LATVIJAS REPUBLIKA

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

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 7
Aucē

2020.gada 13.maijā

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.02.

Darba kārtība:
1.
2.
3.

Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei.
Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piešķiršanu.
Par nekustamā īpašuma Kapsētas iela 30, Auce, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Ģirts Ante.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Ģirts Ante, Juris Ābele, Valdis Bergmanis, Māris Eihmanis, Gundars Freimanis, Arnis
Hofmanis, Aija Jostsone, Kristaps Krapauskis, Sintija Liekniņa, Inita Sabule, Andris Smilga,
Indra Špela, Aigars Vernis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: Finanšu nodaļas vadītāja Ilze Ozoliņa, Izglītības,
kultūras un sporta nodaļas vadītāja Valda Zvirbule, sabiedrisko attiecību speciāliste Inese
Lapiņa.
Nepiedalās – domes priekšsēdētāja Vija Keršus, neierašanās iemesls – atvaļinājumā, deputāts
Gints Kaminskis, neierašanās iemesls – aizņemts pamatdarbā.
1.§
Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu
sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei
(ziņo: V.Zvirbule; I.Špela, Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, A.Jostsone, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.134 „Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē
pamatizglītības ieguvei”. Lēmums pievienots protokolam.

2
2.§
Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piešķiršanu
(ziņo: I.Ozoliņa; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, A.Jostsone, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.135 „Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piešķiršanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
3.§
Par nekustamā īpašuma Kapsētas iela 30, Auce, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
A.Hofmanis, A.Jostsone, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.136 „Par nekustamā īpašuma Kapsētas iela 30, Auce, izsoles rezultātu
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.15.20.
Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

Protokols parakstīts ________________

Ģ. Ante
E. Lintiņa
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LĒMUMS
Aucē
2020.gada 13.maijā

Nr. 134
(prot.Nr.7, 1.§)
Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu
sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei

Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par obligātajā izglītības
vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei”, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2020.gada 12.marta
rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.3.apakšpunktu, NOLEMJ:
1. Ar 2020.gada 18.maiju atsākt Auces novada pašvaldības izglītības iestādēs obligātajā
izglītības vecumā esošo bērnu, kuru likumiskie pārstāvji ir izteikuši vēlmi veikt mācības
klātienē, sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei atbilstoši akreditētajām izglītības
programmām.
2. Uzdot Auces novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt izglītojamo
likumisko pārstāvju informēšanu par pieņemto lēmumu atsākt klātienes apmācības un nodrošināt
izglītojamo mācības attālināti, ja izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi.
3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Ģ. Ante
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Nr. 135
(prot.Nr.7, 2.§)

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piešķiršanu
Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par nomas maksas atbrīvojuma
vai samazinājuma piešķiršanu” un konstatējot, ka Auces novada pašvaldībā ir saņemti
komersantu, kurus skārusi krīze saistībā ar Covid-19 izplatību, iesniegumi par nomas maksas
atbrīvojumu vai samazinājumu piemērošanu par Auces novada pašvaldības valdījumā vai īpašumā
esošo nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz likumu "Par valsts apdraudējuma un tā seku
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa
noteikumiem Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar
Covid-19 izplatību”, NOLEMJ:
1. Komersantiem, kuri Auces novada pašvaldībā iesnieguši iesniegumu par nomas maksas
atbrīvojumu vai samazinājumu par Auces novada pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošo
nekustamo īpašumu nomu, sākot ar 2020. gada 12. martu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku
zaudē likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar
Covid-19 izplatību", neveicot grozījumus nomas līgumā, piemērot:
1.1. nomas maksas atbrīvojumu, ja komersants (nomnieks) noteiktajā periodā nekustamo
īpašumu vispār neizmantoja vai neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru
kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā;
1.2. nomas maksas samazinājumu atbilstoši komersanta (nomnieka) ieņēmumu no saimnieciskās
darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā
noteiktās nomas maksas.
2. Lēmums attiecas uz komersantiem, kas atbilst 2020.gada 2.aprīļa noteikumos Nr. 180
“Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas
nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”
noteiktajiem kritērijiem.
3. Lēmuma izpildi uzdot veikt Auces novada pašvaldības Finanšu nodaļai, tai skaitā uzdodot
Auces novada pašvaldības mājas lapā publicēt to krīzes skarto komersantu sarakstu, kuri saņēmuši
šajā lēmumā noteiktos atbalsta pasākumus.
4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Auces novada pašvaldība izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Ģ. Ante
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Nr. 136
(prot.Nr.7, 3.§)

Par nekustamā īpašuma Kapsētas iela 30, Auce, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kapsētas
iela 30, Auce, Auces novads, atsavināšanu, un konstatējot, ka:
1) izsoles procedūra ir veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2) par izsoles procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība;
3) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas
pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības, – [..];
4) pirmpirkuma tiesīgajai personai, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 14.panta nosacījumiem, tika piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu Kapsētas iela 30, Auce,
Auces novads, par izsoles sākumcenu – 32 000 EUR;
5) pirmpirkuma tiesīgā persona 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas ir paziņojusi
par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un gatavību noslēgt pirkuma līgumu par pirkuma summu
32 000 EUR,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu un likuma Par
pašvaldībām 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kapsētas iela 30, Auce,
Auces novads, izsoles rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Kapsētas iela 30, Auce, Auces novads, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
numuru 4605 033 3317, 21,3968 ha platībā, pirmpirkuma tiesīgajai personai [..] par cenu
32 000 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši euro).

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Ģ. Ante

