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. 4
Aucē

2021.gada 18.martā

Sēde sasaukta plkst.13.00.
Sēdi atklāj plkst.13.00.
Sēde notiek attālināti. Sēdes norisē tiek izmantota videokonference.
Darba kārtība:
1. Par mācību uzsākšanu klātienē.
2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ielu asfalta seguma atjaunošana Auces novadā”
realizācijai.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās deputāti (attālināti):
Ģirts Ante, Juris Ābele, Māris Eihmanis, Gundars Freimanis, Arnis Hofmanis, Aija Jostsone,
Gints Kaminskis, Vija Keršus, Kristaps Krapauskis, Sintija Liekniņa, Inita Sabule, Andris
Smilga, Aigars Vernis.
Nepiedalās: deputāti Valdis Bergmanis, iemesls – personisks; Indra Špela, iemesls - personisks.
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki (attālināti): pašvaldības izpilddirektors
Aldis Lerhs.

1.§
Par mācību uzsākšanu klātienē
(ziņo: A.Lerhs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Hofmanis,
A.Jostsone, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, A. Vernis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 82 „Par mācību uzsākšanu klātienē”. Lēmums pievienots protokolam.
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2.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ielu asfalta
seguma atjaunošana Auces novadā” realizācijai
(ziņo: A.Lerhs; V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Hofmanis,
A.Jostsone, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, A. Vernis),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 83 „Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ielu asfalta seguma atjaunošana
Auces novadā” realizācijai”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.13.10.

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
2021. gada 18.martā

Nr. 82
(prot.Nr.4, 1.§)
Par mācību uzsākšanu klātienē

Auces novada dome, izskatot Auces novada domes priekšsēdētājas iesniegto lēmuma
projektu par mācību uzsākšanu klātienē, konstatēja, ka:
Atbilstoši Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 5.13.2.1 apakšpunkta nosacījumiem, mācību procesu klātienē 1.–4. klasē var
īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē
nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais
Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā
teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina
par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi
nedēļā ceturtdienās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu
sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā
publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai
īstenotu klātienes mācības 1.–4. klasē.
Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra 2021.gada 18.martā oficiālajā
izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētajam to pilsētu un novadu sarakstam, kuros atbilstoši
Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu
kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības
1.–4. klasē, Auces novads ietilpst to novadu lokā, kuros var īstenot klātienes mācības 1.–4. klasē.
Atbilstoši Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 5.13.2.3 apakšpunkta nosacījumiem, ja ir izpildīti šī rīkojuma
5.13.2.1 apakšpunktā minētie nosacījumi, izglītības iestādes dibinātājs pieņem lēmumu par
mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības iestādē attiecīgajā kalendāra nedēļā un
par to informē izglītības iestādes padomi, izglītības iestādes izglītojamos un viņu likumiskos
pārstāvjus, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju. Mācību procesa īstenošanu klātienē uzsāk ar
nākamās kalendāra nedēļas pirmdienu pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
Ievērojot norādīto, ņemot vērā Auces vidusskolas un Bēnes vidusskolas direktoru
viedokļus par mācību uzsākšanu klātienē un izglītības iestāžu spējām ievērot noteiktās
epidemioloģiskās drošības prasības, un Auces novada pašvaldības izpilddirektora viedokli par
mācību uzsākšanu klātienē un pašvaldības spējām nodrošināt nepieciešamos epidemioloģiskās
drošības pasākumus izglītojamo pārvadājumu jomā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr. 655
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 22.martu uzsākt Auces novada pašvaldības izglītības iestāžu 1. - 4. klašu
izglītojamo mācības klātienē un turpināt tās īstenot arī turpmākajās nedēļās, ja atbilstoši Slimību
profilakses un kontroles centra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētajam to pilsētu
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un novadu sarakstam, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē
trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam
līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.–4. klasē, Auces novads ietilps to novadu lokā, kuros
var īstenot klātienes mācības 1.–4. klasē.
2. Uzdot Auces vidusskolas un Bēnes vidusskolas direktoriem nodrošināt noteiktās
epidemioloģiskās drošības prasības izglītības iestādēs, kā arī informēt attiecīgās izglītības
iestādes padomi, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par mācību uzsākšanu
klātienē.
3. Uzdot Auces novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai Valdai
Zvirbulei informēt Izglītības un zinātnes ministriju par mācību uzsākšanu klātienē.
4. Uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam Guntim Šēferam ar
2021.gada 22.martu iespēju robežās veikt visus nepieciešamos epidemioloģiskās drošības
pasākumus, lai nodrošinātu izglītojamiem iespēju nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā veidā.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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Nr. 83
(prot.Nr.4, 2.§)

Par aizņēmuma ņemšanu projekta
“Ielu asfalta seguma atjaunošana Auces novadā” realizācijai
Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par aizņēmuma ņemšanu
projekta “Ielu asfalta seguma atjaunošana Auces novadā” realizācijai, konstatēja, ka:
Auces novada dome 2021.gada 27.janvārī pieņēma lēmumu Nr. 33 “Par pašvaldības
prioritāro investīciju projektu “Ielu asfalta seguma atjaunošana Auces novadā”” (prot.Nr.1,
33.§).
Saskaņā ar norādīto lēmumu investīciju projekts “Ielu asfalta seguma atjaunošana Auces
novadā” tika atzīts par prioritāru un tika lūgts Vides un aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai (turpmāk – ministrija) sniegt saskaņojumu aizņēmuma ņemšanai projekta realizācijai.
2021.gada 26.februārī Auces novada pašvaldība ir saņēmusi ministrijas vēstuli
Nr. 1-132/1958 “Par prioritāro investīciju projektu ”Ielu asfalta seguma atjaunošana Auces
novadā””, kurā norādīts, ka atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās
daļas 5. punktam aizdevumu ir iespējams saņemt pašvaldības vienam noteiktam prioritāram
investīciju projektam. Ministrijas ieskatā pašvaldības iesniegtais investīciju projekts paredz
attīstīt 4 atsevišķus, teritoriāli savstarpēji nesaistītus infrastruktūras objektus (katram objektam ir
atsevišķs būvprojekts). Līdz ar to ministrija uzskata, ka katrs no 4 infrastruktūras objektiem, kas
ir iekļauts Auces novada pašvaldības investīciju projektā, ir uzskatāms par atsevišķu investīciju
projektu. Ievērojot teikto, ministrija nesaskaņoja aizdevuma pieteikumu investīciju projektam
“Ielu asfalta seguma atjaunošana Auces novadā”.
Ievērojot to, ka Auces novada Attīstības programmā 2019.-2025. gadam noteikto rīcības
plānā un investīciju plānā viena no galvenajām prioritātēm ir noteikta Auces novada ceļu un ielu
sakārtošana, ieskaitot ielu asfalta seguma atjaunošanu Auces pilsētā un Bēnes pagasta centrā, kā
arī to, ka investīciju projekts “Ielu asfalta seguma atjaunošana Auces novadā” (turpmāk –
investīciju projekts) ar pašvaldības domes 2021.gada 27. janvāra lēmumu Nr. 33 ir atzīts par
prioritāru, jo investīciju projekta “Ielu asfalta seguma atjaunošana Auces novadā” ietvaros tiek
plānots atjaunot asfalta segumu Brīvības un Puškina ielās Auces pilsētā, kā arī Teodora Celma
un Sporta ielās Bēnes pagastā un jau 2020.gadā tika izstrādāti tehniskie projekti, veikti
pašvaldības iepirkumi un noslēgti līgumi ar izpildītājiem par minēto darbu izpildi par kopējo
summu 356 706,74 EUR, pašvaldībai nepieciešams meklēt alternatīvus risinājumus minētā
investīciju projekta finansēšanai.
2021.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem
un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās
krīzes seku mazināšanai un novēršanai” (turpmāk – noteikumi) nosaka kritērijus un kārtību, kādā
tiek izvērtēti un izsniegti jauni valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku
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mazināšanai un novēršanai. Saskaņā ar šo noteikumu 3.1.2.apakšpunktu pašvaldības līdz katra
mēneša pirmajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. novembrim iesniedz investīciju
projektus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, ievērojot šādus kritērijus:
investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju
plānā un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem- pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas,
ceļi, veloceļi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī
inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā iekļauto
ielu vai ceļu, u. c. transporta infrastruktūra) attīstībai, ja investīciju projektā plānoto būvdarbu
valsts aizdevuma izmaksas par transporta infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro.
Un tā kā:
1) investīciju projekta īstenošanai ir saņemts pozitīvs Dobeles novadā apvienojamo
pašvaldību finanšu komisijas atzinums (2021. gada 10. februāra lēmums Nr.18/2 “Par Auces
novada domes 2021. gada 27. janvāra lēmuma Nr. 33 (prot. Nr. 1, 33.§) “Par pašvaldības
prioritāro investīciju projektu” saskaņošanu”);
2) investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju projekta mērķa
sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju
uzturēšana un ilgtspēja;
3) pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai ik gadu, sākot ar
2021.gadu, ir no 15 līdz 30 procentiem no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām
attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma, ievērojot likuma "Par valsts budžetu
2021.gadam" 12. panta trešās daļas 4. punktā noteiktos līdzfinansējuma nosacījumus;
4) investīciju projekta īstenošanai 2020.gadā ir veikts iepirkums “Auces novada asfaltēto
ielu atjaunošana”, identifikācijas numurs Nr. ANP 2020/31, pamatojoties uz kuru tika noslēgti
būvdarbu līgumi par asfalta seguma atjaunošanu;
5) investīciju projekta īstenošanu paredzēts uzsākt 2021.gada 1.aprīlī un īstenot līdz
2021.gada 31.decembrim;
6) valsts budžeta aizdevuma kopējais apmērs investīciju projektam nav mazāks par
50 000 euro;
konstatējams, ka investīciju projekts atbilst noteikumu 3.punktā noteiktajiem kritērijiem.
Vadoties no norādītā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma pārejas noteikumu 20.punkta, Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumu
Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi
pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai ” 3.punkta, Auces
novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Vides un aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sniegt saskaņojumu
aizņēmuma ņemšanai investīciju projekta “Ielu asfalta seguma atjaunošana Auces novadā”
realizēšanai.
2. Apstiprināt investīciju projekta “Ielu asfalta seguma atjaunošana Auces novadā”
kopējās realizācijas izmaksas 356 706,74 EUR apmērā.
3. Noteikt investīciju projekta “Ielu asfalta seguma atjaunošana Auces novadā”
realizācijas laiku no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31. decembrim.
4. Pēc lēmuma 1. punktā minētās institūcijas pozitīva saskaņojuma saņemšanas lūgt
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut 2021.gadā Auces
novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē projekta “Ielu asfalta seguma atjaunošana
Auces novadā” līdzfinansējumam 85 % apmērā no kopējām realizācijas izmaksām –
303 200 EUR apmērā uz 5 gadiem ar Valsts kases noteikto kredīta likmi ar atlikto pamatsummas
maksājumu uz vienu gadu.
5.

Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
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6. Noteikt, ka pašvaldības līdzfinansējums sastāda 15 procentus no investīciju projekta
“Ielu asfalta seguma atjaunošana Auces novadā” realizācijas izmaksām, proti, 53 506,74 EUR,
kas sedzams no pašvaldības ieplānotajiem budžeta līdzekļiem budžeta sadaļā “Līdzfinansējums
pašvaldības projektiem-Auces teritorijas labiekārtošanas tāme”.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

