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. 12
Aucē

2020.gada 23.septembrī

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.10.
Izsludinātā darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu „Grozījums Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
2. Par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā.
3. Par Interešu izglītības programmām 2020./2021. mācību gadā.
4. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” turpmāko īstenošanu.
5. Par Auces novada domes nolikuma “Grozījumi Auces novada domes 2018.gada 24.janvāra
nolikumā “Auces novada domes un pašvaldības iestāžu darbinieku darba atlīdzības
nolikums” apstiprināšanu.
6. Par zemākās mēneša darba algas likmes apstiprināšanu no pašvaldības budžeta finansētajiem
vispārējās, profesionālās ievirzes un pirmsskolas izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem.
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Atpūtnieki”, Ukru
pagasts, Auces novads.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Osīšu Dārziņi”,
Lielauces pagasts, Auces novads.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ezeriņķi”, Īles
pagasts, Auces novads.
11. Par nekustamā īpašuma “Liekņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma “Liekņukrogs” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma “Sniķerieši”, Ukru pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma “Brieži” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma “Akmenīši” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma “Skola”, Ukru pagasts, Auces novads, atsavināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma “Meldri”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
18. Par Auces novada domes 2020. gada 27. maija lēmuma Nr. 142 precizēšanu.
19. Par noteikumu “Kārtība, kādā Auces novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu
nevalstiskām organizācijām” apstiprināšanu.
20. Par galvojuma sniegšanu SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.
21. Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances.
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22. Par Auces teritorijas labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances.
23. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Auces novada pašvaldības 2020.gada budžetu””
apstiprināšanu.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus,
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Ģirts Ante, Juris Ābele, Valdis Bergmanis, Māris Eihmanis, Gundars Freimanis, Gints
Kaminskis, Vija Keršus, Indra Špela.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: pašvaldības izpilddirektora vietnieks Guntis
Šēfers, Finanšu nodaļas vadītāja Ilze Ozoliņa, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja
Valda Zvirbule, nekustamā īpašuma speciālists Gints Memmēns, jurists Ivars Gorskis, jurists
Rolands Broks, sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Lapiņa;
par papildus darba kārtības 1.jautājumu - ''Eco Baltia vide'' Zemgales filiāles vadītājs Nauris
Bertmanis, Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Vita Markava.
Nepiedalās – deputāts Arnis Hofmanis, neierašanās iemesls – personisks; deputāte Aiga
Jostsone, neierašanās iemesls nav paziņots; deputāts Kristaps Krapauskis, neierašanās iemesls –
aizņemts pamatdarbā; deputāte Sintija Liekniņa, neierašanās iemesls – aizņemta pamatdarbā;
deputāte Inita Sabule, neierašanās iemesls – personisks; deputāts Andris Smilga, neierašanās
iemesls – aizņemts pamatdarbā; deputāts Aigars Vernis, neierašanās iemesls – aizņemts
pamatdarbā.
Sēdes vadītāja ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar trim jautājumiem - par
atkritumu apsaimniekošanu Auces novadā, par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldības izglītības
iestādēm, par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Bēnes pagasta pārvaldes vadītāju uz pušu
vienošanās pamata - , kā pirmo darba kārtībā iekļaujot jautājumu par atkritumu apsaimniekošanu
Auces novadā.
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, deputāti apstiprina izmaiņas
izsludinātajā darba kārtībā.
Darba kārtība:
1. Par atkritumu apsaimniekošanu Auces novadā.
2. Par saistošo noteikumu „Grozījums Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
3. Par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā.
4. Par Interešu izglītības programmām 2020./2021. mācību gadā.
5. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” turpmāko īstenošanu.
6. Par Auces novada domes nolikuma “Grozījumi Auces novada domes 2018.gada 24.janvāra
nolikumā “Auces novada domes un pašvaldības iestāžu darbinieku darba atlīdzības
nolikums” apstiprināšanu.
7. Par zemākās mēneša darba algas likmes apstiprināšanu no pašvaldības budžeta finansētajiem
vispārējās, profesionālās ievirzes un pirmsskolas izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem.
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Atpūtnieki”, Ukru
pagasts, Auces novads.
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10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Osīšu Dārziņi”,
Lielauces pagasts, Auces novads.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ezeriņķi”, Īles
pagasts, Auces novads.
12. Par nekustamā īpašuma “Liekņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma “Liekņukrogs” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma “Sniķerieši”, Ukru pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma “Brieži” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma “Akmenīši” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma “Skola”, Ukru pagasts, Auces novads, atsavināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma “Meldri”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu.
19. Par Auces novada domes 2020. gada 27. maija lēmuma Nr. 142 precizēšanu.
20. Par noteikumu “Kārtība, kādā Auces novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu
nevalstiskām organizācijām” apstiprināšanu.
21. Par galvojuma sniegšanu SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.
22. Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances.
23. Par Auces teritorijas labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības uzskaites
un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances.
24. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Auces novada pašvaldības 2020.gada budžetu””
apstiprināšanu.
25. Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm.
26. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Bēnes pagasta pārvaldes vadītāju uz pušu
vienošanās pamata.
1.§
Par atkritumu apsaimniekošanu Auces novadā
(ziņo: G.Šēfers, N.Bertmanis, V.Markava; G.Kaminskis, G.Freimanis, Ģ.Ante, V.Keršus)
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks G.Šēfers informē par pakalpojuma sniedzējam –
atkritumu apsaimniekotājam SIA ''Eco Baltia vide'' uzdotajiem jautājumiem par atkritumu
apsaimniekošanu Auces novadā.
SIA ''Eco Baltia vide'' Zemgales filiāles vadītājs Nauris Bertmanis un Klientu apkalpošanas
nodaļas vadītāja Vita Markava sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.
Deputāti un SIA ''Eco Baltia vide'' pārstāvji debatē par atkritumu apsaimniekošanas problēmām
novadā.
2.§
Par saistošo noteikumu „Grozījums Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
(ziņo: V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 237 „Par saistošo noteikumu „Grozījums Auces novada pašvaldības
2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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3.§
Par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā
(ziņo: R.Broks; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 238 „Par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā”.
Lēmums pievienots protokolam.
4.§
Par Interešu izglītības programmām 2020./2021. mācību gadā
(ziņo: V.Zvirbule; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 239 „Par Interešu izglītības programmām 2020./2021. mācību gadā”.
Lēmums pievienots protokolam.
5.§
Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs” turpmāko īstenošanu
(ziņo: V.Zvirbule; I.Špela, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 240 „Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” turpmāko īstenošanu”. Lēmums pievienots protokolam.
6.§
Par Auces novada domes nolikuma “Grozījumi Auces novada domes
2018.gada 24.janvāra nolikumā “Auces novada domes un pašvaldības
iestāžu darbinieku darba atlīdzības nolikums” apstiprināšanu
(ziņo: V.Zvirbule; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 241 „Par Auces novada domes nolikuma “Grozījumi Auces novada domes
2018.gada 24.janvāra nolikumā “Auces novada domes un pašvaldības iestāžu darbinieku darba
atlīdzības nolikums” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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7.§
Par zemākās mēneša darba algas likmes apstiprināšanu no
pašvaldības budžeta finansētajiem vispārējās, profesionālās ievirzes
un pirmsskolas izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem
(ziņo: V.Zvirbule; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 242 „Par zemākās mēneša darba algas likmes apstiprināšanu no
pašvaldības budžeta finansētajiem vispārējās, profesionālās ievirzes un pirmsskolas izglītības
pedagoģiskajiem darbiniekiem”. Lēmums pievienots protokolam.
8.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 243 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
9.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam “Atpūtnieki”, Ukru pagasts, Auces novads
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 244 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
“Atpūtnieki”, Ukru pagasts, Auces novads”. Lēmums pievienots protokolam.
10.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam “Osīšu Dārziņi”, Lielauces pagasts, Auces novads
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 245 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
“Osīšu Dārziņi”, Lielauces pagasts, Auces novads”. Lēmums pievienots protokolam.
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11.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam “Ezeriņķi”, Īles pagasts, Auces novads
(ziņo: G.Memmēns; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 246 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
“Ezeriņķi”, Īles pagasts, Auces novads”. Lēmums pievienots protokolam.
12.§
Par nekustamā īpašuma “Liekņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 247 „Par nekustamā īpašuma “Liekņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
13.§
Par nekustamā īpašuma “Liekņukrogs” izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 248 „Par nekustamā īpašuma “Liekņukrogs” izsoles rezultātu
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
14.§
Par nekustamā īpašuma “Sniķerieši”, Ukru pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 249 „Par nekustamā īpašuma “Sniķerieši”, Ukru pagasts, Auces novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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15.§
Par nekustamā īpašuma “Brieži” izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 250 „Par nekustamā īpašuma “Brieži” izsoles rezultātu apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
16.§
Par nekustamā īpašuma “Akmenīši” izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 251 „Par nekustamā īpašuma “Akmenīši” izsoles rezultātu apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
17.§
Par nekustamā īpašuma “Skola”, Ukru pagasts, Auces novads, atsavināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 252 „Par nekustamā īpašuma “Skola”, Ukru pagasts, Auces novads,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
18.§
Par nekustamā īpašuma “Meldri”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 253 „Par nekustamā īpašuma “Meldri”, Bēnes pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

19.§
Par Auces novada domes 2020. gada 27. maija lēmuma Nr. 142 precizēšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr. 254 „Par Auces novada domes 2020. gada 27. maija lēmuma Nr. 142
precizēšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par noteikumu “Kārtība, kādā Auces novada pašvaldība sniedz
finansiālu atbalstu nevalstiskām organizācijām” apstiprināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 255 „Par noteikumu “Kārtība, kādā Auces novada pašvaldība sniedz
finansiālu atbalstu nevalstiskām organizācijām” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
21.§
Par galvojuma sniegšanu SIA “Auces komunālie pakalpojumi”
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 256 „Par galvojuma sniegšanu SIA “Auces komunālie pakalpojumi””.
Lēmums pievienots protokolam.

22.§
Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 257 „Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu
noņemšanu no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances”.
Lēmums pievienots protokolam.
23.§
Par Auces teritorijas labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu
no grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr. 258 „Par Auces teritorijas labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances”. Lēmums pievienots
protokolam.
24.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Auces novada
pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 259 „Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Auces novada pašvaldības 2020.gada
budžetu”” apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

25.§
Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm
(ziņo: V.Zvirbule; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 260 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm”.
Lēmums pievienots protokolam.
26.§
Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar
Bēnes pagasta pārvaldes vadītāju uz pušu vienošanās pamata
(ziņo: I.Gorskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 261 „Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Bēnes pagasta pārvaldes
vadītāju uz pušu vienošanās pamata”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.10.
Sēdes vadītāja
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
2020.gada 23.septembrī

Nr. 237
(prot.Nr.12, 2.§)

Par saistošo noteikumu „Grozījums Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1. un 27.punktu un
24.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Auces novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījums Auces
novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības
nolikums”” (lēmuma pielikumā).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas zināšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2020.gada 23.septembra lēmumu Nr.237
(prot. Nr. 12, 2.§)

Auces novada pašvaldības 2020.gada 23.septembra
Saistošie noteikumi Nr. 9

“Grozījums Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Auces
novada pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi, šādu grozījumu:
Papildināt Saistošo noteikumu 13.punktu ar 13.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.13. apstiprina visa veida iekšējos normatīvos aktus.”.

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

Auces novada pašvaldības 2020.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 9
„Grozījums Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Norādāmā informācija
Konstatēts, ka pašvaldības nolikumā ir nepieciešams
precizēt domes priekšsēdētāja pilnvaru apjomu,
papildinot nolikumā noteikto domes priekšsēdētāja
pilnvaru apjomu ar tiesībām apstiprināt visa veida
iekšējos normatīvos aktus.
Saistošie noteikumi paredz papildināt Auces novada
pašvaldības nolikumā noteikto domes priekšsēdētāja
pilnvaru apjomu, papildinot nolikumā noteikto domes
priekšsēdētāja pilnvaru apjomu ar tiesībām apstiprināt
visa veida iekšējos normatīvos aktus.
Nav ietekmes

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību (mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav ietekmes

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas

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
2020.gada 23.septembrī

Nr. 238
(prot.Nr.12, 3.§)

Par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā
2020. gada 10. jūnijā Saeimā tika pieņemts Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums (turpmāk – Likums), kurš stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā. Likuma pielikuma:
Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības 16. punkts
nosaka, ka Auces pilsēta, Bēnes pagasts, Īles pagasts, Lielauces pagasts, Ukru pagasts, Vecauces
pagasts un Vītiņu pagasts iekļaujami Dobeles novadā.
Auces novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) ieskatā, iepriekš minētā tiesību norma
skar Auces novada pašvaldību un prettiesiski ierobežo Pašvaldības tiesības, tādēļ tā neatbilst
Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam “Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.”,
2.pantam “Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.” un 101.pantam “Ikvienam
Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā,
kā arī pildīt valsts dienestu. Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības
pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi
uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību
darba valoda ir latviešu valoda.”, kā arī Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. un
5.pantam “Vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas
konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir
likumīgi atļauts”.
Ar Tiesību normu Auces novads ir prettiesiski pievienots Dobeles novadam. Likums,
ciktāl tas skar pašvaldību, nav pieņemts Satversmē noteiktajā kārtībā un tas neatbilst
subsidiaritātes principam (publiskās varas pienākumus pēc iespējas realizē tā vara, kas atrodas
vistuvāk personai un spēj nodrošināt pienākumu efektīvu īstenošanu zemākā pārvaldes līmenī).
Pašvaldība uzskata, ka Likums pieņemts nepienācīgi konsultējoties ar pašvaldību.
Pašvaldība norāda, ka konsultācijas ar iedzīvotājiem nav notikušas.
Pašvaldība 2019.gada 10.jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 186 “Par iedzīvotāju aptaujas
organizēšanu” (protokols Nr. 6, 1.§). Saskaņā ar minēto lēmumu laika posmā no 2019.gada
17.jūnija līdz 2019.gada 12.jūlijam Auces novadā tika organizēta iedzīvotāju aptauja, lai
noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par iespējamo Auces novada pievienošanu citām
administratīvajām teritorijām.
Auces novada iedzīvotāji savu viedokli uz jautājumu “Vai Jūs esat par Auces novadu kā
patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju?” varēja paust, aizpildot aptaujas anketas
un balsojot Auces novada pašvaldības Vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Bēnes pagasta
pārvaldē, Lielauces pagasta pārvaldē, Ukru pagasta klientu apkalpošanas centrā, Īles pagasta
klientu apkalpošanas centrā un Vītiņu pagasta bibliotēkā.
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Kopumā aptaujā piedalījās 712 Auces novada pašvaldības iedzīvotāji jeb 10,28 % no
Auces novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, 697 Auces novada pašvaldības iedzīvotāji nobalsoja
“PAR” Auces novada saglabāšanu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju,
“PRET” Auces novada saglabāšanu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju
nobalsoja 13 novada iedzīvotāji, 2 balsošanas zīmes Aptaujas komisija atzina par nederīgām.
Aptaujas rezultāti pierāda pārliecinošu Auces novada iedzīvotāju vēlmi saglabāt Auces
novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju, proti, “PAR” novada
saglabāšanu nobalsoja 97,89 % no novada iedzīvotājiem, kuri piedalījās aptaujā.
Ņemot vērā aptaujā piedalījušos iedzīvotāju skaitu un apstākli, ka aptaujā piedalījās
dažādu sociālo grupu pārstāvji, iedzīvotāju, kuri piedalījās aptaujā, izteikto viedokli var attiecināt
uz lielāku iedzīvotāju skaitu, respektīvi aptaujas rezultātus var uzskatīt par visu Auces novada
iedzīvotāju izteikto gribu, tādēļ ir uzskatāms, ka “PAR” Auces novada, kā atsevišķas
administratīvās teritorijas saglabāšanu ir nobalsojuši 97,89 % no Auces novada iedzīvotājiem.
Pašvaldības ieskatā, iekļaujot Auces novadu Dobeles novadā un neņemot vērā Auces
novada iedzīvotāju viedokli par Auces novada saglabāšanu kā patstāvīgu administratīvo
teritoriju, ir pārkāpts jau iepriekš minētais Satversmes 2.pants. Satversmes 2. pants noteic, ka
Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Šajā Satversmes normā formulēts tautas
suverenitātes princips. Atbilstoši šim principam Latvijas tauta ir vienīgais valsts suverēnās varas
subjekts (Dišlers K. Konstitūcija un satversmes vara. Tieslietu ministrijas vēstnesis, 1921,
Nr. 1 - 3, 1. - 10. lpp.). Tāpēc tautai ir jāspēj ietekmēt lēmumu pieņemšanu valstī, proti, tās gribai
ir jābūt valsts varas avotam un valsts varas pamatā (Satversmes tiesas 2009. gada 19. maija
sprieduma lietā Nr. 2008-40-01 11. punkts). Tādējādi Latvijas tauta ir gan suverēnās varas avots,
gan suverēnās varas nesējs. Neveicot konsultācijas ar Auces novada iedzīvotājiem un neņemot
vērā novada iedzīvotāju viedokli par novada saglabāšanu, iedzīvotājiem tiek liegta spēja
ietekmēt lēmumu pieņemšanu valstī un tiek ignorēta iedzīvotāju griba. Šāda rīcība rada sekas, ka
iedzīvotāju griba vairs nav valsts varas avots un tā arī nav valsts varas pamatā. Līdz ar to tiek
pārkāpts Satversmes 2.pants.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Pašvaldības domes 2019. gada
11. septembra lēmumu Nr. 266 “Par teritoriālās reformas modeļa virzību un Auces novada
administratīvās teritorijas saglabāšanu”, ar kuru tika nolemts aicināt Latvijas Republikas Saeimu
(tās frakcijas), Latvijas Valsts Prezidentu, LR Ministru kabinetu nepieļaut Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas sasteigti izstrādātā, nepamatotā teritoriālās reformas modeļa
virzību un saglabāt Auces novadu kā pastāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju,
Pašvaldības domes 2019.gada 11.decembra lēmumu Nr. 371 “Par likumprojektu “Administratīvo
teritoriju un apdzīvotu vietu likums””, ar kuru tika nolemts neatbalstīt likumprojektu
“Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums” esošajā redakcijā, aicināt Saeimas
Administratīvi teritoriālās reformas komisiju izskatīt un izvērtēt jautājumu par Auces novada kā
patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu, turpinot darbu pie
administratīvi teritoriālās reformas, sākot ar apriņķa mēroga valsts un pašvaldību funkcionālo
reformu, tai skaitā atsevišķu valsts un pašvaldību funkciju deleģēšanu apriņķiem, kā arī vietējo
pašvaldību sadarbību apriņķa mērogā, kā arī vadoties no Valsts pārvaldes iekārtas likuma
10. panta, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un Satversmes tiesas
likuma 17. panta pirmās daļas 7. punktu un 19. pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Sagatavot un iesniegt Latvijas Republikas Satversmes tiesā pieteikumu par Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma Administratīvās teritorijas, to administratīvie
centri un teritoriālā iedalījuma vienības 16. punkta, ciktāl tas paredz Auces pilsētas, Bēnes
pagasta, Īles pagasta, Lielauces pagasta, Ukru pagasta, Vecauces pagasta un Vītiņu pagasta
iekļaušanu Dobeles novadā, atzīšanu par neatbilstošu Satversmei un Eiropas vietējo
pašvaldību hartai.

15

2.

Noteikt, ka pieteikuma Satversmes tiesai sagatavošanas laikā apstrīdamā tiesību norma un
augstāka juridiska spēka normas var tikt precizētas.

3.

Pilnvarot Auces novada domes priekšsēdētāju V. Keršus parakstīt pieteikumu Latvijas
Republikas Satversmes tiesai.

4.

Lēmuma izpildes organizāciju uzdot veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2020.gada 23.septembrī

Nr. 239
(prot.Nr.12, 4.§)

Par Interešu izglītības programmām 2020./2021. mācību gadā
Pamatojoties uz Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās komitejas
09.09.2020. sēdes (prot.Nr.9) un Finanšu komitejas 16.09.2020. sēdes (prot. Nr.9) lēmumiem,
Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Interešu izglītības programmas un atļaut valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēros
interešu izglītības pedagogiem Auces vidusskolā 2020./2021.mācību gadā īstenot sekojošas
interešu izglītības programmas:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Iesniegtās programmas
Keramikas pulciņš
Auces mazpulks
Dambretes pulciņš “Kauliņš”
Putnu vērošanas pulciņš
Sports 10.-12.kl. zēniem
Sports 8.-9.kl. zēniem
Sports 10.-12kl. meitenes
Sports 2.-3.kl. zēniem
Sports 4.-5..kl. zēniem
Sports 6.-7.kl.zēniem
Sports 7.-9.kl.meitenēm
Sports 4.-6.kl.meitenēm
Skolēnu līdzpārvalde ”Es piedalos”
Kokapstrādes pulciņš
1.-4.kl. koris
Vokālais ansamblis 1.-3. kl.
Vokālais ansamblis 6.kl.
8.-12.klašu jauktais koris “Tikai tā”
Praktiskās vācu valodas pulciņš “Valoda dara
stipru”(”Sprache macht stark”)

Stundu skaits
nedēļā
(līdz)
3
3
2
2
3
3
2
2
4
4
2
2
2
5
4
2
2
3
2
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20.
21.
22.
23.
24.

2.

Vizuālās mākslas pulciņš “Zīmētprieks”
Jauniešu pašizaugsmes programma”Award” 8.-12.kl.
Mūsdienu deju pulciņš”Kāpnes”
Vokālais ansamblis 8.kl.
Informātikas/ datorikas pulciņš 5.-8.kl.
Auces vidusskolā kopā

2
4
3
2
4
67

Apstiprināt Interešu izglītības programmas un atļaut valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēros
interešu izglītības pedagogiem Bēnes vidusskolā 2020./2021.mācību gadā īstenot sekojošas
interešu izglītības programmas:
Iesniegtās programmas

Nr.
p.k.

Stundu skaits
nedēļā
(līdz)
2

1.

Gidu pulciņš 5.-12.kl.

2.

Koris 1.-4.klašu

4

3.

Koris 5.- 9.klašu

4

4.

Kolektīvā muzicēšana

5

5.

Dramatiskais pulciņš 1.-12.kl.

5

6.

Tautisko deju pulciņš 5.-7.kl.

2

7.

Tautisko deju pulciņš 1.-4.kl.

1

8.

Tautisko deju pulciņš 8.-12.kl

2

8.

Sports 7.-12.kl. meitenes

2

9.

Sports (spēles) 7.-12.kl. zēni

3

10.

Orientēšanās 5.-12.kl.

3

Bēnes vidusskolā kopā
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LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
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LĒMUMS
Aucē
2020.gada 23.septembrī

Nr. 240
(prot.Nr.12, 5.§)

Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs” turpmāko īstenošanu
Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu “Par Eiropas Sociālā fonda
projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpmāko īstenošanu”,
konstatēja, ka:
Saskaņā ar Auces novada pašvaldības un Valsts izglītības attīstības aģentūras starpā
2017.gada 27.martā noslēgto Sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu,
Auces novada pašvaldība Auces novada vispārizglītojošajās skolās īsteno projektu
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
2020.gada 20.jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija
noteikumos Nr. 359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā
atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”, kas nosaka projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, turpmāk tekstā saukts arī – Projekts,
6.darbības pagarinājumu vēl par vienu pilnu mācību gadu - 2020./2021.mācību gadu.
Izvērtējot Projekta īstenošanas turpmāko lietderību, Auces novada dome konstatē, ka
Projektu 2020./2021.mācību gadā ir lietderīgi turpināt īstenot arī Auces novada pašvaldības
vispārizglītojošajās skolās.
Saskaņā ar Auces novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumu “Par līguma slēgšanu
ar Dobeles novada pašvaldību” un uz šī lēmuma pamata 2020.gada 2.janvārī Auces novada
pašvaldības un Dobeles novada Izglītības pārvaldes noslēgto līgumu Nr.6-38/2020-99, Dobeles
novada Izglītības pārvalde ir apņēmusies izpildīt vairākas Auces novada pašvaldībai noteiktās
funkcijas izglītības jomā.
Izvērtējot Projekta turpmākajai īstenošanai Auces novada vispārizglītojošajās skolās
nepieciešamo speciālistu piesaistes iespējas un to noslodzi, Auces novada dome atzīst, ka
lietderīgāk Projekta turpmāko īstenošanu uz uzsāktās sadarbības pamata ir uzticēt veikt Dobeles
novada Izglītības pārvaldei, papildinot noslēgtā līguma nosacījumus ar uzdevumu Dobeles
novada Izglītības pārvaldei nodrošināt Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Auces novada
vispārizglītojošajās skolās - Auces vidusskolā un Bēnes vidusskolā 2020./2021.mācību gadā
atbilstoši Auces novada pašvaldības un Valsts izglītības attīstības aģentūras starpā 2017.gada
27.martā noslēgtā Sadarbības līguma par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu
nosacījumiem.
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Vadoties no norādītā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
23. un 27.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Auces novada vispārizglītojošajās skolās 2020./2021.mācību gadā turpināt īstenot
Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”, papildinot 2020.gada 2.janvārī Auces novada pašvaldības un
Dobeles novada Izglītības pārvaldes starpā noslēgtā līguma Nr.6-38/2020-99 nosacījumus ar
uzdevumu Dobeles novada Izglītības pārvaldei nodrošināt Eiropas sociālā fonda projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu
Auces novada vispārizglītojošajās skolās - Auces vidusskolā un Bēnes vidusskolā
2020./2021.mācību gadā atbilstoši Auces novada pašvaldības un Valsts izglītības attīstības
aģentūras starpā 2017.gada 27.martā noslēgtā Sadarbības līguma par Eiropas Sociālā fonda
projekta īstenošanu nosacījumiem;
2. Lēmuma izpildi uzdot veikt Auces novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītājai Valdai Zvirbulei.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram Aldim
Lerham.
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LĒMUMS
Aucē
2020.gada 23.septembrī

Nr. 241
(prot.Nr.12, 6.§)

Par Auces novada domes nolikuma “Grozījumi Auces novada domes
2018.gada 24.janvāra nolikumā “Auces novada domes un pašvaldības
iestāžu darbinieku darba atlīdzības nolikums” apstiprināšanu
2020.gada 16.jūnijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 401 “Grozījumi
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi””. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem no 2020.gada 1.septembra tiek paaugstināta
pedagogu, atbalsta personāla un izglītības iestāžu vadītāju darba samaksa.
Lai nodrošinātu novada izglītības iestāžu vadītāju darba samaksas atbilstību Ministru
kabineta noteikumos noteiktajam, nepieciešams izdarīt grozījumus Auces novada domes
2018.gada 24.janvāra nolikumā “Auces novada domes un pašvaldības iestāžu darbinieku darba
atlīdzības nolikums””.
Izskatot iesniegto nolikuma projektu “Grozījumi Auces novada domes 2018.gada
24.janvāra nolikumā “Auces novada domes un pašvaldības iestāžu darbinieku darba atlīdzības
nolikums””, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru kabineta 2020.gada
16.jūnija noteikumu Nr.401 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr. 445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 1.4.apakšpunktu, ņemot vērā domes Finanšu komitejas
16.09.2020. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada domes nolikumu “Grozījumi Auces novada domes 2018.gada
24.janvāra nolikumā “Auces novada domes un pašvaldības iestāžu darbinieku darba
atlīdzības nolikums”” (lēmuma pielikumā).

2.

Noteikt, ka nolikums stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.
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APSTIPRINĀTS
ar Auces novada domes
2020.gada 23.septembra lēmumu Nr. 241
(prot.Nr. 12, 6 .§)

NOLIKUMS
“Grozījumi Auces novada domes 2018.gada 24.janvāra
nolikumā “Auces novada domes un pašvaldības iestāžu darbinieku
darba atlīdzības nolikums””
Izdarīt Auces novada domes 2018.gada 24.janvāra nolikumā „Auces novada domes un
pašvaldības iestāžu darbinieku darba atlīdzības nolikums”, turpmāk tekstā - nolikums, šādus
grozījumus:
1. Izteikt nolikuma 18.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.7. Pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” vadītāja mēneša amatalgas apmērs tiek noteikts
1153,00 euro apmērā;”.
2. Izteikt nolikuma 18.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.8. Pirmsskolas izglītības iestādes “Vecauce” vadītāja mēneša amatalgas apmērs tiek noteikts
1056,00 euro apmērā;”.
3. Izteikt nolikuma 18.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.9. Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja mēneša amatalgas apmērs tiek noteikts
1056,00 euro apmērā;”.
4. Izteikt nolikuma 18.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.10. Auces vidusskolas direktora mēneša amatalgas apmērs tiek noteikts 1917,00 euro
apmērā;”.
5. Izteikt nolikuma 18.11.apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.11. Bēnes vidusskolas direktora mēneša amatalgas apmērs tiek noteikts 1112,00 euro
apmērā;”.
6. Izteikt nolikuma 18.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.12. Auces mūzikas skolas direktora mēneša amatalgas apmērs tiek noteikts 1112,00 euro
apmērā;”.
7. Izteikt nolikuma 18.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.13. Bēnes mūzikas un mākslas skolas direktora mēneša amatalgas apmērs tiek noteikts
1056,00 euro apmērā;”.
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LĒMUMS
Aucē
2020.gada 23.septembrī

Nr. 242
(prot.Nr.12, 7.§)

Par zemākās mēneša darba algas likmes apstiprināšanu no pašvaldības
budžeta finansētajiem vispārējās, profesionālās ievirzes un
pirmsskolas izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 8.punktu,
ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 16.jūnija noteikumus Nr.401 “Grozījumi Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 ”Pedagogu darba samaksas noteikumi”” un
Auces novada domes Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komitejas 2020.gada
9.septembra lēmumu un Finanšu komitejas 2020.gada 16.septembra lēmumu, Auces novada
dome NOLEMJ:
1. Ar 2020.gada 1.septembri noteikt no pašvaldības budžeta finansētajiem vispārējās,
profesionālās ievirzes un pirmsskolas izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem šādas zemākās
mēneša darba algas likmes:
1.1. Pedagogs – 790,00 euro par vienu amata likmi;
1.2.Metodiķis – 874,00 euro par vienu amata likmi.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Auces novada domes 2019.gada 25.septembra lēmumu Nr.273
(prot.Nr.11,7.§) “Par zemākās mēneša darba algas likmes apstiprināšanu no pašvaldības budžeta
finansētajiem vispārējās, profesionālās ievirzes un pirmsskolas izglītības pedagoģiskajiem
darbiniekiem”.
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LĒMUMS
Aucē
2020.gada 23.septembrī

Nr. 243
(prot.Nr.12, 8.§)

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 21.07.2020. vēstuli Nr.2-04-Z/390, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru Kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” III daļas 17.7.punktu un IV daļu, Auces novada dome NOLEMJ:
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai:
1) ar kadastra apzīmējumu 4605 016 0001 visā tās platībā platība – 0,42 ha - noliktavu apbūve
(NĪLM kods 1002);
2) ar kadastra apzīmējumu 4605 016 1601 visā tās platībā platība – 0,9743 ha - noliktavu
apbūve (NĪLM kods 1002).
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LĒMUMS
Aucē
2020.gada 23.septembrī

Nr. 244
(prot.Nr.12, 9.§)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam “Atpūtnieki”, Ukru pagasts, Auces novads
Auces novada dome ir izskatījusi zemes ierīkotājas Baibas Eglītes izgatavoto zemes
ierīcības projektu par zemes īpašuma “Atpūtnieki”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4690 004 0192, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 004 0331 sadalīšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Auces novada pašvaldības 2020.gada 31.augusta
Zemes ierīcības izstrādes nosacījumiem Nr.14.
Saskaņā ar Auces novada pašvaldības 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Auces
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
zemes īpašuma “Atpūtnieki”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4690 004 0192,
plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – lauku zemes (L1).
Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu trijās daļās:
1) zemes gabalam Nr.1 ar platību 7,82 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu “Atpūtnieki”, Ukru
pagasts, Auces novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101 (turpmāk tekstā –
NĪLM));
2) zemes gabalam Nr.2 ar platību 4,09 ha piešķirt nosaukumu “Virši”, Ukru pagasts, Auces
novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101;
3) zemes gabalam Nr.3 ar platību 2,18 ha piešķirt nosaukumu “Akācijas”, Ukru pagasts,
Auces novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.
Nekustamais īpašums īpašuma “Atpūtnieki”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4690 004 0192, pieder Auces novada pašvaldībai un sastāv no vienas zemes vienības ar
kopplatību 14,09 ha. Auces novada pašvaldības īpašuma tiesības reģistrētas Zemgales rajona
tiesā Ukru pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000568082.
Zemes ierīcības projekts zemes “Atpūtnieki”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4690 004 0192, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4690 004 0331 sadalīšanai un
priekšlikums par nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilst normatīvo aktu
prasībām.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Zemes ierīcības likuma 19.panta otrā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
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Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 28. punkts nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja
nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu; nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punkts paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma “Atpūtnieki”, Ukru pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 4690 004 0192, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4690 004 0331 sadalīšanai (Zemes ierīcības projektu izstrādājis zemes ierīkotāja Baiba Eglīte,
zemes ierīkotāja sertifikāts: sērija CA 004, izdots 11.10.2019., derīgs līdz 08.12.2020.).
2. Zemes vienībai Nr.1 ar platību 7,82 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu “Atpūtnieki”, Ukru
pagasts, Auces novads.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Nr.1 visā tā platībā (7,82 ha) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.
4. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 4,09 ha piešķirt nosaukumu “Virši”, Ukru pagasts, Auces
novads.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 visā tās platībā (4,09 ha) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.
6. Zemes vienībai Nr.3 ar platību 2,18 ha piešķirt nosaukumu “Akācijas”, Ukru pagasts, Auces
novads.
7. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.3 visā tās platībā (2,18 ha) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.
8. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus, saskaņā ar izstrādāto zemes
ierīcības projektu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: Atmodas
iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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LĒMUMS
Aucē
2020.gada 23.septembrī

Nr. 245
(prot.Nr.12, 10.§)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam “Osīšu Dārziņi”, Lielauces pagasts, Auces novads
Auces novada dome ir izskatījusi zemes ierīkotājas Baibas Eglītes izgatavoto zemes
ierīcības projektu par zemes īpašuma “Osīšu Dārziņi”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4676 004 0224, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4676 004 0224 sadalīšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Auces novada pašvaldības 2020.gada 19.augusta
Zemes ierīcības izstrādes nosacījumiem Nr.13.
Saskaņā ar Auces novada pašvaldības 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Auces
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
zemes īpašuma “Osīšu Dārziņi”, Lielauces pagasts, Auces novads, plānotā (atļautā) izmantošana
noteikta – lauku zemes (L2).
Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemesgabalu divās daļās:
1) zemes gabalam Nr.1 ar platību 2,8580 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi “Osīšu
Dārziņi”, Lielauces pagasts, Auces novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods
0101 (turpmāk tekstā – NĪLM));
2) zemes gabalam Nr.2 ar platību 1,5141 ha piešķirt nosaukumu “Paegļi”, Lielauces pagasts,
Auces novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.
Nekustamais īpašums “Osīšu Dārziņi”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4676 004 0224, pieder Auces novada pašvaldībai un sastāv no vienas zemes vienības ar
kopplatību 4,3721 ha. Auces novada pašvaldības īpašuma tiesības reģistrētas Zemgales rajona
tiesā Lielauces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000552213.
Zemes ierīcības projekts zemes īpašuma “Osīšu Dārziņi”, Lielauces pagasts, Auces
novads, kadastra numurs 4676 004 0224, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4676 004 0224
sadalīšanai un priekšlikums par nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilst
normatīvo aktu prasībām.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Zemes ierīcības likuma 19.panta otrā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 28. punkts nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja
nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu; nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
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Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punkts paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma “Osīšu Dārziņi”, Lielauces pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 4676 004 0224, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4676 004 0224 sadalīšanai (Zemes ierīcības projektu izstrādājis zemes ierīkotāja Baiba Eglīte,
zemes ierīkotāja sertifikāts: sērija CA Nr.0004, izdots 11.10.2019., derīgs līdz 08.12.2020.).
2. Zemes vienībai Nr.1 ar platību 2,8580 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu “Osīšu Dārziņi”,
Lielauces pagasts, Auces novads.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Nr.1 visā tā platībā (2,8580 ha) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.
4. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 1,5141 ha piešķirt nosaukumu “Paegļi”, Lielauces pagasts,
Auces novads.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 visā tās platībā (1,5141 ha)
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.
6. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus, saskaņā ar izstrādāto zemes
ierīcības projektu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: Atmodas
iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2020.gada 23.septembrī

Nr. 246
(prot.Nr.12, 11.§)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam “Ezeriņķi”, Īles pagasts, Auces novads
Auces novada dome ir izskatījusi zemes ierīkotājas Baibas Eglītes izgatavoto zemes
ierīcības projektu par zemes īpašuma “Ezeriņķi”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4664 003 0053, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4664 003 0054 sadalīšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Auces novada pašvaldības 2020.gada 14.augusta
Zemes ierīcības izstrādes nosacījumiem Nr.11.
Saskaņā ar Auces novada pašvaldības 29.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Auces
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
zemes īpašuma “Ezeriņķi”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4664 003 0053, plānotā
(atļautā) izmantošana noteikta – mežu teritorija (M).
Zemes ierīcības projektā izteikts priekšlikums sadalīt zemes vienību trijās daļās:
1) zemes gabalam Nr.1 ar platību 0,9 ha piešķirt nosaukumu “Ezerkalni”, Īles pagasts,
Auces novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201;
2) zemes gabalam Nr.2 ar platību 0,9 ha piešķirt nosaukumu “Ezerkrasti”, Īles pagasts,
Auces novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201;
3) zemes gabalam Nr.3 ar platību 8,8 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu “Ezeriņķi”, Īles
pagasts, Auces novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.
Nekustamais īpašums īpašuma “Ezeriņķi”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4664 003 0053, pieder [..] un sastāv no trim zemes vienībām ar kopplatību 24,1 ha. [..] īpašuma
tiesības reģistrētas Zemgales rajona tiesā Īles pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. [..].
Zemes ierīcības projekts zemes “Ezeriņķi”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4664 003 0053, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4664 003 0054, sadalīšanai un
priekšlikums par nosaukumu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilst normatīvo aktu
prasībām.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Zemes ierīcības likuma 19.panta otrā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 28. punkts nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība, ja
nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu; nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.
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Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punkts paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daļa.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma “Ezeriņķi”, Īles pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4664 003 0053, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4664 003 0054
sadalīšanai (Zemes ierīcības projektu izstrādājis zemes ierīkotāja Baiba Eglīte, zemes
ierīkotāja sertifikāts: sērija CA 004, izdots 11.10.2019., derīgs līdz 08.12.2020.).
2. Zemes gabalam Nr.1 ar platību 0,9 ha piešķirt nosaukumu “Ezerkalni”, Īles pagasts, Auces
novads.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Nr.1 visā tā platībā (0,9 ha) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.
4. Zemes vienībai Nr.2 ar platību 0,9 ha piešķirt nosaukumu “Ezerkrasti”, Īles pagasts, Auces
novads.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 visā tās platībā (0,9 ha) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.
6. Zemes vienībai Nr.3 ar platību 8,8 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu “Ezeriņķi”, Īles pagasts,
Auces novads.
7. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.3 visā tās platībā (8,8 ha) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.
8. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus, saskaņā ar izstrādāto zemes
ierīcības projektu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (pasta adrese: Atmodas
iela 19, Jelgava, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2020.gada 23.septembrī

Nr. 247
(prot.Nr.12, 12.§)

Par nekustamā īpašuma “Liekņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un
noslēgto pirkuma līgumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Liekņi”,
Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 001 0193, 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) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, tādēļ
pirmpirkuma tiesīgajai personai [..], atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
14.panta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu “Liekņi”, Bēnes pagasts, Auces
novads, par izsoles sākumcenu;
5) [..] 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas ir noslēgusi pirkuma līgumu, pirkuma
līgumā apņemoties divu mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, kā to paredz
izsoles noteikumi, samaksāt pirkuma maksu pilnā apmērā,
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 “Liekņi”, Bēnes pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu “Liekņi”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 001 0193, pirmpirkuma
tiesīgajai personai [..], par cenu 147 000 EUR (viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši eiro).

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
2020.gada 23.septembrī

Nr. 248
(prot.Nr.12, 13.§)

Par nekustamā īpašuma “Liekņukrogs” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un
noslēgto pirkuma līgumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Liekņukrogs”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 001 0194, 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) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, tādēļ
pirmpirkuma tiesīgajai personai [..], atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
14.panta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu “Liekņukrogs”, Bēnes pagasts,
Auces novads, par izsoles sākumcenu;
5) [..] 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas ir noslēgusi pirkuma līgumu, pirkuma
līgumā apņemoties divu mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, kā to paredz
izsoles noteikumi, samaksāt pirkuma maksu pilnā apmērā,
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 “Liekņukrogs”, Bēnes
pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu “Liekņukrogs”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4650 001 0194, pirmpirkuma tiesīgajai personai [..], par cenu 31 000 EUR (trīsdesmit viens
tūkstotis eiro).

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
2020.gada 23.septembrī

Nr. 249
(prot.Nr.12, 14.§)

Par nekustamā īpašuma “Sniķerieši”, Ukru pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Izskatot Auces novada domes izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un tam
pievienotos dokumentus par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Sniķerieši”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4690 002 0086, 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 34.pantu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2020.gada 18.augustā notikušās izsoles protokolu un Auces novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Sniķerieši”, Ukru pagasts, Auces novads, izsoles rezultātu –
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Sniķerieši”, Ukru pagasts,
Auces novads, kas sastāv no vienas neapbūvētas, lauksaimniecībā izmantojamas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4690 002 0086, kopplatība 7,73 ha, mantas nosolītājam – [..], - par tā
nosolīto un samaksāto pirkuma maksu 44 000 EUR (četrdesmit četri tūkstoši eiro).

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
2020.gada 23.septembrī

Nr. 250
(prot.Nr.12, 15.§)

Par nekustamā īpašuma “Brieži” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un
noslēgto pirkuma līgumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Brieži”,
Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 004 0110, 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 tikai viens pirmpirkuma tiesību
izmantošanas pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības – nekustamā īpašuma
“Rutki”, Bēnes pagasts, Auces novads, īpašnieka [..];
4) [..] 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas ir noslēdzis pirkuma līgumu, pirkuma
līgumā apņemoties trīs mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, kā to paredz izsoles
noteikumi, samaksāt pirkuma maksu pilnā apmērā,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. un 34.pantu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Brieži”, Bēnes pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu “Brieži”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 004 0110, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 004 0110, kopējā platība 4,8 ha, tai skaitā
meža zeme 4,79 ha, un uz tās atrodošās mežaudze 4,79 ha platībā, pirmpirkuma tiesīgajai
personai [..] par cenu 14 200 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti eiro).

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
2020.gada 23.septembrī

Nr. 251
(prot.Nr.12, 16.§)

Par nekustamā īpašuma “Akmenīši” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un
2020.gada 19.augustā noslēgto pirkuma līgumu par Auces novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Akmenīši”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4690 004 0251,
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) izsludinātajā izsoles pieteikšanās termiņā nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks, tādēļ
pirmpirkuma tiesīgajai personai [..], atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
14.panta nosacījumiem, ir piedāvāts iegūt nekustamo īpašumu “Akmenīši”, Ukru pagasts, Auces
novads, par izsoles sākumcenu;
5) [..] 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas ir noslēgusi pirkuma līgumu, pirkuma
līgumā apņemoties divu mēnešu laikā no izsoles dienas, kā to paredz izsoles noteikumi, samaksāt
pirkuma maksu pilnā apmērā,
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 “Akmenīši”, Ukru pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu – atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu “Akmenīši”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4690 004 0251, kas sastāv
no vienas neapbūvētas, lauksaimniecībā izmantojamas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4690 004 0317, 3,74 ha platībā, pirmpirkuma tiesīgajai personai [..] par cenu 6000 EUR (seši
tūkstoši eiro).

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
2020.gada 23.septembrī

Nr. 252
(prot.Nr.12, 17.§)

Par nekustamā īpašuma “Skola”, Ukru pagasts, Auces novads, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu nodot
atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Skola”, Ukru pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 4690 004 0236.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu “Skola”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4690 004 0236, Ukru pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000524754.
Nekustamais īpašums “Skola”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4690 004 0236, kas sastāv no divām nedzīvojamām ēkām, kadastra apzīmējumi
4690 004 0236 001 un 4690 004 0236 002, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
4690 004 0236, platība 1,6525 ha, pašreiz netiek izmantots un nav nepieciešams Auces novada
pašvaldības funkciju izpildei.
Ņemot vērā iepriekš norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama nekustamā īpašuma
atsavināšana.
Saskaņā ar 2020.gada 14.augustā veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu, ko
veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma “Skola”, Ukru pagasts, Auces novads, tirgus
vērtība ir noteikta 20000 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) apmērā.
Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu
un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Skola”,
Ukru pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4690 004 0236, kas sastāv no divām
nedzīvojamām ēkām, kadastra apzīmējumi 4690 004 0236 001 un 4690 004 0236 002, un zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 4690 004 0236, platība 1,6525 ha, pārdodot to atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Skola”, Ukru pagasts, Auces novads, izsoles
noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 20000 EUR (divdesmit
tūkstoši eiro) apmērā.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Skola”, Ukru pagasts, Auces novads, izsoles komisiju
šādā sastāvā:
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3.1.
3.2.
-

izsoles komisijas priekšsēdētājs –
Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs;
izsoles komisijas locekļi:
Auces novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis;
Auces novada pašvaldības iepirkuma speciāliste Ingrida Kalve.

4. Publicēt sludinājumu par nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma “Skola”, Ukru pagasts,
Auces novads, izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Auces novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.auce.lv un pēc iespējas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Auces Novada
Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2020.gada 23.septembra lēmumu Nr. 252
(prot. Nr.12, 17.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
“Skola”, Ukru pagasts, Auces novads,

IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas reglamentē
valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Skola”, Ukru pagasts,
Auces novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību, ciktāl to neregulē
Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā, Jelgavas ielā 1, Aucē,
Auces novadā, (2.stāvā – zālē) 2020.gada 3.novembrī plkst. 10.00.
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums “Skola”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra
numurs 4690 004 0236, kas sastāv no divām nedzīvojamām ēkām, kadastra apzīmējumi
4690 004 0236 001 un 4690 004 0236 002, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
4690 004 0236, platība 1,6525 ha.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – eiro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 20000 EUR (divdesmit tūkstoši eiro).
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu mēnešu laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā,
notiek Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Jelgavas
ielā 1, Aucē, Auces novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no 2020.gada 2.oktobra līdz 2020.gada
2.novembrim plkst. 12.00.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
1)
Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
- Iesniegums par pieteikšanos izsolei;
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attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds
nepieciešams;
- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības
tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.
- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu vai
personālsabiedrību, izsoles komisija ir tiesīga papildus pieprasīt no juridiskās personas vai
personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu vai
personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles
dienas) un apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju
(amatpersonu) kompetences apjomu.
2) Fiziskai personai:
- Iesniegums par pieteikšanos izsolei;
pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.2.2. jāuzrāda :
1)
Juridiskai personai :
- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā
īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2)
Fiziskai personai :
- personu apliecinošs dokuments;
- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā
īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3. Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams Auces novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr. 90009116331, norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
AS Citadele banka, PARXLV2X, konta Nr.LV40PARX0012447740001,
ar norādi "izsoles nodrošinājums Skola".
4. Izsoles norises procedūra
4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti
un Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Izsoles solis ir noteikts 500 EUR apmērā.
4.6. Izsoles vadītājs izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā izsauc katru izsoles
dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas
atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina.
4.7. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
4.9. Izsoles uzvarētājam divu mēnešu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas
dienas ir jāparaksta pirkuma līgums.
4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā
īpašuma izpirkšanu.
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4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstoties par iepazīšanos ar Noteikumus, apņemas ievērot
visus Noteikumos minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus
un gaitu.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2020.gada 23.septembrī

Nr. 253
(prot.Nr.12, 18.§)

Par nekustamā īpašuma “Meldri”, Bēnes pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu nodot
atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Meldri”, Bēnes pagasts,
Auces novads, kadastra numurs 4650 002 0145.
Izskatot ierosinājumu, dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Meldri”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 002 0145, kas sastāv no vienas
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 002 0144, kopplatība 5,76 ha, tai
skaitā 3,88 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, meža zeme 1,4 ha platībā un uz tās atrodošās
mežaudze 1,4 ha platībā, par ko Bēnes pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums
Nr. 100000601076 un izsniegta Zemesgrāmatu apliecība.
Norādītais īpašums pašreiz ir nodots nomā un nav nepieciešams Auces novada
pašvaldībai tās patstāvīgo funkciju izpildei.
Ņemot vērā norādītos apstākļus, lai lietderīgāk apsaimniekotu pašvaldības nekustamo
īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama šī nekustamā īpašuma atsavināšana.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma 2020.gada 14.augustā veikto tirgus novērtējumu, ko
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma
vērtēšanas standartiem veikusi sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma
vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76) un 2020.gada 15.septembrī veikusi
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle “Meža
konsultāciju pakalpojumu centrs”, nekustamā īpašuma „Meldri”, Bēnes pagasts, Auces novads,
tirgus vērtība ir noteikta 20 707 EUR (divdesmit tūkstoši septiņi simti septiņi eiro) apmērā.
Nekustamā īpašuma „Meldri”, Bēnes pagasts, Auces novads, pirmpirkuma tiesības,
saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.2pantu, ir nekustamā īpašuma
pašreizējam nomniekam, kas ņemams vērā, rīkojot izsoli.
Ņemot vērā norādītos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un
Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Meldri”,
Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 002 0145, kas sastāv no vienas neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4650 002 0144, kopplatība 5,76 ha, tai skaitā 3,88 ha
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, meža zeme 1,4 ha platībā un uz tās atrodošās mežaudze
1,4 ha platībā, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
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2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meldri”, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles
noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 20 707 EUR (divdesmit
tūkstoši septiņi simti septiņi eiro).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Meldri”, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoles komisiju
šādā sastāvā:
3.1. izsoles komisijas priekšsēdētājs –
- Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs;
3.2. izsoles komisijas locekļi:
- Auces novada pašvaldības jurists Ivars Gorskis;
- Auces novada pašvaldības iepirkuma speciāliste Ingrida Kalve.
4. Publicēt sludinājumu par Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Meldri”, Bēnes pagasts, Auces novads, izsoli Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.auce.lv, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un pēc iespējas pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Auces Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2020.gada 23.septembra lēmumu Nr. 253
(prot. Nr.12, 18.§)
Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Meldri”, Bēnes pagasts, Auces novads,
IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kuri reglamentē
valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Meldri”, Bēnes
pagasts, Auces novads, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību,
ciktāl to neregulē spēkā esošie normatīvie akti.
1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces
novadā, (2.stāvā – zālē), 2020.gada 3.novembrī plkst. 10.15.
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2. Informācija par izsoles priekšmetu
Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Meldri”, Bēnes pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4650 002 0145, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4650 002 0144, kopplatība 5,76 ha, tai skaitā 3,88 ha
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, meža zeme 1,4 ha platībā un uz tās atrodošās
mežaudze 1,4 ha platībā.
Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – eiro 100 %.
Nosacītā sākumcena – 20 707 EUR (divdesmit tūkstoši septiņi simti septiņi eiro).
Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu mēnešu laikā no izsoles dienas.

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā, notiek
Auces Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Jelgavas
ielā 1, Aucē, Auces novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no 2020.gada 2.oktobra līdz
2020.gada 2.novembrim plkst. 12.00.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.2. jāiesniedz :
1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
- iesniegums par pieteikšanos izsolei ar apliecinājumu par atbilstību likuma “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem;
- attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds
nepieciešams;

43

- attiecīgās institūcijas pilnvarojums, ja personu pārstāv pārstāvis, kura pārstāvības
tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā;
- ja publiskajās datubāzēs nevar iegūt informāciju par attiecīgo juridisko personu
vai personālsabiedrību, izsoles komisija ir tiesīga papildus pieprasīt no juridiskās
personas vai personālsabiedrības valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo
juridisko personu vai personālsabiedrību (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk
par sešām nedēļām no izsoles dienas) un apliecinātu spēkā esošu statūtu (līguma)
norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences
apjomu.
2) Fiziskai personai:
- iesniegums par pieteikšanos izsolē ar apliecinājumu par atbilstību likuma “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta nosacījumiem;
- pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.2.2.
jāuzrāda :
1) Juridiskai personai :
- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2) Fiziskai personai :
- personu apliecinošs dokuments;
- kvīts par iemaksāto izsoles nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3. Izsoles nodrošinājums ir iemaksājams Auces novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.90009116331, norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
AS Citadele banka, PARXLV2X, konta Nr.LV40PARX0012447740001,
ar norādi "izsoles nodrošinājums “Meldri”".
4. Izsoles norises procedūra
4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti un
Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Izsoles solis ir noteikts 1000 EUR apmērā.
4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles
dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas
atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina.
4.7. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.8. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
4.9. Izsoles uzvarētājam divu mēnešu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.10. Izsoles uzvarētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas
ir jāparaksta pirkuma līgums.
4.11. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu, atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas vai līguma parakstīšanas, vai gadījumā, ja tiek konstatēts, ka izsoles
uzvarētājs neatbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1panta
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nosacījumiem, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības uz nosolītā
īpašuma izpirkšanu.
4.12. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises.
5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos
minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē, starp tā dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un
gaitu.
6. Pirmpirkuma tiesības
6.1. Nekustamā īpašuma „Meldri”, Bēnes pagasts, Auces novads, pirmpirkuma tiesības,
saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.2pantu, ir nekustamā
īpašuma pašreizējam nomniekam.
6.2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta pirmo daļu, ja
izsludinātajā termiņā tiks saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no
personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības, tā varēs iegūt nekustamo īpašumu par izsolē
nosolīto augstāko cenu. Šai personai šādā gadījumā 10 dienu laikā no izsoles rezultātu
paziņošanas dienas jāpaziņo Auces novada pašvaldībai par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu, jānoslēdz pirkuma līgums, bet divu mēnešu laikā no izsoles rezultātu
paziņošanas dienas jāsamaksā augstākā nosolītā cena.

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
2020.gada 23.septembrī

Nr. 254
(prot.Nr.12, 19.§)

Par Auces novada domes 2020. gada 27. maija lēmuma Nr. 142 precizēšanu
Ievērojot radušās izmaiņas projekta Nr. LLI-425 “Development of Multifunctional
Centers as Driver for Social Inclusion and Development of Local Community/Daudzfunkcionālo
centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība” īstenošanas
gaitā un realizācijas termiņos, kas no sākotnēji plānotā projekta realizācijas termiņa – 2020.gads,
ir mainījušās uz – 2020. un 2021.gads, ir nepieciešams pārskatīt arī projekta līdzfinansēšanas
laika grafiku, tādēļ ir nepieciešams arī atbilstoši precizēt Auces novada domes 2020. gada
27. maija lēmumu Nr.142 “Par Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020. gadam projekta Nr. LLI-425 īstenošanai nepieciešamā priekšfinansējuma
nodrošināšanu un aizņēmuma ņemšanu priekšfinansējuma nodrošināšanai”.
Vadoties no norādītā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes
(16.09.2020.) lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
Precizēt Auces novada domes 2020. gada 27. maija sēdes lēmumu Nr.142 “Par Latvijas un
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-425 īstenošanai
nepieciešamā priekšfinansējuma nodrošināšanu un aizņēmuma ņemšanu priekšfinansējuma
nodrošināšanai” lemjošās daļas 1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“1. Projekta Nr. LLI-425 “Development of Multifunctional Centers as Driver for Social
Inclusion and Development of Local Community/ Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas
sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība”/”Octopus” īstenošanai nepieciešamo
priekšfinansējumu un līdzfinansēšanu 89 452,59 EUR apmērā nodrošināt no Auces novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem, lūdzot Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomi atļaut 2020. un 2021. gadā Auces novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu
Valsts kasē 74 062,16 EUR apmērā uz 5 gadiem ar Valsts kases noteikto kredīta procentu likmi
ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu šī projekta priekšfinansējuma un
līdzfinansējuma nodrošināšanai.”.

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
2020.gada 23.septembrī

Nr. 255
(prot.Nr.12, 20.§)

Par noteikumu “Kārtība, kādā Auces novada pašvaldība
sniedz finansiālu atbalstu nevalstiskām organizācijām” apstiprināšanu
Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmuma un noteikumu “Kārtība, kādā Auces
novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu nevalstiskām organizācijām” projektus,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5., 6. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu,
Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā Auces novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu
nevalstiskām organizācijām” (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
2020.gada 23.septembra lēmumu Nr.255
(prot.Nr.12, 20.§)

NOTEIKUMI
Aucē
2020.gada 23.septembrī

Nr.3

KĀRTĪBA, KĀDĀ AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA
SNIEDZ FINANSIĀLU ATBALSTU NEVALSTISKĀM ORGANIZĀCIJĀM
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu,
73.panta pirmās daļas 4.punktu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Auces novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība)
sniedz finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (biedrību, nodibinājumu un reliģisko
organizāciju) (turpmāk - NVO) darbības atbalstam. Noteikumu nosacījumi neattiecas uz kārtību,
kādā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO sabiedrībai nozīmīgu projektu realizācijai, kurus
NVO plāno realizēt par piesaistītiem līdzekļiem no dažādu fondu un atbalsta programmu
projektu konkursiem, kuru piešķiršanas kārtību regulē cits Auces novada domes apstiprināts
iekšējais normatīvais akts.
2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu
racionālu, efektīvu un uz konkrētu mērķi virzītu izlietošanu.
3. Auces novada dome (turpmāk - dome) kārtējam gadam savā budžetā nosaka NVO
paredzēto kopējo finanšu līdzekļu atbalsta summu, kas tiek noteikta ņemot vērā NVO atsevišķi
piešķirtās finansiālā atbalsta summas .
II. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi
4. Uz pašvaldības finansējuma saņemšanu var pretendēt NVO, kuru juridiskā adrese ir
reģistrēta Auces novada administratīvajā teritorijā vai kuras aktivitāšu īstenošana tiek realizēta
Auces novada administratīvajā teritorijā.
5. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts NVO, kuras:
5.1. paredz sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanu Auces novada administratīvajā
teritorijā;
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5.2. piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos pasākumos;
5.3. īsteno neformālas izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;
5.4. piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas;
5.5. veicina jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un karjeras izvēles iespējas;
5.6. veicina sportiskās aktivitātes;
5.7. veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos Auces novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā un popularizē zaļo novadu;
5.8. iesaista cilvēkus ar īpašām vajadzībām un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko
vidi;
5.9. veicina integrācijas procesus Auces novada pašvaldībā;
5.10. ir saistīti ar pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.
6. Finansējuma saņēmēja aktivitātēm galvenokārt jānotiek Auces novada administratīvajā
teritorijā un to ieguvējiem jābūt Auces novada iedzīvotājiem.
7. Pašvaldības finansējums netiek piešķirts:
7.1. pamatlīdzekļu iegādei;
7.2. nekustamā īpašuma iegādei;
7.3. pabalstiem vai citiem maksājumiem privātpersonām;
7.4. aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt peļņu;
7.5. politiskiem un reliģiskiem pasākumiem;
7.6. projektu konkursiem un projektu līdzfinansējumam;
7.7. jau notikušu projektu vai pasākumu apmaksai;
7.8. NVO, kura nav iesniegusi atskaiti par iepriekš saņemtā finansējuma izlietojumu;
7.9. NVO, kura sniegusi nepatiesas ziņas;
7.10. NVO, kurai ir nodokļu vai citu maksājumu parādi pret valsti vai pašvaldību;
7.11. NVO, kura Valsts ieņēmumu dienestā nav iesniegusi gada pārskatu par iepriekšējo
gadu;
7.12. NVO administrācijas un darbinieku atlīdzībai.
8. Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi, pašvaldība var piešķirt NVO dotācijas
noteikto pašvaldības funkciju veikšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. Pašvaldība NVO atbalstam noteikto mērķu realizēšanai var iznomāt un nodot
bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošās telpas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
III. Finansējuma piešķiršanas kārtība
10. Pieteikumu (1.pielikums) NVO pašvaldības finansējuma saņemšanai nākamajam gadam
iesniedz līdz tekošā gada 30.oktobrim, klātienē Klientu apkalpošanas centrā Jelgavas ielā 1,
Auce, Auces novads, vai pagastu pārvaldēs, vai elektroniski droši parakstītu nosūtot uz
elektronisko pastu dome@dome.auce.lv.
11. NVO atbild par sniegto ziņu patiesumu.
12. Pēc pieteikumu saņemšanas pašvaldības administrācijas apkopotā informācija tiek
iesniegta Finanšu komitejai jautājuma skatīšanai par pašvaldības budžetu nākamajam gadam.
Pēc domes lēmuma par pašvaldības budžetu nākamajam gadam spēkā stāšanās pašvaldības
administrācija nosūta NVO domes lēmuma norakstu ar aicinājumu slēgt līgumu, ja NVO ir
piešķirts finansiālais atbalsts. Finansējuma atteikuma gadījumā NVO tiek informēta par
atteikuma iemeslu.
13. Finansējuma pieprasījuma vērtēšanas un piešķiršanas kritēriji:
13.1. aktualitāte un atbilstība noteikumu 5. un 7. punktu nosacījumiem;
13.2. iespējamie finansējuma piešķiršanas rezultāti un ieguvumi Auces novadam un tā
iedzīvotājiem;

49

13.3. izdevumu pamatotība, pašu NVO ieguldījuma apjoms un pieprasītā finansējuma
apjoms.
14. Dome ir tiesīga atteikt, vai samazināt finansējuma piešķiršanu (attiecībā uz pieprasīto
apjomu) no pašvaldības budžeta līdzekļiem ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas.
15. Finansējums netiek pārskaitīts NVO, ja nav noslēgts līgums starp pašvaldību un NVO par
finansējuma piešķiršanu, finansējuma izlietojumu un izlietotā finansējuma atskaites iesniegšanas
kārtību.
16. Par saņemtā finansējuma izlietojumu NVO līgumā noteiktajā termiņā iesniedz atskaiti
pašvaldībai par finanšu līdzekļu izlietojumu (2.pielikums), pievienojot grāmatvedības
attaisnojošo dokumentu (līgumu, rēķinu, aktu u.c.) kopijas un aprakstu par finanšu atbalsta
saturisko piepildījumu, sasniegtajiem mērķiem (ne vairāk kā viena A4 lapa)
17. Ja NVO piešķirto finansējumu neizlieto pilnā apjomā, tad tai ir pienākums atmaksāt
pašvaldībai neizlietotā finansējuma daļu.
18. Ja NVO piešķirto finansējumu izlietojis neatbilstoši finansējuma pieteikumā norādītajam
mērķim, tad tai ir pienākums atmaksāt pašvaldībai mērķim neatbilstoši izlietotā finansējuma
daļu.
19. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no NVO par saņemtā finansējuma
izlietošanas gaitu, kā arī kontrolēt šī finansējuma izlietojuma atbilstību.
IV. Noslēguma jautājums
20. Noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas Auces novada domes sēdē.

Domes priekšsēdētāja
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1.pielikums
Noteikumiem “Kārtība, kādā Auces novada pašvaldība
sniedz finansiālu atbalstu nevalstiskām organizācijām”
Auces novada pašvaldībai
NVO PIETEIKUMS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI
1. Pieteicējas nevalstiskās organizācijas
nosaukums, reģistrācijas Nr.
2. Pieprasāmais finansējums kopā (EUR):
3. Organizācijas darbības mērķi (no statūtiem):
4. NVO pieredze – īsi raksturot!
5. Informācija par NVO
5.1. Nevalstiskās organizācijas vadītāja vārds,
uzvārds:
5.2. Nevalstiskās organizācijas bankas rekvizīti:
5.3. Nevalstiskās organizācijas juridiskā adrese,
tālrunis, elektroniskais pasts, mājaslapa (ja ir)
Pieprasāmais finansējums tiek lūgts šādu aktivitāšu īstenošanai:
Aktivitāte Nr. 1:
1. Plānotā aktivitāte
2. Finansējuma nepieciešamības pamatojums
3. Mērķauditorija
4. Iesaistīto dalībnieku skaits
5. Sasniedzamie rezultāti (3-5)
6. Plānotā finansējuma izdevumu tāme:
Izdevumu pozīcijas (jānorāda izdevumu mērķi un
pamatojums)
Administratīvie izdevumi

Izdevumi aktivitāšu realizācijai

1.
2.
…
KOPĀ:
Aktivitāte Nr. 2:
1. Plānotā aktivitāte
2. Finansējuma nepieciešamības pamatojums
3. Mērķauditorija
4. Iesaistīto dalībnieku skaits
5. Sasniedzamie rezultāti (3-5)

Pieprasāmais finansējums
no pašvaldības eiro
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7. Plānotā finansējuma izdevumu tāme:
Izdevumu pozīcijas (jānorāda izdevumu mērķi un
pamatojums)
Administratīvie izdevumi

Pieprasāmais finansējums
no pašvaldības eiro

Izdevumi aktivitāšu realizācijai

1.
2.
…
KOPĀ:
U.tt.
Ar savu parakstu apliecinu, ka pieteikumā sniegtā informācija atbilst patiesībai un pieprasītais
finansējums tiks izmantots atbilstoši pieteikumā norādītajam mērķim.
NVO vadītājs

Domes priekšsēdētāja

/Vārds, Uzvārds/

V. Keršus
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2.pielikums
Noteikumiem “Kārtība, kādā Auces novada pašvaldība
sniedz finansiālu atbalstu nevalstiskām organizācijām”
SAŅEMTĀ FINANSĒJUMA IZLIETOJUMA ATSKAITE
Saskaņā ar 202__.gada ___. _______________ finansēšanas lēmumu un noslēgto līgumu
_____________________________________________________________________________
(finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)
no ____. gada ____. ___________ līdz ___. gada __. _______ ir īstenojusi šādu aktivitāti
_____________________________________________________________________________
1. pieteikumā noteiktie mērķi un uzdevumi :
 Sasniegti pilnībā
 Sasniegti daļēji, jo____________________________________________________________
 Nav sasniegti, jo______________________________________________________________
2. Auces novada pašvaldības piešķirtie finanšu līdzekļi _______________ eiro ir izlietoti
sekojoši:
Nr.
p.
k.

Izmaksu apliecinošā dokumenta
nosaukums (maksājuma uzdevuma
nr., kases izdevumu ordera nr., ja
izmaksa veikta avansā - avansa
norēķina nr.)

Summa
(eiro)

Par ko maksāts

1.
2.
3.
Pavisam kopā izlietoti eiro______ (________________________________________________)
3. Pievienotas izmaksu apliecinošo dokumentu kopijas:
_____________________________________________________________________________
Apstiprinu, ka Auces novada pašvaldības pārskaitītie līdzekļi izlietoti atbilstoši normatīvajiem
aktiem un pieteikumā paredzētajiem mērķiem. Ar finansējuma saņemšanu dokumentācija tiks
saglabāta ____________________________________________________________________________
(finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)
5 gadus no šīs atskaites iesniegšanas Auces novada pašvaldībā.
_______________________________________
(finansējuma saņēmēja vārds, uzvārds)

_____________________
(paraksts)

202__. gada ____. _________________
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
2020.gada 23.septembrī

Nr. 256
(prot.Nr.12, 21.§)

Par galvojuma sniegšanu SIA “Auces komunālie pakalpojumi”
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un normatīviem aktiem atbilstošu ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Auces pilsētā, Auces novada pašvaldības izveidotajai
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, kurai saskaņā ar
Auces novada domes lēmumu un noslēgto līgumu ir deleģētas funkcijas sniegt ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumus Auces pilsētā, ir nepieciešams Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās
Nr. 5.3.1.0/17/I/015 ietvaros norēķināties ar būvdarbu veicēju PA “Igate un Vītols”. Minēto
saistību izpildei SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” nepieciešams īstermiņa
aizdevums Valsts kasē.
No SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” īstenotā Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda projekta fīdzfinansējuma daļas 1 551 470,00 EUR apmērā tiek ieturēti 10% 155 147,00 EUR līdz projektā izvirzītā sasniedzamā rādītāja sasniegšanai, proti,
481 kanalizācijai pieslēgto iedzīvotāju skaits.
Saistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamais finansējums pārsniedz uzņēmuma
finansiālās iespējas, tādēļ uzņēmumam ir nepieciešams ņemt aizdevumu Valsts kasē
155 147,00 EUR apmērā.
2020.gada 23.jūnijā spēkā stājās “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”,
kura Pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības,
iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras
pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu
vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk
– finanšu komisija) lēmums.
Ievērojot norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
1.punktu, 21.panta pirmās daļas 19. un 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 26.pantu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, Ministru
kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem
un galvojumiem” 14.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Auces, Dobeles un Tērvetes novada pašvaldību finanšu komisijai atļaut Auces novada
pašvaldībai sniegt galvojumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI”, reģ.Nr.45103000574, kurai Auces novada pašvaldība ir 100 % kapitāla
daļu turētāja, aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases 155 147,00 EUR apmērā, ar Valsts
kases noteikto procentu likmi no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās Nr. 5.3.1.0/17/I/015
īstenošanas izrietošo saistību pret būvdarbu veicēju PA “Igate un Vītols” izpildei.
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2. Pēc Auces, Dobeles un Tērvetes novada pašvaldību finanšu komisijas lēmuma saņemšanas
lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut Auces
novada pašvaldībai sniegt galvojumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “AUCES
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, reģ.Nr.45103000574, kurai Auces novada pašvaldība ir
100 % kapitāla daļu turētāja, aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases 155 147,00 EUR apmērā
no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
paplašināšana Auces aglomerācijas robežās Nr. 5.3.1.0/17/I/015 īstenošanas izrietošo saistību
pret būvdarbu veicēju PA “Igate un Vītols” izpildei.
3. Galvojumu garantēt ar pašvaldības budžetu.

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
2020.gada 23.septembrī

Nr. 257
(prot.Nr.12, 22.§)

Par Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu noņemšanu no
grāmatvedības uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs” un pamatojoties uz Auces novada pašvaldības izpilddirektora
vietnieka 2020.gada 7.septembra iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada
dome NOLEMJ:
3. Norakstīt Auces novada pašvaldības administrācijas pamatlīdzekļu materiālās vērtības, kas ir
nolietojušās un remonts nav ekonomiski izdevīgs:
1.1. Komplektācijas dators, monitors, upsis-datorprogramma, J1238726, iegādāts 2013.gadā,
bilances vērtība 0,00 euro (uzskaites vērtība 955,53 euro, uzkrātais nolietojums
955,53 euro);
1.2. Multifunkcionālais printeris TRIUPH Adler DC2128-7., J1238533, iegādāts 2010.gadā,
bilances vērtība 0,00 euro (uzskaites vērtība 597,42 euro, nolietojums 597,42 euro);
1.3. Nepārtrauktās barošanas bloks ORVALDI UPS 820VA, J1238561, iegādāts 2010.gadā,
bilances vērtība 0,00 euro (uzskaites vērtība 57,57 euro, nolietojums 57,57 euro);
1.4. Nepārtrauktās barošanas bloks ORVALDI UPS 820VA, J1238559, iegādāts 2010.gadā,
bilances vērtība 0,00 euro (uzskaites vērtība 57,57 euro, nolietojums 57,57 euro);
1.5. Nepārtrauktās barošanas bloks ORVALDI UPS 820VA , J1238560, iegādāts 2010.gadā,
bilances vērtība 0,00 euro (uzskaites vērtība 57,57 euro, nolietojums 57,57 euro);
1.6. Nepārtrauktās barošanas bloks ORVALDI UPS 820VA, J1238563, iegādāts 2010.gadā,
bilances vērtība 0,00 euro (uzskaites vērtība 57,57 euro, nolietojums 57,57 euro);
1.7. Portatīvais dators Vostro 1014 Windovws 7Pro, J1238570, iegādāts 2011.gadā, bilances
vērtība 0,00 euro ( uzskaites vērtība 873,86 euro, nolietojums 873,86 euro);
1.8. Printeris Brother DCP-8110DN, J1238674, iegādāts 2012.gadā, bilances vērtība
0,00 euro (uzskaites vērtība 315,72 euro, nolietojums 315,72 euro);
1.9. Elektroniskā banka Unibanka, J1121016, iegādāts 2002.gadā ,bilances vērtība 0,00 euro
(uzskaites vērtība 83,95 euro, nolietojums 83,95 euro);
1.10. SHARP digitālais kopētājs, J1238334a, iegādāts 2006.gadā, bilances vērtība 0,00 euro
(iegādes vērtība 547,81 euro, nolietojums 547,81 euro);
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1.11. Printeris Brother DCP-8110DN, J1238673, iegādāts 2012.gadā, bilances vērtība
0.00 euro (iegādes vērrtība 315,72 euro, nolietojums 315,72 euro);
1.12. Krāsainais printeris Kuocera FS-C5350DN, J1238568, iegādāts 2011.gadā, bilances
vērtība 0,00 euro (uzskaites vērtība 670,00 euro, nolietojums 670,00 euro);
1.13. Dators CAPITAL NEO, monitors Philips, J1238662, iegādāts 2012.gadā, bilances
vērtība 0,00 euro (uzskaites vērtība 860,37 euro, nolietojums 860,37 euro);
1.14. Datorkomplekts proj.13-06-LL30-L413101-000003, J1238696, iegādāts 2013.gadā,
bilances vērtība 0,00 euro (uzskaites vērtība 985,13 euro, nolietojums 985,13 euro);
1.15. Dators Capital NEO LX-Black3, J1238591, iegādāts 2011.gadā, bilances vērtība
0,00 euro (datora uzskaites vērtība 712,84 euro, nolietojums 721,84 euro).
4. Auces novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam G. Šēferam nodrošināt minēto materiālo
vērtību utilizāciju.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram A. Lerham.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2020.gada 23.septembrī

Nr. 258
(prot.Nr.12, 23.§)

Par Auces teritorijas labiekārtošanas pamatlīdzekļu noņemšanu no grāmatvedības
uzskaites un izslēgšanu no pašvaldības 2020.gada bilances
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs” un pamatojoties uz Auces novada pašvaldības izpilddirektora
vietnieka iesniegumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Norakstīt Auces teritorijas labiekārtošanas pamatlīdzekļu materiālās vērtības, kas ir
nolietojušās un remonts nav ekonomiski izdevīgs:
1.1. Skrūvgriezis ar akumulatoru Makita DHP453SYEX, J12322650, iegādāts 2014.gadā.
Bilances vērtība 0,00 euro (uzskaites vērtība 242,95 euro, uzkrātais nolietojums
242,95 euro);
1.2. Vadu meklētājs, J12321489, iegādāts 2013.gadā. Bilances vērtība 0,00 euro (uzskaites
vērtība 4315,89 euro, nolietojums 4315,89 euro);
1.3. Pārvietojamās alumīnija kāpnes, J1232543. Bilances vērtība 0,00 euro (uzskaites vērtība
268,92 euro, nolietojums 268,92 euro);
1.4. Pretestības mērītājs, J1232545. Iegādāts 2007.gadā. Bilances vērtība 0,00 euro
(uzskaites vērtība 314,94 euro, nolietojums 314,94 euro);
1.5. Izolācijas testeris KEW 3125, J1232030, iegādāts 2015.gadā. Bilances vērtība 0,00 euro
(uzskaites vērtība 684,26 euro, nolietojums 684,26 euro);
1.6. Skrūvgriezis ar akumulatoru Bosh GSR 18VE-2L, J122105, iegādāts 2017.gadā.
Bilances vērtība 0,00 euro (uzskaites vērtība 299,98 euro, nolietojums 299,98 euro).

2.

Auces novada pašvaldības elektriķim Andim Dambergam nodrošināt minēto materiālo
vērtību utilizāciju.

3.

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

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

LĒMUMS
Aucē
2020.gada 23.septembrī

Nr. 259
(prot.Nr.12, 24.§)

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Auces novada
pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2. punktu un 46.panta pirmo un otro daļu, un likuma „Par pašvaldību budžetiem”
16. un 17.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „ Grozījumi Auces novada pašvaldības 2020.gada
29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Auces novada pašvaldības 2020.gada budžetu”
(pielikums).

2.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3.

Nosūtīt saistošos noteikumus zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Aucē

Saistošie noteikumi Nr. 10

2020.gada 23.septembrī

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2020.gada 23.septembra lēmumu Nr.259
(prot.Nr. 12, 24.§)

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 “Par Auces novada pašvaldības 2020.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 11.pantu un 41.pantu,
un likuma “Par pašvaldībām” 14.,21. un 46.pantu
Izdarīt Auces novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par
Auces novada pašvaldības 2020.gada budžetu” šādus grozījumus:
1.

Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt Auces novada pašvaldības pamatbudžetu 2020.gadam šādā apmērā
(1.pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 9 480 123.00 euro (1.pielikums)
2.2. kārtējā gada izdevumi – 10 374 516.00 euro (1.pielikums)
2.3.naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1 115 720.00 euro (1.pielikums)”.

2.

Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
“1.pielikums
Auces novada pašvaldības 29.01.2020.
saistošajiem noteikumiem Nr.1
AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020.GADA PAMATBUDŽETS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta
kategoriju kodi

Precizēts 2020. gadam
(uz 23.09.2020.)
EUR

I IEŅĒMUMI - kopā
1

IENĀKUMA NODOKĻI
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

9480123,00
2

1.0.0.0.

5

3082927,00

1.1.0.0.

3082927,00

4.0.0.0.

592704,00

4.1.0.0.

592704,00

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM

5.0.0.0.

21261,00

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

5.5.0.0.

21261,00

ĪPAŠUMA NODOKĻI
Nekustamā īpašuma nodoklis
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VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas

9.0.0.0.

7230,00

9.4.0.0.

4750,00

9.5.0.0.

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
Naudas sodi

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI

2480,00

10.0.0.0.

12408,00

10.1.0.0.

12408,00

12.0.0.0.

11534,00

Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām

12.2.0.0.

865,00

Dažādi nenodokļu ieņēmumi

12.3.0.0.

10669,00

13.0.0.0.

1524065,00

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

13.1.0.0.

90131,00

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas

13.2.0.0.

1433634,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas

13.4.0.0.

300,00

17.0.0.0.

5582,00

17.2.0.0.

5582,00

18.0.0.0.

3892304,00

18.6.0.0.

3892304,00

19.0.0.0.

72125,00

19.2.0.0.

72125,00

21.0.0.0.

257983,00

21.3.0.0.

257983,00

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS,
PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA
KAPITALIZĀCIJAS

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta
nefinansētu iestāžu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm

Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

Pašvaldību budžetu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

Iestāžu ieņēmumi
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

II IZDEVUMI - kopā

10374516,00

1

Atlīdzība

2

5

1000

4737191,00

1100

3793272,00

1200

943919,00

2000

4789230,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

2100

11502,00

Pakalpojumi

2200

3896373,00

2300

614927,00

2400

7650,00

Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un
kompensācijas

Preces un pakalpojumi

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

2500

258778,00

5000

187034,00

Nemateriālie ieguldījumi

5100

9085,00

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi

5200

177949,00

Pamatkapitāla veidošana

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

6000

390685,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

6200

256653,00

Sociālie pabalsti natūrā

6300

43750,00

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

6400

90282,00

7000

270376,00

7200

270376,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

-894393,00

61

IV FINANSĒŠANA - kopā
1

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)

894393,00
2

5

F20010000

1115720,00

Naudas līdzekļi

F21010000

945,00

Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)

F22010000

1114775,00

F40010000

12000,00

Aizdevumi
Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

Aizņēmumi
Saņemtie aizņēmumi
Saņemto aizņēmumu atmaksa

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu
fondu akcijas

F40010020

12000,00

F40020000

1296360,00

F40020010

1589917,00

F40020020

293557,00

F50010000

-1529687,00

F55010000

-1529687,00

“
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LATVIJAS REPUBLIKA

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

Paskaidrojuma raksts
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2020. gadam

Rādītāju nosaukumi
I IEŅĒMUMI - kopā
II IZDEVUMI - kopā
III Ieņēmumu pārsniegums (+)
deficīts (-) (I-II)
IV FINANSĒŠANA - kopā

EUR
370 281,00
370 281,00

Precizēts
2020.gadam
(uz 23.09.2020.)
EUR
9 480 123,00
10 374 516,00

-894 393,00

0,00

-894 393,00

894 393,00

0,00

894 393,00

Apstiprināts
2020. gadam
(uz 26.08.2020)
EUR
9 109 842,00
10 004 235,00

Grozījumi
(+/-)

Plānotais ieņēmumu 370 281 EUR palielinājums iekļauts 2020.gada budžeta plāna
grozījumos, tai skaitā 156 830 EUR ēkas Jelgavas iela 1, Auce, būves daļu būvkonstrukciju
stiprināšanas nepieciešamo izdevumu segšanai; - 12 031 EUR viena jumta seguma nomaiņai
Raiņa iela 4, Auce; - 76 805 EUR trenažieru zāles remontam Auces vidusskolā; – 3311 EUR
atkritumu novietņu izveides izdevumu segšanai; - 121 304 EUR ielu atjaunošanai Aucē,
izdevumu segšanai, lai nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, pašteces kanalizācijas tīklu, kanalizācijas remontu un
ūdensapgādes maģistrālo izbūvi Auces pilsētā.

Domes priekšsēdētaja

Finanšu nodaļas vadītāja
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I. Ozoliņa

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
2020.gada 23.septembrī

Nr. 260
(prot.Nr.12, 25.§)

Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm
Auces novada dome, izskatot jautājumu par plānotās valsts mērķdotācijas sadalījuma
apmēru Auces novada pašvaldības izglītības iestādēm 2020.gada septembrim – decembrim,
ievērojot saņemto Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto mērķdotāciju aprēķinu par
2020.gada gada septembri – decembri, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.pantu, Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”
29.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.447 “Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 1.punktu, NOLEMJ:
Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajam mērķdotācijas aprēķinam
apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Auces novada izglītības iestāžu pedagogu
atalgojumam 2020.gada septembrim – decembrim šādā apmērā:

Pamata un
vispārējas izglītības
programmu
īstenošanai
Interešu izglītības
programmu
īstenošanai
Pirmsskolas
izglītības
programmu
bērniem no piecu
gadu vecuma
īstenošanai

Kopā

Domes priekšsēdētāja

Kopā
finansējums

Auces
vidusskola

Bēnes
vidusskola

377 652

298 604

79 048

17 944

13 800

4 144

41 868

4 084

437 464

316 488

83 192

PII
"Pīlādzītis"

PII
"Rūķīši"

PII
"Vecauce"

15 960

12 252

9 572

15 960

12 252

9 572

V. Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
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LĒMUMS
Aucē
2020.gada 23.septembrī

Nr. 261
(prot.Nr.12, 26.§)

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Bēnes pagasta pārvaldes vadītāju
uz pušu vienošanās pamata
Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu ar Bēnes pagasta pārvaldes vadītāju uz pušu vienošanās pamata, konstatēja, ka:
2020.gada 18.septembrī starp Auces novada pašvaldību un Bēnes pagasta pārvaldes
vadītāju Algerdu Miksi ir noslēgta vienošanās ar 2020.gada 5.oktobri izbeigt darba tiesiskās
attiecības, pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu (darbinieka un darba devēja vienošanās).
Saskaņā ar norādītās vienošanās 3.punkta nosacījumiem un ievērojot likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un
atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības
nolikumā paredzētajos gadījumos, lai vienošanās stātos spēkā, to ir jāapstiprina Auces novada
domei.
Izvērtējot noslēgto vienošanos, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 9.punktu, Darba likuma 114.pantu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta četrpadsmito daļu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 18.septembrī starp Auces novada pašvaldību un Bēnes pagasta
pārvaldes vadītāju Algerdu Miksi noslēgto vienošanos par noslēgta darba līguma un darba
tiesisko attiecību izbeigšanu ar 2020.gada 5.oktobri saskaņā ar Darba likuma 114.pantu (pusēm
vienojoties).
2. Izbeidzot darba tiesiskās attiecības, izmaksāt Algerdam Miksim atlaišanas pabalstu
saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta
četrpadsmito daļu un visus Darba likumā noteiktos maksājumus.
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