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. 14
Aucē

2018.gada 27.decembrī

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.00.
Izsludinātā darba kārtība:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Par Auces novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam gala redakcijas apstiprināšanu.
Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības
2010.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.28 “Auces novada pašvaldības teritorijas
un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu.
Par pašvaldības grantu konkursa “Attīsti uzņēmējdarbību Auces novadā” nolikuma
apstiprināšanu.
Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra nolikuma apstiprināšanu.
Par grozījumiem Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra darbinieku štatu
sarakstā.
Par nekustamā īpašuma nodošanu īpašumā Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā.
Par nekustamā īpašuma “Sporta iela 3”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu un zemes
vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam “Ciekuri”, Bēnes pagastā, Auces novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lumbji”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zariņi”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā.
Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 26, Auce, Auces novads, pirmās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu.
Par lēmuma precizēšanu.
Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances.
Par Lielauces teritorijas labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances.
Par transporta būves Gājēju ceļš (skolas parkā), Ukru pagasts, Auces novads, iekļaušanu
pašvaldības bilancē.
Par transporta būves Iršu ceļš Nr. 216, Bēnes pagasts, Auces novads, iekļaušanu pašvaldības
bilancē.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
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Piedalās –
Deputāti: Juris Ābele, Valdis Bergmanis, Māris Eihmanis, Gundars Freimanis, Arnis Hofmanis,
Gints Kaminskis, Vija Keršus, Kristaps Krapauskis, Sintija Liekniņa, Inita Sabule, Andris
Smilga, Indra Špela, Aigars Vernis, Kosts Žasins.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: pašvaldības izpilddirektora Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja vietniece Ilze Šimkevica, Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs, nekustamā
īpašuma speciālists Gints Memmēns, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Valda
Zvirbule, sabiedrisko attiecību speciāliste Gita Šēfere-Šteinberga;
SIA “Konsorts” valdes loceklis Kaspars Timofejevs (par darba kārtības 1.jautājumu).
Nepiedalās – deputāts Ģirts Ante, neierašanās iemesls – personisks.

1.
2.
3.
4.

Sēdes vadītāja ierosina papildināt darba kārtību ar četriem jautājumiem:
Par līgumu slēgšanu ar biedrību “Auces latviešu biedrības Krīzes centrs “Namiņš””.
Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā.
Par domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu
Par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, deputāti apstiprina izmaiņas izsludinātajā
darba kārtībā.
Darba kārtība:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Par Auces novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam gala redakcijas apstiprināšanu.
Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Auces novada pašvaldības
2010.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.28 “Auces novada pašvaldības teritorijas
un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu.
Par pašvaldības grantu konkursa “Attīsti uzņēmējdarbību Auces novadā” nolikuma
apstiprināšanu.
Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra nolikuma apstiprināšanu.
Par grozījumiem Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra darbinieku štatu
sarakstā.
Par nekustamā īpašuma nodošanu īpašumā Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā.
Par nekustamā īpašuma “Sporta iela 3”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu un zemes
vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam “Ciekuri”, Bēnes pagastā, Auces novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lumbji”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zariņi”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā.
Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 26, Auce, Auces novads, pirmās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu.
Par lēmuma precizēšanu.
Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances.
Par Lielauces teritorijas labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances.
Par transporta būves Gājēju ceļš (skolas parkā), Ukru pagasts, Auces novads, iekļaušanu
pašvaldības bilancē.
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15. Par transporta būves Iršu ceļš Nr. 216, Bēnes pagasts, Auces novads, iekļaušanu pašvaldības
bilancē.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
17. Par līgumu slēgšanu ar biedrību “Auces latviešu biedrības Krīzes centrs “Namiņš””.
18. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā.
19. Par domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu
20. Par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
1.§
Par Auces novada attīstības programmas
2019.-2025. gadam gala redakcijas apstiprināšanu
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus, G.Freimanis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.335 „Par Auces novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam gala
redakcijas apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
2.§
Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Auces
novada pašvaldības 2010.gada 29.septembra saistošajos noteikumos
Nr.28 “Auces novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un
būvju uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.336 „Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Auces
novada pašvaldības 2010.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.28 “Auces novada
pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
3.§
Par pašvaldības grantu konkursa “Attīsti uzņēmējdarbību Auces novadā”
nolikuma apstiprināšanu
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.337 „Par pašvaldības grantu konkursa “Attīsti uzņēmējdarbību Auces
novadā” nolikuma apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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4.§
Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra nolikuma apstiprināšanu
(ziņo: V.Zvirbule; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.338 „Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra
nolikuma apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
5.§
Par grozījumiem Auces novada Pieaugušo izglītības un
informācijas centra darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: V.Zvirbule; V.Keršus, G.Kaminskis, G.Freimanis)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.339 „Par grozījumiem Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas
centra darbinieku štatu sarakstā”. Lēmums pievienots protokolam.
6.§
Par nekustamā īpašuma nodošanu īpašumā
Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.340 „Par nekustamā īpašuma nodošanu īpašumā Latvijas valstij
Zemkopības ministrijas personā”. Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par nekustamā īpašuma “Sporta iela 3”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
sadalīšanu un zemes vienības pievienošanu nekustamajam
īpašumam “Ciekuri”, Bēnes pagastā, Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.341 „Par nekustamā īpašuma “Sporta iela 3”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
sadalīšanu un zemes vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam “Ciekuri”, Bēnes pagastā,
Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
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8.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Lumbji”, Vītiņu pagastā, Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.342 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Lumbji”, Vītiņu pagastā, Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
9.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Zariņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.343 „ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Zariņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
10.§
Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 26, Auce, Auces novads,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.344 „Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 26, Auce, Auces novads,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
11.§
Par lēmuma precizēšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.345 „Par lēmuma precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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12.§
Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
( ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.346 „Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances”.
Lēmums pievienots protokolam.
13.§
Par Lielauces teritorijas labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.347 „Par Lielauces teritorijas labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances”. Lēmums pievienots
protokolam.
14.§
Par transporta būves Gājēju ceļš (skolas parkā),
Ukru pagasts, Auces novads, iekļaušanu pašvaldības bilancē
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.348 „Par transporta būves Gājēju ceļš (skolas parkā), Ukru pagasts, Auces
novads, iekļaušanu pašvaldības bilancē”. Lēmums pievienots protokolam.
15.§
Par transporta būves Iršu ceļš Nr. 216, Bēnes pagasts,
Auces novads, iekļaušanu pašvaldības bilancē
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.349 „Par transporta būves Iršu ceļš Nr. 216, Bēnes pagasts, Auces novads,
iekļaušanu pašvaldības bilancē”. Lēmums pievienots protokolam.
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16.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.350 „ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
17.§
Par līgumu slēgšanu ar biedrību “Auces latviešu biedrības Krīzes centrs “Namiņš””
(ziņo: M.Eihmanis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.351 „Par līgumu slēgšanu ar biedrību “Auces latviešu biedrības Krīzes
centrs “Namiņš””. Lēmums pievienots protokolam.
18.§
Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā
(ziņo: V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.352 „ Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā”. Lēmums pievienots
protokolam.
19.§
Par domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu
(ziņo: V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela,
A.Vernis, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.353 „Par domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
20.§
Par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis, G.Freimanis)
V.Keršus aicina izveidot balsu skaitīšanas komisiju un izvirza 3 kandidatūras balsu
skaitīšanas komisijai: Ilzi Šimkevicu, Gintu Memmēnu, Valdu Zvirbuli.
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Balsošanas rezultātā par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu: PAR – 14 (J.Ābele,
V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Hofmanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis,
S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis, K.Žasins); PRET – nav; ATTURAS – nav,
nolemj apstiprināt atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm balsu skaitīšanas komisiju šādā
sastāvā:
Ilze Šimkevica,
Gints Memmēns,
Valda Zvirbule.
V.Keršus ierosina izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam.
Deputāts Gints Kaminskis par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam
izvirza deputāti Indru Špelu.
Citas kandidatūras netiek izvirzītas.
V.Keršus informē, ka par domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirzīto kandidatūru
balso ar vēlēšanu zīmēm un izsludina pārtraukumu vēlēšanu zīmju sagatavošanai.
Pārtraukums no 15.30 – 15.40.
Pēc pārtraukuma deputātiem tiek izsniegtas vēlēšanu zīmes. Notiek balsošana un balsu
skaitīšana.
Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Ilze Šimkevica informē, ka balsošanai
izsniegtas 14 vēlēšanu zīmes, saņemtas 14 vēlēšanu zīmes, no tām derīgas – 14, nederīgas – nav:
“Par” Indru Špelu nobalsojuši 14 deputāti – Juris Ābele, Valdis Bergmanis, Māris
Eihmanis, Gundars Freimanis, Arnis Hofmanis, Gints Kaminskis, Vija Keršus, Kristaps
Krapauskis, Sintija Liekniņa, Inita Sabule, Andris Smilga, Indra Špela, Aigars Vernis, Kosts
Žasins; “pret”– nav; “atturas”– nav.
(2018.gada 27.decembra Balsošanas ar vēlēšanu zīmēm balsu skaitīšanas protokols Nr.1).
Pamatojoties uz balsošanas rezultātiem, par Auces novada domes priekšsēdētāja
vietnieku ievēlēta Indra Špela.
Lēmums Nr.354 „Par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu” pievienots protokolam.

Sēde slēgta plkst.16.05.
Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

Protokols parakstīts ________________

V. Keršus
E. Lintiņa

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
2018.gada 27.decembrī

Nr. 335
(prot. Nr. 14, 1.§)

Par Auces novada attīstības programmas
2019.-2025. gadam gala redakcijas apstiprināšanu
Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu,
22.panta trešo daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68.punktu, ievērojot Attīstības, plānošanas un
vides komitejas 19.12.2018. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt “Auces novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam” gala redakciju
(pielikumā pie lēmuma).
2. Lēmumu par “Auces novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam” gala redakcijas
apstiprināšanu publicēt Auces novada tīmekļa vietnē www.auce.lv un pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Auces Novada Vēstis”.
3. Apstiprināto “Auces novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam” gala redakciju
ievietot teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS).
4.

Lēmuma izpildi uzdot veikt Auces novada pašvaldība Attīstības nodaļai.

5.

Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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
2018.gada 27.decembrī

Nr. 336
(prot. Nr. 14, 2.§)

Par Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Auces
novada pašvaldības 2010.gada 29.septembra saistošajos noteikumos
Nr.28 “Auces novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku
un būvju uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 12 “Grozījumi Auces
novada pašvaldības 2010. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 28 “Auces novada
pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi””.

2.

Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

3.

Ja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par pieņemto
saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus pašvaldības bezmaksas
informatīvajā izdevumā “Auces Novada Vēstis”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Auces Novada Vēstis”.

4.

Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā internetā
www.auce.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Auces novada pašvaldības
administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.

5.

Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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. 12

2018. gada 27. decembrī

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2018. gada 27. decembra lēmumu Nr.336
(prot. Nr.14, 2. §)

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2010. gada 29. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 28 “Auces novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo
ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu
Izdarīt Auces novada pašvaldības 2010. gada 29. septembra saistošajos noteikumos
Nr. 28 “Auces novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”
(turpmāk- saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.

Izteikt saistošo noteikumu 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8. Piegulošā teritorija - īpašumam piegulošie lietošanā esošie grāvji, caurtekas un zālieni
līdz ietves tuvākajai malai (uz ceļiem, kur īpaši atzīmēta gājēju zona) vai līdz brauktuves
tuvākajai malai (uz ceļiem, kur nav īpaši atzīmēta gājēju zona), bet ne tālāk kā 5 m no
zemesgabala robežas;”.
2.

Izteikt saistošo noteikumu 6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.4. nekustamā īpašuma teritorijā – ietvju un pagalma celiņu attīrīšanu no sniega un ledus,
pretslīdes materiāla kaisīšanu, nodrošinot gājēju drošu pārvietošanos;”.
3. Izteikt saistošo noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:
“13. Auces novada pašvaldība nodrošina pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskajā
lietošanā esošo pagalmu, piebraucamo ceļu uzturēšanu, labiekārtošanu un remontu.”.
4.

Izteikt saistošo noteikumu 21.punktu šādā redakcijā:

“21. Par izvairīšanos no pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju atbildība iestājas
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 150.2 pantu.
Par pārējo saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
fiziskajām personām līdz EUR 350,00, juridiskajām personām līdz EUR 1400,00.”
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5.

Izteikt saistošo noteikumu 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Gadījumā, ja īpašuma vai tam piegulošā teritorija netiek sakopta divu nedēļu laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas, attiecīgā vieta var tikt sakopta par pašvaldības līdzekļiem, pret
pārkāpēju vēršot prasību par šo izdevumu atlīdzināšanu pašvaldībai.”.

Domes priekšsēdētāja

V.Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

2018. gada 27. decembra Saistošo noteikumu Nr 12 “Grozījumi Auces novada pašvaldības
2010. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 28 “Auces novada pašvaldības
teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta 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 priekšsēdētāja

Norādāmā informācija
Auces novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju
uzturēšanas noteikumus regulē Auces novada pašvaldības
2010.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr. 28
“Auces novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku
un būvju uzturēšanas noteikumi”.
Izvērtējot saistošo noteikumu regulāciju, konstatēts, ka ir
nepieciešams aktualizēt un pārskatīt saistošo noteikumu
normu regulējumu.
Ar saistošajiem noteikumiem ir izslēgts nekustamo
īpašumu īpašnieku pienākums kopt nekustamajam
īpašumam piegulošo teritoriju gājēju ietves ziemas periodā,
šo pienākumu turpmāk uzņemoties pašvaldībai, grozīts
nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas iespējamais
apmērs, to samazinot, kā arī aktualizēti administratīvās
atbildības
nosacījumi
par
saistošo
noteikumu
pārkāpumiem.
Nav būtiskas ietekmes.
Nav ietekmes.
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un
iebildumu ievērtēšana pēc saistošo noteikumu projekta
publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv;
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

V. Keršus

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
2018.gada 27.decembrī

Nr. 337
(prot. Nr. 14, 3.§)

Par pašvaldības grantu konkursa “Attīsti uzņēmējdarbību
Auces novadā” nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot Attīstības, plānošanas un
vides komitejas un Finanšu komitejas 19.12.2018. lēmumus, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Auces novada pašvaldības grantu konkursu “Attīsti uzņēmējdarbību Auces novadā”
nolikumu (pielikumā).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Aucē
APSTIPRINĀTS
ar Auces novada domes
27.12.2018. lēmumu Nr.337
(prot. Nr. 14, 3.§)

Auces novada pašvaldības grantu konkursu
“Attīsti uzņēmējdarbību Auces novadā”
NOLIKUMS
1. Vispārīgie jautājumi
Šajā nolikumā lietotie termini:
1.1.1. Konkursa rīkotājs – Auces novada pašvaldība;
1.1.2. Konkurss - Konkursa rīkotāja administrētais konkurss „Attīsti uzņēmējdarbību Auces
novadā”;
1.1.3. Konkursa idejas pieteikums - Granta pretendenta sagatavots un iesniegts idejas
pieteikums atbilstoši šī nolikuma prasībām;
1.1.4. Grants – Konkursa rīkotāja piešķirts finansējums, kas paredzēts kārtējā gada
pašvaldības budžetā. Maksimālais atbalsts pretendenta viena projekta īstenošanai ir
3 000,00 EUR.
1.1.5. Granta pretendents – Auces novadā reģistrēta juridiska persona vai fiziska persona,
kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kas uzvaras gadījumā
reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants Auces novada teritorijā,
un kas atbilst šī nolikuma prasībām un ir iesniegusi Konkursa pieteikumu;
1.1.6. Komisija - Konkursa vērtēšanas komisija, kas sastāv no 7 (septiņiem) komisijas
locekļiem;
1.1.7. Granta saņēmējs - Konkursa uzvarētājs, kurš atbilst visām šajā nolikumā izvirzītajām
prasībām un kurš noslēdzis līgumu ar Konkursa rīkotāju;
1.1.8. Līdzfinansējums – Granta saņēmēja rīcībā esoši uzrādāmi finanšu līdzekļi, kas tiks
ieguldīti idejas realizācijā.
1.2.
Šis nolikums nosaka kārtību, kādā piešķir Grantu Granta saņēmējam Konkursa
rīkotāja administrētajā Konkursā.
1.3. Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt iniciatīvas, kas atbilst ilgtspējīgas
uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, jaunu
produktu un pakalpojumu veidošanu.
1.4. Konkursa vērtēšanā prioritāte tiks dota tiem Granta pretendentiem, kuri:
1.4.1. projekti nodrošinās jaunu darba vietu radīšanu;
1.4.2. ir noslēguši līgumu par uzņemšanu Latvijas Investīciju Attīstības Aģentūras Biznesa
inkubatorā;
1.4.3. komercdarbībā ir saistīti ar eksporta potenciālu un pazīmēm.
1.5.
Konkursu finansē Auces novada pašvaldība. Finansējuma apjomu konkursam nosaka
budžetā apstiprinātā summa tekošajā gadā. Konkursa finansējumam var tikt piesaistīts arī
privāto ziedotāju piešķirtais finansējums.
1.1.
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1.6. Konkursa rīkotājs apņemas veikt visas darbības, lai nodrošinātu, ka Konkursa norises laikā
tiek ievērota konfidencialitāte attiecībā uz Granta pretendenta iesniegto Konkursa idejas
pieteikumu (tajā skaitā pieteikto ideju). Konkursa norises laikā visas iesaistītās personas
(Komisijas locekļi, Komisijas sekretārs, neatkarīgie eksperti u.c. personas), kas vērtē vai
jebkāda cita pamatota iemesla dēļ iegūst piekļuves tiesības Granta pretendenta iesniegtajam
Konkursa idejas pieteikumam, pirms šādu dokumentu saņemšanas paraksta konfidencialitātes
apņemšanos par Granta pretendenta Konkursa ideju pieteikumā norādītās informācijas
neizpaušanu. Informācijas neizpaušanas pienākums neattiecas uz tādu informāciju, kas
Konkursa ideju pieteikuma iesniegšanas dienā ir publiski pieejama vai Granta pretendenta
vai citas ar Konkursa rīkotāju nesaistītas personas darbības vai bezdarbības dēļ kļūst publiski
pieejama. Informācijas neizpaušanas pienākums nav spēkā, ja to pieprasa valsts vai
pašvaldības iestādes saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2. Konkursa izsludināšana
Konkursa izsludināšana notiek mēneša laikā pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas, ja
pašvaldības budžetā šim mērķim ir paredzēti līdzekļi.
2.2. Projekta izstrādes laiks ir 6 mēneši no izsludināšanas brīža.
2.3. Konkursa ideju pieteikumus var iesniegt darba laikā jebkurā darba dienā.
2.4. Konkursa rīkotājs paziņojumu par Konkursa sākšanu publicē tīmekļa vietnē www.auce.lv.
2.5. Konkursa rīkotājs tekošajā gadā var izsludināt atkārtotu Konkursa atlasi budžeta piešķirtā
finansējuma limita ietvaros, par to informējot tīmekļa vietnē www.auce.lv.
2.6. Paziņojumā tiek norādīta šāda informācija:
2.6.1. Konkursa rīkotājs;
2.6.2. Konkursa nosaukums;
2.6.3. Konkursa mērķis un pieteikšanās kārtība;
2.6.4. Konkursa ideju pieteikumu iesniegšanas vieta;
2.6.5. Konkursa ideju pieteikumu iesniegšanas termiņš;
2.6.6. Kontaktinformācija.
2.7. Ar Konkursa nolikumu var iepazīties:
2.7.1. tīmekļa vietnē www.auce.lv;
2.7.2. Auces novada pašvaldībā, Jelgavas iela 1, Auce, Auce, Attīstības nodaļā.
2.1.

3. Granta pretendenta tiesības un tam izvirzītās prasības
3.1. Konkursa ideju pieteikumu iesniedz Granta pretendents. Konkursa ideju pieteikumu nevar
iesniegt tāda juridiska vai fiziska persona, kas:
3.1.1. ar tiesas lēmumu pasludināts par maksātnespējīgu, tajā skaitā atrodas tiesiskās
aizsardzības procesā, ārpus tiesas tiesiskās aizsardzības procesā, sanācijas procesā, tā
saimnieciskā darbība ir izbeigta vai atrodas likvidācijas procesā;
3.1.2. pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nav samaksājis nodokļus
un/vai citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus;
3.1.3. savu komercdarbību veic vai plāno veikt:
3.1.3.1.saistībā ar rūpniecisku alkoholisko dzērienu ražošanu, vairumtirdzniecību;
3.1.3.2.saistībā ar tabakas izstrādājumu ražošanu;
3.1.3.3.saistībā ar azartspēlēm un derībām;
3.1.3.4.operācijas ar nekustāmo īpašumu;
3.1.3.5.ar intīma rakstura izklaidi saistītā nozarē;
3.1.4. saņēmis Konkursa rīkotāja Granta atbalstu iepriekšējā gadā;
3.1.5. Konkursa idejas pieteikuma vērtēšanas gaitā ir centies iegūt konfidenciālu
informāciju vai jebkādā veidā ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu;
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3.1.6. ir tieši vai netieši saistīts ar kādu no Komisijas locekļiem vai personām, kuras
piedalās Konkursa vērtēšanā un var iegūt ierobežotas pieejamības informāciju;
3.1.7. ir tieši saistīts ar kādu no Komisijas locekļiem.
3.2. Granta pretendents ir atbildīgs par Konkursa idejas pieteikumā ietvertās informācijas un
iesniegto dokumentu patiesumu un īstumu.
3.3. Granta saņēmējam tiek piešķirts noteikts finansējums projekta sākšanai, īstenošanai un
attīstīšanai ar mērķi kļūt par patstāvīgiem komercdarbības subjektiem.
3.4. Granta pretendents var būt esošs uzņēmums, kurš reģistrēts ne ilgāk kā pirms 3 gadiem uz
Konkursa dokumentu iesniegšanas brīdi vai jau esošs uzņēmums, kurš uzsāk jaunu
uzņēmējdarbības veidu Auces novadā.
3.5. Granta apguves maksimālais termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no līguma ar Konkursa
rīkotāju noslēgšanas brīža.
3.6. Granta pretendents atbilst mazo un vidējo komersantu (MVK) kategorijai.
3.7. Granta pretendents ir deklarēts un/vai reģistrēts Auces novadā, un savu faktisko darbību veic
Auces novada teritorijā.
3.8. Granta pretendentam ir pienākums ievērot Konkursa nolikumu.
3.9. Granta pretendentam - fiziskai personai - uzvaras gadījumā, ir pienākums reģistrēties kā
saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam 60 dienu laikā no žūrijas komisijas
lēmuma pieņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav izdarāms 60 dienu laikā,
Granta pretendents rakstiski par to informē Konkursa rīkotāju.
3.10. Granta pretendentam ir šādas tiesības:
3.10.1. lūgt Konkursa rīkotājam izskaidrot nolikumu, vēršoties Auces novada pašvaldībā
Attīstības nodaļā;
3.10.2. Granta pretendents ir tiesīgs pirms Konkursa idejas pieteikumu iesniegšanas termiņa
beigām atsaukt iesniegto Konkursa idejas pieteikumu;
3.10.3. Konkursa uzvaras gadījumā saņemt lēmumu par Konkursa rezultātiem;
3.10.4. slēgt līgumu un saņemt Grantu, ja Komisija ir atzinusi Granta pretendentu par Granta
saņēmēju.
4. Konkursa norise un pieteikuma sagatavošanas prasības
4.1. Konkursa pieteikumā jābūt šādām sastāvdaļām:
4.1.1. aizpildīta Konkursa idejas pieteikuma veidlapa atbilstoši 1.pielikumam;
4.1.2. aizpildīta projekta ieviešanas kopējo izdevumu tāme (2.pielikums), atšifrējot Granta
izlietošanas pozīcijas un paredzot vismaz 15 % līdzfinansējumu no pieprasītā Granta
apjoma;
4.1.3. aizpildīta prognozētās naudas plūsmas veidlapa atbilstoši 3.pielikumam;
4.1.4. jau reģistrētiem komersantiem papildus jāiesniedz iepriekšējā finanšu gada pārskats
un operatīvā bilance ar peļņas zaudējumu aprēķinu, kas uz iesniegšanas brīdi nav
vecāka par 1 mēnesi, bet reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem finanšu gada
deklarācija par iepriekšējo gadu, un pamatots tekošā gada ieņēmumu izdevumu
pārskats;
4.1.5. norādīta vai pievienota cita informācija, ko Granta pretendents uzskata par
nepieciešamu.
4.2. Konkursa idejas pieteikums sagatavojams datorrakstā valsts valodā. Konkursa idejas
pieteikumam jābūt bez labojumiem un dzēsumiem.
5. Konkursa idejas pieteikuma atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas
5.1.

Par atbalstāmām (līdzfinansējamām) tiek noteiktas izmaksas, kas tieši saistītas ar šādām
vajadzībām:
5.1.1. preces izstrādes izmaksām;
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5.1.2. pirmreizējām izmaksām, kas saistītas ar telpu iekārtošanu un inventāra iegādi;
5.1.3. mārketinga izmaksām;
5.1.4. specifiskas tehnikas un/vai iekārtas iegādi;
5.1.5. izejmateriālu iegādi radošas komercdarbības uzsākšanai/ražošanai;
5.1.6. tīmekļa vietnes izstrādi;
5.1.7. licenču iegādi;
5.1.8. specifiska rakstura datorprogrammu iegādi;
5.1.9. specifiska rakstura darbaspēka apmācību;
5.1.10. preču zīmes reģistrāciju;
5.1.11. patentu reģistrāciju Latvijas Republikas Patentu valdē;
5.1.12. citām pamatotām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem Komisija, balsojot ar
vienkāršu balsu vairākumu).
5.2. Par neatbalstāmām izmaksām tiek noteiktas šādas izmaksas:
5.2.1. izmaksas, kas radušās pirms līguma ar Konkursa rīkotāju noslēgšanas;
5.2.2. telpu nomas maksa, kā arī citas ar telpu lietošanu saistītas izmaksas;
5.2.3. telpu remonta izmaksas, kas nav norādītas nolikuma 5.1.2.punktā;
5.2.4. Konkursa idejas pieteikuma sagatavošanas izmaksas;
5.2.5. darba alga un ar to saistītie nodokļi;
5.2.6. visas citas izmaksas, izņemot tās, kas iekļautas atbalstāmajās izmaksās.
6. Konkursa idejas pieteikuma iesniegšana
6.1. Konkursa idejas pieteikums iesniedzams vienā eksemplārā, drukātā formātā, pievienojot
elektronisku versiju CD vai USB datu nesējā, personīgi Auces novada pašvaldībā, klientu
apkalpošanas centrā, kas atrodas Aucē, Jelgavas ielā - 1, 1. stāvā sākot no konkursa
Nolikuma publicēšanas brīža www.auce.lv. Vai iesūtot elektroniskā veidā ar drošu
elektronisko parakstu uz adresi dome@dome.auce.lv.
6.2. Drukas formātā iesniegtajam Konkursa idejas pieteikumam un pielikumiem jābūt cauršūtiem
un ievietotiem aizlīmētā aploksnē ar šādu norādi „Idejas pieteikums programmas “Attīsti
uzņēmējdarbību Auces novadā” konkursam”.
6.3. Konkursa idejas pieteikums, kas tiks iesniegts, neievērojot šajā Konkursa nolikumā
paredzēto un kārtību, netiks atvērts un Konkursā netiks vērtēts.
6.4. Granta pretendentam nav tiesības pēc Konkursa idejas pieteikuma iesniegšanas Konkursa
rīkotājam to labot vai papildināt.
7. Konkursa idejas pieteikuma vērtēšana un rezultātu
7.1. Konkursa vērtēšanas Komisija sastāv no 7 (septiņiem) komisijas locekļiem. Komisijas
priekšsēdētājs ir Auces novada domes priekšsēdētājs, sekretāru ievēlē no komisijas vidus.
Komisija sastāvs:
7.1.1. Auces novada domes priekšsēdētājs;
7.1.2. Auces novada pašvaldības izpilddirektors;
7.1.3. Zemgales uzņēmējdarbības centra pārstāvis;
7.1.4. AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" pārstāvis;
7.1.5. Jelgavas biznesa inkubatora pārstāvis;
7.1.6. viens uzņēmējs no Auces novada;
7.1.7. viens pārstāvis no kredītiestāžu sektora, ja šī kredītiestāde piedalās ar
līdzfinansējumu.
7.2. Komisijai Konkursa idejas pieteikumu vērtēšanā ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus
viedokļa paušanai.
7.3. Komisija jebkuru lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
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7.4. Konkursa idejas pieteikuma vērtēšana notiek trīs kārtās:
7.4.1. pirmajā kārtā Komisijas sekretārs pārbauda Konkursa idejas pieteikuma formālo
atbilstību šajā nolikumā izvirzītajām prasībām (vai Konkursa idejas pieteikums atbilst
šajā Konkursa nolikumā noteiktajai formai, vai iesniegti visi nepieciešamie
dokumenti; vai ir parakstīti visi iesniegtie dokumenti; vai Konkursa idejas pieteikums
iesniegts noteiktajā laikā un citas formālās prasības, kas neietver Konkursa idejas
pieteikuma satura vērtēšanu). Konkursa idejas pieteikums, kas saņēmis vismaz vienu
vērtējumu „nē”, tiek noraidīts un netiek virzīts uz Konkursa idejas pieteikuma
vērtēšanas otro kārtu;
7.4.2. otrajā kārtā tiek vērtēta Konkursa idejas pieteikuma atbilstība pēc satura un
kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Vērtēšana notiek katram Komisijas loceklim
vērtējot iesniegtos Konkursa idejas pieteikumus, izmantojot salīdzinošo metodi. Katrs
Komisijas loceklis izvēlas Konkursa idejas pieteikumus, ko aicināt uz trešo kārtu,
sarindojot šos Konkursa pieteikumus pēc salīdzinošās metodes;
7.4.3. trešajā kārtā tiek vērtēta Granta pretendenta prezentācija, kā arī atbildes uz Komisijas
uzdotajiem jautājumiem. Vērtēšanu trešajā kārtā veic Komisija pilnā sastāvā.
7.5. Par Granta saņēmēju Komisija pasludina Granta pretendentu, kuram pēc Komisijas lēmuma
tiek piešķirts Granta finansējums. Komisijas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.
7.6. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem pieņem ne vēlāk, kā 30 dienu laikā pēc
Konkursa idejas pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
7.7. Konkursa vērtēšanas Komisijas lēmums par Konkursa rezultātiem tiek paziņots to publicējot
tīmekļa vietnē www.auce.lv; un Komisijas sekretāram personīgi sazinoties ar katru Konkursa
ideju iesniedzēju.
7.8. Granta saņēmējam līgums par Granta piešķiršanu ir jānoslēdz ne vēlāk kā 60 (sešdesmit)
dienu laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas.
7.9. Ja Granta saņēmējs nav izpildījis šī nolikuma 7.8.punktu vai jebkādu citu iemeslu dēļ neslēdz
līgumu ar Konkursa rīkotāju par Granta piešķiršanu, Granta saņēmējs zaudē tiesības uz
Granta iegūšanu.
8. Granta piešķiršanas kārtība
8.1. Granta saņēmējs ir atbildīgs par visu nodokļu samaksu no Granta ietvaros veiktajām
izmaksām atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
8.2. Granta saņēmējam ir tiesības lūgt Komisijai mainīt Konkursa idejas pieteikumā plānoto
izmaksu tāmi, nepalielinot tās kopējo apmēru, detalizēti pamatojot prasību.
8.3. Konkursa rīkotājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt papildus dokumentus, kas pamato
Granta saņēmēja izdevumus atbilstoši Konkursa idejas pieteikuma tāmei, kā arī Granta
pretendenta sākotnējam līdzfinansējumam.
8.4. Granta izmaksa notiek vienā maksājumā.
8.5. Ja naudas izlietojuma atskaite (4.pielikums) netiek iesniegta vai iesniegtie izdevumus
apstiprinošie attaisnojuma dokumenti nav noformēti atbilstoši Ministru kabineta 21.10.2003.
noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, vai
finansējums nav izlietots atbilstoši mērķim, vai nav izdevumus apliecinošie dokumenti par
līdzfinansējuma apmēru, pārskaitītie naudas līdzekļi Granta saņēmējam pilnībā jāatgriež
Konkursa rīkotājam 10 darba dienu laikā pēc atskaites iesniegšanas termiņa beigām.
8.6. Par izdevumus apliecinošiem dokumentiem tiek uzskatīti:
8.6.1. rēķins un bankas maksājuma uzdevums;
8.6.2. čeks un maksājuma uzdevums par avansa norēķinu.
8.7. Konkursa rīkotājam ir tiesības samazināt izmaksājamo Grantu vai tā daļu, ja:
8.7.1. Granta saņēmēja iesniegtajos izdevumus apliecinošajos dokumentos iekļautās summas
nepamatoti pārsniedz tirgus cenas;
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8.7.2. Granta saņēmējs ir izlietojis mazāku finanšu līdzekļu apjomu, nekā paredzēts
Konkursa pieteikuma tāmē.
8.8. Konkursa rīkotājam ir tiesības neizmaksāt Grantu vai tā daļu, ja Granta saņēmējs:
8.8.1. jebkādā veidā ir maldinājis Konkursa rīkotāju;
8.8.2. nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai dokumentus;
8.8.3. neievēro noslēgtā līguma par Granta piešķiršanu nosacījumus.
8.9. Konkursa rīkotājs patur tiesības likt nekavējoties atmaksāt izmaksāto Grantu vai tā daļu, ja
Granta saņēmējs:
8.9.1. nav iesniedzis izdevumus apliecinošos vai citus prasītos dokumentus;
8.9.2. nav iesniedzis kādu no atskaitēm par Granta izlietojumu vai kāda no atskaitēm
pamatotu iemeslu dēļ nav apstiprināta no Konkursa rīkotāja puses;
8.9.3. tam piešķirto Grantu vai tā daļu bez iepriekšējas saskaņošanas ar Konkursa rīkotāju
izlietojis citu mērķu sasniegšanai;
8.9.4. izmantojot vairākus Granta pretendentus, veicis Granta līdzekļu apvienošanu viena
projekta īstenošanai;
8.9.5. maldinājis Konkursa rīkotāju par Granta saņēmēja sākotnējo līdzfinansējumu vai
jebkādā cita veidā ir maldinājis Konkursa rīkotāju.
9.

Kontroles mehānisms

9.1. Konkursa rīkotājam ir tiesības līguma darbības laikā veikt pārbaudes Granta saņēmēja
darbības vietā, lai pārliecinātos par:
9.1.1. iegādāto materiālo vērtību atrašanos komercdarbības veikšanas vietā;
9.1.2. darbības norisi atbilstoši iesniegtajam Konkursa idejas pieteikumam;
9.1.3. citu saistību izpildi, kas izriet no Konkursa idejas pieteikuma un noslēgtā līguma par
Granta piešķiršanu.
9.2. Granta saņēmējam reizi pusgadā jāsniedz atskaites par Granta izlietošanu atbilstoši tāmei.
9.3. Konkursa rīkotājs ir tiesīgs Konkursa īstenošanas laikā pieaicināt ekspertus, lai pārliecinātos
par Konkursa idejas pieteikuma atbilstību tirgus situācijai un šajā nolikumā noteiktajiem
kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem.
9.4. Granta saņēmējam 3 gadus pēc Granta saņemšanas ir obligāts pienākums iesniegt Konkursa
rīkotājam gada pārskatu (ar peļņas zaudējuma aprēķinu) un atskaiti brīvā formā par
sasniegtajiem rezultātiem pārskata periodā un 5 gadus jābūt reģistrētam Auces novada
teritorijā.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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
2018.gada 27.decembrī

Nr. 338
(prot. Nr. 14, 4.§)

Par Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, ievērojot Izglītības, kultūras,
jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās komitejas 12.12.2018. lēmumu (prot.Nr.12), Auces novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra nolikumu (pielikumā).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Aucē
APSTIPRINĀTS
ar Auces novada domes
27.12.2018. lēmumu Nr.338,
(prot.Nr.14, 4.§)

Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centrs (turpmāk tekstā – PIIC) ir
pašvaldības dibināta pieaugušo izglītības atbalsta iestāde, kas piedāvā tālākas izglītošanās
iespējas personām, kuras dzīvo Auces novadā.
2. PIIC īsteno brīvprātīgu neformālās izglītības, profesionālās pilnveides un interešu
izglītības programmu apguvi, to uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei
atbilstoša izglītība.
3. PIIC mērķis ir veicināt pieaugušo izglītības pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu
vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, etniskās piederības,
funkcionāliem traucējumiem.
4. PIIC darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi
Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti izglītības jomā, Auces pašvaldības lēmumi, šis
nolikums, kā arī citi normatīvie akti.
5.

PIIC ir juridiskas personas statuss, PIIC ir savs zīmogs un simbolika.

6. Auces novada PIIC ir tiesīgs izdot izglītības dokumentu par PIIC apgūstamām mācību
programmām.
7. PIIC juridiskā adrese un pamatdarbības vieta ir Jelgavas iela 1A, Auce, Auces novads,
LV-3708. PIIC ir struktūrvienība - sabiedriskais interneta pieejas punkts (SIPP) Stacijas iela 8,
Bēne, Bēnes pagasts, LV-3711.
II. PIIC darbības pamatvirzieni un pamatuzdevumi
8.

PIIC darbības pamatvirzieni ir:
8.1.

pieaugušo izglītība un cilvēkresursu attīstība;

8.2.

Auces novada tīmekļa vietnes www.auce.lv administrēšana;

8.3.

sabiedrības integrācija;

8.4.

Sabiedriskais interneta pieejas punkts Bēnē;

8.5.

datortīklu administrēšana;
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8.6.

biroja pakalpojumu sniegšana.

9. PIIC uzdevumi ir:
9.1. pārzināt un koordinēt pieaugušo izglītību novadā, veidojot sadarbības sistēmu ar
pašvaldības iestādēm un organizācijām, ar citu novadu un republikas izglītības un
izglītības atbalsta iestādēm, informācijas ieguvei un izplatīšanai, pieredzes apmaiņai, un
kopīgu projektu realizēšanai;
9.2. organizēt pieaugušo izglītības mācību procesu, izstrādājot un pilnveidojot mācību
programmas, sagatavojot vai piesaistot pieaugušo izglītotājus, nodrošinot mācības pēc
iespējas tuvāk dzīvesvietai;
9.3. nodrošināt pieaugušo neformālās izglītības iespējas un organizēt pieaugušo izglītības,
t.sk. interešu izglītības un pedagogu profesionālās pilnveides (A) programmu apguvi
klātienes un tiešsaistes kursos un semināros, lekcijās un citus papildizglītības
pasākumos.
9.4. veidot un īstenot kvalitatīvu neformālās izglītības piedāvājumu, kas nodrošina
kompetences darbam, pilsoniskai līdzdalībai un personības izaugsmei
9.5. organizēt projektu izstrādi pieaugušo izglītības piedāvājuma un pieejamības uzlabošanai,
kā arī koordinēt to īstenošanu;
9.6. vākt, apkopot un izplatīt informāciju par pieaugušo izglītības iespējām reģionā un
Latvijā.
9.7. veidot mērķtiecīgu pieaugušo izglītības pārvaldes un piedāvājuma stratēģiju novadā;
9.8. uzturēt un aktualizēt informāciju pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv;
9.9. apkalpot SIPP klientus, sniegt biroja pakalpojumus iedzīvotājiem.
9.10. nodrošināt datortehnikas apkopi un lokālo datortīklu uzturēšanu, sniegt konsultācijas
iestāžu darbiniekiem Auces PIIC, Bēnes mūzikas un mākslas skolā, Auces novada
bibliotēkā.
III. PIIC darbības organizācija
10. PIIC štatu sarakstu apstiprina Auces novada dome.
11. Auces PIIC darbinieku darba pienākumus nosaka PIIC vadītājs.
12. PIIC sadarbojas ar citām Auces pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, valsts un
nevalstiskajām organizācijām saistībā ar informācijas vākšanu, papildināšanu un izplatīšanu
un dažādu kursu organizēšanu.
13. PIIC savu darbu plāno, pamatojoties uz Auces novada domes, iedzīvotāju interesēm un
sabiedrības sociālo pieprasījumu.
14. PIIC informē iedzīvotājus un interesentus par tās rīkotajiem pasākumiem un nodrošina
savāktās un apkopotās informācijas pieejamību.
15. PIIC par savu darbību pēc Auces novada pašvaldības pieprasījuma iesniedz pārskatu Auces
novada pašvaldībai.
16. PIIC darba pamatforma ir iedzīvotāju iesaistīšana neformālās izglītības un tālākizglītības
programmās, īpaši akcentējot pamatprasmju apgūšanas programmas, valsts un pašvaldības
pasūtījumu, kā arī aktuālas un vajadzīgas informācijas un konsultāciju sniegšana.
17. Izglītojamo uzņemšana PIIC notiek saskaņā izglītības programmu pasūtītāja noteikumiem
par izglītojamo uzņemšanu, vai rindas kārtībā maksas kursiem.
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18. PIIC organizē apmācības procesu pēc neformālās izglītības un tālākizglītības
autorprogrammām vai PIIC izstrādātajām programmām, kuras saskaņotas ar dibinātāju.
19. PIIC drīkst noteikt iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai, ja to pieprasa izglītības
programmas pasūtītājs, saskaņojot ar to prasības, formu, laiku un konkursa noteikumus.
20. Minimālo izglītojamo skaitu grupā, lai uzsāktu izglītības programmu īstenošanu, nosaka
PIIC, ja kursi ir maksas, pārējos gadījumos - pasūtītājs, kas finansē izglītības programmas
īstenošanu.
21. Mācību stundas ilgums 40 minūtes.
22. Izglītības programmu īstenošanai PIIC vadītājs pieņem darbā ārštata pasniedzējus pedagogus vai citu jomu speciālistus.
23. PIIC organizē darbu ar sociāli mazaizsargāto sabiedrības daļu, ar etniskajām minoritātēm, tos
informējot un izglītojot, veicina viņu integrāciju sabiedrībā.
24. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Domes noteikto kārtību PIIC veic dokumentu un arhīvu
pārvaldību.
IV. Vadītāja, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
25. PIIC vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata Auces novada dome.
26. PIIC vadītājs ir tieši pakļauts Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.
27. PIIC vadītājs vada iestādi atbilstoši LR likumdošanai, iestādes nolikumam un personīgi
atbild par iestādes darba organizāciju, attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības
programmu īstenošanu.
28. Vadītājs atbild par piešķirto līdzekļu racionālu un likumīgu izlietošanu.
29. PIIC vadītāja pienākumi:
29.1. nodrošināt PIIC ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot
no darba PIIC darbiniekus saskaņā ar likumu un citiem normatīviem aktiem;
29.2. plānot iestādes darbības stratēģiju;
29.3. organizēt un plānot PIIC saimniecisko un finansiālo darbību;
29.4. apstiprināt iestādes darba režīmu;
29.5. apstiprināt iestādes organizēto kursu pedagogu autorprogrammas, kursu norises vietu
un laiku;
29.6. atbilstoši apstiprinātajai budžeta tāmei rīkoties ar finanšu līdzekļiem, kontrolēt iestādei
piešķirto finanšu resursu izmantošanu, sastādīt ikgadēju iestādes budžeta līdzekļu
pieprasījumu un atskaiti par to izlietojumu;
29.7. organizēt dalības maksas par organizētajiem kursiem un sniegtajiem pakalpojumiem
iekasēšanu un to izlietošanu atbilstoši LR likumdošanas un Auces novada pašvaldības
lēmumiem un noteikumiem.
29.8. nodrošināt likumu un citu normatīvo aktu izpildi centrā;
29.9. pārstāvēt PIIC intereses valsts un sabiedriskajās iestādēs;
29.10. sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem, izglītojamajiem
u.c. iestādes mērķu īstenošanai;
29.11. izpildīt citus šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos minētos
ienākumus.

PIIC vadītāja
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30. PIIC vadītājam ir tiesības:
30.1. pieņemt darbā ārštata pedagogus, noteikt viņu pienākumus un tiesības;
30.2. deleģēt pedagogiem un PIIC darbiniekiem konkrētu uzdevumu un funkciju veikšanu;
30.3. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par PIIC intelektuālo, finanšu un materiālo
līdzekļu racionālu izlietošanu.
30.4. vadītājs ir tiesīgs prasīt un saņemt no pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem,
informāciju, kas nepieciešama PIIC uzdevumu veikšanai.
30.5. regulāri paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.
31. PIIC Pedagoga vispārīgie pienākumi izglītošanas procesā noteikti Izglītības likumā.
32. PIIC pedagoga pienākumi:
32.1. būt atbildīgam par izglītojamo veselību un dzīvību mācību stundās teorētiskajās
mācībās, praktiskajās mācībās), mācību praksē, kas norit centrā, un viņa vadītajos un
organizētajos pasākumos;
32.2. veidot pozitīvu sadarbības vidi;
32.3. ievērot izglītojamo vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;
32.4. būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.
33. Pedagogam ir tiesības:
33.1. izteikt priekšlikumus centra attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.;
33.2. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu.
34. PIIC darbinieku pienākumi:
34.1. veikt savus amata pienākumus atbilstoši amata aprakstam;
34.2. ievērot iekšējās kārtības noteikumus;
34.3. saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu.
V. Izglītojamā tiesības un pienākumi
35. Izglītojamā pienākumi:
35.1. mācīties, lai iegūtu zināšanas un prasmes atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai
un sekmīgi nokārtotu programmā paredzētos pārbaudes darbus, testus vai eksāmenu;
35.2. uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību centrā;
35.3. ievērot PIIC nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;
35.4. cienīt PIIC tradīcijas;
35.5. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām morāles un ētikas normām;
saudzēt dabu un apkārtējo vidi.
36.

Izglītojamam ir tiesības:
36.1.

izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;

36.2.

izglītošanās procesā izmantot PIIC telpas, mācību līdzekļus;

36.3.

saņemt motivētu savu zināšanu novērtējumu;

36.4.

saņemt pedagoga palīdzību mācību apguvē.
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VI. Finansēšanas avoti un kārtība
37. Auces novada pašvaldība nodrošina iestādes uzturēšanas izdevumus un materiālās bāzes
pilnveidošanu, iestādes vadītāja un darbinieku darba algu.
38. Pedagogu darba samaksu interešu izglītības kursu īstenošanai finansē no kursu dalībnieku
iemaksām, no projektu konkursos piesaistītajiem līdzekļiem vai pašvaldības budžeta.
39. Iestādes papildu finanšu līdzekļi var būt iedzīvotāju ziedojumi, sponsoru līdzekļi un līdzekļi
no maksas pakalpojumiem.
40. Iestāde ir tiesīga sadarboties ar sabiedriskām organizācijām un fondiem, piedalīties projektu
konkursos un piesaistīt to finanšu līdzekļus.
41. Iestādes grāmatvedība tiek veikta centralizēti Auces novada pašvaldībā.
VII. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
42. PIIC reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
VIII. Nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
43. PIIC, pamatojoties uz Izglītības likumu, izstrādā PIIC nolikumu. PIIC nolikumu apstiprina
Auces novada dome.
44. Grozījumus PIIC nolikumā var izdarīt pēc Auces novada pašvaldības un PIIC vadītāja
priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Auces novada dome.
IX. Citi jautājumi
45. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem PIIC kārto lietvedību un PIIC arhīvu.
46. PIIC savā darbībā ievēro higiēnas normas un noteikumus.
47. Ugunsdrošību PIIC ievēro atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Ugunsdrošības
noteikumi”.
48. Darba drošību PIIC ievēro atbilstoši Darba aizsardzības likumam.
49. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Auces novada domes 2009.gada
23.septembra sēdē apstiprinātais Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra
nolikums.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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
2018.gada 27.decembrī

Nr. 339
(prot. Nr. 14, 5.§)

Par grozījumiem Auces novada Pieaugušo izglītības
un informācijas centra darbinieku štatu sarakstā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot
Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu pastāvīgā komitejas 12.12.2018. lēmumu un
Finanšu komitejas 19.12.2018. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.janvāri izdarīt šādus grozījumus Auces novada Pieaugušo izglītības un
informācijas centra štatu sarakstā:
1.1. izslēgt no štatu saraksta šādas amata vienības:
1.1.1. Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra Bēnes nodaļas
vadītājs (kods 1345 22), 1.0 amata vienība;
1.1.2. Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra vadītāja vietnieks
(kods 1345 22), 1.0 amata vienība;
1.2. papildināt štatu sarakstu ar šādām amata vienībām:
1.2.1. Informācijas vadības speciālists (kods 3512 04), 1.0 amata vienība;
1.2.2. Klientu apkalpošanas operators Bēnes sabiedriskā interneta pieejas punktā
(kods 4222 04), 0.5 amata vienība;
1.2.3. Mācību procesa organizators Auces novada Pieaugušo izglītības un
informācijas centrā (kods 2359 17), 0.5 amata vienība.
2. Lēmuma izpildi uzdot veikt Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra
vadītājai A. Segliņai.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības izpilddirektoram A. Lerham.
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Nr. 340
(prot. Nr. 14, 6.§)

Par nekustamā īpašuma nodošanu īpašumā
Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā
Auces novada dome ir izskatījusi akciju sabiedrības “Latvijas Valsts meži” iesniegumu
par nekustamā īpašuma “Spilvu ceļš”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4676 002 0071, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4676 002 0071, platība 0,7602 ha,
kopējais garums 0,938 km, nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas
personā (turpmāk tekstā – Valsts).
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Auces novada domes 25.08.2010. sēdes lēmuma (protokols Nr.8, 12.§)
6.20.punktu, Auces novada pašvaldībai (turpmāk tekstā – Pašvaldība) piekrīt zemes vienība
“Spilvu ceļš”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4676 002 0071, platība 1,6 ha.
Saskaņā ar Auces novada domes 28.05.2014. sēdes lēmuma Nr.142 (prot.Nr.5, 13.§)
pielikuma 72.p-u, zemes vienībai “Spilvu ceļš”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4676 002 0071, precizēta platība 0,7602 ha.
Zemes vienībai “Spilvu ceļš”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4676 002 0071, platība 0,7602 ha, noteikts lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, un uz tās atrodas Auces novada
pašvaldībai piederoša inženierbūve – pašvaldības autoceļš.
Inženierbūves sekmīgai uzturēšanai Nekustamo īpašumu nepieciešams nodot Valsts
īpašumā, valdījumā vai lietojumā, jo atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pantam, publiskā persona nedrīkst ieguldīt savus finanšu
līdzekļus citu personu īpašumā bez tiesiska pamata. Pārņemot Nekustamo īpašumu valdījumā
Valsts varētu veikt tā rekonstrukciju, ka arī ikdienas uzturēšanu.
Ir saņemts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts meži” iesniegums par nekustamā īpašuma
“Spilvu ceļš”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4676 002 0071, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4676 002 0071, platība 0,7602 ha, kopējais garums 0,938 km, nodošanu
bez atlīdzības Valstij, pieņemot par to attiecīgu Domes lēmumu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa nosaka, ka atvasinātas
publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības valsts īpašumā. Atvasinātas
publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā
īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas veikšanai nekustamais
īpašums tiek nodots.
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43.pants nosaka, ka šā likuma 42.pantā
minētajos gadījumos lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
pieņem šā likuma 5. un 6.pantā minētās institūcijas (amatpersonas).
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Pamatojoties Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
6.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 42.panta otro daļu un 43.pantu, Pārejas noteikumu
3.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā
nekustamo īpašumu “Spilvu ceļš”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4676 002 0071, sastāvošu no vienas zemes vienības 0,7602 ha platība, kadastra
apzīmējums 4676 002 0071, un uz tā esošo pašvaldības ceļu “Spilvu ceļš” ar kopējo garumu
0,938 km.
2. Nekustamo īpašumu izmantot valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai – Meža likumā
noteiktās valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības
nodrošināšanai.
3. Slēgt vienošanos ar AS „Latvijas valsts meži”, kurā paredzēt, ka AS ”Latvijas valsts
meži” ir pilnvaroti:
3.1. pasūtīt zemes kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plānu sagatavošanu;
3.2. pasūtīt un saņemt būves tehniskās inventarizācijas lietu;
3.3. iesniegt un saņemt dokumentus Valsts Zemes dienestā, ar pārpilnvarojuma tiesībām
mērniecībā iesaistītām personām;
3.4. sagatavot nekustamā īpašuma nostiprinājuma lūgumu un uzziņu;
3.5. iesniegt un saņemt dokumentus Zemesgrāmatu nodaļā.
4. Vienošanās paredzēt, ka AS „Latvijas valsts meži” sedz visus izdevumus, kas saistīti
ar nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā valstij.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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
2018.gada 27.decembrī

Nr. 341
(prot. Nr. 14, 7.§)

Par nekustamā īpašuma “Sporta iela 3”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
sadalīšanu un zemes vienības pievienošanu nekustamajam
īpašumam “Ciekuri”, Bēnes pagastā, Auces novadā
Auces novada dome ir izskatījusi [..] un [..] 07.12.2018. iesniegumu (iesniegums
reģistrēts pašvaldībā 10.12.2018., Nr. 3-19/1570) par zemes īpašuma “Sporta iela 3”, Bēnes
pagastā, Auces novadā sadalīšanu un zemes vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam
“Ciekuri”, Bēnes pagastā, Auces novadā.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
[..] pieder nekustamais īpašums “Sporta iela 3”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 4650 005 0140, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
4650 005 0140 un 4650 001 0081, kopplatība 9,82 ha. [..] īpašuma tiesības reģistrētas Zemgales
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Bēnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..].
[..] pieder nekustamais īpašums “Ciekuri”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 4650 001 0008, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
4650 001 0008 un 4650 001 0009, kopplatība 15,6 ha.
[..] īpašuma tiesības reģistrētas Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Bēnes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [..].
[..] vēlas atdalīt no zemes īpašuma “Sporta iela 3”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 4650 005 0140, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4650 001 0181, platība
9,7 ha, un [..] vēlas atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4650 001 0181 pievienot
zemes īpašumam “Ciekuri”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4650 001 0008.
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”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atļaut atdalīt no zemes īpašuma “Sporta iela 3”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra
numurs 4650 005 0140, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4650 001 0181, platība
9,7 ha.

2.

Atļaut pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4650 001 0181, platība 9,7 ha,
nekustamajam īpašumam “Ciekuri”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4650 001 0008, izveidojot īpašumu, kas sastāv no trijām zemes vienībām, kopplatība
25,3 ha.
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3.

Noteikt zemes īpašuma “Ciekuri”, Bēnes pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
4650 001 0008, kopplatība 25,3 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Lumbji”, Vītiņu pagastā, Auces novadā
Auces novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rūķis AG”
izgatavoto zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma „Lumbji”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4694 005 0133, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0133
sadalīšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Auces novada pašvaldības 2018.gada 8.novembra
Zemes ierīcības izstrādes nosacījumiem Nr.13.
Saskaņā ar Auces novada pašvaldības 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3
„Auces novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, zemes īpašuma „Lumbji”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4694 005 0133, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0133 plānotā (atļautā)
izmantošana noteikta – lauku zemes (L1).
Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu divās daļās:
1) zemes gabalam Nr.1 ar platību 1,50 ha atstāt nosaukumu „Lumbji”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101
(turpmāk tekstā – NĪLM));
2) zemes gabalam Nr.2 ar platību 19,95 ha piešķirt nosaukumu „Upenes”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Nekustamais īpašums „Lumbji”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4694 005 0133, pieder Auces novada pašvaldībai un sastāv no vienas zemes vienības, īpašuma
kopplatība 21,45 ha. Auces novada pašvaldības īpašuma tiesības reģistrētas Zemgales rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000545858.
Zemes ierīcības projekts zemes īpašuma „Lumbji”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4694 005 0133, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0133
sadalīšanai un priekšlikums par nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilst
normatīvo aktu prasībām.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Zemes ierīcības likuma 19.panta otrā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
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Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 28. punkts nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja
nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punkts paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Lumbji”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4694 005 0133, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0133
sadalīšanai (Zemes ierīcības projektu izstrādājis zemes ierīkotājs Ainārs Gorškovs, zemes
ierīkotāja sertifikāts: Nr.BA 561, derīgs līdz 07.12.2019.).
2. Zemes gabalam Nr.1 ar platību 1,50 ha, atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Lumbji”, Vītiņu
pagasts, Auces novads.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 – 1,50 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Piešķirt nosaukumu zemes gabalam Nr.2 ar platību 19,95 ha – „Upenes”, Vītiņu pagasts,
Auces novads.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 – 19,95 ha platībā – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
6. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības
projektu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: Atmodas
iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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
2018.gada 27.decembrī

Nr. 343
(prot. Nr. 14, 9.§)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Zariņi”, Vītiņu pagastā, Auces novadā
Auces novada dome ir izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rūķis AG”
izgatavoto zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma „Zariņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4694 005 0081, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0081
sadalīšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Auces novada pašvaldības 2018.gada 26.novembra
Zemes ierīcības izstrādes nosacījumiem Nr.14.
Saskaņā ar Auces novada pašvaldības 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Auces
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
zemes īpašuma „Zariņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4694 005 0081, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0081, plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – lauku
zemes.
Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu divās daļās:
1) zemes gabalam Nr.1 ar platību 1,91 ha atstāt nosaukumu „Zariņi”, Vītiņu pagasts, Auces
novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0101
(turpmāk tekstā – NĪLM));
2) zemes gabalam Nr.2 ar platību 13,82 ha piešķirt nosaukumu „Zariņu lauks”, Vītiņu pagasts,
Auces novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
Nekustamais īpašums „Zariņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4694 005 0081, pieder [..] un sastāv no vienas zemes vienības, īpašuma kopplatība 15,73 ha. [..]
īpašuma tiesības reģistrētas Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Vītiņu pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. [..].
Zemes ierīcības projekts zemes īpašuma „Zariņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4694 005 0081, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0081 sadalīšanai un
priekšlikums par nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilst normatīvo aktu
prasībām.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Zemes ierīcības likuma 19.panta otrā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
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Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 28. punkts nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja
nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu; nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punkts paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Zariņi”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4694 005 0081, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4694 005 0081
sadalīšanai (Zemes ierīcības projektu izstrādājis zemes ierīkotājs Ainārs Gorškovs; zemes
ierīkotāja sertifikāts: Nr.BA 561, derīgs līdz 07.12.2019.).

2.

Zemes gabalam Nr.1 ar platību 1,91 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Zariņi”, Vītiņu
pagasts, Auces novads.

3.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 – 1,91 ha platībā - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

4.

Piešķirt nosaukumu zemes gabalam Nr.2 ar platību 13,82 ha – „Zariņu lauks”, Vītiņu
pagasts, Auces novads.

5.

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 – 13,82 ha platībā – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

6.

Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus, saskaņā ar izstrādāto zemes
ierīcības projektu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: Atmodas
iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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
2018.gada 27.decembrī

Nr. 344
(prot. Nr. 14, 10.§)

Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 26, Auce, Auces novads,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu par
Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 26, Auce, Auces
novads, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu.
Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
Oskara Kalpaka iela 26, Auce, Auces novads, kadastra numurs 4605 020 2033, sastāvošu no
vienas zemes vienības 1122 m2 platībā, par ko Auces pilsētas zemesgrāmatā atvērts nodalījums
Nr. 100000581408 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams Auces novada pašvaldības patstāvīgo
funkciju izpildei.
Saskaņā ar Auces novada domes 2018.gada 24.oktobra sēdes lēmumu Nr. 297 „Par
nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 26, Aucē, Auces novadā, atsavināšanu”, Auces
novada dome ir nolēmusi atsavināt minēto nekustamo īpašumu, pārdodot to atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles nosacīto sākumcenu 1500,00 EUR apmērā.
Izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, ja
neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu,
izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas
1.punktu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var
rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma
atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus un papildus pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10., un 11..pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 09 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 26, Auce, Auces novads,
pirmo izsoli.
2. Rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošajam
nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka iela 26, Auce, Auces novads, kadastra numurs
4605 020 2033, sastāvošam no vienas zemes vienības 1122 m2 platībā.
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3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 26, Auce, Auces novads, izsoles
noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot otrās izsoles nosacīto sākumcenu 1250,00 EUR
(viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro) apmērā.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 26, Auce, Auces novads, izsoles
komisiju šādā sastāvā:
1) izsoles komisijas priekšsēdētājs Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs,
2) izsoles komisijas locekļi:
Auces novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis,
Auces novada pašvaldības ekonomiste Ingrīda Kalve.
5. Publicēt sludinājumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Oskara Kalpaka iela 26, Auce, Auces novads, izsoli Auces novada pašvaldības mājas lapā
www.auce.lv, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Auces Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2018. gada 27. decembra
lēmumu Nr. 344 (prot. Nr. 14, 10.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Oskara Kalpaka ielā 26, Aucē, Auces novadā,
IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas
reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Oskara Kalpaka
ielā 26, Aucē, Auces novadā, kadastra numurs 4605 020 2033, izsoles kārtību, to
dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē Latvijas Republikā spēkā
esošie normatīvie akti.
1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces
novadā, (2.stāvā – zālē) 2019. gada 5. februārī plkst. 10.00.
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums Oskara Kalpaka ielā 26, Aucē, Auces novadā,
kadastra numurs 4605 020 2033, kas sastāv no vienas zemes vienības 1122 m2 platībā.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 1250,00 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro 00 centi).
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā viena mēneša laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek
Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Jelgavas
ielā 1, Aucē, Auces novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no 2019. gada 7. janvāra līdz
2019. gada 4. februāra plkst. 16.00.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
- iesniegums par pieteikšanos izsolei;
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attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds
nepieciešams;
- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura
pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā;
- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu
vai personālsabiedrību, izsoles komisija ir tiesīga papildus pieprasīt no
juridiskās personas vai personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par
attiecīgo juridisko personu vai personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā
izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas) un apliecinātu spēkā
esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju
(amatpersonu) kompetences apjomu.
2) Fiziskai personai:
- iesniegums par pieteikšanos izsolē;
- pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.2.2. jāuzrāda :
1) Juridiskai personai :
- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2) Fiziskai personai :
- personu apliecinošs dokuments;
- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3. Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams Auces novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.90009116331, kasē un norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
AS Citadele banka, PARXLV2X, konta Nr.LV40PARX0012447740001,
ar norādi "izsoles nodrošinājums Oskara Kalpaka iela 26".
-

4. Izsoles norises procedūra
4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti un
Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Izsoles solis ir noteikts 50 EUR apmērā.
4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles
dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas
atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina.
4.7. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
4.9. Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas
dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.
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4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles
uzvarētājs neatbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī
atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas
veikšanu, prasībām, uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā
īpašuma izpirkšanu.
4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumus, apņemas ievērot
visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un
gaitu.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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
2018. gada 27. decembrī

Nr. 345
(prot. Nr. 14, 11.§)

Par lēmuma precizēšanu
Ievērojot konstatēto neprecizitāti Auces novada domes 2018. gada 28. novembra lēmumā
Nr. 332 “Par Auces novada pašvaldības nekustamo īpašumu domājamo daļu nodošanu turējumā
SIA “Auces komunālie pakalpojumi” attiecībā uz nekustamo īpašumu domājamo daļu kopējo
vērtību un uzkrāto nolietojumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra
noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, Auces
novada dome NOLEMJ:
Precizēt Auces novada domes 2018.gada 28. novembra sēdes lēmumu Nr. 332 “Par
Auces novada pašvaldības nekustamo īpašumu domājamo daļu nodošanu turējumā SIA “Auces
komunālie pakalpojumi””(turpmāk – lēmums):
1. Izteikt lēmuma lemjošās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1. No 2018. gada 28. novembra nodot turējumā SIA “Auces komunālie pakalpojumi”
nekustamo īpašumu domājamās daļas pēc atlikušās vērtības (pielikums) par kopējo vērtību
10878,58 euro (iegādes vērtība 10933,27 euro, uzkrātais nolietojums 54,69 euro).”
2. Izteikt lēmuma pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

Pielikums
Auces novada domes 27.12.2018. lēmumam Nr.345
(prot.Nr.14, 11.§)
“Pielikums
Auces novada domes 28.11.2018. lēmumam Nr.332
(prot.Nr.12, 22.§)
Nosaukums
Artēziskais urbums ar žogu
Īles labiekārošana kopā
Dzīvoklis Dzelmes-8, kad.Nr.46760040073003008,
domājamās daļas 324/13362
Lielauces labiekārošana kopā
Dzīvoklis Teodora Celma ielā 14-15,
kad.Nr.46500050286001015, domājamās daļas 374/1169
Bēnes labiekārtošana kopā
Pavisam kopā

Kods
J122312

J122416

J122418

Iegādes vērtība
8016.48

Nolietojums
43.11

Atlikusī vērtība
7973.37

8016.48

43.11

7973.37

1038.00

3.99

1034.01

1038.00

3.99

1034.01

1878.79
1878.79
10933.27

7.59
7.59
54.69

1871.20
1871.20
10878.58

Sastādīja grāmatvede N.Paulauska “

Domes priekšsēdētāja

V.Keršus

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
2018. gada 27. decembrī

Nr. 346
(prot. Nr. 14, 12.§)

Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
Pamatojoties uz Auces novada pašvaldības izpilddirektora 2018. gada 10. decembra
iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Auces pašvaldības administrācijas materiālās vērtības, kas ir nolietojušās un
remonts nav ekonomiski izdevīgs, - Printeris HP Laser jet P2015 par bilances vērtību
163,09 euro (iegādes vērtība 391,29 euro, uzkrātais nolietojums 228,20 euro).

2.

Auces novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam G. Šēferam nodrošināt minēto
materiālo vērtību utilizāciju.

3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram A. Lerham.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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
2018. gada 27. decembrī

Nr. 347
(prot. Nr. 14, 13.§)

Par Lielauces teritorijas labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances
Pamatojoties uz Lielauces pagasta pārvaldes 2018. gada 17. decembra iesniegumu par
pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt no Lielauces teritorijas labiekārtošanas materiālās vērtības, kas ir nolietojušās un
remonts nav ekonomiski izdevīgs, - Husqvarna 252 RX par bilances vērtību 0,00 euro
(iegādes vērtība 647,41 euro, uzkrātais nolietojums 647,41 euro).

2.

Auces novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam G. Šēferam nodrošināt minēto
materiālo vērtību utilizāciju.

3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielauces pagastā pārvaldes vadītājai D. Melderei.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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
2018. gada 27. decembrī

Nr. 348
(prot. Nr. 14, 14.§)

Par transporta būves Gājēju ceļš (skolas parkā) Ukru pagasts,
Auces novads, iekļaušanu pašvaldības bilancē
Pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Valsts zemes dienesta 2018. gada 18. jūlija
Kadastra informāciju par būves reģistrāciju/aktualizāciju un tās vērtību, domes Finanšu
komitejas 19.12.2018. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Iekļaut Auces novada pašvaldības 2018.gada bilancē:
Tips (konts)
Nosaukums
Kadastra Nr.
Transporta būves (1213)

Gājēju ceļš

46900040237003

Kadastrālā vērtība
(EUR)
1816,00

2.

Auces novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai Z. Riekstiņai nodrošināt lēmumu
izpildi.

3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram A. Lerham

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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
2018. gada 27. decembrī

Nr. 349
(prot. Nr. 14, 15.§)

Par transporta būves Iršu ceļš Nr. 216, Bēnes pagasts,
Auces novads, iekļaušanu pašvaldības bilancē
Pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Valsts zemes dienesta 2018.gada 18.jūlija
Kadastra informāciju par būves reģistrāciju/aktualizāciju un tās vērtību, domes Finanšu
komitejas 19.12.2018. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Iekļaut Auces novada pašvaldības 2018.gada bilancē:
Tips (konts)
Nosaukums
Kadastra Nr.
Transporta būves (1213)

Iršu ceļš

46500010286002

Kadastrālā vērtība
(EUR)
1992,00

2.

Auces novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai Z. Riekstiņai nodrošināt lēmumu
izpildi.

3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram A. Lerham

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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
2018. gada 27. decembrī

Nr. 351
(prot. Nr. 14, 17.§)

Par līgumu slēgšanu ar biedrību “Auces latviešu biedrības Krīzes centrs “Namiņš””
Izskatot biedrības „Auces latviešu biedrības Krīzes centrs “Namiņš”” 2018.gada
5.decembra iesnieguma ar lūgumu Auces novada pašvaldībai pagarināt ar minēto biedrību
patapinājuma līgumu uz diviem gadiem par 1/5 domājamo daļu no ēkas Aucē, Miera ielā 20,
telpām patapināšanu un nepieciešamības pilnvērtīgi nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju –
sociālās palīdzības sniegšanu maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām
un darba ar jaunatni, izpildi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punktu un 21.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otro un trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Bērnu
tiesību aizsardzības likumu un Jaunatnes likumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Auces latviešu biedrības Krīzes centrs “Namiņš””,
reģ.Nr.40008071232, par sadarbību sociālās palīdzības sniegšanā maznodrošinātām
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām un darbu ar jaunatni saskaņā sadarbības
līgumu (1.pielikums).

2.

Nodot biedrībai „Auces latviešu biedrības Krīzes centrs “Namiņš””, reģ.Nr.40008071232,
patapinājumā līdz 2020.gada 31.decembrim 1/5 domājamo daļu no ēkas Aucē, Miera
ielā 20, telpām, saskaņā ar patapinājuma līgumu (2.pielikums).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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1.pielikums
Auces novada domes 27.12.2018.
lēmumam Nr.351
Sadarbības līgums
Aucē, 2019.gada „___”.________________
Auces novada pašvaldība, reģ.nr. 90009116331, kuras vārdā amata pilnvaru robežās
rīkojas Auces novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus, no vienas puses,
un
Biedrība „Auces latviešu biedrības Krīzes centrs “Namiņš””, reģ.nr. 40008071232,
vienotais reģ.nr. 40008071232, kuru pārstāv tā priekšsēdētāja Ligija Bluka, no otras puses, abas
līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk šai līguma tekstā sauktas arī – Puses un
Puse, savstarpēji vienojoties, noslēdz šo sadarbības līgumu par sekojošo:
1. Līguma pamatojums
Sadarbības līgums tiek noslēgts pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punktu, Auces novada domes 2018.gada ___.decembra sēdes lēmumu Nr.__ un saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma, Bērnu tiesību aizsardzības likuma un
Jaunatnes likuma noteikumiem.
2. Līguma priekšmets
Ar šo līgumu Puses vienojas par sadarbību sociāli mazaizsargāto Auces novada pašvaldības
iedzīvotāju sociālā stāvokļa uzlabošanā, veicinot viņu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā
notiekošajos procesos, abpusēji sadarbojoties, atrisinātu krīzes situācijas, kurās šīs personas
nonākušas, kā arī bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšanā, iniciatīvu atbalstīšanā un pozitīvas
attieksmes veidošanā atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām
3. Pušu saistības
3.1. Realizējot sadarbību šī līguma ietvaros, biedrība „Auces latviešu biedrības Krīzes centrs
“Namiņš”” apņemas:
3.1.1. veicot Krīzes centra “Namiņš” darbību, stingri ievērot normatīvo aktu prasības;
3.1.2. organizēt Auces pašvaldības teritorijā dzīvojošo trūcīgo ģimeņu bērnu un jauniešu
bezmaksas ēdināšanu Krīzes centra “Namiņš” telpās, kuras atrodas Aucē, Miera ielā 20,
ievērojot visas sanitārās normas un prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem;
3.1.3. reizi mēnesī rakstiski informēt Auces novada sociālo dienestu par bērniem un
jauniešiem, kuri izmanto Krīzes centra “Namiņš” piedāvāto bezmaksas ēdināšanu;
3.1.4. radīt optimālus apstākļus bērnu un jauniešu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un
talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam;
3.1.5. sekmēt riska grupu bērnu un jauniešu integrāciju vienaudžu vidū;
3.1.6. nodrošināt mērķtiecīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu bērniem un jauniešiem
neformālās izglītības pasākumos, akcijās, konkursos;
3.1.7. organizēt punktos 3.1.2. un 3.1.6. minētos pasākumus tā, lai bērniem un jauniešiem
netiktu traucēts mācību process;
3.1.8. ik reizi, sniedzot informāciju par Krīzes centra “Namiņš” darbību, tai skaitā, bet ne
tikai, sniedzot ziņas vai intervijas masu saziņas līdzekļiem, veicot publikācijas, uzrunas
masu pasākumu laikā, informēt sabiedrību par Auces novada pašvaldības atbalstu
Krīzes centra “Namiņš” darbībā.
3.2. Realizējot sadarbību šī līguma ietvaros, Auces novada pašvaldība apņemas:
3.2.1. iespēju robežās finansiāli atbalstīt Krīzes centra “Namiņš” darbību;
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3.2.2. sniegt visu jaunāko informāciju par sociālās palīdzības attīstības tendencēm Auces
novada pašvaldībā un Latvijā, izmaiņām sociālās palīdzības normatīvajā regulācijā;
3.2.3. sniegt visu jaunāko informāciju par jaunatnes politikas pamatprincipiem un attīstību
Auces novada pašvaldībā un Latvijā, izmaiņām jaunatnes politikas normatīvajā
regulācijā;
3.2.4. Krīzes centra “Namiņš” darbības nodrošināšanai bez atlīdzības nodot lietošanā
1/5 domājamo daļu no ēkas Aucē, Miera ielā 20, telpām.
4. Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā ar 2019.gada 01.janvāri un ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim.
5. Vispārīgie noteikumi
5.1. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem
tā punktiem, ko apliecina ar saviem parakstiem.
5.2. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros un izsniegts katrai līguma slēdzējai Pusei pa
vienam eksemplāram. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
5.3. Visos citos jautājumos, ko neregulē šī līguma noteikumi, Puses vadās no spēkā esošās
Latvijas Republikas likumdošanas.
Pašvaldības vārdā:

Biedrības vārdā:

__________________
V. Keršus

__________________
L.Bluka

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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2.pielikums
Auces novada domes 27.12.2018.
lēmumam Nr.351
PATAPINĀJUMA LĪGUMS
Aucē, 2019.gada ____.________________

A
VK
EIR
OTEM
IDA

Auces novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009116331, turpmāk tekstā saukta arī Patapinātājs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas Auces novada domes priekšsēdētāja
Vija Keršus, no vienas puses, un
Biedrība „Auces latviešu biedrības Krīzes centrs “Namiņš””, vienotais reģ.nr.
40008071232, turpmāk tekstā saukta arī - Patapinājuma ņēmējs, kuras vārdā rīkojas tās
priekšsēdētāja Ligija Bluka no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi
turpmāk tekstā sauktas – Puses un Puse, paužot savu brīvu gribu vienojas par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Patapinātājs nodod, bet Patapinājuma ņēmējs pieņem lietošanā bez atlīdzības 1/5 daļu no
ēkas Aucē, Miera ielā 20, turpmāk tekstā sauktas – Telpas.
Telpu izmantošanas mērķis – Patapinājuma ņēmēja darbības mērķu nodrošināšana.
1.2. Telpu tehniskais stāvoklis un kvalitāte Pusēm ir zināma un par to nav strīdi.
2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Patapinājuma ņēmēja tiesības un pienākumi:
2.1.1. uzturēt un uzglabāt Telpas labā kārtībā un stāvoklī, un rūpēties par to, kā par savu
īpašumu,
2.1.2. segt Telpu uzturēšanas un ekspluatācijas izdevumus,
2.1.3. segt visus citus izdevumus, saistītus ar Telpu izmantošanu un uzturēšanu,
2.1.4. lietot Telpas tikai savām vajadzībām un nenodot to trešajai personai, bez
Patapinātāja rakstiskas piekrišanas,
2.1.5. beidzoties šī līguma termiņam, nodot Telpas tādā stavoklī (kārtībā), kāda bija
pieņemot Telpas, nodot Telpas ar visiem tām veiktajiem neatņemamiem
uzlabojumiem.
2.2. Patapinātāja tiesības un pienākumi:
2.2.1. nodot Telpas Patapinājuma ņēmējam, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem un
netraucēt tā lietošanu.
2.2.2. gadījumā, ja rodas nepieciešamība lietot Telpas pirms šī līguma izbeigšanās, paziņot
Patapinājuma ņēmējam par līguma laušanu vismaz vienu mēnesi iepriekš.
2.3. Pušu tiesības un pienākumi:
2.3.1. ievērot šī līguma nosacījumus un pildīt tos godprātīgi,
2.3.2. netraucēt otrai Pusei izmantot savas tiesības un pienākumus,
2.3.3.
par līguma pirmslaicīgu pārtraukšanu paziņot otrai Pusei, noformējot
paziņojumu rakstveidā,
2.3.4.
atlīdzināt Pusei zaudējumus, kas radušies ar otras Puses tīšu darbību vai
neuzmanību.
2.1.

3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
3.1. Šis līgums stājas spēkā ar 2019.gada 01.janvāri un ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim.
3.2. Gadījumā, ja Puses vēlas lauzt līgumu pirms 3.1.punktā minētā termiņa, Puses vadās pēc šī
Līguma 2.2.2. punkta nosacījumiem.
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4. LĪGUMA BLAKUS NOSACĪJUMI
4.1. Strīdus, kas rodas starp Pusēm, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, bet, ja strīdus nav
iespējams izšķirt savstarpēju pārrunu ceļā, Puses griežas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
4.2. Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros, no kuriem, viens atrodas pie Patapinājuma
ņēmēja, bet otrs, pie Patapinātāja.
Patapinātāja vārdā:
_____________________
( V. Keršus )

Domes priekšsēdētāja

Patapinājuma ņēmēja vārdā:
______________________
( L.Bluka )

V. Keršus

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
2018. gada 27. decembrī

Nr. 352
(prot. Nr. 14, 18.§)

Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā
Auces novada pašvaldībā 2018.gada 21.decembrī saņemts Ineses Valteres iesniegums par
atbrīvošanu no Iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
Izskatot I.Valteres iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības
vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās, 61.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai
domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes,
komisijas vai darba grupas, Auces novada dome NOLEMJ:
Atbrīvot Inesi Valteri no Auces novada pašvaldības Iepirkuma komisijas locekļa pienākumiem.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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
2018. gada 27. decembrī

Nr. 353
(prot. Nr. 14, 19.§)

Par domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu un Auces
novada domes priekšsēdētāja vietnieka Ģirta Antes iesniegumu par atbrīvošanu no amata
pienākumu pildīšanas, Auces novada dome NOLEMJ:
Atbrīvot Ģirtu Anti no Auces novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata ar lēmuma
pieņemšanas brīdi.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

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
2018. gada 27. decembrī

Nr. 354
(prot. Nr. 14, 20.§)

Par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas
10.punktu un 40.pantu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.pantu un 8.1panta 4.1 daļu, ņemot vērā balsojuma rezultātus, kas atspoguļoti 2018.gada
27.decembra Atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm balsu skaitīšanas protokolā Nr. 1, izvērtējot
jautājumu arī par to vai Auces novada domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpilde ir
savienojama ar Auces vidusskolas direktora pienākumu izpildi un secinot, ka Indrai Špelai ir
atļauts savienot Auces vidusskola direktora amatu ar Auces novada domes priekšsēdētāja
vietnieka amatu un tas nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, Auces novada dome
NOLEMJ:
Ievēlēt deputāti Indru Špelu par Auces novada domes priekšsēdētāja vietnieku.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

