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. 1
Aucē

2016.gada 27.janvārī

Sēde sasaukta plkst.14.00.
Sēdi atklāj plkst.14.00.
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Par Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr. 7 „Par
sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā” precizēšanu.
Par Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr. 8 “Par
vienreizējiem pabalstiem Auces novada pašvaldībā” precizēšanu.
Par aprūpes mājās pārvaldes uzdevuma deleģēšanu biedrībai “Latvijas Samariešu
apvienība”.
Par izglītības funkciju izpildes deleģēšanas līguma slēgšanu.
Par Auces novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Par projekta ideju “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība
Auces pilsētā” konceptiem.
Par adreses piešķiršanu Auces novadā.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Lauku iela 5”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, sadalīšanu.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala “Pavasara iela”, Vītiņu pagastā,
Auces novadā, sadalīšanu.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pīlādži”, Īles pagastā, Auces
novadā, sadalīšanu.
Par termiņa noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes samaksai.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)..
Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (vārds, uzvārds).
Par dzīvokļa īpašuma Īles ielā 7 - 4, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
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23. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli nekustamajā īpašumā Raiņa ielā 14, Aucē,
Auces novada.
24. Par Auces novada pašvaldības pārstāvja iekļaušanu darba grupā.
25. Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā.
26. Par grozījumiem Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā.
27. Par grozījumiem Lielauces pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā.
28. Par grozījumiem Auces novada pašvaldības policijas darbinieku štatu sarakstā.
29. Par grozījumiem Auces novada Sociālā dienesta darbinieku štatu sarakstā.
30. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” darbinieku štatu sarakstā.
31. Par valsts budžeta piešķirtās mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai 2016.gada
janvāra - augusta mēnešiem.
32. Par darba samaksu no pašvaldības budžeta finansētiem pedagoģiskajiem darbiniekiem.
33. Par Auces novada domes un pašvaldības iestāžu darbinieku darba atlīdzības nolikuma
apstiprināšanu.
34. Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Auces novada pašvaldības
2016.gada budžetu” apstiprināšanu.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Ģirts Ante, Juris Ābele, Valdis Bergmanis, Inita Bilkšte, Ivita Ceriņa, Māris
Eihmanis, Arnis Hofmanis, Gints Kaminskis, Vija Keršus, Vidmants Krapauskis, Andris
Smilga, Indra Špela.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja Inese Valtere, Attīstības nodaļas vadītāja Sandra Zesere, nekustamā īpašuma
speciālists Gints Memmēns, sabiedrisko attiecību speciāliste Gita Šēfere-Šteinberga; Auces
novada Sociālā dienesta vadītājs Ilmārs Matvejs; laikraksta „Zemgale” nodaļas redaktore Indra
Cehanoviča.
Nepiedalās: deputāts Andris Egils Āboliņš, neierašanās iemesls – personisks; deputāte Aija
Mule, neierašanās iemesls – personisks; deputāts Aigars Vernis, neierašanās iemesls –
personisks.

1.§
Par Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.7
„Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā” precizēšanu
(ziņo: I.Matvejs; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.1 „Par Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošo
noteikumu Nr.7 „Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā” precizēšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
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2.§
Par Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošo noteikumu
Nr. 8 “Par vienreizējiem pabalstiem Auces novada pašvaldībā” precizēšanu
(ziņo: I.Matvejs; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.2 „Par Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošo
noteikumu Nr.8 “Par vienreizējiem pabalstiem Auces novada pašvaldībā” precizēšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
3.§
Par aprūpes mājās pārvaldes uzdevuma
deleģēšanu biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”
(ziņo: I.Matvejs; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.3 „Par aprūpes mājās pārvaldes uzdevuma deleģēšanu biedrībai “Latvijas
Samariešu apvienība””. Lēmums pievienots protokolam.
4.§
Par izglītības funkciju izpildes deleģēšanas līguma slēgšanu
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.4 „Par izglītības funkciju izpildes deleģēšanas līguma slēgšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
5.§
Par Auces novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.5 „Par Auces novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
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6.§
Par projekta ideju “Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Auces pilsētā” konceptiem
(ziņo: S.Zesere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.6 „Par projekta ideju “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Auces pilsētā” konceptiem”. Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par adreses piešķiršanu Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.7 „Par adreses piešķiršanu Auces novadā”. Lēmums pievienots
protokolam.
8.§
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes
īpašuma „Lauku iela 5”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.8 „Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma „Lauku iela 5”,
Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
9.§
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala
„Pavasara iela”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.9 „Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala „Pavasara iela”,
Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

5

10.§
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes
īpašuma “Pīlādži”, Īles pagastā, Auces novadā, sadalīšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.10 „Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma „Pīlādži”, Īles
pagastā, Auces novadā, sadalīšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
11.§
Par termiņa noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes samaksai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.11 „Par termiņa noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes
samaksai”. Lēmums pievienots protokolam.
12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.

13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.13 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
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14.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
15.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.15 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
16.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
17.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
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18.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.18 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.

19.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
20.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (vārds,
uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
21.§
Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (vārds, uzvārds)
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.21 „Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
(vārds, uzvārds)”. Lēmums pievienots protokolam.
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22.§
Par dzīvokļa īpašuma Īles ielā 7 - 4, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.22 „Par dzīvokļa īpašuma Īles ielā 7 - 4, Bēnē, Bēnes pagastā, Auces
novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

23.§
Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli
nekustamajā īpašumā Raiņa ielā 14, Aucē, Auces novada
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.23 „Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli nekustamajā īpašumā
Raiņa ielā 14, Aucē, Auces novada”. Lēmums pievienots protokolam.
24.§
Par Auces novada pašvaldības pārstāvja iekļaušanu darba grupā
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.24 „Par Auces novada pašvaldības pārstāvja iekļaušanu darba grupā”.
Lēmums pievienots protokolam.

25.§
Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: A.Lerhs, I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.25 „Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku
štatu sarakstā”. Lēmums pievienots protokolam.
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26.§
Par grozījumiem Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.26 „Par grozījumiem Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā”.
Lēmums pievienots protokolam.
27.§
Par grozījumiem Lielauces pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.27 „Par grozījumiem Lielauces pagasta pārvaldes darbinieku štatu
sarakstā”. Lēmums pievienots protokolam.
28.§
Par grozījumiem Auces novada pašvaldības policijas darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.28 „Par grozījumiem Auces novada pašvaldības policijas darbinieku štatu
sarakstā”. Lēmums pievienots protokolam.
29.§
Par grozījumiem Auces novada Sociālā dienesta darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: G.Kaminskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.29 „Par grozījumiem Auces novada Sociālā dienesta darbinieku štatu
sarakstā”. Lēmums pievienots protokolam.
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30.§
Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.30 „Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” darbinieku
štatu sarakstā”. Lēmums pievienots protokolam.
31.§
Par valsts budžeta piešķirtās mērķdotācijas sadali
pedagogu darba samaksai 2016.gada janvāra - augusta mēnešiem
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.31 „Par valsts budžeta piešķirtās mērķdotācijas sadali pedagogu darba
samaksai 2016.gada janvāra - augusta mēnešiem”. Lēmums pievienots protokolam.
32.§
Par darba samaksu no pašvaldības budžeta finansētiem pedagoģiskajiem darbiniekiem
(ziņo: G.Kaminskis)
Atbilstoši likumam „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
jautājuma lemšanā nepiedalās deputāti Gints Kaminskis un Vija Keršus.
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.32 „Par darba samaksu no pašvaldības budžeta finansētiem
pedagoģiskajiem darbiniekiem”. Lēmums pievienots protokolam.
33.§
Par Auces novada domes un pašvaldības iestāžu darbinieku
darba atlīdzības nolikuma apstiprināšanuā
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.33 „Par Auces novada domes un pašvaldības iestāžu darbinieku darba
atlīdzības nolikuma apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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34.§
Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Auces
novada pašvaldības 2016.gada budžetu” apstiprināšanu
(ziņo: A.Lerhs, I.Valtere; G.Kaminskis, M.Eihmanis, A.Hofmanis, I.Špela)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, I.Bilkšte, I.Ceriņa,
M.Eihmanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, V.Krapauskis, A.Smilga, I.Špela),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.34 „Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Auces novada
pašvaldības 2016.gada budžetu” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.05.

Sēdes vadītājs

_________________________

G.Kaminskis

Sēdes protokolētāja

________________________

E.Lintiņa

Protokols parakstīts ________________

Fizisko personu datu aizsardzības nolūkā netiek publicēti lēmumi Nr.12 – 22.

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
2016.gada 27.janvārī

Nr.1
(prot.Nr.1, 1.§)

Par Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.7
„Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā” precizēšanu
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu par Auces
novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem N.7 „Par sociālajiem
pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

4.

5.

Precizēt Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošos noteikumus Nr.7 „Par
sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā” un apstiprināt tos galīgajā redakcijā
(pielikumā).
Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi
par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiņā
atzinums nav nosūtīts, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Auces Novada Vēstis”.
Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājaslapā internetā
www.auce.lv un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Auces novada pašvaldības
administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.
Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

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

Saistošie noteikumi Nr.7

2015.gada 29.decembrī

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2015.gada 29.decembra
lēmumu Nr.331 (prot.Nr.12, 1.§)
Precizēti ar Auces novada domes
27.01.2016. lēmumu Nr.1 (prot.Nr.1, 1.§)

Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275
“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo
pakalpojumu (turpmāk - pakalpojumi) veidus, to piešķiršanas, saņemšanas un samaksas
kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.

2.

Auces novada pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā,
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vai sociālās rehabilitācijas institūcijās.

3.

Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu
deklarējušas Auces novadā un faktiski dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, kā arī citām
normatīvajos aktos noteiktajām personām, ja tās ir nonākušas krīzes situācijā.

4.

Sociālo pakalpojumu nodrošina Auces novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā Dienests) savā darbībā ievērojot pastāvošo likumdošanu un normatīvo aktu prasības un šos
noteikumus. Lēmumus par sociālā pakalpojuma piešķiršanu pieņem Dienesta vadītājs.

5.

Dienesta sniegto pakalpojumu cenas tiek noteiktas Auces novada domes saistošajos
noteikumos. Pakalpojuma saņēmējam un pakalpojuma saņēmēja apgādniekam ir
pienākums norēķināties par saņemto pakalpojumu atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajos aktos un šajos noteikumos paredzētajai kārtībai.

14

II. Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība
6.

Dienests sniedz vai organizē sekojošus sociālos pakalpojumus:
6.1. aprūpes mājās pakalpojums;
6.2. higiēnas pakalpojumi.
6.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
6.4. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
6.5. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem.
6.6. īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām personām.
6.7. psihologa pakalpojumi;
6.8. asistenta pakalpojumi.

7.

Pieprasot pakalpojumus, persona vai tās pārstāvis Dienestā iesniedz dokumentus atbilstoši
Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumu Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības kārtība” 3. punktā noteiktajam.

8.

Ja normatīvie akti neparedz citu lēmuma pieņemšanas termiņu, Dienests 10 darba dienu
laikā pēc iesniegumu un visu dokumentu saņemšanas dienas, kā arī, ja nepieciešams, pēc
apsekošanas dzīves vietā novērtē personas vajadzības atbilstoši normatīvajiem aktiem,
pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt sociālo pakalpojumu un informē personu par šo
lēmumu. Par atteikumu to piešķirt, persona tiek informēta rakstiski.

9.

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieejamību visiem Auces novada iedzīvotājiem,
Dienests var slēgt uzņēmuma līgumu ar fizisku/juridisku personu sociālā pakalpojuma
nodrošināšanai, līgumā paredzot kārtību, kādā tiks kontrolēta sniegtā sociālā pakalpojuma
kvalitāte.

10. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav iespēju sniegt attiecīgo sociālo pakalpojumu,
Dienests slēdz līgumus ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem citās pašvaldībās.
III. Aprūpes mājās pakalpojums
11. Aprūpe mājās (Aprūpe) ir pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām,
kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt un kurām nav apgādnieku
vai tie slimības, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo
palīdzību.
12.

Par likumīgo apgādnieku šo noteikumu izpratnē ir atzīstama persona, kurai ar
Civillikumu uzlikts apgādāšanas pienākums (bērni, pilngadīgi mazbērni, laulātie).

13.

Par objektīviem apstākļiem šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmi:
13.1. apgādnieka slimības laiks;
13.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
13.3. apgādnieka atkarība no kaitīgām vielām un darbībām (uz ārstēšanās vai
rehabilitācijas laiku);
13.4. apgādnieks ir pensijas vecuma persona, kurš fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt
aprūpi;
13.5. apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai
Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa.

14. Personai piešķiramās Aprūpes apjoms tiek noteikts divos līmeņos:
14.1. I līmenis: pārtikas produktu, medikamentu un citu pamatvajadzību apmierināšanai,
nepieciešamo preču iegāde un nogādāšana personai mājās; dzīvokļa īres un
komunālo maksājumu veikšana; kurināmā piegāde telpās, kurināšana; atkritumu
iznešana; ūdens ienešana un iznešana; logu tīrīšana 2 x gadā; pavadoņa pakalpojumi

15

1 st. 1 x nedēļā; dzīvojamo telpu uzkopšana; palīdzība dokumentu kārtošanā; veļas
mazgāšana vai nodošana mazgāšanā; gultas veļas nomaiņa;
14.2. II līmenis: pārtikas produktu, medikamentu un citu pamatvajadzību apmierināšanai,
nepieciešamo preču iegāde un nogādāšana personai mājās; dzīvokļa īres un
komunālo maksājumu veikšana; kurināmā piegāde telpās, kurināšana; atkritumu
iznešana; ūdens ienešana un iznešana; logu tīrīšana 2 x gadā; pavadoņa pakalpojumi
1 st. 1 x nedēļā; dzīvojamo telpu uzkopšana; palīdzība dokumentu kārtošanā; veļas
mazgāšana vai nodošana mazgāšanā; gultas veļas nomaiņa; palīdzība ēdiena
gatavošanā, trauku mazgāšana; ēdiena piegāde; personīgā aprūpe – mazgāšana; nagu
kopšana un matu griešana; apģērbšana, noģērbšana; palīdzība tualetes vai podkrēsla
lietošanā; vannošana.
15. Aprūpes pakalpojums tiek sniegts:
15.1. I līmenī – ne vairāk kā 24 stundas mēnesī
15.2. II līmenī – ne vairāk kā 48 stundas mēnesī.
16. Aprūpes pakalpojums var tikt finansēts:
16.1. no Dienesta budžeta līdzekļiem pilnā apmērā;
16.2. no Dienesta budžeta līdzekļiem, bet ar personas līdzfinansējumu.
17. Aprūpes pakalpojums no Dienesta budžeta līdzekļiem pilnā apmērā tiek finansēts
personām:
17.1. kuras ir sasniegušas 85 gadu vecumu, neatkarīgi no ienākumu līmeņa;
17.2. kuru ienākuma līmenis nepārsniedz 55 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.
18. Aprūpes mājās pakalpojums no Dienesta budžeta līdzekļiem ar personas līdzfinansējumu
tiek finansēts:
18.1. 95 % apmērā no saņemto pakalpojumu vērtības personām, kuru ienākumi mēnesī ir
lielāki par 55 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, bet nepārsniedz ienākumu
līmeni 70 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas;
18.2. 85 % apmērā no saņemto pakalpojumu vērtības personām, kuru ienākumi mēnesī ir
lielāki par 70 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, bet nepārsniedz ienākumu
līmeni 95 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas;
18.3. 70 % apmērā no saņemto pakalpojumu vērtības personām, kuru ienākumi mēnesī
pārsniedz 95 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.
19. Pakalpojumu no Dienesta budžeta līdzekļiem, tai skaitā ar personas līdzfinansējumu,
nepiešķir personām:
19.1. kuras saņem valsts pabalstu personas īpašai kopšanai vai asistenta nodrošināšanai;
19.2. kuras ir noslēgušas testamentārus vienošanās līgumus, mantas atsavinājuma līgumus,
t.sk. pirkuma, dāvinājuma un uztura līgumus, kas paredz uztura devējam nodrošināt
personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību
apmierināšanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar
sociālo pakalpojumu sniegšanu personai.
20. Samaksa par Aprūpes pakalpojumu tiek veikta atbilstoši noslēgtajam līgumam starp
klientu, tā apgādnieku, ja saskaņā ar šiem noteikumiem Aprūpes pakalpojuma sniegšanas
procesā piedalās arī personas apgādnieks, un sociālā pakalpojuma sniedzēju.
21. Gadījumos, kad personai, kas saņem Aprūpes pakalpojumus, nepieciešama aprūpe un
uzraudzība, kas pārsniedz II. aprūpes līmenī noteiktos pakalpojumus, Dienests izskata
jautājumu par personas ievietošanu īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā.
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22. Dienestam ir tiesības pieņemt motivētu lēmumu par Aprūpes nepieciešamību un citu
samaksas kārtību, ja personai ir radušās īpašas grūtības pašaprūpes veikšanā un tās
situācija neatbilst šajos noteikumos minētajiem pakalpojuma saņemšanas kritērijiem.
23. Aprūpes pakalpojumu pārtrauc, ja:
23.1. persona atgūst pašaprūpes spējas vai rodas apstākļi, kad Aprūpes pakalpojums netiek
nodrošināts;
23.2. izbeidzas objektīvie apstākļi, kuru dēļ apgādnieki nespēja nodrošināt personas aprūpi
un uzraudzību;
23.3. iestājas personas nāve;
23.4. persona tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;
23.5. persona rakstiski atteicās no aprūpes pakalpojumiem;
23.6. persona izbraukusi uz patstāvīgu dzīvi citas pašvaldības teritorijā vai ārzemēs.
24. Piešķirot Aprūpes pakalpojumu, tajā var ietvert arī Drošības pogas pakalpojumu: personas
diennakts uzraudzību, neatliekamās palīdzības sniegšanu un psiholoģisko atbalstu,
izmantojot īpašu saziņas sistēmu – saziņas iekārtu un signālpogu, kas atrodas aprocē vai
kulonā.
IV. Higiēnas pakalpojumi
25. Veļas mazgāšanas pakalpojums ir maksas pakalpojums, kas tiek veikts speciāli šim
pakalpojuma veidam iekārtotās telpās, saskaņā ar Auces novada domes apstiprinātu
samaksas tarifu.
26. Dušas un saunas pakalpojums ir maksas pakalpojums, kas tiek veikts speciāli šim
pakalpojuma veidam iekārtotās telpās Auces higiēnas centrā, saskaņā ar Auces novada
domes apstiprinātu samaksas tarifu.
27. Personas, kurām ar Dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas personas statuss, dušas, pirts vai
saunas pakalpojumu vienu reizi viena mēneša laikā var saņemt bez maksas.
28. Personas, kuras ir GMI pabalsta saņēmējas, dušas vai saunas pakalpojumu bez maksas var
saņemt divas reizes viena mēneša laikā.
V. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām
29. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir
pakalpojums institūcijā personām no 18 gadu vecuma, kuras vecuma vai veselības stāvokļa
dēļ nespēj sevi aprūpēt, un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz
aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto
pakalpojumu apjomu.
VI. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem
30. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas
nodrošina mājokli, pilnu aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju bērniem bāreņiem,
bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem, par kuru ievietošanu ārpusģimenes
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā lēmusi bāriņtiesa, pamatojoties uz vecāku
lūgumu, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie
aizbildņa.
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VII.Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem
31. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas
nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes
situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērnu izmitināšanu
24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību.
VIII. Psihologa pakalpojumi
32. Psihologa pakalpojumi bez maksas tiek sniegti:
32.1. pilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības un ir psihologa vai sociālā
darbinieka atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību dzīvesvietā;
32.2. pilngadīgām personām, kurām psihologa pakalpojums nepieciešams, lai mazinātu
ārkārtas situācijas radītās psiholoģiskās traumas sekas un ir psihologa vai sociālā
darbinieka atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību dzīvesvietā;
32.3. gadījumos, ja saskaņā ar sociālā darbinieka izstrādāto sociālās rehabilitācijas plānu,
psihologa pakalpojums ir nepieciešams personas (ģimenes) sociālajai atveseļošanai.
32.4. bērniem, kuri ir cietuši no prettiesiskām darbībām, lai no vardarbības cietušais bērns
atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Sociālais pakalpojums
ietver desmit psihologa konsultācijas.
33. Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona ar iesniegumu vēršas pie sociālā darbinieka.
34. Sociālā darbinieka/psihologa atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību
dzīvesvietā vai sociālā darbinieka izstrādātais personas (ģimenes) rehabilitācijas plāns ir
pamatojums psihologa pakalpojuma piešķiršanai.
IX. Asistenta pakalpojumi
35. Asistenta pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un
funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās
sabiedriskās aktivitātēs.
36. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personām:
36.1. nokļūšanai uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru;
36.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;
36.3. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos.
37. Asistenta pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumiem
Nr.942.
X. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
38. Persona Dienesta vai sociālo pakalpojumu sniedzēja faktisko rīcību var apstrīdēt,
iesniedzot Dienesta vadītājam iesniegumu.
39. Dienesta izdoto administratīvos aktu var apstrīdēt, iesniegumu par Administratīvā akta
apstrīdēšanu iesniedzot Dienesta vadītājam.
40. Dienesta vadītāja lēmumu var apstrīdēt Auces novada domē.
41. Auces novada domes izdoto administratīvo aktu par apstrīdēto administratīvo aktu
privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
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XI. Noslēguma jautājumi
42. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Auces novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Auces Novada Vēstis”.
43. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Auces novada pašvaldības
2011. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 5 “Par sociālajiem pakalpojumiem Auces
novada pašvaldībā”.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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Pielikums
Auces novada pašvaldības
29.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7

Auces novada pašvaldības iestādes „Auces novada Sociālais dienests”
sniegto maksas pakalpojumu samaksas tarifs
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

4.

Pakalpojuma veids
Higiēnas pakalpojumi
Saunas apmeklējums
Duša
Veļas mazgāšana (personām,
uzrādot trūcīgas vai
maznodrošinātas personas izziņu)
Pirts ( pakalpojumu saņem
noteikumu 31. un 32.punktos
minētās personas)

Domes priekšsēdētājs

Pakalpojuma
apjoms/Mērvienība

Cena (EUR)

Līdz 45 minūtēm
Līdz 45 minūtēm
1 porcija līdz 5 kg

7,00
1,40
1,40

Līdz 45 minūtēm

2,85

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

2015. gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr. 7
„Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā”
paskaidrojuma raksts
Aucē
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Saistošo noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības
iedzīvotājiem nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to
piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību.
Jauni saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sociālo
pakalpojumu veidus, kurus pašvaldība sniedz uz vietas
pašvaldības teritorijā un kurus nodrošina, sadarbojoties ar citiem
pakalpojumu sniedzējiem.
Jaunie saistošie noteikumi paredz Sociālā dienesta sniegto un
organizēto pakalpojumu sadalījumu.
Jaunajos saistošajos noteikumos ir noteiktas izmaiņas Aprūpe
mājās pakalpojuma saņemšanas kārtībā. Ir izdarītas izmaiņas
pakalpojuma cenrādī, noteikts pakalpojuma saņēmēju loks,
pakalpojuma saņēmēju līdzfinansējuma apmērs. Izmaiņas paredz
arī aprūpes līmeņu samazināšanu, nosakot 2 aprūpes līmeņus.
Jaunie saistošie noteikumi paredz izmaiņas higiēnas
pakalpojumu sniegšanas kārtībā un pakalpojumu cenrādī.
Saistošajos noteikumos ir iekļauta informācija par Sociālā
dienesta organizētajiem sociālajiem pakalpojumiem, kurus
Dienests nodrošina sadarbojoties ar citiem pakalpojumu
sniedzējiem.
Nav būtiskas ietekmes, jo izmaiņas galvenokārt attiecas uz
pakalpojuma Aprūpes mājās samaksas kārtību. Mainoties
pakalpojuma nodrošināšanas izmaksām, tiek palielināta maksa
par pakalpojumu atbilstoši minimālās darba algas minimālās
stundas tarifa likmei attiecīgajā mēnesī valstī 2016.gadam.
Nav attiecināms

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Auces novada pašvaldības
iestāde - Auces novada Sociālais dienests. Saistošie noteikumi
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Auces novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Auces Novada Vēstis”.

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.janvārī

Nr.2
(prot.Nr.1, 2.§)

Par Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.8
„Par vienreizējiem pabalstiem Auces novada pašvaldībā” precizēšanu
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu par Auces
novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem N.8 „Par vienreizējiem
pabalstiem Auces novada pašvaldībā”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

4.

5.

Precizēt Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošos noteikumus Nr.8 „Par
vienreizējiem pabalstiem Auces novada pašvaldībā” un apstiprināt tos galīgajā redakcijā
(pielikumā).
Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi
par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiņā
atzinums nav nosūtīts, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Auces Novada Vēstis”.
Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājaslapā internetā
www.auce.lv un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Auces novada pašvaldības
administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.
Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Auces novada domes izpilddirektoram.

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

Saistošie noteikumi Nr.8

2015.gada 29.decembrī

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2015.gada 29.decembra
lēmumu Nr.332 (prot.Nr.12. 2.§)
Precizēti ar Auces novada domes
27.01.2016. lēmumu Nr.2 (prot.Nr.1, 2.§)

Par ikgadējiem un vienreizējiem pabalstiem Auces novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”43.panta trešo daļu
I.

Vispārīgie jautājumi

1.

Saistošie noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts)
veidus un apmērus, kuri tiek piešķirti papildus sociālās palīdzības pabalstiem, šo pabalstu
piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lēmumu par pabalstiem pārsūdzēšanas kārtību.

2.

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības pabalstu sistēmu, kas sniegtu atbalstu
Auces novada vientuļajām personām, pensijas vecuma personām, politiski represētajām
personām un ģimenēm ar bērniem.

3.

Tiesības saņemt pabalstus ir Auces novada administratīvajā teritorijā deklarētajām un
faktiski dzīvojošām personām (ģimenēm).

4.

Pabalsti tiek piešķirti neizvērtējot personas/ģimenes ienākumus.

5.

Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
5.1. pabalsts veselības uzlabošanai un veselīga dzīves veida veicināšanai (turpmāk tekstā
– pabalsts veselības uzlabošanai);
5.2. bērna piedzimšanas pabalsts;
5.3. Ziemassvētku pabalsts.
II. Pabalsts veselības uzlabošanai politiski represētām personām

6.

Pabalsts veselības uzlabošanai tiek piešķirts politiski represētām personām vienu reizi gadā
vienas nedēļas laikā pirms Latvijas Republikas proklamēšanas dienas saskaņā ar Auces
novada Sociālā dienesta (turpmāk tekstā – Dienests) rīcībā esošo politiski represēto
personu reģistru vai personas iesniegumu.
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7.

Pabalsta apmērs ir 50,00 EUR.

8.

Ja persona sava veselības stāvokļa dēļ pabalstu nevar saņemt Auces novada pašvaldības
administrācijas kasē vai Auces novada pašvaldības pagastu pārvalžu kasēs, pabalsta
izmaksa tiek nodrošināta personas dzīvesvietā vai pārskaitot uz personas bankas norēķina
kontu.
III. Pabalsts veselības uzlabošanai pensijas vecuma personām

9.

Pabalsts veselības uzlabošanai pensijas vecuma personām tiek piešķirts personām, kuras
sasniegušas 80, 85, 90 un vairāk gadu vecumu.

10. Pabalsta apmērs ir 50,00 EUR, bet pabalsta apmērs personām, kuras sasniegušas 100 un
vairāk gadu vecumu ir 150,00 EUR.
11. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā saskaņā ar Dienesta rīcībā esošo personu reģistru,
personai sasniedzot attiecīgu vecumu, un tas tiek izmaksāts personas dzīves jubilejas dienā
personas dzīvesvietā vai pārskaitot uz personas bankas norēķina kontu, ja pabalsta izmaksa
nav iespējama personas dzīvesvietā. Ja pabalsta izmaksas diena sakrīt ar brīvdienu vai
svētku dienu, pabalstu Dienests piešķir un izmaksā pirms noteiktā datuma.
IV. Bērna piedzimšanas pabalsts
12. Bērna piedzimšanas pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu ģimenēm materiālu atbalstu bērna
vajadzību nodrošināšanai.
13. Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir:
13.1. ģimenei, kurā vismaz vienam no jaundzimušā bērna vecākiem faktiskā un deklarētā
pamata dzīvesvieta, kā arī jaundzimušajam bērnam faktiskā un pirmreizēji deklarētā
pamata dzīvesvieta ir Auces novada administratīvā teritorija;
13.2. personai, kura adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par
aizbildni bērnam līdz sešu mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna
vecākiem.
14. Pabalstu piešķir un izmaksā vienam no jaundzimušā bērna vecākiem vai personai, kura
adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni bērnam līdz
sešu mēnešu vecumam (turpmāk – pabalsta pieprasītājs).
15. Pabalsta apmērs ir 100,00 EUR par katru jaundzimušo bērnu.
16. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
17. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs Dienestā iesniedz iesniegumu sakarā ar bērna
piedzimšanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
18. Dienestam pirms pabalsta piešķiršanas ir tiesības apsekot ģimeni dzīvesvietā. Ja
apsekošanā konstatēts, ka bērnam netiek nodrošināta pietiekama aprūpe, tad Dienestam,
pamatojoties uz sociālā darba speciālista atzinumu, ir tiesības pabalstu piešķirt mantiskā
veidā.
19. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu Dienests pieņem,
pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudot valsts un pašvaldības datu
reģistros pieejamās ziņas par jaundzimušo bērnu un viņa vecākiem.
20. Pabalsts tiek izmaksāts no Dienesta budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts pabalsta
pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai izmaksāts Auces novada pašvaldības
administrācijas kasē.
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21. Pabalstu nepiešķir:
21.1. jaundzimušā nāves gadījumā, kā arī gadījumos, ja jaundzimušais ir ievietots valsts,
pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā;
21.2. ja pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu ir saņemts citā pašvaldībā.
V. Ziemassvētku pabalsts
22. Ziemassvētku pabalsts tiek piešķirts Auces novada teritorijā deklarētajiem un faktiski
dzīvojošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo
apgādnieku un kuri dzīvo vieni, un personām, kuras pašvaldība ir ievietojusi sociālās
aprūpes iestādēs, Ziemassvētku (saldumu) paciņas veidā pirms Ziemassvētkiem, ja ir
apmierināts personu pieprasījums pēc sociālās palīdzības pabalstiem un budžetā tam
pietiek finanšu līdzekļu.
23. Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Dienesta rīcībā esošo iedzīvotāju reģistru.
24. Ziemassvētku pabalsts (saldumu paciņa) personai tiek piegādāta dzīvesvietā.
VI. Lēmumu pārsūdzēšanas un apstrīdēšanas kārtība
25. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Auces novada domē.
26. Auces novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā
noteiktajā kārtībā.
VII. Noslēguma jautājumi
27. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Auces novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Auces Novada Vēstis”.
28. Bērna piedzimšanas pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts par katru jaundzimušo, kurš
dzimis pēc 2015.gada 31.decembra.
29. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Auces novada pašvaldības
2009.gada 22.jūlija saistošie noteikumi Nr.4 “Par pabalstiem veselības uzlabošanai un
veselīga dzīvesveida veicināšanai”.

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

2015.gada 29.decembra Saistošo noteikumu Nr.8
„Par ikgadējiem un vienreizējiem pabalstiem Auces novada pašvaldībā ”
paskaidrojuma raksts
Aucē
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Saistošo noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi „Par ikgadējiem un vienreizējiem pabalstiem
Auces novada pašvaldībā” ir izstrādāti, lai sniegtu atbalstu Auces
novada vientuļajām personām, pensijas vecuma personām, politiski
represētajām personām un ģimenēm ar bērniem, un nosaka
pašvaldības pabalstu veidus un apmērus, kas tiek piešķirti papildus
sociālās palīdzības pabalstiem, šo pabalstu piešķiršanas un izmaksas
kārtību, kā arī lēmumu par pabalstiem pārsūdzēšanas kārtību. Šos
pabalstus piešķir, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus.
Saistošajos noteikumos ir noteikti šādi pabalstu veidi:
1) pabalsts veselības uzlabošanai un veselīga dzīves veida
veicināšanai (turpmāk tekstā - pabalsts veselības uzlabošanai);
2) bērna piedzimšanas pabalsts;
3) Ziemassvētku pabalsts.
Finanšu ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu gadā:
1) bērna piedzimšanas pabalstu izmaksai nepieciešami aptuveni
5000 EUR;
2) pabalstu veselības uzlabošanai izmaksai politiski represētajām
personām 2016.gadā nepieciešami papildus aptuveni 1500 EUR;
3) Ziemassvētku pabalstu izmaksai nepieciešami aptuveni 750 EUR.
Nav attiecināms.

Noteikumu izpildi nodrošinās Auces novada pašvaldības Sociālais
dienests saskaņā ar saistošajos noteikumos noteiktajām
administratīvajām procedūrām.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu
izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē
www.auce.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts
izvērtēt pēc to saņemšanas.

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.janvārī

Nr.3
(prot.Nr.1, 3.§)

Par aprūpes mājās pārvaldes uzdevuma deleģēšanu
biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”
Auces novada dome ir izskatījusi Sociālo lietu un veselības jautājumu pastāvīgās
komitejas iesniegto lēmuma projektu par atsevišķu likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.punktā noteikto Auces novada pašvaldības funkciju sociālās palīdzības jomā deleģēšanu
biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”.
Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu, viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo
aprūpi). No šīs funkcijas izrietošs pašvaldības uzdevums ir nodrošināt personām, kuras
objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, aprūpi mājās - pakalpojumus mājās pamatvajadzību
apmierināšanai.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta otrajai daļai privātpersonai
pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvu aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta ceturto daļu no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmā daļa paredz, ka pārvaldes uzdevumu
var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, un atbilstoši
42. panta pirmajai daļai, lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā
tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.
Izvērtējot biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” pieredzi, reputāciju, resursus,
personāla kvalifikāciju un efektivitāti, konstatēts, ka biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” ir
sabiedriskā labuma organizācija ar 15 gadu pieredzi sociālo pakalpojumu sniegšanā. Biedrības
“Latvijas Samariešu apvienība” dienesta “Samariešu atbalsts mājās” reģionālās nodaļas ir
reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Aprūpes mājās jomā biedrība nodarbina
vidēji 400 aprūpētājus gadā un to kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Biedrībā “Latvijas Samariešu apvienība” sociālo pakalpojumu sniegšana un organizācija tiek
veikta saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, 21.04.2008. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas
kārtība”, 03.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem”, 20.11.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.951 „Kārtība, kādā sociālo
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pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā”
un citiem normatīvajiem aktiem.
Biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” ir pieredze tādu sociālo pakalpojumu kā
aprūpe mājās, t.sk., Drošības pogas pakalpojums (aprūpes mājās pakalpojumi tiek sniegti
20 pašvaldībās), grupu dzīvokļa pakalpojums, sociālas aprūpes centra pakalpojums,
naktspatversmes pakalpojums, krīzes centra bērniem un sievietēm pakalpojums, ģimenes
asistenta pakalpojums realizācijā. Vienlaikus organizācija darbojas arī kā izglītības iestāde
(pirmās palīdzības, aprūpes kursi), medicīnas iestāde (Ārstu medicīniskā komisija, veselības
aprūpe mājās) un labdarības organizācija (projekts “Paēdušai Latvijai” u.c.) īstenošanā.
Biedrībā “Latvijas Samariešu apvienība” darbojas arī brīvprātīgie. Organizācija nodod tās
rīcībā esošos tehniskos palīglīdzekļus aprūpējamiem bezatlīdzības lietošanā. Projekta
“Samariešu atbalsts mājās” ietvaros, kas realizēts no 2013.-2015. gadam ar Open Society
Foundations atbalstu, biedrība uzbūvējusi 6 aprūpes kompleksus (mobilus aprūpes birojus), kas
aprīkoti ar strāvas ģeneratoru, dušu, veļas mašīnu, podologa krēslu u.c., lai nodrošinātu
kvalitatīvu aprūpi mājās cilvēkiem, kuriem dzīvesvietā nav nepieciešamo resursu, kas ir
inovatīvs pakalpojums Latvijā un Eiropā.
Tādējādi biedrības tehniskais nodrošinājums un dažādu savstarpēji atbalstošu
pakalpojumu un palīdzības organizācija nodrošina labāku pakalpojuma kvalitāti un iedzīvotāju
vajadzībām atbilstošu aprūpes pakalpojumu daudzveidību, kā arī optimālu pakalpojumu
realizācijas koordināciju un ērtību pašvaldības iedzīvotājiem, tai skaitā, sasniedzamību 24
stundas diennaktī, jo biedrības Zvanu centrs darbojas 7 dienas nedēļā visu diennakti.
Minētā biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” sniegto pakalpojumu daudzveidība,
materiāltehniskie, personāla resursi un ilgstošā pieredze ļauj nodrošināt aprūpes mājās
uzdevumu efektīvāk nekā to varētu izdarīt pašvaldība ar esošajiem resursiem.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka, ka pašvaldības
dome lemj par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Deleģēt biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”, reģistrācijas numurs 40008001803,
veikt no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās pašvaldības
funkcijas - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) - izrietošu pārvaldes
uzdevumu - nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu personas dzīves vietā no
2016.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim.

2.

Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski parakstīt deleģēšanas
līgumu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” saskaņā ar šim lēmumam pievienoto
līguma projektu (pielikumā).

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis
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Pielikums
Auces novada domes 27.01.2016. lēmumam Nr.3
(prot.Nr.1, 3.§)

DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr.______
Rīgā

___._______________

Auces novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90009116331, juridiskā adrese: Jelgavas
iela 1, Auce, Auces novads, LV-3708, tās domes priekšsēdētāja Ginta Kaminska
personā, kas rīkojas saskaņā ar Auces novada pašvaldības 01.07.2009. saistošajiem
noteikumiem Nr.1 „Auces novada pašvaldības nolikums” (turpmāk- Pašvaldība) un
Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, reģistrācijas Nr. 90000052035, juridiskā
adrese: Visbijas prospekts 18, Rīga, valdes locekļa Andra Bērziņa personā, kas darbojas
saskaņā ar Statūtiem (turpmāk- Biedrība), abi kopā saukti- Puses,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, kas
paredz, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību
un nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība
maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku
nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 7. panta pirmo
un otro daļu, kur noteikts, ka šā likuma 15. pantā noteiktās funkcijas pildāmas kārtībā,
kāda paredzēta attiecīgajos likumos un Ministru kabineta noteikumos un šā likuma
15. pantā paredzēto funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības, un šo funkciju
izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta,
ievērojot to, ka Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt
likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās
funkcijas, kā arī tiesības deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde
ietilpst Pašvaldības kompetencē,
ievērojot to, ka pieaug pieprasījums pēc aprūpes mājās pakalpojuma un ir
nepieciešams veidot strukturālu risinājumu, lai nodrošinātu Pašvaldības iedzīvotājus,
kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Pašvaldības teritorijā, ar minēto pakalpojumu, kā arī,
ievērojot to, ka Biedrībai ir atbilstoši apmācīti darbinieki, aprīkojums, laba aprūpes
pakalpojumu organizēšanas un sniegšanas sistēma, kā arī liela pieredze aprūpes mājās
pakalpojuma nodrošināšanā,
pamatojoties uz Auces novada domes ___________ sēdes (prot. Nr.__, _.§) lēmumu
Nr.__ “Par aprūpes mājās pārvaldes uzdevuma deleģēšanu biedrībai “Latvijas
Samariešu apvienība”,
ievērojot to, ka Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas
mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu Pašvaldības funkcijas izpildi un to,
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ka šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt Pušu tiesības un pienākumus,
noslēdz šāda pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu (turpmāk- Līgums):
I. Līguma priekšmets
1.1. Pašvaldība deleģē un Biedrība apņemas nodrošināt no likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) - izrietošu pārvaldes
uzdevumu - nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu personas dzīves vietā
(turpmāk - Aprūpe mājās).
1.2. Aprūpes mājās pakalpojumi šī līguma izpratnē ietver:
1.2.1. Aprūpes mājās pakalpojumu pamatvajadzību apmierināšanu personām, kuras
objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, nodrošinot personisko aprūpi un palīdzību
mājas darbu veikšanā un sadzīvē, izmantojot klienta aprīkojumu un aprūpes materiālus;
1.2.2. “Drošības pogas” pakalpojumu- nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu
atbalstu un palīdzību 24 h diennaktī;
1.2.3. Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojumu - paplašinātu aprūpes mājās
pakalpojumu ar specializētu un aprīkotu transportu, nogādājot klientam trūkstošos
resursus (silto ūdeni, dušu, veļas mašīnu u.c.) un nodrošinot personisko aprūpi un
palīdzību mājas darbu veikšanā un sadzīvē;
1.2.4. Specializētā transporta pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem;
1.2.5. Pēdu aprūpes pakalpojumu.
II. Pušu pienākumi un tiesības
2.1. Biedrība darbojas un sniedz ar šo Līgumu deleģēto pārvaldes uzdevumu Auces
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ar šo Līgumu deleģēto pārvaldes
uzdevumu un no tā izrietošos Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanas pienākumus
Biedrībai nav tiesības deleģēt citām personām.
2.2. Pašvaldība un Biedrība, atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, savu
kompetenču ietvaros un saskaņojot ar otru Pusi, izstrādā deleģēto uzdevumu izpildes
precizējumus, piemēram, noteikumus par klientu līdzdalības pienākumiem.
2.3. Pašvaldība:
2.3.1. nodrošina netraucētu šā Līguma izpildi, Biedrībai veicot deleģētos pārvaldes
uzdevumus;
2.3.2. nodrošina Sociālā dienesta veiktu aprūpējamo vajadzību izvērtējumu un
lēmuma pieņemšanu par aprūpējamam nepieciešamo aprūpes mājās pakalpojuma veidu;
2.3.3. kontrolē šā Līguma izpildi;
2.3.4. Līguma III nodaļā noteiktā kārtībā un apmērā piešķir Biedrībai finanšu
līdzekļus šā Līguma 1. punktā noteiktā pārvaldes uzdevuma izpildei;
2.4. Biedrība:
2.4.1. nodrošina profesionālu, kvalitatīvu un normatīvajos aktos noteiktām prasībām
atbilstošu šā Līguma 1. punktā noteiktā Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu
personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Auces novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā;
2.4.2. nodrošina normatīvajos aktos noteikto obligāto prasību sociālo pakalpojumu
sniedzējiem ievērošanu;
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2.4.3. pastāvīgi un par saviem līdzekļiem uztur Aprūpes mājās pakalpojuma
sniegšanai nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu atbilstoši sociālo pakalpojumu
veidiem, apjomam un normatīvo aktu prasībām;
2.4.4. pastāvīgi slēdz ar biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” darbības
nodrošināšanu saistītos līgumus, izvērtē sniegto Aprūpes mājās pakalpojumu
dažādošanas iespējas, lai nodrošinātu pēc iespējas augstākas kvalitātes Drošības pogas
pakalpojumus Auces novada pašvaldības iedzīvotājiem;
2.4.5. veic nepieciešamos pasākumus un piesaista finanšu līdzekļus un mantu no
citām juridiskām un fiziskām personām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē
biedrību darbību, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu ziņā konkurētspējīgu pārvaldes
uzdevumu sniegšanu;
2.4.6. šajā Līgumā noteiktā kārtībā lūdz Pašvaldībai piešķirt finanšu līdzekļus
deleģēto pārvaldes uzdevumu kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai;
2.4.7. var piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu
projektu īstenošanā un īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošanā un
uzturēšanā, ja tas ir saistīts ar šā Līguma 1. punktā noteikto deleģēto pārvaldes
uzdevumu izpildi, ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Pašvaldība nav lēmusi
citādi;
2.4.8. sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī nevalstiskajām
organizācijām, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
III. Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu
piešķiršanas noteikumi
3.1. Pašvaldība piešķir Biedrībai finansējumu pārvaldes uzdevuma īstenošanai
saskaņā ar šā līguma pielikumu.
3.2. Gadījumā, ja aprūpējamais ir pēcoperācijas vai citā smagā stāvoklī un aprūpes
apjoms būtiski pārsniedz vidējo aprūpes apjomu uz klientu, Pašvaldības Sociālais
dienests paaugstina maksu par aprūpes mājās pakalpojumu atbilstoši Biedrības
iesniegtajam finanšu pamatojumam, nepārsniedzot 5 (pieci) eiro par 1h.
3.3. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izmaksas tiek pārskatītas: pirmo reizi - pēc
deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanas 3 mēnešiem, pēc tam - ikgadēji līdz kārtējā
gada 1. decembrim, pamatojoties uz Biedrības iesniegto finanšu pamatojumu.
3.4. Biedrība Pašvaldībai sniedz atskaites un pārskatus par iedalītā finansējuma
izlietojumu.
3.5. Pašvaldība ne retāk kā reizi gadā veic pārbaudes par Biedrībai iedalīto finanšu
līdzekļu izlietojumu un atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja piešķirtie finanšu līdzekļi
pilnībā vai daļēji nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem, Biedrība tos pilnībā vai
daļēji atmaksā pašvaldības budžetā attiecīgajā saimnieciskajā gadā. Ja finanšu līdzekļu
atmaksa saimnieciskā gada ietvaros būtiski apdraud kvalitatīvu pārvaldes uzdevumu
nodrošināšanu Auces novada iedzīvotājiem, Pašvaldība var slēgt vienošanos par
finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā laika periodā.
3.6. Biedrība reizi mēnesī, līdz 10. (desmitajam) datumam, sniedz Pašvaldības
Sociālajam dienestam informāciju par personām, kas iepriekšējā mēnesī saņēmušas
Aprūpes mājās pakalpojumus. Biedrība, sniedzot minēto informāciju, tajā ietver ziņas
par katru personu, kas saņēmusi Aprūpes mājās pakalpojumus, norādot vārdu, uzvārdu,
Sociālā dienesta lēmuma par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību datumu un
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numuru, saņemtā sociālā pakalpojuma veidu un apjomu, kādā saņemti sociālie
pakalpojumi.
3.7. Pašvaldība izvērtē Biedrības Līguma 3.6. apakšpunktā sniegto informāciju par
personām, kas saņēmušas pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegtos pakalpojumus, un ne
vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no informācijas saņemšanas dienas ieskaita
Biedrības kontā finanšu līdzekļus par attiecīgajā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem
atbilstoši Līguma 3.1. apakšpunktā noteiktajam izcenojumam.
IV. Pašvaldības un Biedrības atbildība
4.1. Biedrība ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies,
sniedzot deleģētos pārvaldes uzdevumus. Biedrība patstāvīgi, bez Pašvaldības
līdzdalības, risina civiltiesiskos strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu
līgumiem, tiesībām un saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā.
4.2. Pašvaldība ir atbildīga par deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanu kopumā un
par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas izrietošo pakalpojumu pieejamības
nodrošināšanu Auces novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4.3. Ja Biedrības prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto
pārvaldes uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un
zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Pašvaldību, Biedrība Pašvaldībai
zaudējumus atlīdzina pilnā apmērā.
V. Biedrības darbības uzraudzība
5.1. Biedrība šā Līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības Sociālā dienesta
pārraudzībā.
5.2. Biedrībai ir pienākums ievērot Pašvaldības norādījumus un ieteikumus, kas
vērsti uz deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām. Biedrībai ir pienākums izpildīt Pašvaldības rīkojumus, lai pārtrauktu
prettiesisku darbību, mazinātu vai novērstu prettiesiskas darbības vai bezdarbības sekas.
5.3. Biedrība izskata iesniegumus par tās darbu deleģēto pārvaldes uzdevumu
ietvaros, ņemot vērā Iesniegumu likumā noteiktos iesniegumu izskatīšanas termiņus un
kārtību. Ja iesniedzēju neapmierina Biedrības sniegtā atbilde, iesniegumu pēc
privātpersonas iniciatīvas izskata Pašvaldības Sociālais dienests.
5.4. Biedrība pēc Pašvaldības pieprasījuma Pašvaldības noteiktajā kārtībā sniedz
informāciju par deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.
VI. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība un deleģēto pārvaldes uzdevumu
izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji
6.1. Ja kādam no aprūpējamajiem tiek pārtraukta aprūpes mājās pakalpojuma
sniegšana, Biedrība nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā, par to informē
Pašvaldību, norādot pārvaldes uzdevuma konkrētajam aprūpējamajam sniegšanas
pārtraukšanas iemeslus.
6.2. Biedrība reizi gadā, līdz nākamā gada 31. janvārim, iesniedz Pašvaldībai
atskaiti, kurā norāda informāciju par:
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6.2.1. saskaņā ar šo Līgumu sniegtajiem Aprūpes mājās pakalpojumiem klientiem,
par kuriem ir Pašvaldības Sociālā dienesta lēmums par aprūpes mājā pakalpojuma
nepieciešamību, ietverot ziņas par:
6.2.1.1. klientu skaitu (sadalījumā pa vecumiem un dzimumiem), kas ir saņēmuši
Biedrības sniegtos aprūpes mājās pakalpojumus;
6.2.1.2. klientu skaitu katrā no aprūpes līmeņiem;
6.2.1.3. klientu skaitu, kuriem nodrošināts “Drošības pogas” pakalpojums;
6.2.1.4. klientu skaitu, kuriem nodrošināts Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojums;
6.2.1.5. klientu skaitu, kuriem nodrošināts specializētā transporta pakalpojums un
nobraukto km skaitu;
6.2.2. piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām;
6.2.3. Biedrības saistību apmēru (izņemot līgumus par sociālo pakalpojumu
sniegšanu ar sociālo pakalpojumu saņēmējiem);
6.2.4. veiktajiem ieguldījumiem pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajās iekārtās un
aprīkojumā;
6.2.5. citu papildus informāciju pēc Pašvaldības pieprasījuma.
6.3. Biedrības darbību Pašvaldība vērtē pēc šādiem kritērijiem:
6.3.1. deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanas un no tā izrietošo pakalpojumu
sniegšanas kvalitāte;
6.3.2. pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti;
6.3.3. piesaistīto finanšu līdzekļu un investīciju apmērs;
6.3.4. ieguldījumi pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajās iekārtās un aprīkojumā;
6.3.5. darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
6.3.6. pēc Pašvaldības ieskatiem citi kritēriji, kas raksturo deleģēto pārvaldes
uzdevumu sniegšanu pienācīgā kvalitātē un apmērā.
VII. Nepārvarama vara
7.1. Par nepārvaramu varu šā Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un
apstāklis, kas nav atkarīgs no Pušu gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru
nevarēja un nevajadzēja paredzēt šā Līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un
apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija,
karš, nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli netiek
uzskatīts Biedrības darbinieku streiks.
7.2. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku
novēršanai, kā arī ar noteiktu Biedrībai radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt
deleģēto pārvaldes uzdevumu turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas
varas gadījumam, Biedrība nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no
nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža, par to informē Pašvaldību.
7.3. Biedrībai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai
un novēršanai, pēc iespējas nodrošinot pakalpojumu nepārtrauktību vai pakalpojumu
sniegšanas atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā.
VIII. Līguma spēkā stāšanās un grozījumi
8.1. Deleģēšanas līgums ir noslēgts uz laiku līdz 28.02.2017. un tas stājas spēkā ar
01.03.2016.
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8.2. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas šā Līguma izpildes laikā, Puses risina
pārrunu ceļā, savstarpēji vienojoties, vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā.
8.3. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar
parakstīšanas brīdi, ja Līguma grozījumos nav noteikts citādi.
8.4. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, brīdinot Biedrību ne mazāk
kā vienu mēnesi iepriekš, ja Biedrība rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai arī pastāv
citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt Līguma attiecības, bet citos gadījumos - brīdinot
Biedrību ne mazāk kā trīs mēnešus iepriekš.
IX. Noslēguma jautājumi
9.1. Līgums neietekmē Pušu tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus
līgumus, kā arī līdz šim noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no šā
Līguma deleģēto pārvaldes uzdevumu izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumu un
tiesību deleģēšanu citām personām.
9.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēki normatīvo aktu izmaiņu
gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu
grozījumus, kas atceļ šā Līguma noslēgšanas pamatnoteikumus. Normatīvo aktu
izmaiņu gadījumā Pusēm ir pienākums Līgumu piemērot atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
9.3. Līguma noteikumu izpildes kontrolei:
9.3.1. Biedrības deleģētais pārstāvis ir dienesta “Samariešu atbalsts mājās” Jelgavas
nodaļas vadītāja Aija Purmale, tālr. 25691373, jelgavasnovads@samariesi.lv.
9.3.2. Pašvaldības deleģētais pārstāvis ir ________________________
9. Līgums sastādīts uz 7 lapām (tai skaitā, pielikums) 2 eksemplāros valsts valodā, ar
vienādu juridisko spēku, katrai pusei pa vienam eksemplāram.
X. Pušu rekvizīti un paraksti

PAŠVALDĪBA:

BIEDRĪBA:

Auces novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009116331
Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads,
LV-3708
AS Swedbank
Konts: LV23HABA0551016927752
Kods: HABALV22

Biedrība „Latvijas Samariešu
apvienība”
Reģ. Nr. 40008001803
PVN reģ. Nr.LV40008001803
Visbijas prospekts 18, Rīga, LV –
1014
AS Swedbank
Konts: LV50HABA0551008929616
Kods: HABALV22
Biedrības “Latvijas Samariešu
apvienība” valdes loceklis

Auces novada domes priekšsēdētājs

Andris Bērziņš

Gints Kaminskis
z.v.

z.v.
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Pielikums
_______________ Deleģēšanas līgumam Nr.______
Finansējums pārvaldes uzdevuma īstenošanai
Aprūpes mājās pakalpojuma veids deleģētā
pārvaldes uzdevuma ietvaros
Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojums (ietver
arī Drošības pogu), izlīdzinātais maksājums,
neatkarīgi no aprūpes līmeņa, bez
minimālo/maksimālo aprūpes stundu fiksēšanas.
Pakalpojums ietver:
1) Mobilo aprūpes mājās pakalpojumu – aprūpi
mājās, izmantojot īpaši aprīkotu mobilu
aprūpes kompleksu. Aprūpējamam tiek
nodrošināti viņam trūkstošie resursi (siltais
ūdens, duša, veļas mašīna u.c.), piegādājot tos
dzīvesvietā, tiek veikta personiskā aprūpe un
pēdu aprūpe aprūpējamā dzīvesvietā,
izmantojot specializētu, īpaši aprīkotu
transportu, kā arī vienlaikus tiek sniegta
palīdzība mājas darbu veikšanā un sadzīvē.
(Izbraukums ar mobilo aprūpes kompleksupēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī.)
2) Aprūpes
mājās
„Drošības
pogas”
pakalpojumu, kurā nodrošināta:
 drošības pogas saziņas iekārtas nodošana
lietošanā, pieslēgšana, atslēgšana;
 nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvais
atbalsts un palīdzības organizēšana 24 stundas
diennaktī.
Aprūpes mājās pakalpojums (bez drošības
pogas), izlīdzinātais maksājums, neatkarīgi no
aprūpes līmeņa, bez minimālo/maksimālo aprūpes
stundu fiksēšanas.
Pakalpojums ietver:
 personisko aprūpi mājās (ar klienta
aprīkojumu, aprūpes materiāliem);
 mājas darbu veikšanu un palīdzību sadzīvē.
Aprūpes mājās pakalpojums (ar drošības pogu),
izlīdzinātais maksājums, neatkarīgi no aprūpes
līmeņa, bez minimālo/maksimālo aprūpes stundu
fiksēšanas.
Pakalpojums ietver:
 personisko aprūpi mājās (vizīte mājās bez
papildus aprīkojuma);
 mājas darbu veikšanu un palīdzību sadzīvē;

Izmaksas
75 eiro par aprūpējamo mēnesī

75 eiro par aprūpējamo
mēnesī*

95 eiro par aprūpējamo
mēnesī*
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 aprūpes
mājās
„Drošības
pogas”
pakalpojumu, kurā nodrošināta:
drošības pogas saziņas iekārtas nodošana
lietošanā, pieslēgšana, atslēgšana;
nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvais
atbalsts un palīdzības organizēšana 24 stundas
diennaktī.
24eiro par aprūpējamo mēnesī
Drošības pogas pakalpojums
Pakalpojums ietver:
 drošības pogas saziņas iekārtas nodošana
lietošanā, pieslēgšana, atslēgšana;
 nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvais
atbalsts un palīdzības organizēšana 24 stundas
diennaktī.
Minimālā maksa- 20 eiro par
Specializētais transports
braucienu;
Vienā virzienā 0,71 eiro/km
Abos virzienos 0,57 eiro/km
Gaidīšana- 5 eiro/h
Nešana- 2 eiro/stāvs
Aprūpes mājās pakalpojums- pēdu
aprūpes/podologa pakalpojums – profesionāla
darbinieka ar speciālas pēdu aprūpes iekārtas
palīdzību veikta pēdu aprūpe, ko veic aprūpējamā
mājoklī vai mobilajā aprūpes kompleksā personas
dzīvesvietā.
_________

15 eiro par klientu (par reizi)Aucē, Bēnē. (Ārpus Auces,
Bēnes- papildus maksa par
transporta izdevumiem pēc
tarifa 0,20 eiro/km.)

* Gadījumā, ja aprūpējamais ir pēcoperācijas vai citā smagā stāvoklī un aprūpes apjoms būtiski pārsniedz vidējo
aprūpes apjomu uz klientu, Pašvaldības Sociālais dienests paaugstina maksu par aprūpes mājās pakalpojumu
atbilstoši Biedrības iesniegtajam finanšu pamatojumam, nepārsniedzot 5 eiro par 1h.

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
2016.gada 27.janvārī

Nr.4
(prot.Nr.1, 4.§)

Par izglītības funkciju izpildes deleģēšanas līguma slēgšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Izglītības, kultūras un sporta lietu pastāvīgās
komitejas iesniegto lēmuma projektu par atsevišķu likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 21.punktā, Izglītības likuma 17.pantā un Vispārējās izglītības likuma 54.pantā noteikto
Auces novada pašvaldības funkciju izglītības jomā deleģēšanu Dobeles novada pašvaldības
Izglītības pārvaldei.
Izskatot iesniegto lēmumprojektu, Auces novada dome konstatēja:
Izglītības likuma 17.panta trešā daļa nosaka, ka novada pašvaldība:
19.punkts - nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un
pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām;
24.punkts - organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un
nodrošina metodisko darbu;
27.punkts - atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos,
skatēs, projektos un sporta sacensībās.
Izglītības likuma 18.panta trešā daļa nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties
vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas
kārtību.
Vispārējās izglītības likuma 54.pants nosaka, ka ir Valsts pedagoģiski medicīniskā
komisija un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas. Valsts pedagoģiski medicīnisko
komisiju izveido izglītības un zinātnes ministrs. Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas
izveido pašvaldības. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski
medicīnisko komisiju kompetenci nosaka Ministru kabinets.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pants nosaka, ka publiska persona var deleģēt
privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk – pilnvarotā persona) tādu pārvaldes
uzdevumu, kas ietver pārvaldes lēmumu pieņemšanu. Šādu pārvaldes uzdevumu var deleģēt
vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk un 41.pants - publiska
persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās
iestādes kompetencē. Nevar deleģēt šādus pārvaldes uzdevumus:
1) nozares politikas un attīstības stratēģijas plānošanu un apstiprināšanu;
2) nozares darbības koordināciju;
3) iestāžu un pārvaldes amatpersonu uzraudzību;
4) publisku personu budžeta apstiprināšanu, finanšu resursu sadali programmu un
apakšprogrammu līmenī, finanšu resursu kontroli.
Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.pants nosaka, ka par pastarpinātās
pārvaldes iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns,
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kas informē tiešās pārvaldes iestādi, kurai attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota.
Lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas
noteikumus.
Likuma „Par pašvaldībām” 10.pants nosaka, ka pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās
var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju
izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka, ka pašvaldības
dome lemj par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka iepriekš minētās Izglītības likumā un Vispārējās
izglītības likumā noteiktās Auces novada pašvaldības funkcijas var efektīvāk veikt un
nodrošināt Dobeles novada pašvaldība, kas šīs funkcijas ir veikusi arī iepriekš, kā arī to, ka
LR spēkā esošie normatīvie akti neaizliedz iepriekš minēto funkciju deleģēšanu, un
pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Deleģēt Dobeles novada pašvaldības Izglītības pārvaldei veikt sekojošas Izglītības likuma
17.panta trešajā daļā un Vispārējās izglītības likuma 54.pantā noteiktās Auces novada
pašvaldības funkcijas līdz 2016.gada 31.decembrim:
1.1. sniegt informāciju un nodrošināt iespēju Auces novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamiem piedalīties Dobeles novada pašvaldības organizētajās izglītojamo
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās;
1.2. nodrošināt Dobeles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību
un pieejamību Auces novada pašvaldības bērniem;
1.3. organizēt Auces novada pašvaldības vidējās izglītības iestāžu pedagogu
profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu,
piedāvājot un nodrošinot izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu profesionālās
meistarības un tālākizglītības kursus un seminārus, pieredzes apmaiņu.

2.

Pilnvarot Auces novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāju Valdu
Zvirbuli parakstīt deleģēšanas līgumu ar Dobeles novada pašvaldības Izglītības pārvaldi
saskaņā ar šī lēmuma noteikumiem.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis
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Pielikums
Auces novada domes 27.01.2016. lēmumam nr.4
(prot.Nr.1, 4.§)
DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr. __________
Dobelē,

2016.gada ______.janvārī

Auces novada pašvaldība, reģ.nr.90009116331, turpmāk tekstā saukta arī –
PAŠVALDĪBA, kuras vārdā saskaņā ar Auces novada domes 2016.gada __.janvāra sēdes
lēmumu Nr.__(________) rīkojas Auces novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītāja Valda Zvirbule, no vienas puses,
un
Dobeles novada Izglītības pārvalde, reģ.Nr. 90009147276, turpmāk tekstā saukta arī –
PILNVAROTĀ PERSONA, kuras vārdā saskaņā ar pārvaldes nolikumu rīkojas tās vadītāja
Maruta Vaļko, abas līguma slēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā sauktas arī –
Puses un Puse, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām’’ 10.panta pirmo un otro daļu,
Izglītības likuma 18.panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma V nodaļu un Auces
novada domes 2016.gada __.janvāra sēdes lēmumu Nr.___(___________), noslēdz šo
deleģēšanas līgumu (turpmāk tekstā – Līgums), vienojoties par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
PAŠVALDĪBA deleģē un PILNVAROTĀ PERSONA apņemas veikt atsevišķas likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktā, Izglītības likuma 17.pantā trešajā daļā un
Vispārējās izglītības likuma 54.pantā noteiktās PAŠVALDĪBAS funkcijas izglītības jomā
(turpmāk tekstā – deleģētais pārvaldes uzdevums).
2. Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Realizējot deleģēto pārvaldes uzdevumu, PILNVAROTĀ PERSONA apņemas izpildīt
sekojošas PAŠVALDĪBAI noteiktās funkcijas izglītības jomā:
2.1.1. sniegt informāciju un nodrošināt iespēju Auces novada pašvaldības izglītības
iestāžu izglītojamiem piedalīties Dobeles novada pašvaldības organizētajās
izglītojamo mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta
sacensībās;
2.1.2. nodrošināt Dobeles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas
darbību un pieejamību Auces novada pašvaldības bērniem;
2.1.3. organizēt Auces novada pašvaldības vidējās izglītības iestāžu pedagogu
profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu,
piedāvājot un nodrošinot izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu
profesionālās meistarības un tālākizglītības kursus un seminārus, pieredzes
apmaiņu.
2.2. Puses līguma saistību izpildei apņemas:
2.2.1. pēc pieprasījuma nodrošināt deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo
informāciju vai dokumentāciju;
2.2.2. izdarot grozījumus saistošajos noteikumos vai nolikumos par PILNVAROTĀS
PERSONAS darbību un tās funkcijām, jautājumus par deleģēto pārvaldes
uzdevuma izpildi risināt vienojoties.
3. Pušu padotība un atbildība
3.1 PAŠVALDĪBA normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina deleģēto pārvaldes
uzdevumu izpildes pilnīgu uzraudzību.
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3.2. Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par savu
līgumisko saistību izpildi.
3.3. Ja deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāte neatbilst šī Līguma noteikumiem,
PAŠVALDĪBAS amatpersona/s sastāda aktu, kurā nosaka kādi trūkumi jānovērš un kādos
termiņos tas jāveic.
4. Savstarpējo norēķinu un finanšu resursu piešķiršanas, pārskatu sniegšanas kārtība
4.1. PAŠVALDĪBA veic norēķinus par deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu atbilstoši Pušu
iepriekš rakstveidā saskaņotam deleģēto pārvaldes uzdevumu plānam, kuru Puses saskaņo
līdz kārtējā gada 15.novembrim. Norēķini tiek veikti atbilstoši deleģēto pārvaldes
uzdevumu plānam sastādītajām un Pušu saskaņotajām izdevumu tāmēm, pēc
PILNVAROTĀS PERSONAS piestādītajiem rēķiniem, rēķinu apmaksu veicot
10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.
4.2. Puses vienojas, ka savstarpējie norēķini tiek veikti par periodu sākot ar 2016.gada
1.janvāri, pēc iepriekš saskaņotām izdevumu tāmēm.
4.3. PILNVAROTĀS PERONAS darbības finanšu kontrole tiek veikta normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā, šajā sakarā PAŠVALDĪBAI ir tiesības pieprasīt, bet
PILNVAROTĀJAI PERSONAI pēc šāda pieprasījuma saņemšanas ir pienākums
nekavējoties izsniegt PAŠVALDĪBAI visu nepieciešamo finansiālo dokumentāciju un
informāciju. Gadījumā, ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši
piešķiršanas mērķiem, PILNVAROTĀ PERONA tos nekavējoties pilnībā vai daļā atmaksā
PAŠVALDĪBAS budžetā.
5. Līguma darbības termiņš
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2016.gada
31.decembrim vai līdz uzņemto saistību pilnīgai izpildei.
5.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts pēc abu Pušu rakstveida vienošanās. PAŠVALDĪBA
var atteikt līgumu pagarināt, ja līguma izpildes gaitā tiek konstatēti pārkāpumi un/vai šādu
pagarinājumu nepieļauj spēkā esošie normatīvie akti.
5.3. PAŠVALDĪBA var līgumu uzteikt nekavējoties, rakstiski informējot par to
PILNVAROTO PERSONU, ja konstatē, ka:
5.3.1. PILNVAROTĀ PERSONA rupji pārkāpusi Līguma noteikumus;
5.3.2. pastāv svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līgumsaistības.
5.4. PILNVAROTĀ PERSONA var uzteikt Līgumu, rakstiski brīdinot par to PAŠVALDĪBU
vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš tikai tādā gadījumā, ja PILNVAROTAI PERSONAI ir
svarīgs iemesls, sedzot PAŠVALDĪBAI visus ar Līguma laušanu saistītos zaudējumus.
6. Strīdu atrisināšana
Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā vai saistībā ar šo Līgumu, Puses
centīsies atrisināt pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, tad domstarpības risināmas tiesā
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Nepārvaramas varas apstākļi
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību neizpildīšanu,
ja tas saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem.
7.2. Ar nepārvaramu varu saprot kara darbību, ugunsgrēkus, plūdus, streikus, nemierus vai citus
apstākļus, kas nav atkarīgi no Pušu gribas, bet rada tiešu ietekmi uz līguma nosacījumu
izpildi.
7.3. Ja iestājas 7.2. punktā norādītie apstākļi, cietušajai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža,
kad tai ir kļuvis zināms par minētajiem apstākļiem, jāinformē par to otru Pusi. Cietušajai
Pusei rakstveidā ir jādara zināms par nepārvaramas varas apstākļiem un par to ietekmi uz šī
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Līguma saistību tālāku izpildi. Cietušajai Pusei jādara viss iespējamais, lai novērstu līdz
minimumam nepārvaramas varas apstākļu turpmākās sekas.
7.4. Beidzoties nepārvaramas varas apstākļu darbībai, cietušajai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā
jānosūta otrai Pusei rakstveida paziņojums, kas satur šo apstākļu seku novērtējumu
attiecībā uz turpmāko līguma saistību izpildīšanu.
8. Pārējie noteikumi
8.1. PILNVAROTAI PERSONAI nav tiesības ar šo Līgumu deleģētajiem pārvaldes
uzdevumiem izrietošos pienākumus un tiesības deleģēt citām personām.
8.2. Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var radīt zaudējumus
otras Puses prestižam un interesēm.
8.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma
noteikumus.
8.4. Šis līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros un izsniegts pa vienam katrai
Pusei, katram no tiem ir vienāds juridiskais spēks.
8.5. PAŠVALDĪBA un PILNVAROTĀ PERSONA piekrīt visiem šā līguma noteikumiem un
apstiprina, to parakstot.
Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti:
PAŠVALDĪBA:
Auces novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009116331
Jelgavas iela 1, Auce
Auces novads, LV-3708
Norēķinu konts:
AS SEB Banka
kods UNLALV2X
LV86UNLA0050014275278

PILNVAROTĀ PERSONA:
Dobeles novada Izglītības pārvalde
Reģ.Nr.900009147276
Brīvības iela 17, Dobele
Dobeles novads, LV-3701
Norēķinu konts:
AS SEB Banka
Kods UNLALV2X
LV28UNLA0050014477694

__________________
V.Zvirbule

___________________
M.Vaļko

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
2016.gada 27.janvārī

Nr.5
(prot.Nr.1, 5.§)

Par Auces novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
Izskatot iesniegto Auces novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma projektu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu
un Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Auces novada
pašvaldības nolikums” 11.punktu, ievērojot Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu
pastāvīgās komitejas sēdes 13.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1), Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Auces novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijas nolikumu.

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

APSTIPRINĀTS
ar Auces novada domes 27.01.2016.
lēmumu Nr.5 (prot.Nr.1, 5.§)

Auces novada pašvaldības interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 46.panta piekto
daļu un 47.panta trešo daļu,
Auces novada domes 2011.gada 23.februāra
saistošo noteikumu Nr.1 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtība” 11.punktu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Auces novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) izveido un apstiprina Auces
novada dome.
2. Komisija izsniedz licences juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un
pašvaldības izglītības iestādes) interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu (turpmāk tekstā – programmu) īstenošanai.
3. Komisija savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, domes
lēmumus un šo nolikumu.
4. Komisija savā darbā var pieaicināt ekspertus.
II. Komisijas kompetence
5. Komisija izvērtē iesniegtās programmas un izsniedz licenci interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem.
6. Komisijas galvenie pienākumi:
6.1. izvērtēt licences pieprasītāja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus,
pārbaudīt iesniegto dokumentu atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
6.2. noformēt un izsniegt programmas licenci;
6.3. apkopot informāciju par programmu īstenošanu pašvaldības teritorijā;
6.4. veikt citus pienākumus, kas noteikti ar Auces novada domes izdotajiem
saistošajiem noteikumiem vai lēmumiem.
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Komisijai ir tiesības pieņem lēmumu par:
7.1. licences izsniegšanu;
7.2. atteikumu izsniegt licenci;
7.3. papildus informācijas pieprasīšanu;
7.4. izsniegtās licences anulēšanu;
7.5. licences pārreģistrāciju, ja, pamatojoties uz iesniegumu, nepieciešams izdarīt
izmaiņas licencē vai pagarināt to.
7.6. Pārbaudīt licencēto programmu īstenošanas kvalitāti.
8. Komisija programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā 30 dienas pēc iesnieguma un visu
nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
7.

III. Komisijas sastāvs un darbība
9. Komisijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina Auces novada dome.
10. Komisijas sēdes sasauc pēc nepieciešamības.
11. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisijas sēdes var notikt, ja tajās piedalās vismaz
3 komisijas locekļi. Ja komisijas sēde kvoruma trūkuma dēļ nevar notikt, tad komisijas
priekšsēdētājs 3 (trīs) dienu laikā sasauc atkārtotu komisijas sēdi.
12. Komisijas locekļu funkcijas un pienākumu nosaka Komisijas priekšsēdētājs.
13. Komisijas sēdes tiek protokolētas un protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs.
14. Lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi,
izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētaja balss.
15. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no Komisijas locekļiem.
16. Uz savu sēdi Komisija var uzaicināt licences pieprasītāju.
17. Komisija izvērtē licences pieprasītāja iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par
licences izsniegšanu vai motivētu rakstisku atteikumu izsniegt licenci Auces novada domes
noteiktajā kārtībā.
18. Komisijas sagatavo licences izsniegšanai paredzētos dokumentus un nodrošina izsniegto
licenču uzskaiti.
19. Komisijas dokumenti tiek glabāti normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
IV. Noslēguma jautājumi
20. Par interešu izglītības un pieauguši neformālās izglītības programmas īstenošanas
kvalitāti atbild programmas īstenotājs.
21. Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Auces novada domē.

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
2016.gada 27.janvārī

Nr.6
(prot.Nr.1, 6.§)

Par projekta ideju “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Auces pilsētā” konceptiem
Saskaņā ar Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr.593 „Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”, ņemot vērā Attīstības, plānošanas un vides
komitejas sēdes (21.01.2016., prot.Nr.1) lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta ideju “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība
Auces pilsētā” konceptu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
priekšatlases konkursam.
2. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

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
2016.gada 27.janvārī

Nr.7
(prot.Nr.1, 7.§)

Par adreses piešķiršanu Auces novadā
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru Kabineta
08.12.2015. noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 21.01.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4605 009 0905 001 006, - Aspazijas
laukums 8-6, Auce, Auces nov., LV-3708.

Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.janvārī

Nr.8
(prot.Nr.1, 8.§)

Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes
īpašuma “Lauku iela 5”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru Kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 21.01.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Lauku iela 5”, Bēnes
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 46500050128, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 46500010129, platība 1,53 ha.
Atdalītai zemes vienībai 1,53 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Kārļi”, Bēnes pagasts,
Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Kārļi”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 1,53 ha, ir Auces
novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Kārļi”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 1,53 ha, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

2. Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Lauku iela 5”, Bēnes
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 46500050128, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 46500010130, platība 0,47 ha.
Atdalītai zemes vienībai 0,47 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Pauguri”, Bēnes pagasts,
Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Pauguri”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 0,47 ha, ir Auces
novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Pauguri”, Bēnes pagasts, Auces novads, platība 0,47 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
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3. Noteikt zemes vienības “Lauku iela 5”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
apzīmējums 46500050128, platību 0,24 ha.
Noteikt, ka zemesgabals “Lauku iela 5”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
apzīmējums 46500050128, platība 0,24 ha, ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemesgabala “Lauku iela 5”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46500050128, platība 0,24 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods – 0601).

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
2016.gada 27.janvārī

Nr.9
(prot.Nr.1, 9.§)

Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala
“Pavasara iela”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, sadalīšanu
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru Kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 21.01.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala “Pavasara iela”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums 46940050416, zemes vienību 0,55 ha platībā.
(Grafiskais pielikums)
Atdalīto zemesgabalu 0,55 ha platībā pievienot nekustamajam īpašumam “Zariņi-Bulduri”,
Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums 46940050412, izveidojot nekustamo
īpašumu “Zariņi-Bulduri”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, platība 2,2383 ha.
Noteikt, ka zemesgabals “Zariņi-Bulduri”, Vītiņu pagasts, Auces novads, platība
2,2383 ha, ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Zariņi-Bulduri”, Vītiņu pagasts, Auces novads, platība 2,2383 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods – 1101).

2. Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala “Pavasara iela”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums 46940050416, zemes vienību 0,05 ha platībā.
(Grafiskais pielikums)
Atdalītajai zemes vienībai 0,05 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Liepu iela 1B”, Vītiņu
pagasts, Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Liepu iela 1B”, Vītiņu pagasts, Auces novads, platība 0,05 ha, ir
Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Liepu iela 1B”, Vītiņu pagasts, Auces novads, platība 0,05 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM
kods – 0601).
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3. Noteikt zemes vienības “Pavasara iela”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra
apzīmējums 46940050416, platību 0,35 ha.
Noteikt, ka zemesgabals “Pavasara iela”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra
apzīmējums 46940050416, platība 0,35 ha, ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemesgabala “Pavasara iela”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46940050416, platība 0,35 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM
kods – 1101).
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Nr.10
(prot.Nr.1, 10.§)

Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā
zemes īpašuma “Pīlādži”, Īles pagastā, Auces novadā, sadalīšanu
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, un Ministru Kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 21.01.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pīlādži”, Īles pagastā,
Auces novadā, kadastra numurs 46640020186, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46640020187, platība 1,5266 ha.
Atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46640020187, platība 1,5266 ha, pievienot
zemes īpašumam ar kadastra apzīmējumu 46640020327, izveidojot vienu nekustamo
īpašumu “Airenes”, Īles pagasts, Auces novads, platība 2,6423 ha.
Noteikt, ka zemesgabals “Airenes”, Īles pagasts, Auces novads, platība 2,6423 ha, ir Auces
novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Airenes”, Īles pagasts, Auces novads, platība 2,6423 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
2. Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pīlādži”, Īles pagastā,
Auces novadā, kadastra numurs 46640020186, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46640020330, platība 0,6069 ha.
Atdalītai zemes vienībai 0,6069 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Kreses”, Īles pagasts,
Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Kreses”, Īles pagasts, Auces novads, platība 0,6069 ha, ir Auces
novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Kreses”, Īles pagasts, Auces novads, platība 0,6069 ha, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
3.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pīlādži”, Īles pagastā,
Auces novadā, kadastra numurs 46640020186, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46640020352, platība 0,5459 ha.
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Atdalītai zemes vienībai 0,5459 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Pelašķi”, Īles pagasts,
Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Pelašķi”, Īles pagasts, Auces novads, platība 0,5459 ha, ir Auces
novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Pelašķi”, Īles pagasts, Auces novads, platība 0,5459 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
4. Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pīlādži”, Īles pagastā,
Auces novadā, kadastra numurs 46640020186, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46640020332, platība 0,5515 ha.
Atdalītai zemes vienībai 0,5515 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Pipari”, Īles pagasts,
Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Pipari”, Īles pagasts, Auces novads, platība 0,5515 ha, ir Auces
novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Pipari”, Īles pagasts, Auces novads, platība 0,5515 ha, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
5. Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pīlādži”, Īles pagastā,
Auces novadā, kadastra numurs 46640020186, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
46640020197, platība 1,2 ha.
Atdalītai zemes vienībai 1,2 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Driģenes”, Īles pagasts,
Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Driģenes”, Īles pagasts, Auces novads, platība 1,2 ha, ir Auces
novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Driģenes”, Īles pagasts, Auces novads, platība 1,2 ha, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
6. Noteikt zemes vienības “Pīlādži”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46640020186, platību 2,4658 ha.
Noteikt, ka zemesgabals “Pīlādži”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46640020186, platība 2,4658 ha, ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemesgabala “Pīlādži”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46640020186, platība 2,4658 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.janvārī

Nr.11
(prot.Nr.1, 11.§)

Par termiņa noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes samaksai
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta septīto un astoto
daļu, Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumiem Nr.635 „Kārtība, kādā apseko un nosaka
neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to”,
Auces novada domes Finanšu komitejas 21.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1), Auces novada dome
NOLEMJ:
Noteikt termiņu nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes par neapstrādāto lauksaimniecībā
izmantojamo zemi 2015.taksācijas gadā samaksai – 2016.gada 31.marts.
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LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.janvārī

Nr.23
(prot.Nr.1, 23.§)

Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli
nekustamajā īpašumā Raiņa ielā 14, Aucē, Auces novadā
Izskatot Finanšu komitejas iesniegto lēmuma projektu par nedzīvojamo telpu nomas
tiesību izsoles rīkošanu telpām Raiņa ielā 14, Aucē, Auces novadā, Auces novada dome
konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ēkā Raiņa ielā 14, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs
46050060606, pieder brīvas, neiznomātas telpas 68,8 m2 platībā, tai skaitā apkurināmā platība
65,5 kv.m., kas izvietotas ēkas 1.stāvā un nav nepieciešamas pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju
izpildei, līdz ar to tās, saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma nosacījumiem, ir nododamas atsavināšanai vai nomā.
Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 7.punkts nosaka, ka lēmumu par nomas objekta
nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs.
Šo Noteikumu 10.punkts nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē,
bet Noteikumu 11.punkts nosaka, ka nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par
piemērojamo izsoles veidu, kā arī apstiprina publicējamo informāciju par nomas objektu.
Ievērojot minēto, telpu nomnieks ir noskaidrojams izsolē, Auces novada domei
pieņemot lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, kā arī apstiprinot publicējamo informāciju
par nomas objektu.
Noteikumu 22.punkts nosaka, ka izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, kurā ir
ne mazāk kā trīs locekļi. Komisiju izveido uz noteiktu laikposmu vai kā pastāvīgi
funkcionējošu institūciju. Iznomātājs komisijas sastāvā iekļauj iznomātāja vai tā padotībā esošu
iestāžu pārstāvjus. Komisijas darbu vada iznomātāja iecelts komisijas priekšsēdētājs.
Ievērojot minēto, izsoles organizēšanai ir izveidojama izsoles komisija ne mazāk kā trīs
locekļu sastāvā un ieceļams komisijas priekšsēdētājs.
Noteikumu 67.punkts nosaka, ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam,
nosacīto nomas maksu nosaka augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo
Noteikumu 3. nodaļu.
Saskaņā ar Noteikumu 3.nodaļu, nomas maksa ir noteikta 110,00 EUR (viens simts
desmit eiro) mēnesī (neieskaitot PVN) par objektu.
Ievērojot norādīto un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
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1.

Nodot nomā, rīkojot mutisku izsoli, Auces novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās
telpas 68,8 m2 platībā (telpu izvietojuma plāns 1.pielikumā), kas atrodas ēkā Raiņa ielā 14,
Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 46050060606.

2.

Apstiprināt 1.punktā minētā izsoles objekta izsoles sākumcenu 110,00 EUR (viens simts
desmit eiro) mēnesī, neieskaitot PVN.

3.

Noteikt telpu iznomāšanas mērķi – tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas
ierīkošana un uzturēšana. Objekts tiek iznomāts bez tiesībām to nodot apakšnomā.

4.

Apstiprināt objekta nomas tiesību izsoles komisiju šādā sastāvā:
4.1. Komisijas priekšsēdētājs –
Auces novada izpilddirektors Aldis Lerhs;
4.2. Komisijas locekļi:
Auces novada pašvaldības ekonomiste Ingrida Kalve,
Auces novada pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis.

5.

Uzdot izsoles komisijai organizēt objekta nomas tiesību izsoli.

6.

Apstiprināt objekta Nomas līguma projektu (2.pielikums).

7.

Apstiprināt objekta izsoles noteikumus (3.pielikums).

8.

Apstiprināt publicējamo informāciju Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē internetā
(4.pielikums).

Domes priekšsēdētājs
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2.pielikums
Auces novada domes 27.01.2016. lēmumam Nr.23
(prot.Nr.1, 23.§)

NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMA PROJEKTS
Aucē, 2016.gada ____. __________
Auces novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009116331, juridiskā adrese Jelgavas iela 1, Auce, Auces
novads, turpmāk tekstā saukta arī - Iznomātājs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas Auces
novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, no vienas puses, un
_____________________________, reģ. Nr. vai personas kods _____________________, adrese:
__________________________________________, turpmāk saukts Nomnieks, no otras puses, abi
kopā turpmāk tekstā saukti Puses, noslēdz šo Līgumu ar sekojošiem nosacījumiem:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā nedzīvojamo telpu grupu
Nr. 1 ar kopējo platību 68.8 m2, turpmāk tekstā Telpas, kas izvietotas ēkā Raiņa ielā 14, Aucē, Auces
novadā, turpmāk saukta - Ēka
1.2. Iznomātājs nodod Telpas Nomniekam komercdarbībai, ar to izmantošanas mērķi –
...................
1.3. Nomnieks apņemas patstāvīgi iegūt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas un citus
nepieciešamos dokumentus, lai varētu izmantot Telpas šā Līguma 1.2. punktā norādītajiem mērķiem.
Visas grūtības un izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamo saskaņošanu un atļauju iegūšanu, kā arī citu
dokumentu iegūšanu, Nomnieks uzņemas patstāvīgi un uz sava rēķina.
1.4. Telpas Nomniekam tiek nodotas ar nodošanas–pieņemšanas aktu, kuru paraksta abas
līgumslēdzējas puses 1 (vienas) nedēļas laikā no šī līguma spēkā stāšanās brīža.
1.5. Telpas tiek nodotas Nomniekam tādā stāvoklī, kādā tās ir nodošanas dienā. Telpu
tehniskais stāvoklis un kvalitāte Pusēm ir zināma un par to nav nekādu pretenziju.
2. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Nomnieks apņemas Telpas izmantot tikai tiem mērķiem, kādi ir norādīti šā Līguma
1.2. punktā. Telpu izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama Iznomātāja rakstveida piekrišana,
attiecīgo valsts iestāžu vai pašvaldības atļauja un citu iestāžu piekrišana.
2.2. Nomniekam savlaicīgi ir jāapmaksā nomas maksa par Telpu izmantošanu, kā arī visi pārējie
maksājumi saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.
2.3. Nomnieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret Ēku, kurā atrodas Telpas, un tai piegulošo
teritoriju, izmantot Telpas tikai saskaņā ar šā Līguma noteikumiem un darboties, ievērojot Ēkā
atrodošos trešo personu intereses.
2.4. Nepieciešamības gadījumā, lai sagatavotu Telpu izmantošanu šī Līguma 1.2. punktā
minētajam mērķim, Nomniekam ar iepriekšēju Iznomātāja un attiecīgo iestāžu rakstisku piekrišanu ir
tiesības par saviem līdzekļiem veikt Telpu uzlabošanu, to rekonstrukciju, pārplānošanu, kā arī uzstādīt
Telpās iekārtas.
2.5. Lietojot Telpas, Nomniekam ir jāievēro Latvijas Republikas (LR) normatīvie akti, valsts
iestāžu un pašvaldības noteikumi un lēmumi, kā arī ugunsdzēsības drošības pārvaldes un citu
kompetentu iestāžu prasības, un Telpu un tām pieguļošo teritoriju izmantošanas sanitārie noteikumi.
2.6. Nomniekam avārijas situācijas (ugunsgrēka, plūdu u.c. nelaimju) gadījumā nekavējoties
jāveic nepieciešamos pasākumus avārijas likvidēšanai, kā arī par saviem līdzekļiem jānovērš Telpās
radušos bojājumus. Remonts un atjaunošanas darbi ir jāveic Telpās arī visām tajās esošajām
Iznomātāja iekārtām.
2.7. Nomniekam ir pienākums uzturēt Telpas un tajās esošās iekārtas labā tehniskā stāvoklī un
lietošanas kārtībā, kā arī segt visus izdevumus, saistītus ar Telpu izmantošanu un uzturēšanu visu šī
Līguma darbības laiku.
2.8. Nomnieks nedrīkst Telpas nodot lietošanā citām personām, ieķīlāt, vai kā citādi apgrūtināt.
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2.9. Beidzoties šā Līguma darbības termiņam vai arī to laužot, Nomniekam Telpas ir jānodod
Iznomātājam labā stāvoklī (kārtībā) ar visiem tām veiktajiem neatņemamajiem uzlabojumiem.
2.10. Nododot Telpas Iznomātājam, Nomniekam uz sava rēķina ir jāapmaksā visi izdevumi, kas
ir saistīti ar Telpu atbrīvošanu, kā arī citi izdevumi, kas Pusēm šajā sakarā varētu rasties.
2.11. Nomniekam Telpas ir jāatbrīvo 7 (septiņu) dienu laikā pēc šā Līguma darbības termiņa
beigām vai arī no tā laušanas brīža.
Gadījumā, ja 7 (septiņu) dienu laikā no šā Līguma darbības termiņa izbeigšanās Nomnieks
nav atbrīvojis Telpas, tajās atstātās mantas Puses uzskatīs par pamestām, un Iznomātājam ir tiesības
rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem.
2.12. Pārtraucot šo Līgumu, Telpu nodošana notiek saskaņā ar Telpu nodošanas – pieņemšanas
aktu, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.
2.13. Atstājot Telpas, sakarā ar Līguma termiņa izbeigšanos vai Līguma laušanu, Nomniekam ir
tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos Telpu uzlabojumus, kurus var atdalīt
bez Telpu ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas.
2.14. Visā šā Līguma darbības laikā Nomnieks ir atbildīgs par visu to personu rīcību, kuras
atrodas Telpās.
2.15. Saskaņojot ar Iznomātāju, Nomniekam ir tiesības samaksāt nomas maksu priekšlaicīgi.
3. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Iznomātajam ir pienākums nodot Nomniekam lietošanā Telpas, saskaņā ar šā Līguma
nosacījumiem.
3.2. Šī līguma darbības laikā Iznomātājs apņemas netraucēt Nomniekam izmantot Telpas šī
līguma 1.2. punktā minētajam mērķim.
3.3. Beidzoties šī Līguma darbības termiņam vai to laužot, Iznomātājam ir jāpieņem Telpas no
Nomnieka, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu, ar noteikumu, nodošanas brīdī Telpu stāvoklis
pilnībā atbilst Iznomātāja prasībām.
3.4. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā, brīdinot par to Nomnieku, veikt vispārēju Telpu
apskati, lai pārbaudītu šī Līguma nosacījumu izpildi, kā arī lai veiktu Telpu un remonta nepieciešamo
tehnisko inspekciju, un citos gadījumos, ja tas ir nepieciešams Iznomātājam.
3.5. Iznomātājam ir tiesības pārtraukt šo Līgumu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem un
LR normatīvajiem aktiem.
3.6. Iznomātājam ir pienākums pieņemt nomas maksu, kā arī citus maksājumus saskaņā ar šo
Līgumu.
3.7. Nepieciešamības gadījumā Iznomātājam ir tiesības patstāvīgi veikt Telpu remontu. Šajā
gadījumā Nomnieks apmaksā veiktos izdevumus Iznomātājam saskaņā ar iesniegtajiem rēķiniem.
4. NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Nomnieks par Telpu izmantošanu maksā nomas maksu EUR _____ (summa vārdiem)
mēnesī un papildus PVN 21% EUR _____ (summa vārdiem), kopā EUR _____ (summa vārdiem)
mēnesi.
4.2. Nomas maksu Nomnieks maksā ar pārskaitījumu uz Iznomātāja bankas kontu
__________________katru mēnesi līdz norēķina mēneša 20. (divdesmitajam) datumam.
4.3. Nomnieks atsevišķi maksā Iznomātājam par komunālajiem pakalpojumiem (siltumenerģija,
ūdensapgāde, kanalizācija, elektroenerģija u.c.) saskaņā ar Iznomātāja izrakstītiem rēķiniem vai slēdz
līgumus un tiešī norēķinās ar attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem. Nomnieks papildus maksā nekustamā
īpašuma nodokli par Telpām normatīvajos aktos noteiktajos nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas
termiņos un apmēros.
4.4. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai tajā brīdī, kad uz
Iznomātāja rēķina ir saņemta maksājuma samaksa pilnā apmērā, un Iznomātājam ir savlaicīgi
iesniegts dokuments, kas apstiprina veikto maksājumu.
4.5. Nomas maksas apmērs var tikt mainīts sakarā ar ēkas uzturēšanas izdevumu pieaugumu un
citiem apstākļiem, par ko Iznomātājam jābrīdina Nomnieks 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms tās
palielināšanas, izņemot Līguma 4.6.punktā noteiktos gadījumus.
4.6. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji
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mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā:
4.6.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo
nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Nomas maksas paaugstinājumu
nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem
patēriņa cenu indeksiem;
4.6.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi,
nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas
maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos
aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs,
vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība.
4.7. Nomnieks patstāvīgi apmaksā visus nodokļus, nodevas un iespējamus līgumsodus un soda
naudas, kas saistītas ar viņa darbību Telpās.
5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS
UN LAUŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 20__.gada
____.____________.
5.2. Līgumu var grozīt, papildināt un pirms termiņa lauzt pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās,
kas tiek pievienotas šim Līgumam un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5.3. Katra no Pusēm var vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot otru
Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš pirms paredzamās Līguma laušanas.
5.4. Iznomātājs vienpusēji var lauzt šo Līgumu pirms laika, ja:
5.4.1. Nomnieka darbības dēļ tiek bojāta nomā nodotā Telpa vai Ēka;
5.4.2. Nomnieks izmanto Telpas mērķiem, kādi nav paredzēti šajā Līgumā vai arī pārkāpj to
izmantošanas noteikumus;
5.4.3. Nomnieks patvaļīgi, bez saskaņošanas ar Iznomātāju vai arī pārkāpjot attiecīgos
normatīvos aktus, veic Telpu rekonstrukciju vai pārveidošanu;
5.4.4. Nomnieks bez Iznomātāja rakstveida atļaujas nodod Telpas apakšnomā vai arī
izmanto šīs Telpas kopdarbībai ar trešajām personām;
5.4.5. Nomnieks ir pieļāvis kāda šajā Līguma paredzēto maksājumu kavējumu ilgāk par
30 (trīsdesmit) kalendārām dienām;
5.4.6. citos gadījumos, kad ļaunprātīgi netiek izpildīti Līguma noteikumi un šis aptāklis dod
Izmantotājam pamatu uzskatīt, ka Iznomātājs nevar paļauties uz saistību izpildīšanu
nākotnē.
5.5. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku 3 (trīs) mēnešus iepriekš,
vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar Līguma
pirmstermiņa izbeigšanu, ja Telpas Iznomātājam nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai
vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai.
5.6. Ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas no Līguma šī Līguma 5.5.punktā minētajā gadījumā,
Iznomātājs, ievērojot Civillikumu un Līgumu, atlīdzina Nomnieka nepieciešamos un derīgos
izdevumus, ko Nomnieks taisījis Telpām, samazinot izdevumu summu proporcionāli nomas periodam,
kurā Nomnieks ir izmantojis Telpas.
5.7. Gadījumos, kuri nav paredzēti šajā Līgumā, tas var tikt lauzts tikai kārtībā, ko īpaši paredz
LR spēkā esošie normatīvie akti.
5.8. Izbeidzot Līgumu 5.4. un 5.5. punktā noteiktajā kārtībā, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu
8.(astotajā) dienā pēc rakstiska paziņojuma nosūtīšanas Nomniekam.
5.9. Beidzoties šī Līguma termiņam, Nomniekam, ja viņš nav pārkāpis šī Līguma noteikumus, ir
tiesības prasīt Līguma pagarināšanu uz jaunu termiņu.
6. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses 2 (divu)
mēnešu laikā strīdīgos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tad strīdu izskata Latvijas Republikas
tiesu instancēs.
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6.2. Puses saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli
atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītajiem zaudējumiem.
6.3. Ja Nomnieks nepilda šā Līguma noteikumus, t.sk. nepareizas kanalizācijas, apkures, citu
komunikāciju, ugunsdrošības sistēmu lietošanas gadījumā, Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem
radītajiem zaudējumiem Iznomātājam vai trešajām personām.
6.4. Nenomaksājot nomas maksu šī Līguma noteiktajā termiņā, Nomnieks maksā kavējuma
procentus 0,5 % (viena puse procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto
kalendāro dienu.
6.5. Ja Nomniekam ir nomas maksas parāds, tā kārtējā maksājuma summa tiek ieskaitīta kā
pamatparāda (arī līgumsoda par kavēto maksājumu) atmaksa.
6.6. Soda sankciju nomaksāšana neatbrīvo Puses no saistību pildīšanas.
6.7. Ja šā Līguma termiņa izbeigšanās gadījumā Nomnieks savlaicīgi neatbrīvo Telpas, tad
turpmāk par katru nokavēto dienu nomas maksa tiek aprēķināta trīskārtīgā apmērā.
6.8. Ja kādu Nomnieka darbību rezultātā Iznomātājam tiek aprēķinātas soda sankcijas, t.sk.
saistītas ar neatbilstošu Telpu izmantošanu, atbildība par šādām sankcijām pilnībā tiek uzlikta
Nomniekam.
6.9. Nomniekam nav tiesību uzlikta atbildību Iznomātajam par nesaņemtajām atļaujām
kompetentās iestādēs, kuras atļauj izmantot Telpas mērķiem, kādi ir norādīt šajā Līgumā.
6.10. Ja Telpās un tajās esošo iekārtu bojājumi ir radušies trešo personu vainas dēļ, Nomniekam
patstāvīgi, neizvirzot pretenzijas Iznomātājam, ir jārisina visi jautājumi, kas saistīti ar radīto bojājumu
novēršanu un zaudējumu kompensāciju.
6.11. Iznomātājs neatbild par bojājumiem un ievainojumiem, kas radušies cilvēkiem vai mantai
ūdens noplūdes gadījumos un citos negadījumos Nomnieka vainas dēļ, šajā gadījumā visus zaudējumus
trešajām personām atlīdzina Nomnieks.
6.12. Nomnieka pretlikumīgu darbību gadījumā par šādām darbībām atbild tikai Nomnieks.
7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
7.1. Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas gadījumā, ja iestāsies tādi nepārvaramas varas
apstākļi kā ugunsgrēks, dabas katastrofas, streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, normatīvie
akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, tiešā veidā ietekmējoši šī Līguma izpildi, un kuru
iestāšanos nebija iespējams paredzēt, nevērst.
7.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu
izziņu, Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un jāveic visi
nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu zaudējumu rašanos, Pusēm izpildot šo Līgumu.
8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Šis Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu un piekrīt
visiem tā punktiem, ko apstiprina, parakstot to.
8.2. Puses paraksta katru Līguma lapu.
8.3. Šis Līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām, 4 (četros) eksemplāros, no kuriem trīs atrodas
pie Iznomātāja, bet ceturtais – pie Nomnieka.
8.4. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus Līguma
noteikumus.
8.5. Visi šī Līguma pielikumi tiek sastādīti rakstiski 4 (četros) eksemplāros un ir tā neatņemama
sastāvdaļa.
8.6. Visos citos jautājumos, ko neparedz šī Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās
Latvijas Republikas likumdošanas.
IZNOMĀTĀJS

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
NOMNIEKS

_________________________________

Domes priekšsēdētājs

____________________________________

G.Kaminskis
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3.pielikums
Auces novada domes 27.01.2016. lēmumam Nr.23
(prot.Nr.1, 23.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nedzīvojamo telpu grupas Nr1 ēkā Raiņa ielā 14, Aucē, Auces novadā,
NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota pirmreizējā mutiskā atklātā nomas tiesību
izsole Auces novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu grupai Nr.1, 68,8 kv.m.
platībā, tai skaitā apkurināmā platība 65,5 kv.m., kas izvietotas ēkas 1.stāvā, kadastra
apzīmējums 46050060606001, turpmāk tekstā – OBJEKTS, kas atrodas ēkā Raiņa ielā 14,
Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 46050060606, nomnieka noteikšanai saskaņā ar
likumu "Par pašvaldībām" un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem".
OBJEKTA nomas tiesību izsoli veic Auces novada domes izveidotā komisija.
Nomas tiesību izsoles komisijas locekļi nedrīkst būt nomas tiesību pretendenti, kā arī tieši
vai netieši ieinteresēti attiecīgā procesa iznākumā.
Ziņas par izsolē iznomājamo OBJEKTU:
4.1. OBJEKTS – Auces novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu grupa Nr.1,
68,8 kv.m. platībā, kadastra apzīmējums 46050060606001, kas atrodas ēkā Raiņa
ielā 14, Auce, Auces novads, kadastra numurs 46050060606. Nomas objekta
atrašanās vieta un izvietojums atspoguļoti nomas tiesību izsoles noteikumiem
pievienotajā izkopējumā no ēkas inventarizācijas lietas.
4.2. Iznomājamā OBJEKTA nosacītās nomas maksas apmērs 110,00 EUR un papildus
PVN mēnesī.
4.3. OBJEKTS ir Auces novada pašvaldības īpašums. Tas reģistrēts Dobeles zemesgrāmatu
nodaļas Auces pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā folija Nr. 100000475245.
Izsoles veids - atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
Informācija par OBJEKTU, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek
publicēts Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv.
Nomas tiesību izsole notiks 2016.gada 23.februārī plkst.12.00 Auces novada domes sēžu
zālē (2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.
Par Nomas tiesību izsoles dalībnieku var kļūt maksātspējīga juridiska vai fiziska persona,
kura noteiktajā termiņā iesniegusi pieteikumu uz šo izsoli un izpildījusi visus izsoles
priekšnoteikumus.
Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā jānorāda:
9.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese;
9.2. juridiskai personai, personālsabiedrībai – firmas nosaukums, reģistrācijas numurs,
juridiskā adrese;
9.3. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja ir);
9.4. elektroniskā pasta adrese (ja ir);
9.5. nomas objekts, nekustamajam īpašumam arī adrese, kadastra numurs un platība;
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9.6. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā – telpu izmantošanas mērķi.
Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis
nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no
dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Auces novada pašvaldības Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces
novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Auces novada
domes tīmekļa vietnē www.auce.lv līdz 2016.gada 22.februāra plkst.16.00.
10. Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles
dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais
nosaukums, saņemšanas datums un laiks, pieteikumu iesniegšanas secībā.
11. Starp nomas tiesību izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt nomas
tiesību izsoles rezultātu un gaitu.
12. Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles OBJEKTU sākot no sludinājuma
publicēšanas dienas Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv, saskaņojot to
pa tālruni 63744787.
13. Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus,
tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem.
14. Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā.
15. Izsole sākas ar izsoles komisijas priekšsēdētāja nosaukto nosacītās nomas maksas apmēru,
kas sastāda 110,00 EUR (bez PVN) mēnesī.
16. Izsoles dalībnieki savu piekrišanu nomāt izsoles OBJEKTU par nosaukto maksu apliecina
mutvārdos un rakstiski, parakstoties izsoles dalībnieku sarakstā. Tas tiek fiksēts izsoles
gaitas protokolā.
17. Ja izsoles dalībnieku sarakstā tiek reģistrēts viens izsoles dalībnieks, izsole atzīstama par
notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu,
kas nav zemāka par izsoles sākumcenu.
18. Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību nomāt izsoles priekšmetu par nosacīto
nomas maksu, izsoles nomas maksa palielinās par vienu soli, kas noteikts 10,00 EUR (bez
PVN).
19. Ja kāds izsoles dalībnieks atsakās no turpmākās solīšanas, viņa pēdējā solītā nomas maksa
tiek apstiprināta ar izsoles dalībnieka parakstu izsoles dalībnieku sarakstā.
20. Nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli turpinās līdz kāds no tās dalībniekiem nosola
visaugstāko nomas maksu, izsole tiek izsludināta par pabeigtu un Iznomātājs divu
darbadienu laikā izsoles rezultātus publicē Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.auce.lv.
21. Ja izsolē piedalās divi vai vairāki dalībnieki un neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles
sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu. Šādā gadījumā rīkojama atkārtota nomas
tiesību izsole.
22. Atkārtotas izsoles gadījumā Auces novada dome ar atsevišķu lēmumu nosaka atkārtotās
izsoles priekšmeta sākumcenu, to atstājot negrozītu vai samazinot.
23. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kas nosolījis visaugstāko nomas maksu.
24. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu
paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu.
Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz
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attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas
ir atteicies.
25. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas
līgumu, iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam,
kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un divu darbdienu laikā pēc minētā
piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.auce.lv.
26. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi par
piedāvājumu slēgt nomas līgumu sniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja
nomas tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas
maksu, septiņu darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas
līgumu. Iznomātājs ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas
publicē minēto informāciju Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv.
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4.pielikums
Auces novada domes 27.01.2016. lēmumam Nr.23
(prot.Nr.1, 23.§)

Publicējamā informācija par nomas objektu

Nomas tiesību izsoles
organizētājs

Auces novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr. 90009116331,
juridiskā adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads,
e-pasts: dome@dome.auce.lv, tālr. 63745280

Nomas tiesību izsoles
veids

Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Nomas objekts
Nomas objektu
raksturojošā informācija,
citi iznomāšanas
nosacījumi
Maksimālais iznomāšanas
termiņš
Iznomājamā objekta
nosacītās nomas maksas
apmērs un izsoles solis

Nedzīvojamo telpu grupa Nr.1,
kadastra apzīmējums 46050060606001, platība 68,8 kv.m., tai
skaitā apkurināmā platība 65,5 kv.m., kas izvietotas ēkas 1.stāvā,
kas atrodas Raiņa ielā 14, Aucē, Auces novadā
Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu
nodot apakšnomā.
Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecības vai pakalpojumu
sniegšanas vietas ierīkošana un uzturēšana.
10 gadi
110,00 EUR un papildus PVN mēnesī
izsoles solis – 10,00 EUR

2016.gada 23.februāris plkst.12.00
Auces novada domes sēžu zālē (2.stāvā), Jelgavas iela 1, Auce,
Auces novads
Iepriekš saskaņojot pa tālruni 63744787 darba dienās no
Iznomājamā objekta
plkst. 9.00 līdz 16.00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu
apskates vieta un laiks
Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv līdz izsoles
dienai.
Pieteikumi iesniedzami Auces novada pašvaldībā – Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1,
Pieteikumu iesniegšanas
Aucē, Auces novadā, Auces, sākot ar informācijas publicēšanas
vieta un laiks
dienu Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv līdz
2016.gada 22.februāra plkst. 16.00.
Izsoles norises vieta un
laiks
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LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.janvārī

Nr.24
(prot.Nr.1, 24.§)

Par Auces novada pašvaldības pārstāvja iekļaušanu darba grupā
Auces novada dome ir izskatījusi biedrības “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”
(turpmāk tekstā – ZREA) lūgumu (ZREA 2016.gada 15.janvāra vēstule Nr. 1.2./01) deleģēt
Auces novada pašvaldības pārstāvi dalībai Eiropas Savienības “Horizon 2020” Pētniecības un
inovāciju programmas projekta Nr.649639 “Kapacitātes stiprināšana attiecībā uz
energoefektivitātes līgumiem Eiropas valstu pārejas tirgos” (turpmāk tekstā – EnPC
INTRANS) ietvaros veidotajā Energoefektivitātes līgumu piemērošanas pašvaldības
izvērtēšanas darba grupā.
EnPC INTRANS projekta mērķis ir palielināt Energoefektivitātes līgumu atzīšanu tirgū
publiskajā sektorā projekta dalībvalstīs un veicināt privātā sektora dalību inovatīvās
finansēšanas shēmās investīcijām energoefektivitātei publiskajās ēkās vai pakalpojumos.
Tā kā viens no EnPC INTRANS projekta nosacījumiem ir piedalīšanās vietējos
vebināros un semināros, tad par darba grupas dalībnieku dalību vietējos pasākumos ZREA
piedāvā darba samaksu, balstoties uz noslēgtiem darba līgumiem starp ZREA un darba grupas
dalībniekiem uz noteiktu laiku, to nosedzot no EnPC INTRANS projekta budžeta, kamdēļ
ZREA lūdz atļaut deleģētajiem pārstāvjiem noslēgt ar ZREA darba līgumu uz laiku no š.g.
janvāra līdz š.g. jūnija beigām.
Izvērtējot minēto lūgumu un Auces novada pašvaldības darbinieku un amatpersonu
kompetenci, kā Auces novada pašvaldības pārstāvis Energoefektivitātes līgumu piemērošanas
pašvaldības izvērtēšanas darba grupā ir deleģējams Auces novada pašvaldības izpilddirektors
Aldis Lerhs.
Aldis Lerhs ir valsts amatpersona likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punkta izpratnē.
No likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
piektās daļas 2.punktā noteiktā izriet, ka pašvaldības izpilddirektoram ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar amatu biedrībā un šādai amatu savienošanai nav nepieciešams saņemt
rakstveida atļauju.
Izvērtējot Auces novada pašvaldības izpilddirektora amata un Energoefektivitātes
līgumu piemērošanas pašvaldības izvērtēšanas darba grupas locekļa amata pienākumus, nav
konstatējami apstākļi, ka amatu savienošana radīs interešu konfliktu un būs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām vai kaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai,
kamdēļ šādu amatu savienošana ir pieļaujama.
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Ievērojot iepriekš norādīto un papildus pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 9.panta pirmo daļu un likuma ”Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
Deleģēt Auces novada pašvaldības izpilddirektoru Aldi Lerhu dalībai Eiropas Savienības
“Horizon 2020” Pētniecības un inovāciju programmas projekta Nr. 649639 “Kapacitātes
stiprināšana attiecībā uz energoefektivitātes līgumiem Eiropas valstu pārejas tirgos” ietvaros
biedrības “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” veidotajā Energoefektivitātes līgumu
piemērošanas pašvaldības izvērtēšanas darba grupā, atļaujot šajā sakarā piedalīties
EnPC INTRANS projekta apmācībās Bratislavā (Slovākijā) no 22.02.2016. līdz 26.02.2016. un
noslēgt ar biedrību “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”, reģistrācijas numurs
40008134764, darba līgumu uz noteiktu laiku – līdz 2016.gada 31.oktobra beigām un veikt
Energoefektivitātes līgumu piemērošanas pašvaldības izvērtēšanas darba grupas locekļa
pienākumus ārpus Auces novada pašvaldības izpilddirektoram noteiktā darba laika.
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LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.janvārī

Nr.25
(prot.Nr.1, 25.§)

Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā
Saskaņā ar Finanšu komitejas 21.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1), Auces novada dome
NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā
(apstiprināts ar Auces novada domes 23.02.2011. lēmumu Nr.85, prot.Nr.2, 30.§) un ar
2016.gada 1.februāri:
1.
2.

Palielināt grāmatveža (kods 3313 01) amata vienību skaitu no 4 uz 6 amata vienībām;
Izslēgt:
2.1. grāmatvedības uzskaitveža (kods 4311 03) 2 amata vienības;
2.2. arhivāra (kods 4415 01) 1 amata vienību.
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Aucē
2016.gada 27.janvārī

Nr.26
(prot.Nr.1, 26.§)

Par grozījumiem Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā
Saskaņā ar Finanšu komitejas 21.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1), Auces novada dome
NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Bēnes pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā (apstiprināts ar Auces
novada domes 23.02.2011. lēmumu Nr.86, prot.Nr.2, 31.§) un ar 2016.gada 1.februāri izslēgt:
1)
2)
3)
4)

attīrīšanas iekārtu operatora (kods 8182 07) 0,3 amata vienības;
komunālās saimniecības vadītāja (kods 1219 03) 0,5 amata vienības;
santehniķa (kods 7126 01) 0,8 amata vienības;
namu pārziņa (kods 5153 01) 0,4 amata vienības.
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LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.janvārī

Nr.27
(prot.Nr.1, 27.§)

Par grozījumiem Lielauces pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā
Saskaņā ar Finanšu komitejas 21.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1), Auces novada dome
NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Lielauces pagasta pārvaldes darbinieku štatu sarakstā (apstiprināts
25.08.2010., domes sēdes prot. Nr.8, 31.§) un ar 2016.gada 1.februāri izslēgt no štatu saraksta:
1) santehniķa (kods 7126 01) 1 amata vienības;
2) namu pārziņa (kods 5153 01) 0,3 amata vienības.
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LĒMUMS
Aucē
2016.gada 27.janvārī

Nr.28
(prot.Nr.1, 28.§)

Par grozījumiem Auces novada pašvaldības policijas darbinieku štatu sarakstā
Saskaņā ar Finanšu komitejas 21.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1), Auces novada dome
NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Auces novada pašvaldības policijas darbinieku štatu sarakstā (apstiprināts ar
Auces novada domes 27.07.2011. lēmumu Nr.240, prot.Nr.9, 12.§) un ar 2016.gada 1.februāri
palielināt pašvaldības policijas inspektora (kods 3355 14) amata vienību skaitu no 3 uz
4 amata vienībām.
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Nr.29
(prot.Nr.1, 29.§)

Par grozījumiem Auces novada Sociālā dienesta darbinieku štatu sarakstā
Saskaņā ar Finanšu komitejas 21.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1), Auces novada dome
NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Auces novada Sociālā dienesta darbinieku štatu sarakstā (apstiprināts ar
Auces novada domes 25.08.2010. lēmumu, prot. Nr. 8, 33.§) un ar 2016.gada 1.februāri:
1.

Palielināt:
1.1. aprūpētāja (kods 5322 02) amata vienību skaitu no 6 uz 6.5 amata vienībām;
1.2. lietvedības sekretāra (kods 4210 03) amata vienību skaitu no 0.5 uz 1 amata
vienību;
1.3. sociālā darbinieka (kods 2635 01) amata vienību skaitu no 3.5 uz 4 amata vienībām.

2.

Izslēgt sociālās palīdzības organizatora (kods 3412 03) 1 amata vienību.
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Nr.30
(prot.Nr.1, 30.§)

Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” darbinieku štatu sarakstā
Saskaņā ar Finanšu komitejas 21.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1), Auces novada dome
NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” darbinieku štatu
sarakstā (apstiprināts ar Auces novada domes 22.07.2009. lēmumu, prot. Nr.3, 21.§ 24.pk.) un
ar 2016.gada 1.februāri papildināt štatu sarakstu ar logopēda (kods 2342 01) 0,25 amata
vienību.
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Nr.31
(prot.Nr.1, 31.§)

Par valsts budžeta piešķirtās mērķdotācijas sadali
pedagogu darba samaksai 2016.gada janvāra - augusta mēnešiem
Saskaņā ar Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās komitejas 13.01.2016.
lēmumu (prot.Nr.1) un Finanšu komitejas 21.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1), Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Apstiprināt pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu un
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2016.gada janvārim – augustam, saskaņā ar 1.pielikumu.

2.

Apstiprināt pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas sadali pašvaldību izglītības iestādēs
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2016.gada janvārim – augustam, saskaņā ar
2.pielikumu.

3.

Apstiprināt pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas sadali pašvaldību pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 2016.gada janvārim – augustam, saskaņā ar 3.pielikumu.
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Nr.32
(prot.Nr.1, 32.§)

Par darba samaksu no pašvaldības budžeta finansētiem pedagoģiskajiem darbiniekiem
Pamatojoties uz „Darba likuma” 61.un 62.pantiem, saskaņā ar domes Finanšu komitejas
21.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Sākot ar 2016.gada 1.februāri noteikt no pašvaldības budžeta finansētiem pedagoģiskajiem
darbiniekiem izglītības iestādēs darba amatalgu – līdz 502,00 EUR par vienu algas likmi.

2.

Atbildīgie par izpildi – pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji.

3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

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
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Nr.33
(prot.Nr.1, 33.§)

Par Auces novada domes un pašvaldības iestāžu darbinieku
darba atlīdzības nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un domes Finanšu komitejas
21.01.2016. lēmumu (prot.Nr.1), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada domes un pašvaldības iestāžu darbinieku darba atlīdzības
nolikumu (pielikumā).

2.

Nolikums stājas spēkā 2016.gada 1.februārī.

3.

Ar 2016.gada 1.februāri atzīt par spēku zaudējušiem;
1) ar Auces novada domes 30.01.2013. lēmumu Nr.36 (prot.Nr.1,36.§) apstiprināto Auces
novada domes un pašvaldības iestāžu darbinieku darba atlīdzības nolikumu;
2) Auces novada domes 2014.gada 29.janvāra lēmumu Nr.32 “Par novada domes
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, deputātu, pašvaldības izpilddirektora un
izpilddirektora vietnieka darba samaksu”.
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Nr.34
(prot.Nr.1, 34.§)

Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu
„Par Auces novada pašvaldības 2016. 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.1 „Par Auces novada pašvaldības 2016.gada budžetu”
(pielikumā).
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
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Saistošie noteikumi Nr.1
APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2016.gada 27.janvāra lēmumu Nr.34
(prot.Nr.1, 34.§)

Par Auces novada pašvaldības 2016.gada budžetu
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem
un likumu “Par pašvaldību budžetiem”
1. Noteikt Auces novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam ieņēmumos 6 706 358 euro
apmērā un sadalījumu pa ekonomiskās klasifikācijas veidiem, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Noteikt Auces novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam izdevumos 7 191 092 euro
apmērā un sadalījumu pa ekonomiskās klasifikācijas veidiem saskaņā ar 2.pielikumu un pēc
funkcionālās klasifikācijas veidiem saskaņā 3.pielikumu.
3. Noteikt Auces novada pašvaldības pamatbudžeta finansēšanas apmēru 484 734 euro
apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.
4. Apstiprināt no Auces novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta neparedzētiem
izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu 2 % apmērā no pašvaldības pašu ieņēmumiem
79 088 euro apmērā.
5. 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 2016.gada budžeta grozījumos, kurus pieņem
Auces novada dome.
6. Nepieciešamības gadījumā 7 000 euro no Auces novada pašvaldības 2016.gada budžetā
neparedzētiem izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem var novirzīt ar domes priekšsēdētāja
rīkojumu, visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos Auces novada pašvaldības 2016.gada
budžeta grozījumos, kurus pieņem Auces novada dome.
7. Budžeta izpildītāji gada laikā drīkst izdarīt pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā
tiem Auces novada dome asignējusi līdzekļus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, kā
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arī no budžeta izpildītāja faktiski iegūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.
8. 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.
9. 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 2016.gada
budžeta grozījumos, kurus pieņem Auces novada dome.
10. Noteikt Auces novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam ieņēmumos 224 075 euro
apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 96 951 euro apmērā, izdevumos 321 026 euro
apmērā, saskaņā ar 5.pielikumu.
11. Noteikt Auces novada ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus un izdevumus 2016.gadam
ieņēmumos 0 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 4 361 euro apmērā,
izdevumos 4 361 euro apmērā, saskaņā ar 6. pielikumu.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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1.pielikums
Auces novada pašvaldības 27.01.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
(ekonomiskā klasifikācija)
Kods
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.
9.0.0.0.
9.4.0.0.
9.5.0.0.
10.0.0.0.
10.1.4.0.
13.0.0.0.
13.1.0.0.
13.2.0.0.
13.4.0.0.
18.0.0.0.
18.6.2.0.
18.6.3.0.
18.6.4.0.
18.6.9.0.
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.

Koda nosaukums
Ienākuma nodokļi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Pašvaldību budžetu procentu ieņēmumi
Valsts (pašvaldību) nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku, būvju pārdošanas
Ieņēmumi no zemes pārdošanas
Ieņēmumi no kustamas mantas realizācijas
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
Valsts budžeta līdzdalības maksājumi ES līdzfinansētos projektos
Dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pārējie valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi no kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par īri un nomu
Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem
KOPĀ

Domes priekšsēdētājs

Summa
3 050 444.00
3 050 444.00
542 122.00
465 660.00
49 417.00
27 045.00
1 309.00
1 309.00
8 362.00
4 970.00
3 392.00
25 660.00
25 660.00
25 380.00
9 750.00
15 000.00
630.00
2 704 382.00
1 379 628.00
35 850.00
1 209 889.00
79 015.00
47 540.00
47 540.00
301 159.00
91 167.00
695.00
60 625.00
148 672.00
6 706 358.00

Gints Kaminskis
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2.pielikums
Auces novada pašvaldības 27.01.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
(ekonomiskā klasifikācija)
Kods
1000
1100
1200
2000
2100
2200
2300
2400
2500
4000
4300
5000
5100
5200
6000
6200
6300
7000
7200
18.0.0.0.
18.6.2.0.
18.6.3.0.
18.6.4.0.
18.6.9.0.
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.

Koda nosaukums
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Izdevumi periodikas iegādei
Nodokļu un nodevu maksājumi
Procentu izdevumi
Pārējie procentu maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti naudā
Sociālie pabalsti natūrā
Uzturēšanas izdevumu transferti
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
Valsts budžeta līdzdalības maksājumi ES līdzfinansētos projektos
Dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pārējie valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi no kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par īri un nomu
Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem
KOPĀ

Domes priekšsēdētājs

Summa
3 864 070.00
3 127 895.00
736 175.00
2 554 000.00
11 443.00
2 020 937.00
486 184.00
7 290.00
28 146.00
29 959.00
29 959.00
123 576.00
1 887.00
121 689.00
390 807.00
310 807.00
80 000.00
228 680.00
228 680.00
2 704 382.00
1 379 628.00
35 850.00
1 209 889.00
79 015.00
47 540.00
47 540.00
301 159.00
91 167.00
695.00
60 625.00
148 672.00
7 191 092.00

Gints Kaminskis
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3.pielikums
Auces novada pašvaldības 27.01.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
(funkcionālā klasifikācija)
Kods
01.000

03.000

06.000

08.000.

09.000.

10.000.

Iestādes nosaukums
Vispārējie valdības dienesti
Pašvaldības administrācija
Bēnes pagasta pārvalde
Lielauces pagasta pārvalde
Norēķini ar pašvaldību budžetiem:
Finanšu darbība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Pašvaldības policija
Bāriņtiesa
Pašvaldības teritorijas labiekārtošana
Auces teritorijas labiekārtošana
Bēnes teritorijas labiekārtošana
Īles teritorijas labiekārtošana
Lielauces teritorijas labiekārtošana
Ukru teritorijas labiekārtošana
Vītiņu teritorijas labiekārtošana
Atpūta, kultūra un reliģija
Auces novada bibliotēka
Auces novada Kultūras centrs
Pārējie kultūras un sporta pasākumi
Izglītība
PII Mazulis
PII Pīlādzītis
PII Vecauce
PII Rūķīši
Auces vidusskola
Bēnes vidusskola
Auces Mūzikas skola
Bēnes mūzikas un mākslas skola
Pieaugušo izglītības un informācijas centrs
Sociālā aizsardzība
PAVISAM KOPĀ

Domes priekšsēdētājs

Summa
1 108 058.00
648 381.00
96 341.00
57 108.00
225 680.00
80 548.00
159 033.00
83 039.00
75 994.00
1 140 047.00
719 550.00
185 910.00
70 786.00
77 663.00
46 047.00
40 091.00
550 855.00
135 932.00
365 212.00
49 711.00
3 694 010.00
181 262.00
180 478.00
281 363.00
193 390.00
1 789 181.00
640 729.00
227 842.00
129 322.00
70 443.00
565 042.00
7 191 092.00

Gints Kaminskis
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4.pielikums
Auces novada pašvaldības 27.01.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

FINANSĒŠANA
Kods
F20010000
F21010000
F22010000
F40010000
F40010020
F40020000
F40020010
F40020020

Iestādes nosaukums
Naudas līdzekļi un noguldījumi
Naudas līdzekļi
Pieprasījuma noguldījumi
Aizdevumi
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa
Aizņēmumi
Saņemtie aizņēmumi
Saņemto aizņēmumu atmaksa
KOPĀ

Domes priekšsēdētājs

Summa
157 496.00
129.00
157 367.00
14 855.00
14 855.00
312 383.00
563 385.00
-251002.00
484 734.00

Gints Kaminskis
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5.pielikums
Auces novada pašvaldības 27.01.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLAIS BUDŽETS

Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
sākumā

Budžeta
gada
ieņēmumi

Pavisam
ieņēmumi

Pavisam
izdevumi

Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
beigās

Autoceļu (ielu) fonds

69 032.00

210 912.00

279 944.00

279 944.00

0.00

Dabas resursu fonds

27 919.00

13 163.00

41 082.00

41 082.00

0.00

KOPĀ

96 951.00

224 075.00

321 026.00

321 026.00

0.00

Domes priekšsēdētājs
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6.pielikums
Auces novada pašvaldības 27.01.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.1

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
sākumā
474.00

Budžeta
gada
ieņēmumi

Pavisam
ieņēmumi

Pavisam
izdevumi

0.00

474.00

474.00

Naudas
līdzekļu
atlikums
gada
beigās
0.00

Vidusskolai Latste organizēšanai

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

Auces vidusskolas handbola izlasei

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

260.00

0.00

260.00

260.00

0.00

3 233.00

0.00

3 233.00

3 233.00

0.00

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

286.00

0.00

286.00

286.00

0.00

4 361.00

0.00

4 361.00

4 361.00

0.00

SIA ”Auces slimnīca”

Sporta svētku organizēšana
Uzturmaksas kompensēšanai
Lielauces Sociālās mājas remontam
Bēnes pagasta bērnu Ziemassvētku
pasākumam
Bankas pakalpojumi
KOPĀ

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis

