LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 1
Aucē

2019.gada 23.janvārī

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.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Par projektu “Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide
Stacijas ielā 8, Bēnē, Auces novadā”.
Par līgumu slēgšanu ar biedrību „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””.
Par aprūpes mājās pārvaldes uzdevuma deleģēšanu biedrībai “Latvijas Samariešu
apvienība”.
Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai.
Par grozījumu apstiprināšanu Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
nolikumā.
Par noteikumu “Valsts mērķdotācijas pedagogu darba atlīdzībai aprēķināšanas, sadales,
tarifikāciju veidošanas, darba laika uzskaites, grāmatvedības uzskaites un kontroles kārtības
noteikumi” apstiprināšanu.
Par valsts budžeta piešķirtās mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai.
Par zemes īpašuma „Sporta iela 4”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu.
Par zemes īpašuma „Sporta iela 4A”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu.
Par adrešu likvidēšanu telpu grupām Auces novadā.
Par nekustamā īpašuma „Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, izsoles rezultāta
apstiprināšanu.
Par lēmuma precizēšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par Auces novada domes priekšsēdētāja vietnieka funkcijām un atalgojumu.
Par Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju.
Par Auces novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanās termiņa izsludināšanu.
Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "AUCES
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI".

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Juris Ābele, Māris Eihmanis, Gundars Freimanis, Gints Kaminskis, Vija Keršus, Inita
Sabule, Andris Smilga, Indra Špela, Aigars Vernis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: Finanšu nodaļas vadītāja Zinaida Riekstiņa,
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; Auces novada Sociālā
dienesta vadītāja Evita Mežule, Bēnes Mūzikas un mākslas skolas direktore Gita Aleksejeva;
Laikraksta “Zemgale” korespondente Agnese Krauze.
Nepiedalās – deputāts Ģirts Ante, neierašanās iemesls – personisks, deputāts Valdis Bergmanis,
neierašanās iemesls – personisks, deputāts Arnis Hofmanis, neierašanās iemesls – personisks,
deputāts Kristaps Krapauskis, neierašanās iemesls – personisks, deputāte Sintija Liekniņa,
neierašanās iemesls – personisks.

1.
2.

Sēdes vadītāja ierosina papildināt darba kārtību ar diviem jautājumiem:
Par nekustamā īpašuma „Mūrīšu kūts”, Īles pagastā, Auces novadā, izsoles rezultāta
apstiprināšanu.
Par līdzdalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības
iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā.

Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, deputāti apstiprina
izmaiņas izsludinātajā darba kārtībā.
Darba kārtība:
1. Par projektu “Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide
Stacijas ielā 8, Bēnē, Auces novadā”.
2. Par līgumu slēgšanu ar biedrību „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””.
3. Par aprūpes mājās pārvaldes uzdevuma deleģēšanu biedrībai “Latvijas Samariešu
apvienība”.
4. Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai.
5. Par grozījumu apstiprināšanu Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
nolikumā.
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6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Par noteikumu “Valsts mērķdotācijas pedagogu darba atlīdzībai aprēķināšanas, sadales,
tarifikāciju veidošanas, darba laika uzskaites, grāmatvedības uzskaites un kontroles kārtības
noteikumi” apstiprināšanu.
Par valsts budžeta piešķirtās mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai.
Par zemes īpašuma „Sporta iela 4”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu.
Par zemes īpašuma „Sporta iela 4A”, Bēnes pagastā, Auces novadā, sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu.
Par adrešu likvidēšanu telpu grupām Auces novadā.
Par nekustamā īpašuma „Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, izsoles rezultāta
apstiprināšanu.
Par lēmuma precizēšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..].
Par Auces novada domes priekšsēdētāja vietnieka funkcijām un atalgojumu.
Par Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju.
Par Auces novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanās termiņa izsludināšanu.
Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "AUCES
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI".
Par nekustamā īpašuma „Mūrīšu kūts”, Īles pagastā, Auces novadā, izsoles rezultāta
apstiprināšanu.
Par līdzdalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības
iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā.
1.§
Par projektu “Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem izveide Stacijas ielā 8, Bēnē, Auces novadā”
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)

Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.1 „Par projektu “Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem izveide Stacijas ielā 8, Bēnē, Auces novadā””. Lēmums pievienots protokolam.
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2.§
Par līgumu slēgšanu ar biedrību „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.2 „Par līgumu slēgšanu ar biedrību „Auces kultūrizglītības biedrība
“Ausma””. Lēmums pievienots protokolam.
3.§
Par aprūpes mājās pārvaldes uzdevuma deleģēšanu
biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”
(ziņo: E.Mežule; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.3 „Par aprūpes mājās pārvaldes uzdevuma deleģēšanu biedrībai “Latvijas
Samariešu apvienība””. Lēmums pievienots protokolam.
4.§
Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai
(ziņo: V.Zvirbule; I. Špela, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.4 „Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai”. Lēmums
pievienots protokolam.
5.§
Par grozījumu apstiprināšanu Auces novada
pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” nolikumā
(ziņo: V.Zvirbule; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.5 „Par grozījumu apstiprināšanu Auces novada pirmsskolas izglītības
iestādes “Pīlādzītis” nolikumā”. Lēmums pievienots protokolam.
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6.§
Par noteikumu “Valsts mērķdotācijas pedagogu darba atlīdzībai aprēķināšanas,
sadales, tarifikāciju veidošanas, darba laika uzskaites, grāmatvedības
uzskaites un kontroles kārtības noteikumi” apstiprināšanu
(ziņo: V.Zvirbule; I.Špela, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.6 „ Par noteikumu “Valsts mērķdotācijas pedagogu darba atlīdzībai
aprēķināšanas, sadales, tarifikāciju veidošanas, darba laika uzskaites, grāmatvedības uzskaites un
kontroles kārtības noteikumi” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

7.§
Par valsts budžeta piešķirtās mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai
(ziņo: V.Zvirbule; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.7 „Par valsts budžeta piešķirtās mērķdotācijas sadali pedagogu darba
samaksai”. Lēmums pievienots protokolam.

8.§
Par zemes īpašuma „Sporta iela 4”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.8 „ Par zemes īpašuma „Sporta iela 4”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam.
9.§
Par zemes īpašuma „Sporta iela 4A”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.9 „Par zemes īpašuma „Sporta iela 4A”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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10.§
Par adrešu likvidēšanu telpu grupām Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.10 „Par adrešu likvidēšanu telpu grupām Auces novadā”. Lēmums
pievienots protokolam.
11.§
Par nekustamā īpašuma „Lībieši”, Lielauces pagastā,
Auces novadā, izsoles rezultāta apstiprināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.11 „Par nekustamā īpašuma „Lībieši”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
izsoles rezultāta apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
12.§
Par lēmuma precizēšanu
( ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.12 „Par lēmuma precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.13 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
14.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
15.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.15 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
16.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
17.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
18.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.18 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
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19.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
20.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
21.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.21 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
22.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.22 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
23.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.23 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
24.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.24 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
25.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.25 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
26.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.26 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
27.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.27 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
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28.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]
(ziņo: Z.Riekstiņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.28 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu [..]”.
Lēmums pievienots protokolam.
29.§
Par Auces novada domes priekšsēdētāja vietnieka funkcijām un atalgojumu
(ziņo: V.Keršus)
Atbilstoši likumam „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
jautājuma lemšanā nepiedalās deputāte Indra Špela.
Atklāti balsojot: PAR – 8 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.29 „Par Auces novada domes priekšsēdētāja vietnieka funkcijām un
atalgojumu”. Lēmums pievienots protokolam.
30.§
Par Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju
(ziņo: V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.30 „Par Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju”. Lēmums
pievienots protokolam.
31.§
Par Auces novada vēlēšanu komisijas locekļa
kandidāta pieteikšanās termiņa izsludināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.31 „Par Auces novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanās
termiņa izsludināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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32.§
Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar sabiedrību
ar ierobežotu atbildību "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"
(ziņo: I.Matvejs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.32 „Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
"AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"”. Lēmums pievienots protokolam.
33.§
Par nekustamā īpašuma „Mūrīšu kūts”, Īles pagastā,
Auces novadā, izsoles rezultāta apstiprināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.33 „Par nekustamā īpašuma „Mūrīšu kūts”, Īles pagastā, Auces novadā,
izsoles rezultāta apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
34.§
Par līdzdalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās
mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā
(ziņo: G.Aleksejeva; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.34 „Par līdzdalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās
mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā”. Lēmums
pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.15.55.
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
2019.gada 23.janvārī

Nr. 1
(prot.Nr.1, 1.§)

Par projektu “Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
izveide Stacijas ielā 8, Bēnē, Auces novadā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 „Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" īstenošanas noteikumiem, ņemot vērā Sociālo lietu un
veselības jautājumu komitejas sēdes (15.01.2019.), Attīstības, plānošanas un vides jautājumu
komitejas un Finanšu komitejas sēdes (16.01.2019.) lēmumus, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt projekta “Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide
Stacijas ielā 8, Bēnē, Auces novadā” plānotās kopējās izmaksas 11 747,00 EUR, kas ir
attiecināmās izmaksas. No kopējām izmaksām 9 984,95 EUR ir Eiropas Reģionālā attīstības
fonda finansējums, valsts budžeta dotācija – 440,51 EUR un Auces novada pašvaldības
finansējums – 1 321,54 EUR.

2.

Projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 1321,54 EUR apjomā nodrošināt no
Auces novada pašvaldības budžeta.

3. Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Viju Keršus parakstīt ar projekta iesniegšanu
un realizāciju saistītos dokumentus.

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
2019.gada 23.janvārī

Nr. 2
(prot.Nr.1, 2.§)

Par līgumu slēgšanu ar biedrību „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””
Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par līgumu slēgšanu ar biedrību
“Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””, konstatēja:
2019.gada 3.janvārī Auces novada pašvaldība ir saņēmusi Biedrības “Auces
kultūrizglītības biedrība “Ausma””, reģistrācijas numurs 40008105238, iesniegumu ar lūgumu
Auces novada pašvaldībai biedrības aktivitātēm atļaut bez maksas izmantot pašvaldībai
piederošo kioska ēku Raiņa iela 6, Auce, Auces novads, vietējo amatnieku un mājražotāju
tirdziņa izveidei.
Biedrība “Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””, tajā apvienojoties vietējiem mazajiem
uzņēmējiem, amatniekiem un mājražotājiem, plāno izveidot nelielu tirdzniecības vietu, kur būtu
iespējams vienkopus iegādāties Auces novada mazo uzņēmēju, amatnieku un mājražotāju
izstrādājumus, tādejādi veicinot šo ražojumu atpazīstamību un sekmētu mazās uzņēmējdarbības
attīstību novadā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu, viena no
pašvaldības funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā,
rūpēties par bezdarba samazināšanu.
Saskaņā ar Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
5. panta otro un trešo daļu, pašvaldība savu mantu var nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā
labuma organizācijai.
Biedrībai “Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma”” ir piešķirts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss.
Kioska ēka Raiņa iela 6, Auce, Auces novads, pašreiz netiek izmantota pašvaldības
funkciju izpildei, kā arī nav nodota lietošanā trešajām personām.
Ievērojot minēto, lai pilnvērtīgi nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas izpildi, kā arī
nodrošinātu pašvaldībai piederošo telpu racionālu un lietderīgu izmantošanu, Biedrībai “Auces
kultūrizglītības biedrība “Ausma”” var tikt nodota bezatlīdzības lietošanā kioska ēka Raiņa ielā
6, Auce, Auces novads.
Vadoties no norādītā un papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.
Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””,
reģistrācijas numurs 40008105238, saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto sadarbības
līguma projektu (1.pielikums).
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2.
Nodot biedrībai „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””, reģistrācijas numurs
40008105238, bezatlīdzības lietošanā no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. decembrim
kioska ēku Raiņa ielā 6, Aucē, Auces novads, noslēdzot patapinājuma līgumu saskaņā ar šī
lēmuma pielikumā pievienoto līguma projektu (2.pielikums).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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1.pielikums
Auces novada domes 23.01.2019.
lēmumam Nr.2
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 kultūrizglītības biedrība “Ausma””, reģ.nr. 40008105238, kuras
vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās valdes priekšsēdētāja Zaiga Vismane, 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
10. punktu, Auces novada domes 2019.gada 23. janvāra sēdes lēmumu Nr.__ un Auces novada
attīstības programmas 2019.-2025. gadam Rīcības plāna uzdevuma U1.1.2. punktu “Dažādu
uzņēmējdarbības veidu attīstība novadā”.
2. Līguma priekšmets
Ar šo līgumu Puses vienojas par sadarbību mazās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā novadā,
ar mērķi sekmēt novada mājražotāju un amatnieku ražojumu atpazīstamību un noietu.
3. Pušu saistības
3.1. Realizējot sadarbību šī līguma ietvaros, biedrība „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma”
apņemas:
3.1.1.veicot savu darbību, stingri ievērot normatīvo aktu prasības;
3.1.2.organizēt Auces novada mājražotāju tirdziņa izveidi kioska ēkā Raiņa iela 6, Auce,
Auces novads, nodrošināt tā regulāru darbību un prasības atbilstoši normatīvajiem
aktiem un sanitārajām normām;
3.1.3.reizi mēnesī informēt Auces novada Attīstības nodaļu par Auces novada mājražotāju
tirdziņa aktivitātēm;
3.1.4.rūpēties par jaunu uzņēmēju iesaistīšanos biedrības darbā;
3.1.5.veicināt novada uzņēmēju ražotās produkcijas atpazīstamību un noietu;
3.1.6.ik reizi, sniedzot informāciju par Auces novada mājražotāju tirdziņa 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 Auces novada mājražotāju tirdziņa darbībā.
3.2. Realizējot sadarbību šī līguma ietvaros, Auces novada pašvaldība apņemas:
3.2.1. iespēju robežās finansiāli atbalstīt Auces kultūrizglītības biedrības “Ausma” darbību;
3.2.2. nodrošināt atbalstu biedrībai, aicinot to piedalīties dažādās tūrisma un uzņēmējdarbības
atbalsta izstādēs novadā un ārpus tā;
3.2.3. sniegt visu jaunāko informāciju par uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātēm novadā;
3.2.4. Auces novada mājražotāju tirdziņa darbības nodrošināšanai bez atlīdzības nodot
lietošanā kioska ēku Raiņa ielā 6, Aucē, Auces novadā.
4. Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā ar 2019.gada 01. februāri un ir spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim.
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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

__________________
Z.Vismane

Domes priekšsēdētāja

V.Keršus
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2.pielikums
Auces novada domes 23.01.2019.
lēmumam Nr.2

P A T A PI N Ā J U M A L Ī G U M S
Aucē, 2019.gada ____.________________
Auces novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116331, turpmāk tekstā saukta arī
- Patapinātājs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas Auces novada domes priekšsēdētāja
Vija Keršus, no vienas puses, un
Biedrība „Auces kultūrizglītības biedrība “Ausma””, vienotais reģistrācijas numurs
40008105238, turpmāk tekstā saukta arī - Patapinājuma ņēmējs, kuras vārdā rīkojas tās
priekšsēdētāja Zaiga Vismane, 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 kioska ēku
Raiņa ielā 6, Aucē, Auces novads, turpmāk tekstā sauktu – Ēka.
Ēkas izmantošanas mērķis – saskaņā ar Pušu starpā noslēgto Sadarbības līgumu.
1.2. Ēkas 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 Ēku labā kārtībā un stāvoklī, un rūpēties par to, kā par savu īpašumu,
2.1.2. segt Ēkas uzturēšanas un ekspluatācijas izdevumus,
2.1.3. segt visus citus izdevumus, saistītus ar Ēkas izmantošanu un uzturēšanu,
2.1.4. lietot Ēku tikai saskaņā ar Pušu starpā noslēgtā sadarbības līguma nosacījumiem un
nenodot to trešajai personai bez Patapinātāja rakstiskas piekrišanas,
2.1.5. beidzoties šī līguma termiņam, nodot Ēku tādā stāvoklī (kārtībā), kāda bija pieņemot
Ēku, nodot Ēku ar visiem tām veiktajiem neatņemamiem uzlabojumiem.
2.2. Patapinātāja tiesības un pienākumi:
2.2.1. nodot Ēku Patapinājuma ņēmējam, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem un
netraucēt tās lietošanu.
2.2.2. gadījumā, ja rodas nepieciešamība lietot Ēku 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.februāri un ir spēkā līdz 2019.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:

______________________
(Z.Vismane)

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
2019.gada 23.janvārī

Nr. 3
(prot.Nr.1, 3.§)
Par aprūpes mājās pārvaldes uzdevuma deleģēšanu
biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”

Auces novada dome ir izskatījusi Sociālo lietu un veselības jautājumu pastāvīgās
komitejas iesniegto lēmuma projektu par atsevišķu likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.punktā noteikto Auces novada pašvaldības funkciju sociālās palīdzības jomā deleģēšanu
biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”.
Izskatot iesniegto lēmuma projektu, Auces novada dome konstatēja:
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi). No šīs
funkcijas izrietošs pašvaldības uzdevums ir nodrošināt personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ
nevar sevi aprūpēt, aprūpi mājās - pakalpojumus mājās pamatvajadzību apmierināšanai.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta otrajai daļai privātpersonai
pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvu aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmā daļa paredz, ka pārvaldes uzdevumu var
deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, un atbilstoši 42. panta
pirmajai daļai, lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi,
reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.
Izvērtējot biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” pieredzi, reputāciju, resursus,
personāla kvalifikāciju un efektivitāti, konstatēts, ka biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” ir
sabiedriskā labuma organizācija ar 26 gadu pieredzi sociālo pakalpojumu sniegšanā. Biedrības
“Latvijas Samariešu apvienība” dienesta “Samariešu atbalsts mājās” reģionālās nodaļas ir
reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Aprūpes mājās jomā biedrība nodarbina
vidēji 400 aprūpētājus gadā un to kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Biedrībā “Latvijas Samariešu apvienība” sociālo pakalpojumu sniegšana un organizācija tiek
veikta saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta
21.04.2008. noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas
kārtība”, Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumiem Nr. 338 „Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem”, Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumiem Nr. 385 „ Noteikumi par sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” un citiem normatīvajiem aktiem.
Biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” ir pieredze tādu sociālo pakalpojumu kā aprūpe
mājās, t.sk., Drošības pogas pakalpojums (aprūpes mājās pakalpojumi tiek sniegti
42 pašvaldībās), grupu dzīvokļa pakalpojums, sociālas aprūpes centra pakalpojums,
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naktspatversmes pakalpojums, krīzes centra bērniem un sievietēm pakalpojums, ģimenes
asistenta pakalpojums realizācijā. Vienlaikus organizācija darbojas arī kā izglītības iestāde
(pirmās palīdzības, aprūpes kursi), medicīnas iestāde (Ārstu medicīniskā komisija, veselības
aprūpe mājās) un labdarības organizācija (projekts “Paēdušai Latvijai” u.c.) īstenošanā. Biedrībā
“Latvijas Samariešu apvienība” darbojas arī brīvprātīgie. Organizācija nodod tās rīcībā esošos
tehniskos palīglīdzekļus aprūpējamiem bezatlīdzības lietošanā. Projekta “Samariešu atbalsts
mājās” ietvaros, kas realizēts no 2013.-2015. gadam ar Open Society Foundations atbalstu,
biedrība uzbūvējusi 6 aprūpes kompleksus (mobilus aprūpes birojus), kas aprīkoti ar strāvas
ģeneratoru, dušu, veļas mašīnu, podologa krēslu u.c., lai nodrošinātu kvalitatīvu aprūpi mājās
cilvēkiem, kuriem dzīvesvietā nav nepieciešamo resursu, kas ir inovatīvs pakalpojums Latvijā un
Eiropā.
Tādējādi biedrības tehniskais nodrošinājums un dažādu savstarpēji atbalstošu
pakalpojumu un palīdzības organizācija nodrošina labāku pakalpojuma kvalitāti un iedzīvotāju
vajadzībām atbilstošu aprūpes pakalpojumu daudzveidību, kā arī optimālu pakalpojumu
realizācijas koordināciju un ērtību pašvaldības iedzīvotājiem, tai skaitā, sasniedzamību
24 stundas diennaktī, jo biedrības Zvanu centrs darbojas 7 dienas nedēļā visu diennakti.
Minētā biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” sniegto pakalpojumu daudzveidība,
materiāltehniskie, personāla resursi un ilgstošā pieredze ļauj nodrošināt aprūpes mājās uzdevumu
efektīvāk nekā to varētu izdarīt pašvaldība ar esošajiem resursiem.
Kopš 2016.gada biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” arī Auces novada pašvaldībā
nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu personas dzīves vietā. Uzdevuma izpildes
kvalitātē, veicot tās novērtējumu, nav konstatēti trūkumi vai neatbilstības.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka, ka pašvaldības dome
lemj par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām,
Auces novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”, reģistrācijas numurs 40008001803, veikt
no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas
- nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) - izrietošu pārvaldes uzdevumu nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu personas dzīves vietā līdz 2020.gada
29.februārim.
2. Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju Viju Keršus parakstīt deleģēšanas līgumu ar
biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” saskaņā ar šim lēmumam pievienoto līguma projektu
(lēmuma pielikumā).
3. Auces novada pašvaldības Administratīvajai nodaļai lēmuma 2.punktā noteikto deleģēšanas
līgumu piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas publicēt Auces novada
pašvaldības tīmekļa vietnē un nosūtīt zināšanai Latvijas Republikas Vides aizsardzības un
reģionālas attīstības ministrijai.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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Pielikums
Auces novada domes 23.01.2019. lēmumam Nr.3
(prot.Nr.1, 3.§)
DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr.______

Aucē,

2019.gada“____” janvārī

Auces novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90009116331, juridiskā adrese: Jelgavas iela 1,
Auce, Auces novads, LV-3708, turpmāk tekstā saukta arī – Pašvaldība, kuras vārdā pamatojoties
uz Auces novada pašvaldības 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Auces novada
pašvaldības nolikums” rīkojas Auces novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus, no vienas puses,
un
Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, reģistrācijas Nr. 40008001803, juridiskā
adrese: Visbijas prospekts 18, Rīga, turpmāk tekstā saukta arī – Biedrība, kuras vārdā amata
pilnvaru robežās saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Andris Bērziņš, no otras puses,
abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā saukta arī – Puses un Puse,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, kas paredz, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību un nodrošināt
iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un
sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un
bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs,
bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 7. panta
pirmo un otro daļu, kur noteikts, ka šā likuma 15. pantā noteiktās funkcijas pildāmas kārtībā,
kāda paredzēta attiecīgajos likumos un Ministru kabineta noteikumos un šā likuma 15. pantā
paredzēto funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības, un šo funkciju izpilde tiek
finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, kas
nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt
privātpersonai vai citai publiskai personai Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktā kārtībā,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
9.pantu,
ievērojot to, ka Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā
noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā
arī tiesības deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst Pašvaldības
kompetencē,
ievērojot to, ka pieaug pieprasījums pēc aprūpes mājās pakalpojuma un ir nepieciešams
veidot strukturālu risinājumu, lai nodrošinātu Pašvaldības iedzīvotājus, kuri deklarējuši savu
dzīvesvietu Pašvaldības teritorijā, ar minēto pakalpojumu, kā arī,
ievērojot to, ka Biedrībai ir atbilstoši apmācīti darbinieki, aprīkojums, laba aprūpes
pakalpojumu organizēšanas un sniegšanas sistēma, kā arī liela pieredze aprūpes mājās
pakalpojuma nodrošināšanā,
pamatojoties uz Auces novada domes 2019.gada ___.janvāra sēdes lēmumu Nr.__ “Par aprūpes
mājās pārvaldes uzdevuma deleģēšanu biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”,
ievērojot to, ka Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir
nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu Pašvaldības funkcijas izpildi un to, ka šo mērķu
sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt Pušu tiesības un pienākumus,
noslēdz šāda aprūpes mājās pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu (turpmākLīgums):
Pašvaldība _________________
Biedrība _____________________
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I. Līguma priekšmets
1.1. Pašvaldība deleģē un Biedrība apņemas nodrošināt no likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību (sociālo aprūpi) - izrietošu pārvaldes uzdevumu - nodrošināt aprūpes mājās
pakalpojumu sniegšanu personas dzīves vietā (turpmāk- Aprūpe mājās).
1.2. Aprūpes mājās pakalpojumi šī līguma izpratnē ietver:
1.2.1. Aprūpes mājās pakalpojumu pamatvajadzību apmierināšanu personām, kuras objektīvu
apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, nodrošinot personisko aprūpi un palīdzību mājas darbu veikšanā
un sadzīvē, izmantojot klienta aprīkojumu un aprūpes materiālus;
1.2.2. “Drošības pogas” pakalpojumu- nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un
palīdzību 24 h diennaktī;
1.2.3. Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojumu - paplašinātu aprūpes mājās pakalpojumu ar
specializētu un aprīkotu transportu, nogādājot klientam trūkstošos resursus (silto ūdeni, dušu,
veļas mašīnu u.c.) un nodrošinot personisko aprūpi un palīdzību mājas darbu veikšanā un
sadzīvē;
1.2.4. Specializētā transporta pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem;
1.2.5. Pēdu aprūpes pakalpojumu.
II. Pušu pienākumi un tiesības
2.1. Biedrība darbojas un sniedz ar šo Līgumu deleģēto pārvaldes uzdevumu Auces novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ar šo Līgumu deleģēto pārvaldes uzdevumu un no tā
izrietošos Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanas pienākumus Biedrībai nav tiesības deleģēt
citām personām.
2.2. Pašvaldība un Biedrība, atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, savu kompetenču ietvaros
un saskaņojot ar otru Pusi, izstrādā deleģēto uzdevumu izpildes precizējumus, piemēram,
noteikumus par klientu līdzdalības pienākumiem.
2.3. Pašvaldība:
2.3.1. nodrošina Sociālā dienesta veiktu aprūpējamo vajadzību izvērtējumu un lēmuma
pieņemšanu par aprūpējamam nepieciešamo aprūpes mājās pakalpojuma veidu;
2.3.2. kontrolē šā Līguma izpildi;
2.3.3. Līguma III nodaļā noteiktā kārtībā un apmērā piešķir Biedrībai finanšu līdzekļus šā
Līguma 1. punktā noteiktā pārvaldes uzdevuma izpildei;
2.4. Biedrība:
2.4.1. nodrošina profesionālu, kvalitatīvu un normatīvajos aktos noteiktām prasībām atbilstošu šā
Līguma 1. punktā noteiktā Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu personām, kuru dzīvesvieta ir
deklarēta Auces novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2.4.2. nodrošina normatīvajos aktos noteikto obligāto prasību sociālo pakalpojumu sniedzējiem
ievērošanu;
2.4.3. pastāvīgi un par saviem līdzekļiem uztur Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanai
nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu atbilstoši sociālo pakalpojumu veidiem, apjomam un
normatīvo aktu prasībām;
2.4.4. pastāvīgi slēdz ar biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” darbības nodrošināšanu
saistītos līgumus, izvērtē sniegto Aprūpes mājās pakalpojumu dažādošanas iespējas, lai
nodrošinātu pēc iespējas augstākas kvalitātes Drošības pogas pakalpojumus Auces novada
pašvaldības iedzīvotājiem;
Pašvaldība _________________

Biedrība ______________________
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2.4.5. veic nepieciešamos pasākumus un piesaista finanšu līdzekļus un mantu no citām
juridiskām un fiziskām personām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē biedrību
darbību, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu ziņā konkurētspējīgu pārvaldes uzdevumu
sniegšanu;
2.4.6. šajā Līgumā noteiktā kārtībā lūdz Pašvaldībai piešķirt finanšu līdzekļus deleģēto
pārvaldes uzdevumu kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai;
2.4.7. var piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu
īstenošanā un īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošanā un uzturēšanā, ja tas ir saistīts
ar šā Līguma 1. punktā noteikto deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, ir atbilstoši normatīvo aktu
prasībām un Pašvaldība nav lēmusi citādi;
2.4.8. sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī nevalstiskajām organizācijām,
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
III. Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu
piešķiršanas noteikumi
3.1. Pašvaldība piešķir Biedrībai finansējumu pārvaldes uzdevuma īstenošanai saskaņā ar šā
līguma pielikumu.
3.2. Gadījumā, ja aprūpējamais ir pēc operācijas vai citā smagā stāvoklī un aprūpes apjoms
būtiski pārsniedz vidējo aprūpes apjomu uz klientu, Pašvaldības Sociālais dienests paaugstina
maksu par aprūpes mājās pakalpojumu atbilstoši Biedrības iesniegtajam finanšu pamatojumam,
nepārsniedzot 6 (seši) eiro par 1h.
3.3. Biedrība Pašvaldībai sniedz atskaites un pārskatus par iedalītā finansējuma izlietojumu.
3.4. Pašvaldība ne retāk kā reizi gadā veic pārbaudes par Biedrībai iedalīto finanšu līdzekļu
izlietojumu un atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļēji
nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem, Biedrība tos pilnībā vai daļēji atmaksā pašvaldības
budžetā attiecīgajā saimnieciskajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa saimnieciskā gada ietvaros
būtiski apdraud kvalitatīvu pārvaldes uzdevumu nodrošināšanu Auces novada iedzīvotājiem,
Pašvaldība var slēgt vienošanos par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā laika periodā.
3.5. Biedrība reizi mēnesī, līdz 10. (desmitajam) datumam, sniedz Pašvaldības Sociālajam
dienestam informāciju par personām, kas iepriekšējā mēnesī saņēmušas Aprūpes mājās
pakalpojumus. Biedrība, sniedzot minēto informāciju, tajā ietver ziņas par katru personu, kas
saņēmusi Aprūpes mājās pakalpojumus, norādot vārdu, uzvārdu, Sociālā dienesta lēmuma par
aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību datumu un numuru, saņemtā sociālā pakalpojuma
veidu un apjomu, kādā saņemti sociālie pakalpojumi.
3.6. Pašvaldība izvērtē Biedrības Līguma 3.6. apakšpunktā sniegto informāciju par personām,
kas saņēmušas pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegtos pakalpojumus, un ne vēlāk kā 10 (desmit)
darba dienu laikā no informācijas saņemšanas dienas ieskaita Biedrības kontā finanšu līdzekļus
par attiecīgajā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši Līguma 3.1. apakšpunktā
noteiktajam izcenojumam.
IV. Pašvaldības un Biedrības atbildība
4.1. Biedrība ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies, sniedzot
deleģētos pārvaldes uzdevumus. Biedrība patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, risina
civiltiesiskos strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, tiesībām un saistībām,
ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā.
Pašvaldība _________________

Biedrība ______________________
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4.2. Pašvaldība ir atbildīga par deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanu kopumā un par aprūpes
mājās pakalpojuma sniegšanas izrietošo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu Auces novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4.3. Ja Biedrības prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto pārvaldes
uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu
atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Pašvaldību, Biedrība Pašvaldībai zaudējumus atlīdzina
pilnā apmērā.
V. Biedrības darbības uzraudzība
5.1. Biedrība šā Līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības Sociālā dienesta pārraudzībā.
5.2. Biedrībai ir pienākums ievērot Pašvaldības norādījumus un ieteikumus, kas vērsti uz
deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Biedrībai ir pienākums izpildīt Pašvaldības rīkojumus, lai pārtrauktu prettiesisku darbību,
mazinātu vai novērstu prettiesiskas darbības vai bezdarbības sekas.
5.3. Biedrība izskata iesniegumus par tās darbu deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros, ņemot
vērā Iesniegumu likumā noteiktos iesniegumu izskatīšanas termiņus un kārtību. Ja iesniedzēju
neapmierina Biedrības sniegtā atbilde, iesniegumu pēc privātpersonas iniciatīvas izskata
Pašvaldības Sociālais dienests.
5.4. Biedrība pēc Pašvaldības pieprasījuma Pašvaldības noteiktajā kārtībā sniedz informāciju
par deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.
VI. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība un deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes
kvalitātes novērtējuma kritēriji
6.1. Ja kādam no aprūpējamajiem tiek pārtraukta aprūpes mājās pakalpojuma sniegšana,
Biedrība nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā, par to informē Pašvaldību, norādot
pārvaldes uzdevuma konkrētajam aprūpējamajam sniegšanas pārtraukšanas iemeslus.
6.2. Biedrība ne vēlāk kā līdz 2020.gada 20.janvārim, iesniedz Pašvaldībai atskaiti par
2019.gadu, kurā norāda informāciju par:
6.2.1. sniegtajiem Aprūpes mājās pakalpojumiem klientiem, par kuriem ir Pašvaldības Sociālā
dienesta lēmums par aprūpes mājā pakalpojuma nepieciešamību, ietverot ziņas par:
6.2.1.1. klientu skaitu (sadalījumā pa vecumiem un dzimumiem), kas ir saņēmuši Biedrības
sniegtos aprūpes mājās pakalpojumus;
6.2.1.2. klientu skaitu katrā no aprūpes līmeņiem;
6.2.1.3. klientu skaitu, kuriem nodrošināts “Drošības pogas” pakalpojums;
6.2.1.4. klientu skaitu, kuriem nodrošināts Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojums;
6.2.1.5. klientu skaitu, kuriem nodrošināts specializētā transporta pakalpojums un nobraukto km
skaitu;
6.2.2. piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām;
6.2.3. Biedrības saistību apmēru (izņemot līgumus par sociālo pakalpojumu sniegšanu ar sociālo
pakalpojumu saņēmējiem);
6.2.4. veiktajiem ieguldījumiem pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajās iekārtās un
aprīkojumā;
6.3. Biedrības uzdevumu izpildes kvalitāti Pašvaldība vērtē pēc šādiem kritērijiem
6.3.1. pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti;
6.3.2. Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas atbilstība Līguma nosacījumiem;
6.3.3. Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas kvalitāte;
6.3.4. darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Pašvaldība _________________

Biedrība ______________________
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VII. Nepārvarama vara
7.1. Par nepārvaramu varu šā Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un apstāklis, kas
nav atkarīgs no Pušu gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru nevarēja un nevajadzēja
paredzēt šā Līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un apstākļiem tiek saprasti, bet nav
ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, karš, nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi.
Par nepārvaramas varas apstākli netiek uzskatīts Biedrības darbinieku streiks.
7.2. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai,
kā arī ar noteiktu Biedrībai radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt deleģēto pārvaldes
uzdevumu
turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, Biedrība
nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās
brīža, par to informē Pašvaldību.
7.3. Biedrībai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai un
novēršanai, pēc iespējas nodrošinot pakalpojumu nepārtrauktību vai pakalpojumu sniegšanas
atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā.
VIII. Līguma spēkā stāšanās un grozījumi
8.1. Deleģēšanas līgums ir noslēgts uz laiku līdz 29.02.2020. un tas stājas spēkā ar tā abpusējas
parakstīšanas dienu.
8.2. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas šā Līguma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā,
savstarpēji vienojoties, vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā.
8.3. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas
brīdi, ja Līguma grozījumos nav noteikts citādi.
8.4. Pusēm ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, rakstiski brīdinot par to otru Pusi vismaz trīs
mēnešus iepriekš.
8.5. Ja otra Puse rupji pārkāpj Līguma noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj
turpināt līguma attiecības, katra Puse Līgumu var uzteikt nekavējoties, informējot par to otru
Pusi.
IX. Noslēguma jautājumi
9.1. Līgums neietekmē Pušu tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus līgumus, kā arī līdz
šim noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no šā Līguma deleģēto pārvaldes
uzdevumu izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu citām personām.
9.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēki normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ šā Līguma
noslēgšanas pamatnoteikumus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā Pusēm ir pienākums Līgumu
piemērot atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
9.3. Līguma noteikumu izpildes kontrolei:
9.3.1. Biedrības deleģētais pārstāvis ir dienesta “Samariešu atbalsts mājās” Jelgavas nodaļas
vadītāja Aija Purmale, tālr. 25691373, jelgavasnovads@samariesi.lv.
9.3.2. Pašvaldības deleģētais pārstāvis ir Auces novada Sociālā dienesta vadītāja Evita Mežule,
tālr. 29219278, evita.mezule@soc.auce.lv.
9. Līgums sastādīts uz __ lapām (tai skaitā, pielikums) 2 eksemplāros valsts valodā, ar vienādu
juridisko spēku, katrai pusei pa vienam eksemplāram.
Pašvaldība _________________

Biedrība ______________________
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X. Pušu rekvizīti un paraksti
PAŠVALDĪBA:
Auces novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009116331
Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads,
LV-3708
AS Swedbank
Konts: LV23HABA0551016927752
Kods: HABALV22
Auces novada domes priekšsēdētāja

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

Vija Keršus
z.v.

Andris Bērziņš
z.v.
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Pielikums
2019.gada ___janvāra
Deleģēšanas līgumam Nr.___________________
Finansējums pārvaldes uzdevuma īstenošanai
Aprūpes mājās pakalpojuma veids deleģētā pārvaldes Izmaksas
uzdevuma ietvaros
Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojums (bez drošības 80 eiro par aprūpējamo mēnesī
pogas) - izlīdzinātais maksājums, neatkarīgi no aprūpes
līmeņa, bez minimālo/maksimālo aprūpes stundu
fiksēšanas.
Pakalpojums ietver aprūpi mājās, izmantojot īpaši aprīkotu
mobilu aprūpes kompleksu. Aprūpējamam tiek nodrošināti
viņam trūkstošie resursi (siltais ūdens, duša, veļas mašīna
u.c.), piegādājot tos dzīvesvietā, tiek veikta personiskā
aprūpe un pēdu aprūpe aprūpējamā dzīvesvietā, izmantojot
specializētu, īpaši aprīkotu transportu, kā arī vienlaikus tiek
sniegta palīdzība mājas darbu veikšanā un sadzīvē.
(Izbraukums ar mobilo aprūpes kompleksu- vienu reizi
mēnesī.)
Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojums (ar drošības 90 eiro par aprūpējamo mēnesī
pogu) - izlīdzinātais maksājums, neatkarīgi no aprūpes
līmeņa, bez minimālo/maksimālo aprūpes stundu
fiksēšanas.
Pakalpojums ietver:
1) aprūpi mājās, izmantojot īpaši aprīkotu mobilu
aprūpes kompleksu. Aprūpējamam tiek nodrošināti
viņam trūkstošie resursi (siltais ūdens, duša, veļas
mašīna u.c.), piegādājot tos dzīvesvietā, tiek veikta
personiskā aprūpe un pēdu aprūpe aprūpējamā
dzīvesvietā, izmantojot specializētu, īpaši aprīkotu
transportu, kā arī vienlaikus tiek sniegta palīdzība
mājas darbu veikšanā un sadzīvē. (Izbraukums ar
mobilo aprūpes kompleksu- vienu reizi mēnesī.)
2) Aprūpes mājās „Drošības pogas” pakalpojumu,
kurā nodrošināta:
 drošības pogas saziņas iekārtas nodošana lietošanā,
pieslēgšana, atslēgšana;
 nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvais
atbalsts un palīdzības organizēšana 24 stundas
diennaktī.
Aprūpes mājās pakalpojums (bez drošības pogas), 90 eiro par aprūpējamo mēnesī*
izlīdzinātais maksājums, neatkarīgi no aprūpes līmeņa, bez
minimālo/maksimālo aprūpes stundu fiksēšanas.
Pakalpojums ietver:
 personisko aprūpi mājās (ar klienta aprīkojumu,
aprūpes materiāliem);


mājas darbu veikšanu un palīdzību sadzīvē.
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Aprūpes mājās pakalpojums (ar drošības pogu), 100 eiro par aprūpējamo mēnesī*
izlīdzinātais maksājums, neatkarīgi no aprūpes līmeņa, bez
minimālo/maksimālo aprūpes stundu fiksēšanas.
Pakalpojums ietver:
 personisko aprūpi mājās (vizīte mājās bez papildus
aprīkojuma);
 mājas darbu veikšanu un palīdzību sadzīvē;
 aprūpes mājās „Drošības pogas” pakalpojumu, kurā
nodrošināta:
drošības pogas saziņas iekārtas nodošana lietošanā,
pieslēgšana, atslēgšana;
nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvais
atbalsts un palīdzības organizēšana 24 stundas
diennaktī.
24 eiro par aprūpējamo mēnesī
Drošības pogas pakalpojums
Pakalpojums ietver:
 drošības pogas saziņas iekārtas nodošana lietošanā,
pieslēgšana, atslēgšana;
 nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvais
atbalsts un palīdzības organizēšana 24 stundas
diennaktī.
150 eiro par aprūpējamo mēnesī
Kombinētais aprūpes mājās pakalpojums:
ietver Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojumu, Aprūpes
mājās pakalpojumu, kā arī Drošības pogas pakalpojumu, ja
Pašvaldības Sociālais dienests lēmis par tā nepieciešamību
aprūpējamam.
Minimālā maksa- 20 eiro par
Specializētais transports
braucienu;
Vienā virzienā 0,71 eiro/km
Abos virzienos 0,57 eiro/km
Gaidīšana- 5 eiro/h
Nešana- 2 eiro/stāvs
Aprūpes mājās pakalpojums- pēdu aprūpes/podologa 15 eiro par klientu (par reizi)- un
pakalpojums – profesionāla darbinieka ar speciālas pēdu papildus maksa par transporta
aprūpes iekārtas palīdzību veikta pēdu aprūpe, ko veic izdevumiem pēc tarifa 0,20 eiro/km.
aprūpējamā mājoklī vai mobilajā aprūpes kompleksā
personas dzīvesvietā.

Pašvaldība _____________________
(V.Keršus)
Domes priekšsēdētāja

Biedrība ______________________
(A.Bērziņš)
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
2019.gada 23.janvārī

Nr. 4
(prot.Nr.1, 4.§)

Par funkciju izpildes deleģēšanu Dobeles novada pašvaldībai
Auces novada dome ir izskatījusi Izglītības, kultūras un sporta lietu pastāvīgās komitejas
iesniegto lēmuma projektu (14.01.2019., prot.Nr.1) par atsevišķu likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 21.punktā, Izglītības likuma 17.pantā un Vispārējās izglītības likuma
54.pantā noteikto Auces novada pašvaldības funkciju izglītības jomā deleģēšanu Dobeles novada
pašvaldības Izglītības pārvaldei.
Izskatot iesniegto lēmumprojektu, Auces novada dome konstatēja:
Izglītības likuma 17.panta trešā daļa nosaka, ka novada pašvaldība
19.punkts - nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un
pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām;
24.punkts - organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un
nodrošina metodisko darbu;
27.punkts - atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos,
skatēs, projektos un sporta sacensībās.
Izglītības likuma 18.panta trešā daļa nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties
vienas vai vairāku funkciju īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas
kārtību.
Vispārējās izglītības likuma 54.pants nosaka, ka ir Valsts pedagoģiski medicīniskā
komisija un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas. Valsts pedagoģiski medicīnisko
komisiju izveido izglītības un zinātnes ministrs. Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas
izveido pašvaldības. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski
medicīnisko komisiju kompetenci nosaka Ministru kabinets.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pants nosaka, ka publiska persona var deleģēt
privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk – pilnvarotā persona) tādu pārvaldes
uzdevumu, kas ietver pārvaldes lēmumu pieņemšanu. Šādu pārvaldes uzdevumu var deleģēt
vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk un 41.pants - publiska
persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās
iestādes kompetencē. Nevar deleģēt šādus pārvaldes uzdevumus:
1) nozares politikas un attīstības stratēģijas plānošanu un apstiprināšanu;
2) nozares darbības koordināciju;
3) iestāžu un pārvaldes amatpersonu uzraudzību;
4) publisku personu budžeta apstiprināšanu, finanšu resursu sadali programmu un
apakšprogrammu līmenī, finanšu resursu kontroli.
Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.pants nosaka, ka par pastarpinātās pārvaldes
iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kas informē
tiešās pārvaldes iestādi, kurai attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota. Lēmumā par
deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.
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Likuma „Par pašvaldībām” 10.pants nosaka, ka pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās
var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju
izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka, ka pašvaldības dome
lemj par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka iepriekš minētās Izglītības likumā un Vispārējās
izglītības likumā noteiktās Auces novada pašvaldības funkcijas var efektīvāk veikt un nodrošināt
Dobeles novada pašvaldība, kas šīs funkcijas ir veikusi arī iepriekš, kā arī to, ka Latvijas
Republikā spēkā esošie normatīvie akti neaizliedz iepriekš minēto funkciju deleģēšanu, un
pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām, Auces novada dome NOLEMJ :
1.

Deleģēt Dobeles novada pašvaldības Izglītības pārvaldei veikt sekojošas Izglītības likuma
17.panta trešajā daļā un Vispārējās izglītības likuma 54.pantā noteiktās Auces novada
pašvaldības funkcijas līdz 2019.gada 31.decembrim:
1.1. sniegt informāciju un nodrošināt iespēju Auces novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamiem piedalīties Dobeles novada pašvaldības organizētajās izglītojamo mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās;
1.2. nodrošināt Dobeles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un
pieejamību Auces novada pašvaldības bērniem;
1.3. organizēt Auces novada pašvaldības vidējās izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt
metodisko darbu, piedāvājot un nodrošinot izglītības iestāžu administrācijas un
pedagogu profesionālās meistarības un tālākizglītības kursus un seminārus, pieredzes
apmaiņu.

2.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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Pielikums
Auces novada domes 23.01.2019. lēmumam Nr.4
(prot.Nr.1, 4.§)
DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr. __________
Dobelē,

2019.gada __.janvārī

Auces novada pašvaldība, reģ.Nr. 90009116331, turpmāk tekstā saukta arī –
PAŠVALDĪBA, kuras vārdā saskaņā ar Auces novada domes 2019.gada __.janvāra sēdes
lēmumu Nr.___ (prot.Nr.__. __.§) rīkojas Auces novada pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta nodaļas vadītāja Valda Zvirbule, no vienas puses,
un
Dobeles novada Izglītības pārvalde, reģ.Nr. 90009147276, turpmāk tekstā saukta arī –
PILNVAROTĀ PERSONA, kuras vārdā saskaņā ar pārvaldes nolikumu rīkojas tās vadītāja
Maruta Vaļko, abas līguma slēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā sauktas arī –
Puses un Puse, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām’’ 10.panta pirmo un otro daļu,
Izglītības likuma 18.panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma V nodaļu un Auces
novada domes 2019.gada ___.janvāra sēdes lēmumu Nr. ___ (prot.Nr.__, __.§), noslēdz šo
deleģēšanas līgumu (turpmāk tekstā – Līgums), vienojoties par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
PAŠVALDĪBA deleģē un PILNVAROTĀ PERSONA apņemas veikt atsevišķas likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktā, Izglītības likuma 17.pantā trešajā daļā un
Vispārējās izglītības likuma 54.pantā noteiktās PAŠVALDĪBAS funkcijas izglītības jomā
(turpmāk tekstā – deleģētais pārvaldes uzdevums).
2. Pušu tiesības un pienākumi
1.1. Realizējot deleģēto pārvaldes uzdevumu, PILNVAROTĀ PERSONA apņemas izpildīt
sekojošas PAŠVALDĪBAI noteiktās funkcijas izglītības jomā:
1.1.1. sniegt informāciju un nodrošināt iespēju Auces novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamiem piedalīties Dobeles novada pašvaldības organizētajās izglītojamo
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās;
1.1.2. nodrošināt Dobeles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību
un pieejamību Auces novada pašvaldības bērniem;
1.1.3. organizēt Auces novada pašvaldības vidējās izglītības iestāžu pedagogu
profesionālās meistarības pilnveidi, koordinēt un nodrošināt metodisko darbu,
piedāvājot un nodrošinot izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu profesionālās
meistarības un tālākizglītības kursus un seminārus, pieredzes apmaiņu.
1.2. Puses līguma saistību izpildei apņemas:
1.2.1. pēc pieprasījuma nodrošināt deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo
informāciju vai dokumentāciju;
1.2.2. izdarot grozījumus saistošajos noteikumos vai nolikumos par PILNVAROTĀS
PERSONAS darbību un tās funkcijām, jautājumus par deleģēto pārvaldes uzdevuma
izpildi risināt vienojoties.
3. Pušu padotība un atbildība
3.1 PAŠVALDĪBA normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina deleģēto pārvaldes
uzdevumu izpildes pilnīgu uzraudzību.
3.2. Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par savu
līgumisko saistību izpildi.
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3.3. Ja deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāte neatbilst šī Līguma noteikumiem,
PAŠVALDĪBAS amatpersona/s sastāda aktu, kurā nosaka kādi trūkumi jānovērš un kādos
termiņos tas jāveic.
4. Savstarpējo norēķinu un finanšu resursu piešķiršanas, pārskatu sniegšanas kārtība
4.1. PAŠVALDĪBA veic norēķinus par deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanu atbilstoši Pušu
iepriekš rakstveidā saskaņotam deleģēto pārvaldes uzdevumu plānam, kuru Puses saskaņo
līdz kārtējā gada 15.novembrim. Norēķini tiek veikti atbilstoši deleģēto pārvaldes uzdevumu
plānam sastādītajām un Pušu saskaņotajām izdevumu tāmēm, pēc PILNVAROTĀS
PERSONAS piestādītajiem rēķiniem, rēķinu apmaksu veicot 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.
4.2. Puses vienojas, ka savstarpējie norēķini tiek veikti par periodu sākot ar 2019.gada 1.janvāri,
pēc iepriekš saskaņotām izdevumu tāmēm.
4.3. PILNVAROTĀS PERONAS darbības finanšu kontrole tiek veikta normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā, šajā sakarā PAŠVALDĪBAI ir tiesības pieprasīt, bet PILNVAROTĀJAI
PERSONAI pēc šāda pieprasījuma saņemšanas ir pienākums nekavējoties izsniegt
PAŠVALDĪBAI visu nepieciešamo finansiālo dokumentāciju un informāciju. Gadījumā, ja
piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem,
PILNVAROTĀ PERONA tos nekavējoties pilnībā vai daļā atmaksā PAŠVALDĪBAS
budžetā.
5. Līguma darbības termiņš
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2019.gada
31.decembrim vai līdz uzņemto saistību pilnīgai izpildei.
5.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts pēc abu Pušu rakstveida vienošanās. PAŠVALDĪBA var
atteikt līgumu pagarināt, ja līguma izpildes gaitā tiek konstatēti pārkāpumi un/vai šādu
pagarinājumu nepieļauj spēkā esošie normatīvie akti.
5.3. PAŠVALDĪBA var līgumu uzteikt nekavējoties, rakstiski informējot par to PILNVAROTO
PERSONU, ja konstatē, ka:
5.3.1. PILNVAROTĀ PERSONA rupji pārkāpusi Līguma noteikumus;
5.3.2. pastāv svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līgumsaistības.
5.4. PILNVAROTĀ PERSONA var uzteikt Līgumu, rakstiski brīdinot par to PAŠVALDĪBU
vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš tikai tādā gadījumā, ja PILNVAROTAI PERSONAI ir
svarīgs iemesls, sedzot PAŠVALDĪBAI visus ar Līguma laušanu saistītos zaudējumus.
6. Strīdu atrisināšana
Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā vai saistībā ar šo Līgumu, Puses
centīsies atrisināt pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, tad domstarpības risināmas tiesā
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Nepārvaramas varas apstākļi
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību neizpildīšanu, ja
tas saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem.
7.2. Ar nepārvaramu varu saprot kara darbību, ugunsgrēkus, plūdus, streikus, nemierus vai citus
apstākļus, kas nav atkarīgi no Pušu gribas, bet rada tiešu ietekmi uz līguma nosacījumu
izpildi.
7.3. Ja iestājas 7.2. punktā norādītie apstākļi, cietušajai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža,
kad tai ir kļuvis zināms par minētajiem apstākļiem, jāinformē par to otru Pusi. Cietušajai
Pusei rakstveidā ir jādara zināms par nepārvaramas varas apstākļiem un par to ietekmi uz šī
Līguma saistību tālāku izpildi. Cietušajai Pusei jādara viss iespējamais, lai novērstu līdz
minimumam nepārvaramas varas apstākļu turpmākās sekas.
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7.4. Beidzoties nepārvaramas varas apstākļu darbībai, cietušajai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā
jānosūta otrai Pusei rakstveida paziņojums, kas satur šo apstākļu seku novērtējumu attiecībā
uz turpmāko līguma saistību izpildīšanu.
8. Pārējie noteikumi
8.1. PILNVAROTAI PERSONAI nav tiesības ar šo Līgumu deleģētajiem pārvaldes
uzdevumiem izrietošos pienākumus un tiesības deleģēt citām personām.
8.2. Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var radīt zaudējumus
otras Puses prestižam un interesēm.
8.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma
noteikumus.
8.4. Šis līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros un izsniegts pa vienam katrai
Pusei, katram no tiem ir vienāds juridiskais spēks.
8.5. PAŠVALDĪBA un PILNVAROTĀ PERSONA piekrīt visiem šā līguma noteikumiem un
apstiprina, to parakstot.
Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti:
PAŠVALDĪBA:
Auces novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009116331
Jelgavas iela 1, Auce,
Auces novads, LV-3708
Norēķinu konts:
AS SEB Banka
kods UNLALV2X
LV86UNLA0050014275278

__________________
V.Zvirbule

Domes priekšsēdētāja

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

___________________
M.Vaļko

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
2019.gada 23.janvārī

Nr. 5
(prot.Nr.1, 5.§)

Par grozījumu apstiprināšanu Auces novada
pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, šī paša likuma 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi,
instrukcijas), Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu un saskaņā ar Izglītības, kultūras,
jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās komitejas 14.01.2019. lēmumu (prot.Nr.1), Auces novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
nolikumā” (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

APSTIPRINĀTS
ar Auces novada domes
2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.5
(prot.Nr.1, 5.§)

NOLIKUMS
“Grozījumi Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
nolikumā”
Izdarīt Auces novada pašvaldības nolikumā „Auces novada pirmsskolas izglītības
iestādes” Pīlādzītis” nolikums”, turpmāk tekstā – Nolikums, šādus grozījumus:
1.

Izteikt Nolikuma 6. punktu šādā redakcijā:
“6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vieta:
Ausmas iela 5, Auce, Auces novads, LV-3708;
Dzirnavu iela 4, Auce, Auces novads, LV-3708.”

Izteikt Nolikuma 17. punktu šādā redakcijā:
“17. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie no viena līdz septiņu gadu
vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, pirmsskolas izglītības
programmas apguvi, atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam, var pagarināt vai saīsināt
par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.”
2.

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
2019.gada 23.janvārī

Nr. 6
(prot.Nr.1, 6.§)

Par noteikumu “Valsts mērķdotācijas pedagogu darba atlīdzībai
aprēķināšanas, sadales, tarifikāciju veidošanas, darba laika uzskaites,
grāmatvedības uzskaites un kontroles kārtības noteikumi” apstiprināšanu
Izskatot iesniegto noteikumu projektu “Valsts mērķdotācijas pedagogu darba atlīdzībai
aprēķināšanas, sadales, tarifikāciju veidošanas, darba laika uzskaites, grāmatvedības uzskaites
un kontroles kārtības noteikumi”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr. 447 ”Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un
Ministru kabineta 2016.gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus Nr.1 “Valsts mērķdotācijas pedagogu darba atlīdzībai aprēķināšanas,
sadales, tarifikāciju veidošanas, darba laika uzskaites, grāmatvedības uzskaites un kontroles
kārtības noteikumi” (lēmuma 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

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr. 6
(prot.Nr.1, 6.§)

NOTEIKUMI
Aucē
2019.gada 23.janvārī

Nr. 1

Valsts mērķdotācijas pedagogu darba atlīdzībai aprēķināšanas, sadales,
tarifikāciju veidošanas, darba laika uzskaites, grāmatvedības uzskaites
un kontroles kārtības noteikumi
1. Auces novada pašvaldības izglītības iestādes, kas saņem valsts mērķdotāciju pedagogu
darba samaksai un darba devēja VSAOI no Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM), ir:
1.1.

Auces vidusskola;

1.2.

Bēnes vidusskola;

1.3.

PII “Pīlādzītis”;

1.4.

PII “Rūķīši”;

1.5.

PII “Vecauce”;

2. Mērķdotāciju apmēru IZM aprēķina un plāno sākotnēji gada 8 mēnešiem, pamatojoties
uz Valsts izglītības informatizācijas sistēmā (turpmāk – VIIS) pašvaldības centrālās
administrācijas Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja apstiprināto izglītojamo skaitu
iepriekšējā mācību gada 5. septembrī. Gada pēdējiem 4 mēnešiem mērķdotāciju aprēķina un
plāno pēc VIIS apstiprinātā skolēnu skaita tekošā gada 5. septembrī saskaņā ar LR MK
2016. gada 5. jūlijā noteikumiem Nr. 447 ”Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba
samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās
izglītības iestādēs” (turpmāk tekstā – Noteikumi 447) un LR MK 2016. gada 5. jūlijā
noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi 445).
3. Izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki provizoriskas tarifikācijas sastāda saskaņā ar
Noteikumiem 445, izglītības programmas mācību plānu, zinot aptuveno mērķdotācijas apmēru
atbilstoši katras izglītības iestādes normētajam skolēnu skaitam. Izglītības iestādes, kurās
izglītojamo skaits ir mazāks un kurām nepietiek ar IZM piešķirtās mērķdotācijas apmēru mācību
plāna īstenošanai, gatavo tarifikācijas, kuras plāno finansēt no pašvaldības budžeta.
4. Pēc apstiprinātas informācijas saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas
pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu nodaļas vadītājs informē Izglītības, kultūras un
sporta nodaļas vadītāju par ienākošo pedagogu mērķdotācijas apmēru Auces novada izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai saskaņā ar Noteikumiem 447.
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5. Mērķdotāciju sadalīšana starp izglītības iestādēm notiek atbilstoši Noteikumiem 447 un
Noteikumiem 445. Pašvaldība neizmanto tiesības pārdalīt aprēķināto papildus finansējumu
saskaņā ar Noteikumu 447 14.punktu.
6. Piešķirtās mērķdotācijas sadalījums pedagogu darba samaksai starp izglītības iestādēm
notiek, aprēķinot normēto bērnu skaitu, izmantojot Noteikumos 447 minētos koeficientus. Tad
tiek aprēķināts pedagogu likmju skaits, kuru iegūst normēto bērnu skaitu dalot ar koeficientu
11,5. Pedagogu darba samaksu iegūst, pedagogu likmju skaitu reizinot
ar pedagogu zemāko darba algu par 1 likmi. Tad tiek aprēķināts papildu piešķirtais finansējums
samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, profesionālās darbības kvalitātes piemaksām
pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī
pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai, un tad tiek aprēķināta skolu direktoru, viņa
vietnieku un atbalsta personāla darba samaksa, kas ir 20,43 % no pedagogu darba samaksas.
7. Piešķirtās mērķdotācijas sadalījums interešu izglītības programmu īstenošanai starp
izglītības iestādēm notiek sadalot to atbilstoši LR MK 2001.gada 28.augusta noteikumiem
Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”. To sadala Auces novada domes
izveidota Pedagoģiskā komisija, kas apstiprina interešu izglītības programmas un sadala
mērķdotāciju proporcionāli katras izglītības iestādes VIIS apstiprinātajam izglītojamo skaitam
kārtējā gada 5. septembrī. Papildus tiek aprēķināts piešķirtais finansējums profesionālās darbības
kvalitātes piemaksām pedagogiem.
8. Piešķirtās mērķdotācijas sadalījums pirmsskolas pedagogu izglītības programmu
īstenošanai starp izglītības iestādēm notiek sadalot to proporcionāli normētajam bērnu skaitam
saskaņā ar Noteikumiem 447 un atbilstoši Noteikumos 445 noteiktajai pedagoga zemākajai
mēneša darba algas likmei. Papildus tiek aprēķināts piešķirtais finansējums profesionālās
darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, samaksai par pedagogu papildu pienākumiem un
pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai. Izglītības iestādes, kurās izglītojamo skaits
ir mazāks un kurām nepietiek ar IZM piešķirtās mērķdotācijas apmēru, gatavo tarifikācijas, kuras
plāno finansēt no pašvaldības budžeta.
9. Pēc mērķdotācijas piešķiršanas, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs sagatavo
Auces novada domei lēmuma projektu par mērķdotācijas sadali izglītības iestādēm: pedagogu
darba samaksai, interešu izglītības programmu īstenošanai un pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai.
10. Mērķdotācijas sadalīšanai starp izglītības iestādēm Auces novada dome (turpmāk tekstā –
Dome) sēdē apstiprina mērķdotāciju sadalījumu, kā arī izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu un
slodzi.
11. Izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki tarifikācijas sastāda saskaņā ar Noteikumiem 445,
zinot precīzu mērķdotācijas apmēru atbilstoši katras izglītības iestādes normētajam skolēnu
skaitam. Izglītības iestādes, kurās izglītojamo skaits ir mazāks un kurām nepietiek ar IZM
piešķirtās mērķdotācijas apmēru mācību plāna īstenošanai, gatavo tarifikācijas, kuras plāno
finansēt no pašvaldības budžeta.
12. Pēc iesniegtajām tarifikācijām Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs pārbauda,
vai izglītības iestādes administrācijas darba samaksa nepārsniedz 15 % no pedagogu darba
samaksas un papildus pienākumu veikšanai aprēķinātās darba samaksas kopsummas.
13. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par mērķdotācijas sadali tiek pārbaudītas, saskaņotas un
apstiprinātas izglītības iestāžu iesniegtās tarifikācijas - mācību plāna īstenošanai, interešu
izglītības programmu īstenošanai un pirmsskolas pedagogu darba samaksai. Tarifikācijas
pārbauda un saskaņo Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs par to, vai tiek realizēts
izglītības programmu mācību plāns un vai sastādītās tarifikācijas atbilst Noteikumu 447 un
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Noteikumu 445 prasībām. Tarifikācijas pārbauda un saskaņo Finanšu nodaļas vadītājs par to, vai
ir ievērots piešķirtās mērķdotācijas apmērs un kā tiek ievēroti iepriekš minētie noteikumi.
Tarifikācijas apstiprina izglītības iestāžu vadītāji. Tarifikācijas saskaņo arī Domes priekšsēdētājs.
Izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas apstiprina Domes priekšsēdētājs. Pēc tarifikāciju
saskaņošanas VIIS sistēmā tās apstiprina Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs.
14. Apstiprinātos tarifikācijas datus izglītības iestāde ievada ZZ Dats licencētajā lokālajā
algu modulī un tarifikāciju 1 eksemplārs tiek iesniegts pašvaldības centrālās administrācijas
Finanšu nodaļā darba algu aprēķiniem. Finanšu nodaļas algu grāmatveži veic darba algu
aprēķinus atbilstoši iesniegtajai tarifikācijai, darba laika uzskaites tabelēm un iestāžu vadītāju
rīkojumiem par atvaļinājumiem, aizvietošanām u.c. Darba laika uzskaites tabelēs nostrādātas
stundas atzīmē ar burtu T saskaņā ar Noteikumu 445 40.punktu, kā arī atsevišķā ailē norāda
pedagogu aizvietoto stundu skaitu un rīkojuma par aizvietošanu datumu un numuru. Pie
ikmēnešu pedagogu darba algu aprēķina algu grāmatveži pārbauda, kā izglītības iestādēs tiek
ievērota darba samaksas noteiktā kārtība, kontrolē, lai piemaksas nepārsniegtu 30 % no noteiktās
mēnešalgas. Vienlaikus tiek veikta kontrole pār prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtības
ievērošanu.
15. Grāmatvedības uzskaite darba algu aprēķiniem no mērķdotāciju līdzekļiem ir nodalīta ar
atsevišķām struktūrnodaļām katram mērķdotācijas veidam. Piem. “vidusskola pedagogi no m/d”
(13.1. struktūrnodaļa), „vidusskola interešu izglītība” (13.2. struktūrnodaļa), „pirmsskolas
pedagogi
no
m/d”
(13.3. struktūrnodaļa);
„pamatskola
pedagogi
no
m/d”
(11.1. struktūrnodaļa) utt. Tas ļauj kontrolēt mērķdotāciju faktisko izlietojumu atbilstoši katram
mērķdotācijas veidam.
16. Darba algu aprēķini notiek ZZ Dats licencētajā lokālajā algu modulī, kas instalēts divos
datoros. Pieeja algu modulim tiek aizsargāta ar paroli. Aprēķināto algu un nodokļu eksports
notiek uz ZZ Dats licencēto finanšu resursu vadības sistēmu GVedis, kas ir integrēta ar algu
moduli. Liekas kontroles procedūras vairs nav nepieciešamas.
17. Katra kalendārā gada beigās izglītības iestāde aprēķina ietaupītos darba samaksai
paredzētos finanšu līdzekļus un aprēķinu saskaņo ar centrālās administrācijas Finanšu nodaļu.
Ietaupītie finanšu līdzekļi atbilstoši Noteikumu 445 26.punktam tiek izlietoti izmaksājot
pedagogiem prēmijas un naudas balvas.
18. Izglītības iestāžu grāmatvedības uzskaite ir centralizēta un pedagogu darba samaksu
aprēķina Finanšu nodaļas algu grāmatveži, kurus kontrolē Finanšu nodaļas vadītājs.
19. Pašvaldība saņem transfertus mērķdotācijām speciālajā Valsts kases kontā un uzskaita tos
saskaņā ar LR MK 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība
budžeta iestādēs” nosacījumiem.
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Nr. 7
(prot.Nr.1, 7.§)

Par valsts budžeta piešķirtās mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai
Auces novada dome, izskatot jautājumu par Valsts piešķirtās mērķdotācijas sadalījumu
pedagogu atalgojumam starp pašvaldības izglītības iestādēm 2019.gada janvārim – augustam,
pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2018.gada 18.decembra rīkojumu Nr.488 “Par valsts pagaidu
budžetu 2019.gadam”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.pantu, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta
noteikumiem Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba
samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās
izglītības iestādēs” un Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi”, ievērojot Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās
komitejas 14.01.2019. lēmumu (prot.Nr.1) un Finanšu komitejas 16.01.2019. lēmumu
(prot.Nr.1), NOLEMJ:
Apstiprināt Valsts piešķirto mērķdotācijas apjoma sadalījumu Auces novada pašvaldības
izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam 2019.gada janvārim – augustam (8 mēneši) šādos
apmēros:
Kopā
novadā
(Euro)

Vispārizglītojošo
pamatizglītības
un vidējās
izglītības
programmu
īstenošanai
Interešu izglītības
programmu
īstenošanai

t.sk.
Auces
vidusskola
(Euro)

Bēnes
PII
PII
PII
vidusskola “Vecauce” “Pīlādzītis” “Rūķīši”
(Euro)
(Euro)
(Euro)
(Euro)

667 464

497 440

170 024

x

x

x

33 881

24 894

8 987

x

x

x
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Pirmsskolas
izglītības
programmu
bērniem no piecu
gadu vecuma
īstenošanai
Kopā:
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63 888

12 560

765 233

534 894

x

179 011

13 880

24 888

12 560

13 880

24 888

12 560
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Nr. 8
(prot.Nr.1, 8.§)

Par zemes īpašuma „Sporta iela 4”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Auces novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma “Sporta iela 4”, Bēnes pagasts,
Auces novads, īpašnieka [..] 08.01.2019. iesniegumu par zemesgabala atdalīšanu no zemes
īpašuma “Sporta iela 4”, Bēnes pagasts, Auces novads, un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam
zemesgabalam.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
[..] pieder nekustamais īpašums “Sporta iela 4”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4650 005 0016, kas sastāv no divām zemes vienībām, kopplatība 2,46 ha. [..] īpašuma
tiesības reģistrētas Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Bēnes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. [..].
[..] vēlas atdalīt no zemes īpašuma “Sporta iela 4”, Bēnes pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4650 005 0016, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4650 001 0022 un
piešķirt nosaukumu „Priedes lauks”, Bēnes pagasts, Auces novads.
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 4”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4650 005 0016, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4650 001 0022, platība
2,3 ha.

2.

Piešķirt atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4650 001 0022 nosaukumu –
„Priedes lauks”, Bēnes pagasts, Auces novads.

3.

Noteikt nekustamā īpašuma „Priedes lauks”, Bēnes pagasts, Auces novads, kurš sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 001 0022, platība 2,3 ha, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM
kods – 0101).
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Nr. 9
(prot.Nr.1, 9.§)

Par zemes īpašuma „Sporta iela 4A”, Bēnes pagastā,
Auces novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Auces novada dome ir izskatījusi nekustamā īpašuma Sporta iela 4A, Bēne, Bēnes
pagasts, Auces novads, īpašnieka [..] 08.01.2019. iesniegumu par zemesgabala atdalīšanu no
zemes īpašuma “Sporta iela 4A”, Bēnes pagasts, Auces novads, un nosaukuma piešķiršanu
atdalāmajam zemesgabalam.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
[..] pieder nekustamais īpašums Sporta iela 4A, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4650 005 0003, kas sastāv no divām zemes vienībām, kopplatība 0,27 ha. [..]
īpašuma tiesības reģistrētas Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Bēnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [..].
[..] vēlas atdalīt no zemes īpašuma Sporta iela 4A, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4650 005 0003, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4650 005 0101 un
piešķirt adresi un nosaukumu Smilšu iela 11, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads.
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”, Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumiem
Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atļaut atdalīt no zemes īpašuma Sporta iela 4A, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4650 005 0003, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4650 005 0101,
platība 0,14 ha.

2.

Piešķirt adresi atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4650 005 0101 un uz tās
esošai būvei ar kadastra apzīmējumu 4650 005 0101 001 – Smilšu iela 11, Bēne, Bēnes pag.,
Auces nov., LV-3711.

3.

Noteikt nekustamā īpašuma Smilšu iela 11, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, kurš sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 005 0101, platība 0,14 ha, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods – 0601).
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Nr. 10
(prot.Nr.1, 10.§)
Par adrešu likvidēšanu telpu grupām Auces novadā

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta iesniegto informāciju, Ministru Kabineta
08.12.2015. noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 16.01.2019. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
Likvidēt adreses telpu grupām:
1) Vītiņu iela 5-1, Auce, Auces nov., LV-3708;
2) Vītiņu iela 5-2, Auce, Auces nov., LV-3708;
3) Vītiņu iela 9-1, Auce, Auces nov., LV-3708;
4) Vītiņu iela 9-2, Auce, Auces nov., LV-3708;
5) Vītiņu iela 9-3, Auce, Auces nov., LV-3708;
6) Vītiņu iela 9-4, Auce, Auces nov., LV-3708;
7) Vītiņu iela 9-5, Auce, Auces nov., LV-3708.
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Nr. 11
(prot.Nr.1, 11.§)

Par nekustamā īpašuma „Lībieši”, Lielauces pagastā,
Auces novadā, izsoles rezultāta apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lībieši”,
Lielauces pagasts, Auces novads, atsavināšanu un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena
sūdzība, izsoles rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un
pirkuma maksa ir pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 14. un 34.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Lībieši”, Lielauces
pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Lībieši”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4676 001 0046, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 17,33 ha platībā un uz tās
atrodošās mežaudzes, mantas nosolītājam [..], par tā nosolīto cenu 108 673,00 EUR (viens simts
astoņi tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs euro 00 centi).
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Nr. 12
(prot.Nr.1, 12.§)
Par lēmuma precizēšanu

Ievērojot konstatēto neprecizitāti Auces novada domes 2018. gada 27. decembra lēmumā
Nr. 346 “Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances”, attiecībā uz kopējo
bilances vērtību un uzkrāto nolietojumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada
13.februāra noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, Auces novada
dome NOLEMJ :
Precizēt Auces novada domes 2018. gada 27. decembra sēdes lēmumu Nr. 346 ”Par Auces
novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un
izslēgšanu no pašvaldības 2018.gada bilances”, izsakot lēmuma lemjošās daļas 1. punktu šādā
redakcijā:
“1. Norakstīt no Auces novada pašvaldības administrācijas materiālās vērtības, kas nolietojušās
un remonts nav ekonomiski izdevīgs, - Printeris HP Laser Jet P2015 par bilances vērtību
156,57 euro (iegādes vērtība 391,29 euro, uzkrātais nolietojums 234,72 euro).”
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Nr. 29
(prot.Nr.1, 29.§)

Par Auces novada domes priekšsēdētāja vietnieka funkcijām un atalgojumu
Ievērojot apstākļus, ka ievēlētā Auces novada domes priekšsēdētāja vietniece Indra Špela
uz pilnu darba slodzes laiku veic Auces vidusskolas direktora pienākumu izpildi, tādēļ objektīvu
iemeslu dēļ nespēj veikt visas Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu
Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums” 15.punktā noteiktās domes priekšsēdētāja vietnieka
funkcijas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 23. un
27.punktu, 62.panta 11.punktu, Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu
Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums” 13.12.apakšpunktu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Noteikt, ka Auces novada domes priekšsēdētāja vietniece Indra Špela veic Auces novada
pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Auces novada pašvaldības
nolikums” 15.1. un 15.9.apakšpunktos noteiktās domes priekšsēdētāja vietnieka funkcijas,
pārējo domes priekšsēdētāja vietnieka funkciju izpildi uzdodot veikt Auces novada domes
priekšsēdētājai Vijai Keršus.

2.

Noteikt Auces novada domes priekšsēdētāja vietniecei Indrai Špelai atlīdzību par domes
priekšsēdētāja vietnieka pienākumi izpildi atbilstoši domes priekšsēdētāja vietniekam
noteiktajam mēneša amatalgas apmēram un faktiski nostrādāto stundu skaitam mēnesī.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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LĒMUMS
Aucē
2019.gada 23.janvārī

Nr. 30
(prot.Nr.1, 30.§)

Par Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju
Auces novada dome ir saņēmusi Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Intas
Stankevicas iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Auces novada vēlēšanu komisijā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas
likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, Republikas pilsētu un novadu
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju ievēlē attiecīgā novada dome, Auces novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 23.janvāri atbrīvot Intu Stankevicu no Auces novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja amata.
2. Noteikt, ka līdz jauna Auces novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanai
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja pienākumus pilda Auces novada vēlēšanu komisijas
sekretārs, sekretāra pienākumu izpildi šajā laika periodā vēlēšanu komisijai uzdod veikt citam
komisijas loceklim.
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Aucē
2019.gada 23.janvārī

Nr. 31
(prot.Nr.1, 31.§)

Par Auces novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta
pieteikšanās termiņa izsludināšanu
Ievērojot apstākļus, ka Auces novada vēlēšanu komisijas locekle Inta Stankevica ir
izbeigusi savu darbību Auces novada vēlēšanu komisijā un Auces novada vēlēšanu komisijas
locekļu kandidātu sarakstā nav neviena kandidāta, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 24.punktu, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likuma 1. panta pirmo daļu, kas noteic, ka Saeimas vēlēšanu, Eiropas
Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī republikas pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi
republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada vēlēšanu komisija 7 – 15 locekļu sastāvā, un
11.panta ceturto daļu, kas noteic, ka, ja vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību komisijā ir
izbeidzis vai ir atsaukts no tās, dome pieņem lēmumu par komisijas locekļa kandidāta
uzaicināšanu vai jaunu vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

Izsludināt jaunu Auces novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanas termiņu,
nosakot, ka vēlēšanu komisijas locekļa kandidātus Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma noteiktajā kārtībā Auces novada pašvaldībā
var pieteikt līdz 2019.gada 18.februārim (ieskaitot).
Pašvaldības Administratīvajai nodaļai nodrošināt attiecīga paziņojuma publicēšanu
pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv un izlikšanu redzamā vietā pie Auces novada
pašvaldības un pagastu pārvalžu ēkām.
Lēmuma izpildi kontrolēt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.
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LĒMUMS
Aucē
2019.gada 23.janvārī

Nr. 32
(prot.Nr.1, 32.§)

Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
"AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu,
laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo
zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi;
kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturtajai daļai no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai
pārvaldes uzdevumu, cita starpā, var deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā,
ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes
uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk,
kā pašvaldība.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu Auces novada
pašvaldība ir izveidojusi sabiedrību ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI”, kuras darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem, cita starpā, ir atkritumu
apsaimniekošana, atkritumu pārstrāde, teritorijas tīrīšana u.c. pakalpojumi.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” no
2009.gada Auces novada administratīvajā teritorijā ir sekmīgi nodrošinājusi no likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā izrietošo uzdevumu veikšanu. Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” darbība ir atbilstoša Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5. un 6.punktā noteiktajiem
gadījumiem.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmo daļu šo likumu cita starpā
nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm
vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas tādā pasūtītāja kontrolē, kas izpaužas kā tiesības
ietekmēt kontrolētās personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus, vai tādas personas
kontrolē, kuru minētajā veidā kontrolē pasūtītājs, vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām
veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošā pasūtītāja vai citu minētā pasūtītāja kontrolēto
personu interesēs un tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” darbības
joma un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus Auces novada pašvaldībai izriet no
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likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās autonomās kompetences
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Minētās kompetences
īstenošana Auces novada administratīvajā teritorijā ir viena no pašvaldību izveidotās sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pamatdarbības jomām.
Vismaz 80 procentus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI” gada finanšu apgrozījuma veido no likumā „Par pašvaldībām” 15.panta
izrietošu Auces novada pašvaldības kompetencē izrietošu konkrētu uzdevumu izpilde Auces
novada pašvaldības interesēs.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta otro un trešo daļu, 46.pantu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1. Auces novada domes priekšsēdētājai Vijai Keršus saskaņā ar deleģēšanas līguma projekta
nosacījumiem (lēmuma pielikumā) noslēgt Auces novada pašvaldības vārdā deleģēšanas līgumus
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” par pašvaldības
autonomo funkciju ietvaros esošu pārvaldes uzdevumu nodrošināšanu, deleģējot sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” šādus uzdevumus:
1.1. publisko laukumu, ielu un gājēju celiņu sanitārās tīrības uzturēšana;
1.2. parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
1.3. kapsētu ierīkošana un uzturēšana;
1.4. sabiedriskās tualetes uzturēšana;
1.5. publiskās infrastruktūras uzturēšana (strūklakas, ugunsdzēsības hidranti un rezervuāri);
1.6. ielu un ceļu ikdienas uzturēšana pavasara - rudens periodā ;
1.7. pašvaldības valdījumā esošas lietus kanalizācijas sistēmas uzturēšana;
1.8.pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana un atjaunošana.
2. Deleģēšanas līgumus slēgt uz laiku līdz 2019.gada 31.decembrim, nosakot deleģēto
uzdevumu izpildes kārtību.
3. Deleģēto uzdevumu apmaksu veikt atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības 2019.gada
budžetam.
4. Uzdot Auces novada pašvaldības Attīstības nodaļai piecu darba dienu laikā no
deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt noslēgto deleģēšanas līgumus Auces novada
pašvaldības tīmekļa vietnē.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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Pielikums
Auces novada domes 23.01.2019. lēmumam Nr.32
(prot.Nr.1, 32.§)
DELEĢĒŠANAS LĪGUMS
Aucē, 2019.gada ___.janvārī
Auces novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116331, juridiskā adrese Jelgavas iela 1, Auce,
Auces novads, turpmāk saukta arī – Pašvaldība, kuras vārdā un interesēs rīkojas Auces novada domes
priekšsēdētāja Vija Keršus, no vienas puses,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, reģistrācijas Nr.
45103000574, juridiskā adrese Miera iela 29, Auce, Auces novads, turpmāk saukta arī – Izpildītājs, kuras
vārdā un interesēs amata pilnvaru robežās rīkojas tās valdes priekšsēdētāja Solvita Vilčinska, no otras
puses, turpmāk tekstā abas līguma slēdzējas puses kopā un katra atsevišķi sauktas arī – Līdzēji un
Līdzējs, ņemot vērā to, ka:
- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā, ūdensapgāde un
kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un
attīrīšana;
- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
- saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu
pārvaldes uzdevumu Pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes
uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes
uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma
41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā
persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, kā Pašvaldība;
- saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmo daļu šo likumu cita starp nepiemēro, ja
pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem
pakalpojumiem, kura atrodas tādā pasūtītāja kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolētās
personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus, vai tādas personas kontrolē, kuru minētajā veidā
kontrolē pasūtītājs, vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde
kontrolējošā pasūtītāja vai citu minētā pasūtītāja kontrolēto personu interesēs un tajā nav tiešas privātā
kapitāla līdzdalības. Pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI” ir Auces novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Auces
novada pašvaldībai. Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI” darbības joma un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus izriet no likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās autonomās kompetences organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā
noteiktās autonomās kompetences gādāt par savas administratīvās teritorijas sanitāro tīrību - ielu, ceļu un
laukumu uzturēšana un teritorijas apgaismošana. Minētās Auces novada pašvaldības kompetences
īstenošana Auces novada administratīvajā teritorijā ir pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pamatdarbības joma un no šīs kompetences izrietošie
uzdevumi uz šā līguma slēgšanas brīdi sastāda vairāk kā 80 % no pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” kopējā apgrozījuma,
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un pamatojoties uz Auces novada domes 2019.gada ___. janvāra lēmumu Nr.___ „Par deleģēšanas
līgumu slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"”, kas
pieņemts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, noslēdz šāda satura deleģēšanas
līgumu:
1. Līguma priekšmets (deleģētie pārvaldes uzdevumi)
1.1. Pašvaldība uzdod, bet Izpildītājs apņemas izpildīt Auces novada pašvaldības autonomos pārvaldes
uzdevumus, kas izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta un 15.panta pirmās
daļas 2.punkta, deleģējot Izpildītājam šādus uzdevumus:
1.1.1. publisko laukumu, ielu un gājēju celiņu sanitārās tīrības uzturēšana;
1.1.2. parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
1.1.3. kapsētu ierīkošana un uzturēšana;
1.1.4. sabiedriskās tualetes uzturēšana;
1.1.5. publiskās infrastruktūras uzturēšana (strūklakas, ugunsdzēsības hidranti un rezervuāri);
1.1.6. ielu un ceļu ikdienas uzturēšana pavasara - rudens periodā ;
1.1.7. pašvaldības valdījumā esošas lietus kanalizācijas sistēmas uzturēšana;
1.1.8. pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana un atjaunošana.
1.2. Izpildītājs apņemas ar saviem materiālajiem un cilvēku resursiem veikt šī līguma 1.1.punktā
deleģēto uzdevumu kvalitatīvu izpildi. Izpildītājs, parakstot šo līgumu apliecina, ka tā rīcībā ir atbilstoša
materiāli tehniskā bāze un darbaspēka resursi uzdevuma izpildei.
2. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji
2.1. Deleģēto uzdevuma izpildes kvalitāte tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem: uzdevumu izpildes
efektivitāte, Izpildītāja darbības reputācija, sabiedrības informēšana par savu saimniecisko darbību,
Eiropas Savienības finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaiste, izstrādātie un realizētie
sadarbības projekti un inovācijas projekti, sadarbība ar valsts, pašvaldību institūcijām, projektu
realizācijas efektivitāte. Pašvaldība ir tiesīga novērtēt uzdevumu izpildes kvalitāti arī pēc citiem
kritērijiem, kuri nav minēti, bet atbilst labas pārvaldības principiem.
2.2. Ja deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitāte neatbilst šī Līguma noteikumiem, Pašvaldības
amatpersona/s sastāda aktu, kurā nosaka kādi trūkumi jānovērš un kādos termiņos tas jāveic.
2.3. Izpildītājs deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes ietvaros izpilda visas tās darbības un sniedz visus
tos papildus pakalpojumus, kuri ir noteikti Līgumā vai kuri, kaut arī nav minēti Līgumā, paši par sevi ir
nepieciešama uzdevuma izpildes sastāvdaļa.
3. Līdzēju atbildība, kā arī iespējamā atbildība līguma izbeigšanas gadījumā
3.1. Ja Izpildītāja prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto pārvaldes uzdevumu
izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek
vērsts pret Pašvaldību, Izpildītājs atlīdzina Pašvaldībai zaudējumus regresa kārtībā.
3.2. Izpildot līgumu, Līdzēji apņemas sadarboties arī ar citām institūcijām atbilstoši savai kompetencei,
lai veicinātu līguma 1.1.punktā noteiktā uzdevuma pienācīgu izpildi.
3.3. Līdzēji apņemas savas kompetences ietvaros atbildēt uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem,
kas saistīti ar šā līguma priekšmetu.
4. Savstarpējo norēķinu kārtība, finanšu un citu resursu piešķiršanas noteikumi
4.1. Izpildītājs deleģētos pārvaldes uzdevumus un no tiem izrietošos pakalpojumus, kas minēti līguma
1.1.3.apakšpunktā, finansē no līdzekļiem, kas iegūti no maksas par sniegtajiem pakalpojumiem.
4.1.1. Ja Izpildītāja gūtais finansējums no pakalpojumu sniegšanas pilnībā nenodrošina pārvaldes
uzdevumu kvalitatīvu sniegšanu, Izpildītājs var iesniegt Pašvaldībai finanšu līdzekļu piešķiršanas lūgumu
ar finanšu līdzekļu piešķiršanas nepieciešamības pamatojumu un aprēķiniem;
4.1.2. Pašvaldība izskata Izpildītāja iesniegto finanšu līdzekļu piešķiršanas lūgumu un var lemt par
attiecīgu finanšu līdzekļu piešķiršanu, paredzot to Pašvaldības budžetā.
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4.2. Līguma 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7. un 1.1.8.apakšpunktos minētie pārvaldes uzdevumi
tiek apmaksāti no Pašvaldības budžeta līdzekļiem šādā kārtībā:
4.2.1. Izpildītājs līdz 01.aprīlim iesniedz Pašvaldībai tāmi – finanšu aprēķinu atsevišķi par katru līguma
1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7. un 1.1.8.apakšpunktos noteikto pārvaldes uzdevumu īstenošanai
nepieciešamo finanšu apjomu;
4.2.2. Pašvaldība izvērtē tāmi – finanšu aprēķinu un nosaka deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei
piešķiramo Pašvaldības budžeta līdzekļu apjomu;
4.2.3. ja Pašvaldība samazina Izpildītājam piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu, tad Izpildītājs, saskaņojot
ar Pašvaldību, attiecīgi precizē deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanai veicamos darbus un to izmaksas.
4.3. Pašvaldības piešķirto finansējumu Izpildītājam pārskaita Pašvaldības noteiktajā kārtībā.
5. Regulāro pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība
Izpildītājs ik ceturksni, līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 15.datumam, iesniedz Pašvaldībā pārskatus
par līguma izpildi.
6. Izpildītāja veikto darbību uzraudzības kārtība
6.1. Līguma izpildes sakarā Izpildītājs ir tieši pakļauts Pašvaldībai. Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir
obligāti Pašvaldības rīkojumi un norādījumi.
6.2. Izpildītājs iesniedz Pašvaldībai apkopotu, pilnu informāciju par deleģēto uzdevumu izpildi vienu reizi
gadā, kā arī ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus Pašvaldībai, lai uzlabotu vai papildinātu deleģētā uzdevuma
izpildes kvalitāti.
6.3. Pašvaldība, ne retāk kā reizi gadā veic pārbaudi par Izpildītājam iedalīto finanšu līdzekļu izlietojumu
un tā atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā nav izlietoti atbilstoši
piešķiršanas mērķiem, Izpildītājs tos nekavējoties pilnībā vai daļā atmaksā Pašvaldības budžetā.
7. Līguma darbības termiņš un laušanas kārtība
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz 2019.gada 31.decembrim.
7.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts pēc abu Līdzēju rakstveida vienošanās. Pašvaldība var atteikt
līgumu pagarināt, ja līguma izpildes gaitā tiek konstatēti pārkāpumi un/vai šādu pagarinājumu nepieļauj
spēkā esošie normatīvie akti.
7.3. Pašvaldība var līgumu uzteikt nekavējoties, rakstiski informējot par to Izpildītāju, ja konstatē, ka:
7.3.1. Izpildītājs rupji pārkāpis līguma noteikumus;
7.3.2. pastāv svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līgumsaistības.
7.4. Izpildītājs var uzteikt līgumu, rakstiski brīdinot par to Pašvaldību vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš
tikai tādā gadījumā, ja Izpildītājam ir svarīgs iemesls, sedzot Pašvaldībai visus ar līguma laušanu saistītos
zaudējumus.
8. Izpildītāja tiesības un pienākumi
8.1. Izpildītājam ir tiesības:
8.1.1. saņemt no Pašvaldības un valsts institūcijām, kā arī kapitālsabiedrībām savu uzdevumu izpildei
nepieciešamo informāciju;
8.1.2. veikt visas nepieciešamās darbības Pašvaldības, sabiedrības un valsts interesēs, kas tieši vai netieši
nodrošinātu dotajā līgumā noteikto uzdevumu izpildi;
8.1.3. iegādāties uzdevumu veikšanai nepieciešamos pakalpojumus vai mantu, Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
8.1.4. rīkoties ar saņemtajiem finanšu līdzekļiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un
tikai līgumā paredzētiem mērķiem;
8.1.5. līguma izpildes nodrošināšanai slēgt saimnieciskus un sadarbības līgumus, kā arī vienošanās ar
fiziskām un juridiskām personām, saskaņā ar šo līgumu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību;
8.2. Izpildītāja pienākumi:
8.2.1. Izpildītājs patstāvīgi veic ar šo līgumu deleģētos pārvaldes uzdevumus normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā un kvalitātē, nodrošinot iedzīvotājiem iespējami labākos drošības, pieejamības, regularitātes un
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kvalitātes sabiedrisko pakalpojumu saņemšanu. Izpildītājs nodrošina savai darbībai nepieciešamo atļauju
un licenču saņemšanu, personāla kvalifikāciju un augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu;
8.2.2. Izpildītājs saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem, iekasē maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, kas
novirzāma un izlietojama deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei. Izpildītājam ir pienākums informēt
Pašvaldību par nepieciešamību veikt izmaiņas pakalpojumu tarifos. Tarifu izmaiņas Izpildītājs veic
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
8.2.3. Izpildītājs atbild par darba drošības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un citu normatīvu
ievērošanu, kas regulē konkrētu darbu veikšanu;
8.2.4. Izpildītājs nodrošina pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, izņemot nepārvaramas varas
apstākļos;
8.2.5. jautājumos, kas saistīti ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un kurus Izpildītājs ir tiesīgs izlemt
patstāvīgi, Izpildītājs rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks;
8.2.6. Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina ar deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu saistīto
sistēmu ekspluatāciju un to tehniskā stāvokļa atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem, novērš bojājumus
un avārijas situācijas, kas saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši ar pakalpojumu
saņēmējiem noslēgtajiem līgumiem un normatīvo aktu prasībām;
8.2.7. Izpildītājs veicina dalīto sadzīves atkritumu savākšanu. Izpildītājs veic sabiedrības informēšanu,
izglītošanu un organizē ar to saistītus pasākumus atkritumu apsaimniekošanas jautājumos;
8.2.8. šī līguma 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7. un 1.1.8.apakšpunktos deleģēto pārvaldes
uzdevumus veic atbilstoši Pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu apjomam un saskaņojot deleģēto
pārvaldes uzdevumu veikšanu ar pašvaldību šajā līgumā noteiktajā kārtībā.
9. Pašvaldības tiesības un pienākumi
9.1. Pašvaldība kontrolē šī līguma izpildi.
9.2. Pašvaldība dod uzdevumus Izpildītājam šī līguma 1.1.apakšpunktos deleģēto pārvaldes uzdevumu
izpildei.
9.3. Normatīvajos aktos un šajā līgumā noteiktajā kārtībā pašvaldība piešķir Izpildītājam finanšu līdzekļus
un citus resursus šī līguma 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7. un 1.1.8.apakšpunktos deleģēto
pārvaldes uzdevumu izpildei.
9.4. Konstatējot šā līguma nepienācīgu izpildi vai neatbilstību tā izpildes noteiktajiem kvalitātes
kritērijiem, Pašvaldība ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no konstatācijas brīža, rakstiski informē
Izpildītāju, iesniedzot pretenziju. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā sniedz paskaidrojumus uz
attiecīgajām pretenzijām.
9.5. Pašvaldība ir tiesīga rakstveidā uzdot Izpildītājam veikt nepieciešamās darbības līgumā veicamo
darbību uzlabošanai un no Izpildītāja saņemt apstiprinošu atskaiti par veiktajiem konkrētajiem
uzlabojumiem.
9.6. Pašvaldība sniedz nepieciešamās ziņas Izpildītājam, kas nepieciešams šajā līgumā noteikto darbu
izpildei un dokumentāciju, kas nepieciešama līguma izpildei, uz Izpildītāja rakstisku pieprasījumu.
9.7. Nepieciešamības gadījumā Pašvaldībai ir pienākums izsniegt Izpildītājam pilnvaru tādu darbību
veikšanai, kuras saistītas ar līguma izpildi.
9.8. Pašvaldība sekmē veicamo uzdevumu izpildei nepieciešamo saskaņojumu un atļauju saņemšanu
Izpildītājam.
10. Strīdu atrisināšana
10.1. Līdzēji risina strīdus un domstarpības, kas radušies saistībā ar šo līgumu, pārrunu ceļā. Ja pusēm
neizdodas vienoties pārrunu ceļā, strīds tiek risināts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem
Latvijas Republikas tiesā.
10.2. Līdzēji ir atbildīgas par šā līguma saistībām saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīviem aktiem.
10.3. Izpildītājs ir atbildīgs par šā līguma priekšmetā norādīto izpildāmo darbu kvalitāti un termiņiem.
10.4. Izpildītājs nav atbildīgs par neizpildītu, kā arī termiņā neizpildītu darbu, ja Pašvaldība ar savu
darbību vai bezdarbību ir radījis šķēršļus Izpildītājam pildīt savas saistības.
10.5. Izpildītājs ir atbildīgs par visām civiltiesiskām saistībām, ko tas uzņēmies, sniedzot no deleģētā
pārvaldes uzdevuma izrietošus pakalpojums. Izpildītājs patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, risina
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civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām tiesībām un
saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā.
11. Nepārvaramas varas apstākļi
11.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma saistību neizpildīšanu, ja tas
saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem.
11.2. Ar nepārvaramu varu saprot kara darbību, ugunsgrēkus, plūdus, streikus, nemierus vai citus
apstākļus, kas nav atkarīgi no līdzēju gribas, bet rada tiešu ietekmi uz līguma nosacījumu izpildi.
11.3. Ja iestājas 11.2. punktā norādītie apstākļi, cietušajam Līdzējam 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža,
kad tai ir kļuvis zināms par minētajiem apstākļiem, jāinformē par to otru Līdzēju. Cietušajam Līdzējam
rakstveidā ir jādara zināms par nepārvaramas varas apstākļiem un par to ietekmi uz šī līguma saistību
tālāku izpildi. Cietušajam Līdzējam jādara viss iespējamais, lai novērstu līdz minimumam nepārvaramas
varas apstākļu turpmākās sekas.
11.4. Beidzoties nepārvaramas varas apstākļu darbībai, cietušajam Līdzējam 3 (trīs) darba dienu laikā
jānosūta otrai pusei rakstveida paziņojums, kas satur šo apstākļu seku novērtējumu attiecībā uz turpmāko
līguma saistību izpildīšanu.
11.5. Līguma 11.1.punktā minētajos gadījumos šī līguma saistību izpildīšanu var pagarināt par laiku, kas
vienāds ar iepriekšminēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.
12. Papildu noteikumi
12.1. Izpildītājam nav tiesības ar šo līgumu deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem izrietošos sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt citām personām.
12.2. Katrs Līdzējs apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var radīt zaudējumus otra
Līdzēja prestižam un interesēm.
12.3. Ja kāds no šā līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā līguma
noteikumus.
12.4. Visi šā līguma pielikumi ir neatņemama tā sastāvdaļa.
12.5. Šis līgums ir sastādīts uz piecām lapām divos eksemplāros un izsniegts pa vienam katram Līdzējam,
katram no tiem ir vienāds juridiskais spēks.
12.6. Pašvaldība un Izpildītājs piekrīt visiem šā līguma noteikumiem un apstiprina, to parakstot.
Līdzēju paraksti:
Pašvaldības vārdā:

Izpildītāja vārdā:

_______________________
(V.Keršus)

________________________
(S.Vilčinska)

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
2019.gada 23.janvārī

Nr. 33
(prot.Nr.1, 33.§)

Par nekustamā īpašuma „Mūrīšu kūts”, Īles pagastā,
Auces novadā, izsoles rezultāta apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mūrīšu kūts”, Īles
pagasts, Auces novads, atsavināšanu un konstatējot, ka izsoles procedūra ir veikta atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība, izsoles
rezultātā ir sasniegta pieņemama cena nekustamā īpašuma atsavināšanai un pirkuma maksa ir
pilnā apmērā nomaksāta, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. un
34.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Auces novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Mūrīšu kūts”, Īles
pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Mūrīšu kūts”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4664 004 0087,
kas sastāv no divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4664 004 0063 002 un
4664 004 0063 002 (kūts un šķūnis) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4664 004 0085,
kopplatība 0,2021 ha, mantas nosolītājai [..], par viņas nosolīto cenu 3200,00 EUR (trīs tūkstoši
divi simti euro 00 centi).

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
2019.gada 23.janvārī

Nr. 34
(prot.Nr.1, 34.§)

Par līdzdalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā
Izskatot Bēnes Mūzikas un mākslas skolas sagatavoto projektu dalībai Valsts
Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana” projektu konkursā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atbalstīt Bēnes mūzikas un mākslas skolas sagatavoto projektu un līdzdalību Valsts
Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā.

2.

Noteikt atbildīgo personu par projekta iesniegšanu un īstenošanu pašvaldībā – Bēnes
Mūzikas un mākslas skolas direktore Gita Aleksejeva.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

