LATVIJAS REPUBLIKA

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

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 14
Aucē

2020.gada 9.novembrī

Sēde sasaukta plkst.16.00.
Sēdi atklāj plkst.16.00.
Darba kārtība:
1. Par pārtikas paku izsniegšanu.
2. Par saistošo noteikumu „Grozījums Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma “Meldri” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās–
Deputāti: Valdis Bergmanis, Māris Eihmanis, Aija Jostsone, Gints Kaminskis, Vija Keršus,
Sintija Liekniņa, Inita Sabule, Andris Smilga, Indra Špela.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu nodaļas
vadītāja Ilze Ozoliņa, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Valda Zvirbule, jurists Ivars
Gorskis, sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Lapiņa.
Nepiedalās – deputāti Juris Ābele, neierašanās iemesls – aizņemts pamatdarbā; Ģirts Ante,
neierašanās iemesls – personisks; Gundars Freimanis, neierašanās iemesls – aizņemts
pamatdarbā; Arnis Hofmanis, neierašanās iemesls – aizņemts pamatdarbā; Kristaps Krapauskis,
neierašanās iemesls – personisks; Aigars Vernis, neierašanās iemesls – personisks.
1.§
Par pārtikas paku izsniegšanu
(ziņo: V.Zvirbule, I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 304 „Par pārtikas paku izsniegšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
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2.§
Par saistošo noteikumu „Grozījums Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
(ziņo: I.Gorskis; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 305 „Par saistošo noteikumu „Grozījums Auces novada pašvaldības
2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

3.§
Par nekustamā īpašuma “Meldri” izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo: I.Ozoliņa; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Jostsone, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 306 „Par nekustamā īpašuma “Meldri” izsoles rezultātu apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.15.

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 9. novembrī

Nr. 304
(prot.Nr.14, 1.§)
Par pārtikas paku izsniegšanu

Auces novada dome, izskatot Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās
komitejas iesniegto lēmuma projektu par pārtikas paku izsniegšanu Auces novada vispārējās
izglītības iestāžu 7.-12.klašu izglītojamiem, konstatēja, ka:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 13.oktobrī apstiprināto noteikumu Nr. 624
“Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" nosacījumiem un Ministru
kabineta 2020. gada 27. oktobrī apstiprināto noteikumu Nr. 647 “Grozījumi Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai" nosacījumiem, no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada
13. novembrim izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās
izglītības programmas apguve 7.-12. klasē notiek attālināti.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”, ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada
6. decembrim mācību procesa norise 7.-12. klasē notiek attālināti. Ir visai ticami, ka attālināto
mācību laika periods tiks vēl pagarināts.
Ievērojot norādīto, izglītības process 7.-12. klasē klātienē netiek organizēts arī Auces
novada pašvaldības izglītības iestādēs, un 7.-12. klases izglītojamie nesaņem Auces novada
pašvaldības noteiktos ēdināšanas maksas atvieglojumus bezmaksas pusdienu veidā izglītības
iestādēs.
Ņemot vērā norādītos apstākļus un normatīvo regulējumu, izglītības iestādes ir izvērtējušas
iespēju veikt izmaiņas ēdināšanas maksas atvieglojumu saņemšanai Auces novada vispārējās
izglītības iestāžu 7.-12.klašu izglītojamiem, ēdināšanas pabalstu bezmaksas pusdienu izglītības
iestādēs vietā aizstājot ar pārtikas paku izsniegšanu izglītojamajam 1,40 EUR vērtībā par katru
mācību dienu attālināto mācību perioda laikā.
Pārtikas paku izsniegšana varētu tikt veikta vienu reizi nedēļā, par visu attālināto mācību
laika periodu, sākot ar 2020. gada 26. oktobri. Pārtikas paku sagatavošanu un izsniegšanu
nodrošinātu izglītības iestādes no to budžetos paredzētajiem finanšu līdzekļiem brīvpusdienu
nodrošināšanai.
Vadoties no iepriekš norādītā, papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt visiem Auces novada vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu izglītojamiem
pārtikas pakas 1,40 EUR vērtībā par katru mācību dienu visā attālināto mācību laika periodā, sākot
ar 2020. gada 26. oktobri.
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2. Pārtikas paku sagatavošanu un izsniegšanu uzdot veikt Auces novada vispārējās izglītības
iestādēm, izsniegšanu veicot vienu reizi nedēļā.
3. Lēmuma izpildes finansēšanu nodrošināt no Auces novada vispārējās izglītības iestādēs
paredzētajiem finanšu līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai.
4. Kā atbildīgas personas par lēmuma izpildi noteikt Auces novada vispārējās izglītības
iestāžu direktorus.
5.

Lēmuma izpildes uzraudzību uzdot veikt Auces novada pašvaldība izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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LĒMUMS
Aucē
2020. gada 9. novembrī

Nr. 305
(prot.Nr.14, 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. 11 „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 9.novembra sēdes lēmumu Nr. 305
(prot.Nr.14, 2.§)
Auces novada pašvaldības 2020. gada 9. novembra
Saistošie noteikumi Nr. 11

“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:
Izteikt Saistošo noteikumu 13.1punktu šādā redakcijā:
“13.1 Laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā
situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu, vai ir noteikti
pārvietošanās ierobežojumi, vai arī valsts ir noteikusi pulcēšanās ierobežojumus, domes
priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās situācijas, izņēmuma stāvokļa vai norādīto
ierobežojumu laikā domes un komiteju sēdes notiek attālināti, ievērojot 29.1 un 60.1punktos
minētos nosacījumus. Domes priekšsēdētājs šādā gadījumā rīkojumā norāda, kādā veidā
sabiedrība tiek informēta par attālinātās domes vai komitejas sēdes norisi (tiek nodrošināta domes
vai komitejas sēdes translācija tiešsaistē pašvaldības tīmekļa vietnē vai domes vai komitejas sēdes
video ieraksts tiek ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē.”.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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Auces novada pašvaldības 2020.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.11
„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
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz sabiedrību
(mērķgrupām) un uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

Norādāmā informācija
Pastāvošais
tiesiskais regulējums:
likuma „Par
pašvaldībām” 34. un 56.pants pieļauj pašvaldības
komiteju un domes sēdes organizēt attālināti, ja šāda
iespēja ir paredzēta pašvaldības nolikumā. Auces novada
pašvaldības nolikumā šobrīd ir paredzēta iespēja organizēt
komiteju un domes sēdes attālināti tikai laikā, kad valstī,
valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta
ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar
veselības apdraudējumu, vai ir noteikti pārvietošanās
ierobežojumi, bet nav paredzēta iespēja organizēt
komiteju un domes sēdes attālināti arī gadījumos, kad
valsts ir noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.
Sakarā ar Covid-19 straujo izplatīšanos valsts teritorijā,
ņemot vērā noteiktos ierobežojumus un nepieciešamos
preventīvos pasākumus, Auces novada pašvaldībai ir
nepieciešams pārskatīt pašvaldības nolikuma saturu,
paredzot nolikumā iespēju pašvaldības komiteju un domes
sēdes organizēt attālināti arī gadījumos, kad valsts ir
noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar nosacījumu, kas
paredz iespēja organizēt pašvaldības komiteju un domes
sēdes attālināti arī gadījumos, kad valsts ir noteikusi
pulcēšanās ierobežojumus
Nav ietekmes
Nav ietekmes

Nav ietekmes
Nav notikušas

V. Keršus
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LĒMUMS
Aucē
2020. gada 9. novembrī

Nr. 306
(prot.Nr.14, 3.§)

Par nekustamā īpašuma “Meldri” izsoles rezultātu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada pašvaldības izsoles komisijas iesniegto izsoles protokolu un
2020.gada 3.novembrī noslēgto pirkuma līgumu par Auces novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma “Meldri”, Bēnes pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4650 002 0145,
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 “Meldri”, Bēnes pagasts, Auces
novads, par izsoles sākumcenu;
5) [..] 10 dienu laikā no izsoles rezultāta paziņošanas dienas ir noslēdzis 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 “Meldri”, Bēnes pagasts,
Auces novads, izsoles rezultātu – atsavināt 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, 5,76 ha platībā,
pirmpirkuma tiesīgajai personai [..], par cenu 20 707 EUR (divdesmit tūkstoši septiņi simti septiņi
eiro).

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

