē neminēta programma;
16.6. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā
konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
16.7. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie kadri un finansiālie resursi nenodrošina
kvalitatīvu programmas īstenošanu;
16.8. programma tiek īstenota nekvalitatīvi;
16.9. izglītības iestāde vai juridiskā persona tiek likvidēta.
17. Par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts rakstiski ne vēlāk kā
5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.
18. Licences anulēšanas gadījumā programmas īstenošana jāpārtrauc likumdošanas
noteiktā kārtībā.
19. Ar lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas brīdi izsniegtā licence zaudē spēku.
20. Informāciju par licences anulēšanu komisijas sekretārs publicē pašvaldības un mājas
lapā www.auce.lv ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma
pieņemšanas.
21. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences pārreģistrāciju, ja, pamatojoties uz
sniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas, vai licences termiņa
pagarināšanu uz jaunu termiņu, pamatojoties uz jaunu pieprasītāja iesniegumu, kam
pievienojami Pārreģistrācijas šajos notikumos uzskaitītie dokumenti un arī izsniegtās licences
oriģināls.
22. Licences paraugu apstiprina Auces novada dome (pielikums Nr.2).
23. Licenci paraksta licencēšanas komisijas priekšsēdētājs.
24. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad komisija pieņēmusi lēmumu par
licences izsniegšanu.
25. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu un pēc
apliecinoša dokumenta uzrādīšanas par licences maksas ieskaitīšanu pašvaldības budžetā.
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III. Noslēguma noteikumi
26. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Auces novada domē. Auces novada domes
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
27. Par šo noteikumu neievērošanu iestājas Latvijas Republikas normatīvajos aktos
paredzētā atbildība.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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1.pielikums
Auces novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

Auces novada pašvaldības
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijai
/juridiskās personas nosaukums/
/amats, vārds, uzvārds/

PIETEIKUMS
Lūdzu izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības programmai (programmām)

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/
Organizācijas nosaukums /
fiziskās personas vārds, uzvārds
Personas kods/ reģistrācijas numurs
Deklarētā dzīves vietas adrese/ organizācijas
juridiskā adrese
Programmas realizēšanas adrese
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)
Tālruņa Nr.
e-pasta adrese
Pielikumā:
Visām programmām kopīgi (atzīmē dokumentu pieņēmējs):
c Dokuments par nodrošinājumu ar telpām programmas realizācijai;
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c Saskaņojums ar sporta veidu federācijām (savienību, asociāciju), ja programma sporta
jomā saistīta ar noteiktiem sporta veidiem;
c LR Uzņēmuma reģistrā izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija;
c Uzņēmuma statūtu kopija, kur viens no minētajiem darbības veidiem ir izglītība, tai skaitā
pieaugušo izglītība;
c VID izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un pilnīgu norēķināšanos ar valsts
budžetu;
c Fiziskām personām – iepriekšējā darba gaitu apraksts (CV);
c Fiziskām personām – privātprakses sertifikāts;
c Juridiskām personām – pilnvara licences saņemšanai;
c Pēc programmas apguves izsniedzamā dokumenta paraugs;
Par katru licencējamo programmu atsevišķi:
1.Pieaugušo neformālās izglītības programma, kas sastāv no:
c mērķa,
c mērķa auditorijas,
c uzdevumiem,
c programmas ilguma (stundās),
c programmas satura,
c plānotiem rezultātiem,
c programmas realizācijai nepieciešamā tehniskā un materiālā nodrošinājuma.
2.

c Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts,
c personāla CV,
c izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

(paraksts)
(datums)

Domes priekšsēdētājs

(paraksts atšifrējums)

Gints Kaminskis
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2.pielikums
Auces novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA
LICENCE nr. «Licences_Nr»
Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai

Izdota «Licences_pieprasītājs»
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
«Reģ_Nr »
(reģistrācijas Nr. – juridiskajai personai, personas kods – fiziskai personai)

«Programmas_nosaukums»
(«Stundu_sk» stundas)
(«mērķauditorija»)
īstenošanu
Juridiskā adrese: «Juridiskā_adrese»;
programmas īstenošanas vieta: «Vieta_»
(izglītības programmas īstenošanas vieta un juridiskā adrese)

Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 200... . gada "...". .................. sēdē Nr. .....,
protokola Nr. ........ .
Licence derīga līdz ___________________________
Licences izsniegšanas datums: __________________
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijas vadītājs:__________________ /
Z.v.

/
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Otra puse licences eksemplāram, kurš paliek Domē.
Licenci Nr.

saņēmu:

___________________________________________________
/Paraksta atšifrējums- amats, vārds, uzvārds/

«Gads». gada «Datums». «Mēnesis»
(izsniegšanas datums)

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

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

2011.gada 23.februāra Saistošo noteikumu Nr.1
„Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtība”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Pastāvošais tiesiskais regulējums: Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 16.punkts un 47.panta trešā daļa paredz, ka pašvaldība izsniedz
licences interešu izglītības programmu īstenošanai, savukārt Izglītības
likuma 46. panta piektā daļa, ka pašvaldība izsniedz licences
pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, taču
normatīvie akti neregulē kārtību, kādā pašvaldības izsniedz licences
interešu izglītības programmu īstenošanai un licences pieaugušo
neformālās izglītības programmu īstenošanai. Ar saistošo noteikumu
izdošanu tiks noteikta kārtība, kādā Auces novada pašvaldība īsteno
Latvijas Republikas Izglītības likuma 46. pantā un 47. pantā noteikto
pašvaldības kompetenci - izsniegt licences juridiskām un fiziskām
personām (kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā) interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Auces novada pašvaldība
īsteno Latvijas Republikas Izglītības likuma 46. pantā un 47. pantā
noteikto pašvaldības kompetenci - izsniegt licences juridiskām un
fiziskām personām (kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā)
interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai,
kā arī saistošie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu
iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas
kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas, izsniegšanas atteikuma vai
par licences anulēšanu pieņemšanas kārtību, licences termiņa
pagarināšanas kārtību, maksu par licences izsniegšanu un citu šajos
noteikumos minēto darbību veikšanas kārtību.
Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt maksu par licenču
3. Informācija par
izsniegšanu,
licenču derīguma termiņa pagarināšanu un licenču
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu dublikātu izsniegšanu, kuras apmēri nepārsniegs administrēšanai
nepieciešamo līdzekļu apjomu, tādēļ saistošo noteikumu izpildei
netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. Saistošo
noteikumu izpildes nodrošināšanai ir nepieciešams izveidot jaunu
komisiju - Auces novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju, kuras
darbība tiks uzturēta no iekasētajām maksām par licenču izsniegšanu,
licenču derīguma termiņa pagarināšanu un licenču dublikātu
izsniegšanu.
2. Īss projekta satura
izklāsts

44

Sabiedrības mērķgrupa, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi tiesiskais regulējums, ir privātpersonas - fiziskas un juridiskās
personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un
uz sabiedrību
pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlas īstenot interešu un
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi pieaugušo neformālās izglītības programmas. Saistošo noteikumu
pašvaldības teritorijā tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, jo tiks noteikta
publiska, vienota un vienlīdzīga kārtība kādā personas varēs
pašvaldībā saņemt licences interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu īstenošanai. Saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums neradīs mērķgrupai jaunas tiesības, bet nodrošinās
vienlīdzīgas iespējas saņemt licences interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu īstenošanai, uzlabos sabiedrības
informētību par pašvaldības autonomo funkciju un uzdevumu
īstenošanu. Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta pozitīva
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada administratīvajā teritorijā,
sekmējot saimniecisko darbību, izglītības iegūšanu un veicinot
nodarbinātību.
Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
5. Informācija par
piemērošanā, ir:
administratīvajām
Auces novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa, kā
procedūrām
patstāvīgi darbojošās institūcija, kura pieņem dokumentus licenču
saņemšanai;
Auces novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija, kā institūcija,
kura izlemj jautājumus par licenču izsniegšanu, pārreģistrēšanu vai
anulēšanu;
Pašvaldības administrācija un tās amatpersonas (piem., pašvaldības
izpilddirektors, Finanšu nodaļas vadītājs), kā institūcijas, kas savas
kompetences ietvaros ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu
piemērošanu;
Auces novada dome, kā institūcija, kura izskata jautājumus par
Auces novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas pieņemto
lēmumu apstrīdēšanu.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar
6. Informācija par
sabiedrības pārstāvjiem - potenciālajiem licenču saņēmējiem. Pēc
konsultācijām ar
saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta
privātpersonām
izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas
pašvaldības mājaslapā internetā www.auce.lv, saņemto priekšlikumu
vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus,
paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. Plānotais sabiedrības
līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc
projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.auce.lv;
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts
izvērtēt pēc to saņemšanas.

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 23.februārī

Nr.85
(prot.Nr.2, 30.§)

Par Auces novada pašvaldības administrācijas
darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu

Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstu (pielikumā).
Atzīt par spēku zaudējušu Auces novada domes 2010.gada 25.augusta sēdē apstiprināto
Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstu (prot.Nr.8, 27.§).
Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.martā.

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 23.februārī

Nr.86
(prot.Nr.2, 31.§)

Par Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu

Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Apstiprināt Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstu.
Atzīt par spēku zaudējušu Auces novada domes 2010.gada 25.augusta sēdē apstiprināto
Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstu (prot.Nr.8, 30.§).
Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.martā.

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 23.februārī

Nr.87
(prot.Nr.2, 32.§)

Par Auces vidusskolas darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu
Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Apstiprināt Auces vidusskolas darbinieku štatu sarakstu.
Atzīt par spēku zaudējušu Auces novada domes 2010.gada 27.janvāra sēdē apstiprināto
Auces vidusskolas darbinieku štatu sarakstu (prot.Nr.1, 45.§).
Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.martā.

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 23.februārī

Nr.88
(prot.Nr.2, 33.§)

Par Bēnes vidusskolas darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu

Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Bēnes vidusskolas darbinieku štatu sarakstu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Auces novada domes 2010.gada 27.janvāra sēdē apstiprināto
Bēnes vidusskolas darbinieku štatu sarakstu (prot.Nr.1, 46.§).
3. Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.martā.

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 23.februārī

Nr.89
(prot.Nr.2, 34.§)

Par Auces novada kultūras centra darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu

Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Apstiprināt Auces novada kultūras centra darbinieku štatu sarakstu.
Atzīt par spēku zaudējušu Auces novada domes 2010.gada 27.janvāra sēdē apstiprināto
Auces novada kultūras centra darbinieku štatu sarakstu (prot.Nr.1, 37.§).
Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.martā.

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 23.februārī

Nr.90
(prot.Nr.2, 35.§)

Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas
centra darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu
Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.

3.

Apstiprināt Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra darbinieku štatu
sarakstu.
Atzīt par spēku zaudējušu Auces novada domes 2010.gada 27.oktobra sēdē apstiprināto
Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra darbinieku štatu sarakstu
(prot.Nr.10,18.§).
Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.martā.

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 23.februārī

Nr.91
(prot.Nr.2, 36.§)

Par Auces novada bibliotēkas darbinieku štatu saraksta apstiprināšanu
Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Apstiprināt Auces novada bibliotēkas darbinieku štatu sarakstu.
Lēmums stājas spēkā 2011.gada 1.martā.

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 23.februārī

Nr.92
(prot.Nr.2, 37.§)

Par Auces novada pašvaldības Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1651 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas
pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumiem
Nr.500 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, pamatojoties uz Finanšu komitejas
17.02.2011. lēmumu (prot.Nr.2), Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu
(pielikumā).
Atzīt par spēku zaudējušu Auces novada domes 25.08.2010. sēdē apstiprināto Auces novada
pašvaldības Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu (prot.Nr.8, 34.§).

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 23.februārī

Nr.93
(prot.Nr.2, 38.§)

Par Auces novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatalgām

Pamatojoties uz „Darba likuma” 61.un 62.pantiem un domes Finanšu komitejas
17.02.2011. lēmumu (prot.Nr.2), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības iestāžu darbinieku, kuru atalgojumam piešķirts
pašvaldības finansējums, amatalgas (saraksts pielikumā).

2.

Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.martu.

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 23.februārī

Nr.94
(prot.Nr.2, 39.§)

Par Auces novada domes, pašvaldības administrācijas
un pašvaldības iestāžu vadītāju darba samaksas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.pantu un domes Finanšu komitejas
17.02.2011. lēmumu (prot.Nr.2), Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Apstiprināt Auces novada domes, pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu
vadītāju darba samaksas nolikumu (pielikumā).
Nolikums stājas spēkā 2011.gada 1.martā.
Ar 2011.gada 1.martu atzīt par spēku zaudējušu Auces novada domes 27.01.2010. lēmumu
„Par Auces novada domes, pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu vadītāju darba
samaksas nolikuma apstiprināšanu”.

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 23.februārī

Nr.95
(prot.Nr.2, 40.§)

Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2
„Par Auces novada pašvaldības 2011. gada budžetu” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2. punktu un 46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem”
37. un 38.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Par Auces novada pašvaldības 2011.gada budžetu”
(pielikumā).
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

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

Aucē
2011.gada 23.februārī

Saistošie noteikumi Nr.2
APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2011.gada 23.februāra lēmumu Nr.95
(prot.Nr.2, 40.§)

Par Auces novada pašvaldības 2011.gada budžetu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21., 46.pantiem un
likumu “Par pašvaldību budžetiem”

1. Noteikt Auces novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam ieņēmumos 3 407 917 latu
apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 525 591 latu apmērā un sadalījumu pa
ieņēmumu veidiem, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Noteikt Auces novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam izdevumos 3 933 508 latu
apmērā, saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Apstiprināt no Auces novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta neparedzētiem
izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu 2 % apmērā no pašvaldības pašu ieņēmumiem
39 690 latu apmērā.
4. Noteikt, ka laika posmā starp Auces novada pašvaldības budžeta grozījumiem, Auces
novada domes finanšu komiteja pieņem lēmumus par Auces novada pašvaldības budžetā
neparedzētiem izdevumiem paredzēto līdzekļu piešķiršanu, visus piešķirtos līdzekļus
iekļaujot kārtējos Auces novada pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumos, kurus pieņem
Auces novada dome.
5. Nepieciešamības gadījumā 5 000 latus no Auces novada pašvaldības 2011.gada budžetā
neparedzētiem izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem var novirzīt ar domes priekšsēdētāja
rīkojumu, visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos Auces novada pašvaldības 2011.gada
budžeta grozījumos, kurus pieņem Auces novada dome.
6. Budžeta izpildītāji gada laikā drīkst izdarīt pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā
tiem Auces novada dome asignējusi līdzekļus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, kā
arī no budžeta izpildītāja faktiski iegūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.
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7. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citus pamatbudžeta ieņēmumus, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus, kas pārsniedz budžetā
noteikto apjomu, ar Auces novada domes finanšu komitejas atļauju var novirzīt izdevumu
papildus finansēšanai.
8. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus tāmēs apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros,
iesniedzot tos apstiprināšanai Auces novada domes finanšu komitejai. Visas izmaiņas
apstiprinātajās budžeta tāmēs iekļaujamas kārtējos Auces novada pašvaldības 2011.gada
budžeta grozījumos, kurus pieņem Auces novada dome.
9. Noteikt Auces novada pašvaldības speciālo budžetu 2011.gadam ieņēmumos 93 233 latu
apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 11 455 latu apmērā, izdevumos 104 688 latu
apmērā, saskaņā ar 3.pielikumu.
10. Noteikt Auces novada ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus un izdevumus 2011.gadam
ieņēmumos 823 latu apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 8 503 latu apmērā,
izdevumos 6 626 latu apmērā, saskaņā ar 4. pielikumu.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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1.pielikums
Auces novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.2

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Kods
1
1.0.0.0.
1.1.1.0.
4.0.0.0.
4.1.1.0.
4.1.2.0.
4.1.3.0.
8.0.0.0.
8.4.2.0.
8.6.2.0.
9.0.0.0.
9.4.0.0.
9.5.0.0.
10.0.0.0.
10.1.4.0.
12.0.0.0.
12.3.9.0.
13.0.0.0.
13.1.0.0.
13.2.0.0.
13.4.0.0.
18.0.0.0.
18.6.1.0.

18.6.2.0.

18.6.3.0.
18.6.4.0.
18.6.9.0.
18.8.2.0.
19.0.0.0.
19.2.1.0.
21.0.0.0.
21.3.5.0.
21.3.7.0.
21.3.8.0.
21.3.9.0.
21.4.9.0.

Koda nosaukums
2

Summa
3
Ienākuma nodokļi
1 416 404.00
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
1 416 040.00
Īpašuma nodokļi
256 776.00
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
227 937.00
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
23 154.00
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
5 685.00
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
10 140.00
Pašvaldību budžetu procentu ieņēmumi
10 000.00
Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem
140.00
Valsts (pašvaldību) nodevas
5 112.00
Valsts nodevas,kuras ieskaita pašvaldību budžetā
2 861.00
Pašvaldību nodevas
2 251.00
Naudas sodi un sankcijas
3 680.00
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
3 680.00
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
2 000.00
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi
2 000.00
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas
3 990.00
Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas
2 175.00
Ieņēmumi no zemes pārdošanas
765.00
Ieņēmumi no kustamas mantas realizācijas
1 050.00
Valsts budžeta transferti
1 399 621.00
Dotācijas
103 147.00
No Kultūras ministrijas pārskaitītā dotācija 93 518.00
Pārējās dotācijas 9 629.00
Mērķdotācijas
552 896.00
Izglītības pasākumiem 613.00
Pedagogu darba samaksai,t.sk. 481 883.00
vispārējā izglītība 429 472.00
interešu izglītība 18 387.00
piecgadīgo un sešgadīgo apmācība 34 024.00
Sociālās nodrošināšanas pasākumiem 70 400.00
Valsts budžeta līdzdalības maksājumi ES projektos
77 183.00
Dotācija no PFIF
653 559.00
Pārējās dotācijas
12 626.00
Ieņēmumi pašvaldību budžetā ES projektiem par valsts finansējuma
210.00
daļu
Pašvaldību budžeta transferti
23 775.00
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
23 775.00
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi no kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par īri un nomu
Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi
KOPĀ
Budžeta līdzekļi gada sākumā
PAVISAM KOPĀ

Domes priekšsēdētājs

286 783.00
79 846.00
563.00
42 233.00
124 846.00
39 295.00
3 407 917.00
525 591.00
3 933 508.00

Gints Kaminskis
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2.pielikums
Auces novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.2

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Kods
01.000.

03.000.

06.000.

07.000.

08.000.

09.000.

10.000.

Iestādes nosaukums
Summa
Vispārējie valdības dienesti
584 246.00
Administrācija
329 761.00
Bēnes pagasta pārvalde
63 523.00
Lielauces pagasta pārvalde
32 332.00
Norēķini ar pašvaldību budžetiem:
118 360.00
1) par izglītības pakalpojumiem 71 600.00
2) par sociālās aprūpes pakalpojumiem 46 760.00
Rezerves fonds
39 690.00
Bankas pakalpojumi
580.00
Sabiedriskā kārtība un drošība
56 793.00
Pašvaldības policija
16 244.00
Bāriņtiesa
40 549.00
Pašvaldības teritorijas apsaimniekošana
976 188.00
Auces teritorijas labiekārtošana
623 209.00
Bēnes teritorijas labiekārtošana
95 099.00
Īles komunālā saimniecība
47 549.00
Lielauces komunālā saimniecība
66 877.00
Ukru komunālā saimniecība
48 324.00
Vītiņu komunālā saimniecība
95 130.00
Veselības aprūpe
8 006.00
Veselības aprūpe
6 125.00
Ukru feldšeru vecmāšu punkts
1 881.00
Atpūta, kultūra un reliģija
242 726.00
Auces bibliotēka
77 713.00
Auces novada Kultūras centrs
106 582.00
Bēnes Tautas nams
17 504.00
Īles Tautas nams
13 083.00
Lielauces Tautas nams
8 712.00
Vītiņu Tautas nams
14 107.00
Pārējie kultūras un sporta pasākumi
5 115.00
Izglītība
1 744 220.00
PII Mazulis
93 113.00
PII Pīlādzītis
84 459.00
PII Vecauce
136 959.00
PII Rūķīši
99 618.00
PII Kāpēcīši
45 393.00
Auces vidusskola
792 326.00
Bēnes vidusskola
227 028.00
Auces Mūzikas skola
155 912.00
Bēnes mūzikas un mākslas skola
71 546.00
Pieaugušo izglītības un informācijas centrs
37 866.00
Sociālā aizsardzība
321 329.00
PAVISAM KOPĀ
3 933 508.00

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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3.pielikums
Auces novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.2

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLAIS BUDŽETS

Naudas
līdzekļu
atlikums gada
sākumā (Ls)

Budžeta
gada
ieņēmumi
(Ls)

Pavisam
ieņēmumi
(Ls)

Pavisam
izdevumi
(Ls)

Autoceļu (ielu) fonds

6 249.00

88 223.00

94 472.00

94 472.00

Naudas
līdzekļu
atlikums
gada beigās
(Ls)
0.00

Dabas resursu fonds

5 206.00

5 000.00

10 206.00

10 206.00

0.00

Bankas pakalpojumi

0.00

10.00

10.00

10.00

0.00

11 455.00

93 233.00

104 688.00

104 688.00

0.00

KOPĀ

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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4.pielikums
Auces novada pašvaldības 23.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.2

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
sākumā
(Ls)

Budžeta
gada
ieņēmumi
(Ls)

Pavisam
ieņēmumi
(Ls)

Pavisam
izdevumi
(Ls)

Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
beigās
(Ls)

Vidusskolai kancelejas precēm

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

Vidusskolai handbola izlasei

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1 841.00

0.00

1 841.00

1 841.00

0.00

105.00

0.00

105.00

105.00

0.00

2 647.00

0.00

2 647.00

2 647.00

0.00

269.00

0.00

269.00

269.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

SIA „Auces slimnīca”

333.00

0.00

333.00

333.00

0.00

Mūzikas skolai kancelejas preču

427.00

103.00

530.00

530.00

0.00

PII „Vecauce” inventāra iegādei

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

Īles tautas nama telpu remontam

0.00

700.00

700.00

700.00

0.00

Bankas pakalpojumi

65.00

20.00

85.00

85.00

0.00

5 803.00

823.00

6 626.00

9 000.00

0.00

Pilsētas labiekārtošanai
PII “Vecauce”

kancelejas

preču

iegādei
Grāmatai “Auce tevi vārdā sauc”
Vidusskolai grāmatu iegādei
Vidusskolai Latste organizēšanai

iegādei

KOPĀ

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis

