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PAMATINFORMĀCIJA 
 

Pašvaldības nosaukums: Auces novada dome 

Pašvaldības juridiskā adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV 3708 

Reģistrācijas numurs: 90009116331 

Reģistrācijas datums:  2009.gada 06.jūlijā 

Pārskata periods: 01.01.2012. – 31.12.2012. 

Domes priekšsēdētājs: Gints Kaminskis 

Domes priekšsēdētāja vietniece: Vija Keršus 

Domes skaitliskais sastāvs: 15 deputāti 

Pašvaldības izpilddirektors: Aldis Lerhs 

Mājas lapa: http://www.auce.lv/ 

E – pasts: dome@dome.auce.lv 

 

http://www.auce.lv/
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PAŠVALDĪBAS ĪSS RAKSTUROJUMS 

Novada izveidošana un teritorija 

Auces novads ir izveidots 2009.gada jūlijā, apvienojoties Auces pilsētai ar lauku 

teritoriju, Bēnes, Īles, Lielauces, Ukru un Vītiņu pagastiem. Auces novada kopējā 

administratīvā teritorija ir 51331 ha. 

Ģeogrāfiskais novietojums 

Auces novads atrodas Latvijas DR un robežojas ar Saldus, Brocēnu, Dobeles un 

Tērvetes novadiem. Novada administratīvais centrs – Auces pilsēta. Auce atrodas 100 km 

attālumā no Rīgas. 

 

Auces novada iedzīvotāji 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2013.gada sākumā Auces novadā dzīvoja 

8197 iedzīvotāji – par 119 mazāk nekā pirms gada. Iedzīvotāju skaits ir samazinājies gan 

Auces pilsētā gan visos pašvaldības pagastos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auce 2950 
36% 

Bēnes pagasts 
1900 
23% 

Īles pagasts 461 
6% 

Lielauces pagasts 
502 
6% 

Ukru pagasts 456 
5% 

Vecauces pagasts 
810 
10% 

Vītiņu pagasts 
1118 
14% 

Iedzīvotāju skaits Auces novadā uz 01.01.2013.  
 

Iedzīvotāju skaits Auces novadā 8197 
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Veicot iedzīvotāju analīzi pēc nacionālā sastāva Auces novadā 75% ir latviešu tautības 

iedzīvotāji un 25% citu tautību iedzīvotāji. Lielākās no mazākumtautībām ir lietuvieši – 10% 

un krievi – 8%. Vēl Auces novada teritorijā dzīvo baltkrievi, ukraiņi, čigāni. 

 
Dati no PMLP uz 01.01.2013. 

 

No 8197 Auces novada iedzīvotājiem darbaspējas vecumā (15-62) ir 5295 iedzīvotāji, līdz 

darbaspējas vecumam (līdz 15 gadiem) – 1107, pēc darbaspējas vecuma no (62 gadiem) 1795 

iedzīvotāji.  

  

Latvieši 6186 
75% 

Lietuvieši 798 
10% 

Baltkrievi 227 
3% 

Krievi 625 
8% 

Ukraiņi 106 
1% 

Pārējie 255 
3% 

Iedzīvotāju skaits Auces novadā pēc nacionālā sastāva 
uz 01.01.2013. 
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PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA UN DARBA ORGANIZĀCIJA 
 

Auces novada pašvaldības lēmējinstitūciju – domi – veido 15 deputāti, kas pieņem lēmumus; 

nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes 

funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības 

dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un 

finanšu līdzekļu izlietojumu. 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 

deputātiem ievēlē: 

1) finanšu komiteju 7 locekļu sastāvā; 

2) izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komiteju 5 locekļu sastāvā; 

3) sociālo lietu un veselības jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā; 

4) attīstības, plānošanas un vides komiteju 5 locekļu sastāvā. 

 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi: 

1) vēlēšanu komisiju; 

2) administratīvo komisiju; 

3) administratīvo aktu strīdu komisiju; 

4) dzīvojamo māju privatizācijas komisiju; 

5) dzīvokļu komisiju; 

6) iepirkuma komisiju; 

7) privatizācijas komisiju; 

8) stādījumu rekonstrukcijas komisiju; 

9) zemes komisiju; 

10) apbalvošanas komisiju. 

 

Pašvaldības kompetencē ietilpstošo funkciju īstenošana Auces novada pašvaldībā ir 

organizēta atbilstoši nozarēm, izveidojot pašvaldības administrācijā atbilstošas nodaļas: 

1) Administratīvā nodaļa; 

2) Attīstības nodaļa; 

3) Finanšu nodaļa;  

4) Izglītības, kultūras un sporta nodaļa; 

5) Dzimtsarakstu nodaļa; 

6) Auces novada pašvaldības policija; 

7) Auces novada būvvalde. 

 

Pašvaldības administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikumu pamata. Administrācijas 

struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas nolikumu un administrācijas 

struktūrvienību nolikumiem. 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

 SIA „Auces slimnīca” 

 SIA „Auces komunālie pakalpojumi” 

 SIA „Bēnes nami” 

 SIA „Bēnes doktorāts” 
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PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 
 

No Auces novada kopējās platības 51748.4 ha: 

 lauksaimniecībā izmantojamā zeme –   26158.0 ha, tas ir 50,5 % no kopējās platības; 

 meža zeme – 19589.7 ha, tas ir 37,8 % no kopējās platības; 

 krūmāji – 631.4 ha, tas ir 1,3 % no kopējās platības; 

 purvs – 861.5 ha, tas ir 1,7 % no kopējās platības;  

 zem ūdeņiem – 1419.9 ha, tas ir 2,7 % no kopējās platības; 

 zem ēkām un pagalmiem – 572.7 ha, tas ir 1,1 % no kopējās platības; 

 zem ceļiem – 964,9 ha, tas ir 1,9 % no kopējās platības; 

 pārējās zemes – 1550.3 ha, tas ir 3.0 % no kopējās platības. 

Lielākā daļa novada teritorijas tiek izmantota lauksaimniecībā – 67,7 %, 

mežsaimniecībā – 30 %, satiksmes infrastruktūra – 1,3 %. 

 

Auces novada zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma (NĪ) lietošanas mērķu grupām 

(pašvaldības dati uz 31.12.2011. un 31.12.2012.) 

 
31.12.2011. 

31.12.2012. 

NĪ lietošanas 

mērķu grupa 

Īpašumu 

vai 

lietojumu 

skaits 

Platība, ha 

% no 

kopējās 

platības 

Īpašumu vai 

lietojumu 

skaits 

Platība, ha 
% no kopējās 

platības 

Lauksaimniecība 3080 34760.1 67.2 3076 34728.0 67.2 

Mežsaimniecība 165 15450.8 29.8 170 15490.0 29.9 

Ūdens objektu 

zeme 
7 47,5 0.09 5 46.4 0.09 

Derīgo izrakteņu 

ieguves 

teritorijas 

2 30,3 0.06 2 30.3 0.05 

Dabas pamatnes 

un rekreācijas 

nozīmes zeme 

38 67.5 0.13 36 63.3 0.1 

Individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

1078 267.5 0.52 1083 269.9 0.52 

Daudzdzīvokļu 

māju apbūves 

zeme 

242 67.9 0.13 243 68.0 0.12 

Komercdarbības 

objektu apbūves 

zeme 

39 11,0 0.02 39 10.7 0.02 

Sabiedriskas 

nozīmes objektu 

apbūves zeme 

117 169.8 0.33 119 161.5 0.3 

Ražošanas 

objektu apbūves 

zeme 

93 108.4 0.22 98 113.9 0.22 

Satiksmes 

infrastruktūras 

objektu apbūves 

391 727.3 1.42 391 729.8 1.4 
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zeme 

Inženiertehniskās 

apgādes tīklu un 

objektu apbūves 

zeme 

50 40.3 0.08 50 40.9 0.08 

 

No Auces novada kopējās platības 51752.7 ha: 

 lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 26051.9 ha, tas ir 50,4 % no kopējās platības; 

 meža zeme – 19693.4 ha, tas ir 38.0 % no kopējās platības; 

 krūmāji – 641.6 ha, tas ir 1,3 % no kopējās platības; 

 purvs – 854.8 ha, tas ir 1,7 % no kopējās platības;  

 zem ūdeņiem – 1418.1, tas ir 2,6 % no kopējās platības; 

 zem ēkām un pagalmiem – 576.3 ha, tas ir 1,1 % no kopējās platības; 

 zem ceļiem – 967.1 ha, tas ir 1,9 % no kopējās platības; 

 pārējās zemes – 1547.0 ha, tas ir 3.0 % no kopējās platības. 

Lielākā daļa novada teritorijas tiek izmantota lauksaimniecībā – 67,2 %, mežsaimniecībā – 

29.9 %, satiksmes infrastruktūra – 1,4 %. 
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DARBĪBA AUCES NOVADA PAŠVALDĪBĀ 2012.GADĀ PA 

NOZARĒM 
Lai pašvaldība varētu realizēt ar likumdošanu uzliktās pastāvīgās funkcijas, pašvaldībā 

darbojas vairākas pašvaldības iestādes. Šīs iestādes darbojas saskaņā ar nolikumiem, kas 

apstiprināti ar domes lēmumiem. 

 

IZGLĪTĪBA 

Auces novadā pašvaldības izglītības sistēma organizēta tā, lai nodrošinātu kvalitatīvu 

izglītības pakalpojumu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem. Izglītības pakalpojumus 

piedāvā 10 pašvaldības izglītības iestādes ar plašu izglītības programmu klāstu. 

2012.gadā novadā pieejamie izglītības veidi: 

 Pirmsskolas izglītība ; 

 Pamatskolas izglītība; 

 Vispārējā vidējā izglītība; 

 Speciālā izglītība; 

 Interešu izglītība; 

 Profesionālās ievirzes izglītība ; 

 Neformālā pieaugušo izglītība. 

Vispārējās izglītības, speciālās izglītības un interešu izglītības programmas realizē Auces 

vidusskola un Bēnes vidusskola (izņemot speciālo izglītību). Profesionālās ievirzes izglītības 

programmas – Auces mūzikas un Bēnes mūzikas un mākslas skolas.  

 

Pirmsskolas izglītības programmu apgūt piedāvā 5 novada pirmsskolas izglītības 

iestādēs (PII) - Auces pilsētā „Mazulis”, „Pīlādzītis” ,”Vecauce”, Bēnes pagastā PII „Rūķīši” , 

Vītiņu pagastā PII „Kāpēcīši” (diennakts grupa) un obligāto piecgadīgo sešgadīgo bērnu 

sagatavošanas skolai  grupa Auces vidusskolā  

Visas programmas īsteno  latviešu valodā. 

2011./2012.m.g. pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 298 bērni (tai skaitā 29  5/6 

gadīgo sagatavošanas skolai grupu Auces vidusskolā), no kuriem PII „Vecauce” 84 (28%),  

PII „Rūķīši” 62 ( 20,8%), PII „Pīlādzītis” 60 (20%), PII  „Mazulis” 44 ( 14,8%),  PII 

„Kāpēcīši” 19 (6,4%),  Auces vidusskolā 5/6gadīgo grupu29 (9,7%). Salīdzinoši ar 

iepriekšējo pārskata periodu bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs (317) samazinājies 

par 19 (9,4%). 

 

 

 

Mācību iestāde 

 

5-6gadīgo 

bērnu skaits 

01.09.2010. 

 

5-6gadīgo 

bērnu skaits 

01.09.2011. 

 

5-6gadīgo 

bērnu skaits    

03.09.2012. 

Auces novads 138 147 133 

t.sk. PII „Vecauce” 20 32 26 

PII „Pīlādzītis” 41 43 40 

PII „Rūķīši” 40 36 29 

PII „Kāpēcīši” 9 9 9 

PII „Mazulis” - - - 

Auces vidusskola 28 27 29 
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Skolēnu 

skaits 

01.09.10. 

 

Skolēnu 

skaits 

01.09.11. 

 

Skolēnu 

skaits 

03.09.2012. 

Auces novads 846 772 763 

t.sk. Auces vidusskola 617 562 543 

Bēnes vidusskola 229 210 220 

 

Auces novadā  deklarētie  mācās arī citās pašvaldībās. 

34 Auces novadā deklarētie pirmsskolas vecuma bērni 2012.gada 3.septembrī  

mācības uzsāka citu pašvaldību mācību iestādēs. Citu pašvaldību vispārizglītojošās skolās 

mācības uzsāka 166 mūsu novada skolēni, bet  profesionālajās pamata un vidējās izglītības 

iestādēs, augstākās izglītības iestādēs – 159.  

 

Būtiskākie cēloņi samazinājumam ir ģimeņu izbraukšana uz ārzemēm, demogrāfiskā 

situācija valstī un darba meklējumi citās pašvaldībās.  

 

 No Izglītības kvalitātes valsts dienesta datu bāzes vairākas reizes gadā  saņemam 

vaicājumu par  bērniem,  kuri neesot reģistrēti nevienā izglītības iestādē (tātad nekur 

nemācās).  

 

Lai gan darbu atvieglo VISS sistēma, kur katrs izglītojamais tiek pakļauts uzskaitei, 

tomēr ir situācijas ,kuras grūti kontrolējamas.  Sajukums radies deklarēšanās dēļ, kad  katrs 

varēja piedeklarēties, kur vēlas. Cilvēki nedeklarējas savās faktiskajās dzīvesvietās. Grūti 

izsekot ģimenes migrācijai pa deklarētajām dzīves vietām, ja deklarēšanās vieta tiek mainīta 

vairākas reizes mēnesī. Bieži ir neskaidrības ar deklarēšanos – faktiski bērniem pēdējā 

deklarētā dzīvesvieta ir Auces novads, taču reāli ģimeņu te vairs nav, un nav iespēju 

pārbaudīt, kur viņi atrodas. Auces pilsētā un lielajā Bēnes pagastā to izdarīt ir jau grūtāk, jo 

cilvēki viens otru pazīst mazāk, nezina tik labi, kā tas ir mazajos pagastos. 

Izglītības nodaļas, izglītības iestāžu un Sociālā dienesta darbinieku darba rezultātā 

,veicot izpēti un apsekojumu, noskaidrots, ka : 

 

 Uz 01.10.2010 Uz 01.10.2011. Uz 01.10.2012. 

Nav reģistrēti nevienā izglītības 

iestādē pēc IKVD datiem 

40 34 30 

izbraukuši no valsts 33 30 - 

anulēta deklarētā dzīvesvieta - 3 - 

invalīdi 2 1 - 

citu iemeslu dēļ neapmeklē 4 - 2 

pašvaldībai nav informācijas 1 - 8 

 

  Gadījumos, kad rodas neskaidrības par kādas personas atrašanās vietu, notiek 

produktīva sadarbība ar sociālā dienesta darbiniekiem, bāriņtiesu, skolas sociālo pedagogu un 

pašvaldības policiju, lai maksimāli ātri noskaidrotu situāciju. Sistēma ir atstrādāta un rezultāts 

parasti ir veiksmīgs. 

Auces un Bēnes vidusskolas audzēkņi ar labām sekmēm piedalās starpnovadu , reģiona 

un valsts rīkotajās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Pieaug skolēnu skaits, kuri 

gūst panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs, uzrādot izcilu veikumu dažādos mācību 

priekšmetos.  
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 Saskaņā ar Auces novada  vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un 

apbalvošanas kārtību , pamatojoties uz domes lēmumu , izcilāko skolēnu apbalvošanai 

olimpiāžu  dalībnieku uzvarētāju salidojumā tiek piešķirtas naudas balvas . 

2009./2010.mācību gadā 17 skolēniem 25 balvas par 372,Ls.  2010./2011.mācību gadā 17 

skolēniem 20 balvas par 283,-Ls, 2011./2012.mācību gadā  29 skolēniem 38 balvas par 527,-

Ls . 

 

 

Mācību gads 

Absolūti  3 labāko 

skolēnu skaitā no 

Auces novada tikuši 

 
Iegūtas vietas 

(absolūtie uzvarētāji) 

 

Piešķirtas balvas  

  1. 2. 3. Atzinība Skaits Summa 

2009./2010.m.g. 17 7 4 13 1 25 372,-Ls 

2010./2011.m.g. 17 11 4 3 2 20 283,-Ls 

2011./2012.m.g. 29 14 13 11 - 38 527,- Ls 

 

Interešu izglītības pulciņi Auces vidusskolā 2011./2012.mācību gadā 

Nr. 

p.k. 

 

Izvērtēšanai iesniegtās  un apstiprinātās 

interešu izglītības programmas 

Stundu 

skaits 

nedēļā 

Skolotājs -

pulciņa vadītājs 

1.  Dramatiskais pulciņš 4 Eva Tabore-Toka 

2.  Keramikas pulciņš 1.-4.kl. 2 Danute Dadzīte 

3.  Auces mazpulks, 8.-15.g.v. 5.-12.kl. 3 Ligita Vernere 

4.  „Tautas dejas” 9.-12.kl. 6 Sandra Zesere 

5.  „Rakete”, galda tenisa pulciņš 8.-16.g.v. 2 Agris Mellis 

6.  „Kauliņš” ,dambrete 8x8, 2.-10.kl. 2 Agris Mellis 

7.  „Koris”,  psk. un vsk. kora programma 8 Ilze Ērkšķe 

8.  „Kāpnes”, mūsdienu dejas 7.-18.g.v. 

( 1.-9.kl.,10.-12.kl.) 

6 Ina Ante 

9.  Ornitoloģijas pulciņš 1.-9.kl. 1 Aija Bensone 

10.  Handbols 10.-12.kl. zēniem (4) 10 Lauris Špels 

Lauris Špels 11.  Handbols 4.- 5.kl. zēniem(4) 

12.  Handbols 1.-3.kl. zēni (2)   

13.  Vispārīgā fiziskā sagatavošana  

meitenēm (2.-4.kl., 5.-7.kl., 8.-9.kl.meit.) 

6 Aija Zeltiņa 

14.  Handbols 8.-9.kl. zēniem (6)  

12 

 

Uldis Arājs 15.  Vispārīgā fiziskā sagatavošana 

10.-12.kl. meitenēm(2) 

16.  Handbols 6.-7.kl.zēniem (4) 

17.  „Es piedalos!”, skolēnu līdzpārvaldes pulciņš 

9.-12.kl. 

2 Ligita Priede 

18.  Zīda apgleznošanas pulciņš , 

11.-16.g.v.meitenēm  

2 Ilze Ābele 

19.  Kokapstrādes pulciņš 4.-12.kl. 5 Jānis Bensons 

20.  1.-4.kl. meiteņu un zēnu koris 4 Anita Dūma 

21.  Vokālais ansamblis 4.kl. jaunākai un 9.-

12.kl.vecākajai grupai  

4 Ruta Januze 

22.  „Zīmētprieks” vizuālās mākslas pulciņš 2.-

9.kl. 

2 Daina Krūzmane 

23.  Floristikas pulciņš 1. kl. 2 Ženija Silova 
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Interešu izglītības pulciņi Bēnes vidusskolā 2011./2012.mācību gadā 

 

Nr. 

p.k. 

Izvērtēšanai iesniegtās interešu izglītības 

programmas 

Stundas 

nedēļā 

Skolotājs -pulciņa 

vadītājs 

 „Tautas dejas”,tautisko deju pulciņš 7.-9.kl., 

10.-12.kl. 

5+6 S.Zesere 

 Koris 1.-4.kl. 6 L.Marcinkus 

 Koris 5.-9.kl. L.Marcinkus 

 Ansamblis 10.-12.kl. L.Marcinkus 

 Tautisko deju pulciņš 4.-6.kl. 2+2 L.Kuļijeva 

 Tautisko deju pulciņš 1.-3.kl. L.Kuļijeva 

 Kolektīvā muzicēšana 

(jaunāko klašu pūtēju ansamblis 4,5st. 

Vecāko klašu pūtēju ansamblis 4,5 st.) 

9 D.Bauze 

 

Dalībnieku skaits interešu izglītības pulciņos  

Interešu izglītības 

programma 

Auces vsk. 

2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 

Floristikas pulciņš 11 10 10 

Ornitoloģijas pulciņš 14 20 19 

Tautas dejas 32 32 32 

Elektronikas pulciņš 38 nav - 

Vizuālās mākslas 

pulciņš 23 20 

16 

Keramikas pulciņš 27 19 23 

Auces mazpulks 10 14 13 

Galda teniss 19 26 14 

Dambretes pulciņš 10 12 10 

Kora programma 52 73 39 

Mūsdienu dejas 37 38 23 

Handbols 60 65 82 

Vispārīgā fiziskā 

sagatavošana 

meitenēm 34 41 

 

37 

Skolēnu līdzpārvalde 11 11 11 

Zīda apgleznošanas 

pulciņš 13 13 

10 

Kokapstrādes pulciņš 25 18 14 

Vokālie ansambļi 42 48 26 

Dramatiskais pulciņš - - 24 

 

 

Interešu izglītības 

programma 

 

Bēnes vsk. 

2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 

 

2011./2012.m.g. 

Tautas dejas 26 48 64 

mūzika 72 70 65 

teātris 18 20 12 

vizuālā māksla 12 12 12 
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sports 50 45 40 

tehniskā jaunrade 12 12 12 

vides izglītība 

(mazpulki u.c.) 15 12 

12 

Eiroklubs 22 20 20 

Comenius 15 15 15 

 

2010./2011.māc.g. kultūrizglītības kolektīvos 20% bērnu (143) apmeklē kora programmu, 

11,2% (80) tautas dejas, vokālos ansambļos darbojas 6,7% (48), mūsdienu dejas apgūst 5,3% 

(38). 9,1%(65) aizraujas ar handbolu, 

2011./2012.māc.g. kultūrizglītības kolektīvos darbojas 528 bērni. 23% (124) apmeklē kora 

programmu, 18% (96) tautiskās dejas; mūsdienu dejas apgūst  4,4% (23),  instrumentālo 

mūziku 9,5 %(50), mazajos mūzikas kolektīvos 8,3%(44), dramatiskajos kolektīvos 6,8% 

(36), 16%(85) izvēlējušies citus savām interesēm atbilstošus pulciņus. Dažādos sporta 

pulciņos nodarbināti 183 bērni, t.sk. handbolā  vien 44,8% (82.). 

Ar pašvaldības atbalstu  visiem interešu izglītības pulciņu dalībniekiem  ir iespēja piedalīties 

organizētajās skatēs, konkursos, sporta sacensībās. 

 
 

Pieaugušo apmācība tiek organizēta Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas 

centrā 

Vislielākais piedāvājums ir saistībā ar NVA. Varam īstenot 14 neformālās izglītības 

programmas bezdarbniekiem un darba meklētājiem (ESF projekta 

Nr.1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku tin darba meklētāju apmācība Latvijā -

2”). No tām reāli īstenojam 4 programmas, pārējām nav iespējams nokomplektēt grupas. 

Ar NVA sadarbojamies arī piedāvājot 7 mūžizglītības programmas nodarbinātām 

personām (ESF projekts Nr. 1DP//l.2.2.1.2/09/IPIA/MVA/001 „Mūžizglītības pasākumi 

nodarbinātām personām"). No tām esam īstenojuši 4 programmas „Digitālo foto un attēlu 

apstrāde” (72 stundas), „Datorzinību pamati” (72 Stundas), „Angļu valoda bez 

priekšzināšanām” ( 80 stundas), „Angļu valoda ar priekšzināšanām” (80 stundas). Sajās 

grupās ir iesaistīti arī cilvēki bez NVA izsniegtajiem kuponiem:  

 

Bezdarbnieku apmācība un mūžizglītības kursi ar NVA finansējumu 2012. gadā 

Programma 
Grupu skaits Cilvēku skaits Stundu skaits 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Datorzinības bez priekšzināšanām 4 1 46 9 480 120 

Datorzinības ar priekšzināšanām 1 1 6 9 120 120 

Digitālo foto un attēlu apstrāde  ar 

mūžizglītības kuponiem 

- 1 - 1 - 72 

Datorzinību pamati  ar mūžizglītības 

kuponiem 

- 1 - 1 - 72 

Angļu valoda bez priekšzināšanām 4 2 43 17 540 300 

Angļu valoda ar  priekšzināšanām 1  8 0 100 0 

Angļu valoda bez priekšzināšanām ar 

mūžizglītības kuponiem 
- 2 - 19 - 160 

Angļu valoda ar  priekšzināšanām ar 

mūžizglītības kuponiem 

- 1 - 6 - 80 

KOPĀ 10 9 103 62 1240 924 

 

Turpinājām īstenot 2011 .gadā izstrādās pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides programmas, kuras ir saskaņotas Izglītības un zinātnes ministrijā. 2012.gadā 

organizētas 4 grupas, kuras apguva Auces PIIC ārštata pedagogu Gata Šeršņeva un Frida 

Sarceviča izstrādātā 36 stundu (A) programma „Interneta iespējas mūsdienīgam mācību 
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procesam (ievadkurss). No 2011.gada novembra līdz 2012.g. februārim sadarbībā ar 

biedrību „Cita skola" un SIA Baltijas Biroju Tehnoloģijas „virtuālajā klasē” programmu 

apguva 30 pedagogi no visas Latvijas. Šobrīd īstenojam pedagogu profesionālās 

pilnveides kvalifikācijas kursus ne tikai Auces novada izglītības iestādēs, bet arī citās 

Latvijas skolās, kopā 2012. gadā apmācot 108 pedagogus.  

Uz 1.01.2013. ar IZM ir saskaņotas 7 pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides programmas - 6 datorzinību jomā – „Interneta iespējas mūsdienīgam mācību 

procesam (ievadkurss un padziļināta apguve)”, „Interneta resursi izglītībā, Interneta 

sadarbības rīki mācību procesam”, „Digitālā satura veidošana un publicēšana internetā”, 

„Digitālo foto un attēlu apstrāde, prezentācija”, bet 1 programma - „Svētkiem, 

pasākumiem un ikdienai atbilstoša telpu noformēšana"- pēc novada pirmskolas izglītības 

iestāžu pieprasījuma. Šo programmu apguvuši 40 novada pirmsskolas un skolas pedagogi. 

2012.gadā iedzīvotāji aktīvāk kā iepriekšējos gados iesaistījās maksas valodu kursos. 

Izdevās organizēt 3 valodas un 1 datorzinību kursus. Organizējām arī datorzinības kursus 

novada Sociālā dienesta darbiniekiem. Datorzinības apguva arī senioru grupiņa. 

 

2012. gadā īstenotie kursi un semināri 

Programma 
Grupu skaits Dalībnieku skaits 

Stundu skaits 

kopā 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Kopā valodu un datorzinību maksas 

kursi. t.sk.: 

1 6 7 43 80 386 

Angļu valodas maksas kursi 1 3 7 17 80 200 

Vācu  valodas kursi - - - 6 - 40 

Datorzinību maksas kursi iedzīvotājiem un 

domes iestāžu darbiniekiem. 
- 3 - 20 - 146 

Pedagogu tālākizglītības kursi, t.sk.: 3 7 73 158 60 216 

Interneta iespējas mūsdienīgam mācību 

procesam 

2 4 38 106 48 108 

Svētkiem, pasākumiem un ikdienai 

atbilstoša telpu noformēšana  

- 3 - 44 - 36 

Digitālo fotogrāfiju apstrāde  1 - 8  72 

Ar uzaicinātiem lektoriem 1 - 35 - 12 - 

VID semināri 1 - 30 - 8 - 

Personības attīstības un interešu 

izglītības pulciņi, kopā, t.sk.: 
2 2 15 11 21 72 

Datorzinību pulciņš Senioru grupai - 1 - 6 - 60 

Floristikas pulciņš 1 1 5 5 15 12 

Veselīgs dzīvesveids 1 - 10 - 6 - 

KOPĀ 7 15 125 212 169 674 

 

Kopā dažādās Auces PIIC piedāvātajās programmās 2012.gadā mācījās 62 cilvēki ar 

NVA kuponiem un 212 cilvēki par personīgajiem līdzekļiem vai pašvaldības iestāžu 

finansējumu. 

 

Pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem: 

2.1.  Bezmaksas Interneta un datoralaika izmantošanas pakalpojumi iedzīvotājiem Bēnē ( 

SIIP ).  

2.2. Auces PIIC veic dažāda veida informācijas meklēšanu, dokumentu nosūtīšanu pa 

faksu, sniedz ar IT saistītu pakalpojumus iedzīvotājiem, sniedz dokumentu izdrukas, 

kopēšanas, skenēšanas, laminēšanas, dokumentu iesiešanas un atskaišu un deklarāciju 

nosūtīšanai EDS pakalpojumus. Sniedzam arī bezmaksas pakalpojumus Auces pašvaldības 

iestādēm, Auces invalīdu un bērnu invalīdu biedrībām.  
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Auces PIIC sniegtie pakalpojumi 

Apkalpoto 

cilvēku skaits 

Maksas pakalpojumi 

Bezmaksas pakalpojumi domes iestādēm 

un SIIP 

Aucē Bēnē Aucē Bēnē 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Izdrukas 103 55 52 110 33 43 31 22 

Kopēšana 56 45 33 58 20 16 10 14 

Skenēšana, 

iesiešana, 

laminēšana u.c.  67 32 12 12 3 7 24 21 

SIPP             3682 2324 

EDS 

pakalpojumi 47 27 

 

          

KOPĀ 273 159 97 180 56 66 3747 2381 

 

 Auces pilsētas domes iestāžu datortīklu apkalpošana: 

Auces PIIC 2012. gadā apkalpoja Auces novada domes iestāžu datortīklus, ar kopējo 

datoru skaitu 73 gab., t.sk.:  Auces PIIC ( Aucē un Bēnē ) - 28 gab., Auces novada bibliotēka 

- 22 gab., Auces kultūras nams – 2 gab, Auces mūzikas skola - 5 gab, Auces pirmskolas 

izglītības iestādes – 7 gab, Bēnes mākslas un mūzikas skola – 9 gab. Un pārējo datortehniku – 

printerus, skenerus, multifunkcionālās iekārtas kopskaitā 31. 

 

Auces pilsētas domes mājas lapas administrēšana: 

Auces PIIC veic kopējo mājas lapas administrēšanu – sadaļu pielikšanu, dzēšanu, 

pārvietošanu, lietotāju pievienošanu, pamata un aktuālās informācijas ievietošanu.   

2012. gadā uzlabota aktuālās informācijas aprite Auces novada mājas lapā. Ja 2011. gadā 

Auces pilsētas mājas lapu apmeklēja 13012 unikālie lietotāji, tad 2012. gadā 15515 unikālie 

lietotāji.  

 

 

KULTŪRA 

Aucē novadā ir atbilstošs pieejamais kultūras pakalpojumu klāsts. Kultūras 

pakalpojumus novada iedzīvotājiem piedāvā Auces novada Kultūras centrs, Bēnes, Īles, 

Lielauces un Vītiņu tautas nami ar plašu kultūras programmu klāstu. Ukru pagastā strādā 

kultūras pasākumu organizators. Novada kultūras centrs un pagastu tautas nami organizē 

dažādus izklaidējošus un saturīgus kultūras pasākumus visu vecumu iedzīvotāju grupām – 

valsts un tradicionālos svētkus, profesināļu un amatieru  koncertus un teātru izrādes. Ar plašu 

un daudzveidīgu programmu tiek organizēti Auces novada svētki un Gunāra Ordelovska 

starptautiskais pūtēju orķestra festivāls.  

Metodisko vadību veic Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs. Kultūras 

iestādes veic savas funkcijas un uzdevumus sadarbībā ar Auces novada pašvaldību, 

pašvaldības iestādēm, sabiedriskajām un nevalstiskajām organizācijām, sadarbības 

partneriem. 

Kultūras iestāžu  piedāvātais amatiermākslas kolektīvu spektrs ir pietiekoši 

daudzveidīgs, lai ikviens, kam ir interese un vēlēšanās, atbilstoši savām vēlmēm un prasmēm 

var atrast sev piemērotu radošās izpausmes veidu. Visi amatiermākslas kolektīvi ir 

piedalījušies organizētajās skatēs. Ar Auces novada pašvaldības finasiālo atbalstu 

amatiermākslas kolektīvi piedalās festivālos, sadraudzības koncertos dažādos Latvijas 

reģionos un ārvalstīs. Piemēram, VPDK „Robežnieki” piedalījās starptautiskajā Eiropas deju 
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festivālā Itālijā, BDK „Saulīte” straptautiskajā deju festivālā Čehijā, VPDK „Atvars” un 

jauniešu deju kolektīvs „Saulīte” starptautiskajā deju konkursā Ungārijā., PO „Auce” 

Badberleburgas svētkos Vācijā, lauku kapela „Auce” piedalījās starptautiskā konkursā Kauņā. 

Novadā darbojas: 

 2 bērnu tautas deju koletīvi – Auces novada kultūras centrā „Saulīte” un Vītiņu tautas 

namā „Virpulītis”;  

 3 jauniešu deju kolektīvi- Auces novada kultūras centrāa „Saulīte”, Vītiņu tautas namā 

„Virpulis”, Lielauces tautas namā; 

 1 bērnu vokālais ansamblis – Vītiņu tautas namā  

 2 meiteņu vokālie ansambļi – Auces novada Kultūras centrā un Lielauces tautas namā ; 

 1 jauniešu amatierteātris – „Čaukstenes” Vītiņu tautas namā ; 

 1ritma grupa – Vītiņu tautas namā ; 

 1 pūtēju orķestris „Auce” - Auces novada Kultūras centrā ;  

 1 jauktais koris- Auces novada Kultūra centrā ; 

 4 vidējās paaudzes deju kolektīvi – „Atvars” Auces novada Kultūras centrā, 

„Robežnieki” Vītiņu tautas namā, „Novadnieki” Bēnes tautas namā un Lielauces tautas 

namā ; 

 6 amatierteātri – „Mežrozīte” Vītiņu TN, „Ilūzija” Lielauces TN, „Tonis” Īles TN, 

„Ukri” Ukru pagastā, „Bēne” Bēnes TN, „Kopā” Auces novada  Kultūras centrā ; 

 1 lauku kapela – „Auce” Auces novada Kultūras centrā ; 

 folkloras kopa – Auces novada Kultūra scentrā ; 

 1 jauktais vokālais ansamblis – „Spārni” Īles TN ; 

 2 tautas lietišķās mākslas studijas – „Auce” Auces novada Kultūras centrā un „Bēne” 

Bēnes TN ; 

 1 senioru deju kopa – „Randiņš” Auces novada kultūras centrā . 

 

XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem 2013.gadā gatavojas 3vidējās 

paaudzes deju kolektīvi, 2 jauniešu deju kolektīvi, jauktais koris, pūtēju orķestris, TLMS 

„Auce” un „Bēne”. 

 

Līdztekus tradicionālajiem un valsts svētku pasākumiem, ko Auces novadā organizē 

Kultūras centrs un tautas nami, ir iedibinātas jaunas, vai veiksmīgi tiek turpinātas un 

pilnveidotas katrai teritorijai raksturīgas tradīcijas, kultūras pasākumi.  

 Februāra mēnesī Bēnes tautas namā notiek ikgadējais deju kolektīvu koncerts, 

25.martā uz piemiņas pasākumu Bēnē pulcējas Auces novada represētie  

 Auce ir vienīgā pilsēta Latvijā, kura 4. martā svin savu vārda dienu. Šie ir ļoti 

nozīmīgi, gaidīti svētki. Katru gadu tiek meklētas jaunas, interesantas formas šo 

svētku organizēšanai. 2012.gadā Auces vārda diena tika atzīmēta ar daudzveidīgu 

Auces pilsētas amatiermākslas kolektīvu koncertu, TLMS “Auce” darbu izstādi. Uz 

pasākumiem tiek aicinātas Auces no visas Latvijas. 

 Maijā notika tradicionālie Auces novada Deju svētki “Zinu, zinu tēva sētu”, kuros 

piedalās deju kolektīvi no dažadiem Latvijas novadiem.  

 Jūnijā notika tradicionālais 5.Senioru deju festivals “Madarās, baltajās madarās…”, 

kurā piedalījās 140 dejotāju no dažādiem Latvijas novadiem.  

 Lielu atsaucību izpelnījās Vasaras saulgriežu svinēšana ar Auces un Rubas folkloras 

kopām, uguns rituālu, dziesmām, dančiem, Jāņa godināšanu, pūdeles dedzināšanu.  

 Ar plašu un daudzveidīgu kultūras programmu jūlija mēneša pēdējā nedēļā tika 

organizēti XVII Auces novada svētki un  Gunāra Ordelovska XVII starptautiskais 

pūtēju orķestru festivāls, kuros piedalījās kolektīvi no sadraudzības partneru pilsētām 
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Ungeni (Moldova) un Lietuvas, kā arī Auces un citu Latvijas novadu amatiermākslas 

kolektīvi. Pašmāju un vieskolektīvu koncerti notika visos novada pagastos.  

 Vītiņu tautas namā 6. augustā notika tradicionālais  amatierteātru festivāls” “Spēlējam,  

dancojam…” 

 Bēnes pagastā augustā notiek ikgadējais Auces novada Sporta svētku noslēguma 

pasākums 

 Septembrī novada iedzīvotājiem bija unikāla iespēja noskatīties profesionālā beleta 

izrādi “Četri ziemeļu gadalaiki” ar Latvijas Nacionālās operas baleta prīmu Margaritu 

Demjanoku titullomā un profesionālu mūziķu ansambļa piedalīsanos . 

  Oktobrī Īles tautas namā 1x notika novadu tautas namu saiets, kurā katrs tautas nams 

prezentēja sevi ar kultūras programmu.  

 Ukru pagastā tradicionāli vasarā un rudenī tiek organizētas ziedu izstādes  

 Gada nogalē Auces novada kultūra scentrā notiek koncerti katrā Adventes svētdienā., 

kas tika ļoti labi apmeklēti  

 Pirmajos Ziemassvētkos, jau tradicionāli notika Auces novada pašvaldības iestāžu 

darbinieku un amatiermākslas kolektīvu Ziemassvētku sarīkojums. 

 Labi apmeklēti ir Pavasara un Rudens gadatirgi Aucē.  

 Auces novada KC turpina darboties projektā „Kinopunkts Latvijā”. Gada garumā 

iedzīvotājiem tika dota iespēja noskatīties bez maksas 5 kinoseansus, pilnmetrāžas vai 

dokumentālās filmas.   

 Auces novada KC ir ilgstoša,  radoša sadarbība ar Neatkarīgo teātri „Kabata”, izrāžu 

apvienību „Panna” SIA „Latvijas koncerti”, Liepājas Ceļojošo Leļļu teātri  un Liepājas 

pilsētas Leļļu teātri, u.c. radošajām mākslas apvienībām un māksliniekiem individuāli, 

notiek profesionālo kolektīvu, mākslinieku un amatierkolektīvu koncerti, izrādes, 

izstādes. Noslēgts sadarbības līgums ar Teātri TT.  

 Pateicoties Auces novada pašvaldības atbalstam, 2012. gadā Auces novada 

iedzīvotājiem tika dota vienreizēja iespēja apmeklēt profesionālu mākslinieku – brāļu 

Petrausku, Riharda Zaļupes, džeza mūziķu, vokālās grupas „Framest” koncertus, kas 

notika sadarbībā ar VSIA Latvijas koncerti. 

 Auces novada Kultūras centrā izstāžu zālē, un tautas namos regulāri tiek organizētas 

dažāda veida profesionāļu un amatieru izstādes   

2012.gadā tika realizēts projekts un uzbūvēta brīvdabas estrāde Bēnē, ko ar plašu 

amatiermākslas kolektīvu koncertu atklāja 8.jūnijā, labiekārtota tās teritorija. 

Realizēts projekts „Jauni instrumenti- jauns, mūsdienīgs skanējums !”, iegādāti mūzikas 

instrumenti Auces novada Kultūras centra pūtēju orķestrim.  

 

Plāni nākamajam gadam 

  Izvērtēt iespējas un nodrošināt amtiermākslas kolektīvu dalību XXV Vispārējos 

latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos 2013.gadā. 

 Objektīvi izvērtēt un veikt nepieciešamos grozījumus nolikumā “Par Auces novada 

kultūras iestāžu tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojumu”  

 Turpināt piedāvāt iedzīvotājiem daudzveidīgus, mākslinieciski augstvērtīgus kultūras 

pasākumus: 

 Turpināt radošo sadarbību ar : 

 VSIA „Latvijas koncerti” 

 SIA Lietus ceļš 

 NT „Kabata” 

 Liepājas Ceļojošo leļļu teātri  

 Ā. Alunāna Jelgavas teātri 
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 Baltic Records Group u.c. 

 Piedalīties projektu konkursos, lai piesaistītu finanšu līdzekļus materiāli tehniskās 

bāzes un kultūras pasākumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšanai.  

 Piedāvāt iedzīvotājiem interesantus, dažādu māksliniecisko žanru pasākumus 

brīvdabas estrādēs, lai tās kļūtu par nozīmīgu, apmeklētu kultūras pasākumu norises 

vietu novadā. 

 Ierīkot brīvdabas estrādi Ukru pagastā 

 Ieklāt jaunu grīdas segumu Īles tautas namā 

 Pilnveidot novada kultūras darbinieku (vadības, kolektīvu vadītāju) pieredzes apmaiņu 

ar esošajiem sadarbības partneriem kultūras jomā un meklēt jaunas iespējas.  

 Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu vadītāju profesionālo tālākizglītību 

 Nostiprināt Kultūras centra  materiāli tehnisko bāzi. 

 

Kultūras centrs un tautas nami iesaista iedzīvotājus dažādos amatieru mākslas 

kolektīvos – ansambļos, amatierteātros, deju kolektīvos, tautas lietišķās mākslas studijā. 

 

Auces novada bibliotēka veic Auces novada centrālās bibliotēkas funkcijas un darbojas 

kā administrējošais, koordinējošais centrs centrālās bibliotēkas struktūrvienībām - Auces 

novada administratīvajā teritorijā esošajām, Auces novada pašvaldības izveidotajām 

bibliotēkām -  Vītiņu, Ķeveles, Lielauces, Ukru, Īles un Bēnes (Auces novada bibliotēkas 

nolikums apstiprināts Auces novada domes 20.12.2010 sēdē).  Visu bibliotēku laiki pieejami 

arī Auces novada mājas lapā, visas bibliotēkas nodrošina savu darbu arī sestdienās. Pārsvarā 

katrā bibliotēkā strādā viens bibliotekārs, izņēmums ir Bēnes bibliotēka- 2 darbinieki un 

Auces novada bibliotēka- 5 darbinieki. Visās bibliotēkās pieejami interneta bezmaksas 

pakalpojumi iedzīvotājiem. Divās bibliotēkās ir sava elektroniskā datu bāze - Auces novada 

un Bēnes bibliotēkās. Visas bibliotēkas, izņemot Ķeveles, nodrošina kopēšanas un drukāšanas 

maksas pakalpojumus. 

 

SPORTS 

Sporta un aktīvās atpūtas iespējas Auces novadā ir salīdzinoši plašas. Iedzīvotājiem ir 

pieejamas sporta zāles Auces pilsētā- divas, pa vienai Īles un Vītiņu pagastos, divi stadioni 

Auces pilsētā un viens Bēnes pagastā, kā arī bērnu rotaļu laukums Auces pilsētā un dabas taka 

Ukru pagastā. Visas šīs būves tiek uzturētas lietošanas kārtībā, to darba laiki un lietošanas 

noteikumi pieejami Auces novada mājas lapā. Novadā strādā pieci sporta darba organizatori- 

Auces pilsētā, Bēnes, Īles, Ukru un Vītiņu pagastos. 

 

Sporta nozares uzdevumi: 

 Sastādīt budžeta plānu , kurš sadalās: sporta inventārs, sporta sacensību organizēšana 

un  ceļa izdevumi – sportistu dalība citu novadu rīkotajos turnīros; 

 Organizēt un vadīt novada sporta turnīrus; 

 Izstrādāt sacensību nolikumus; 

 Komplektēt novada komandu Latvijas Olimpiādē; 

 Organizēt un vadīt Auces novada sporta spēles; 

 Organizēt novada komandu dalību turnīros ārpus novada; 

 Ievietot informāciju Auces mājas lapā; 

 Sadarboties ar laikrakstu „Zemgale”, un Auces novada avīzi. 
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2012.gadā par Auces novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tika noorganizētas 14 sporta 

pasākumi 6 sporta veidos. Visapmeklētākie sporta pasākumi ir „Auces novada sporta spēlēs” 

un „Auces novada svētku” sporta turnīri. Mūsu novada sportisti aktīvi piedalās arī citu novada 

rīkotajos sporta turnīros. Auces novada futbola komanda startē  ar labiem panākumiem un 

pulcē arī ļoti lielu skatītāju daudzumu mājas spēlēs. Arī Florbola komanda aktīvi piedalās un 

gūst panākumus dažādos turnīros, un arī Novusa komanda pirmo gadu startējot ieguvusi labus 

panākumus Latvijas mērogā. 

 

2013. gadā plānots turpināt veiksmīgākos sporta projektus un domāts arī par jauniem sporta 

veidiem piemēram, slēpošana, un pludmales volejbols un to sacensību organizēšanu. 

 

Ar sportu nodarbojošos skaits Auces novadā 

Sporta organizācijas  Nodarbojoš

os skaits 

kopā 

Tai skaitā pa vecuma grupām 

līdz 18 gadiem 19 - 30 gadi Virs 31 

Siev. Vīr. Siev. Vīr. Siev. Vīr. 

A 2 3 4 5 6 7 8 

1. Sporta organizācijas   625 200 300 15 50 10 50 

Valsts un pašvaldību 

iestādes, tai skaitā  

aģentūras 625 200 300 15 50 10 50 

Biedrības un nodibinājumi 0             

Kapitālsabiedrības, kuru 

darbība saistīta ar sporta 

nodarbību un sporta 

pasākumu organizēšanu 0             

2. Profesionālas ievirzes 

sporta izglītības iestādes 

(sporta skolas) un sporta 

klubi 0 0 0 0 0 0 0 

Tai skaitā: kompleksās (-ie)               

                viena sporta veida               

Sporta skolu (klubu) 

īpašuma forma: valsts               

           pašvaldību               

           privātās               

 

SOCIĀLĀ JOMA 

Auces novada sociālais dienests 
Auces novada Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, 

organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem. 

Sociālā dienesta galvenie darbības virzieni ir: 

1. Sociālā palīdzība 

2. Sociālie pakalpojumi 
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Galvenie sadarbības partneri: 

1. Auces novada Bāriņtiesa 

2. Auces novada Izglītības pārvalde un Auces novadā esošās izglītības iestādes, ieskaitot 

pirmsskolas izglītības iestādes 

3. Auces novada Pašvaldības policija 

4. Auces novada Nevalstiskās organizācijas 

5. Nodarbinātības valsts aģentūras Dobeles filiāle 

Sociālā dienesta budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem kopā – Ls 311831.00 

Sociālajai palīdzībai – Ls 208729.00 

No budžeta līdzekļiem apmaksātie sociālie pakalpojumi citu pašvaldību institūcijās – Ls 

56322.00 

Sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi – Ls 71547.00 

Citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem – Ls 46717.00 

 

Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā saņēma 36 Auces novada iedzīvotāji. 

Sociālās aprūpes mājā pakalpojumu saņēma 41 Auces novada iedzīvotājs. 

 
Nākamajā gadā plānotie pasākumi. 

1. Vides pieejamības uzlabošanas darbi pie Sociālās dzīvojamās mājas „Lielauce”, Auces 

novada Lielauces pagastā. 

2. Divu Servisa dzīvokļu, koridoru, atpūtas istabas un sociālā darbinieka kabineta 

vienkāršota renovācija Sociālā dzīvojamā mājā „Lielauce”, Auces novada Lielauces 

pagastā   

3. Dienas centru izveide Sociālā dzīvojamā mājā „Lielauce” un Bēnes pagastā. 

4. Asistenta pakalpojuma sniegšanas uzsākšana. 

5. Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana bērnu vecākiem, kuriem nepieciešams 

apgūt bērnu audzināšanas prasmes. 

6. Jaunas amata vienības „Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem” 

izveidošana. 

 

Auces novada bāriņtiesa 
Bāriņtiesa ir Auces novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas savā 

darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, un Auces novada 

administratīvajā teritorijā prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas 

personisko un mantisko interešu un tiesību aizsardzību. Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos 

gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī 

izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus. 

 

2012.gadā: 

 bāriņtiesa ir atņēmusi bērna aprūpes tiesības 15 vecākiem, tajā skaitā, mātēm-6, 

tēviem-9; 

 bērnu skaits, kuru vecākiem atņemtas bērna aprūpes tiesības-19; 

 bāriņtiesa ir atjaunojusi bērna aprūpes tiesības 8 vecākiem, tajā skaitā, mātēm-3, 

tēviem-5; 

 bērnu skaits, kuru vecākiem atjaunotas bērna aprūpes tiesības-8; 

 bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību 

atņemšanu 4 vecākiem, tajā skaitā, mātēm-1, tēviem-3; 

 ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības 8 vecākiem, tajā skaitā, mātēm-5, 

tēviem-3; 

 bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības-9;  
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 ārpusģimenes aprūpē nodoti 13 bērni, no tiem audžuģimenē ievietots-1, aizbildņa 

ģimenē-2, ārpusģimenes aprūpes iestādē-10. 2012.gada 31.decembrī ārpusģimenes 

aprūpē kopā atradās 54 bērni, tajā skaitā, audžuģimenē-10, aizbildņa ģimenē-28, 

ārpusģimenes aprūpes iestādē-16; 

 adoptējamo bērnu skaits-32; 

 aizgādnībā esošo personu skaits-14; 

 bāriņtiesa saņēmusi 75 iesniegumus, 324 ienākošos dokumentus, izsūtīti – 662 

dokumenti. 

 

2012.gadā pieņemti 97 lēmumi, no tiem 

 vienpersoniskie lēmumi par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem – 7; 

 koleģiālie lēmumi par aprūpes tiesību atņemšanu -5; 

 lēmumi par aprūpes tiesību atjaunošanu – 14 (saskaņā ar 7 lēmumiem aprūpes tiesības 

atjaunotas; 7-aprūpes tiesības neatjaunotas); 

 lēmumi par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai – 4; 

 lēmumi pec tiesas pieprasījuma -4; 

 lēmumi par bērna ievietošanu audžuģimenē -1; 

 lēmumi par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā -2; 

 lēmumi par aizbildņa iecelšanu -4; 

 lēmumi par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai -3; 

 lēmumi par personas atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas -7; 

 lēmumi par bērna nodošanu citas personas aprūpē – 5; 

 lēmumi par atļauju bērnam izceļot no valsts – 7; 

 lēmumi par ģimenes valsts pabalsta izmaksu -3; 

 lēmumi par aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā -3; 

 lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantiskajām interesēm -7; 

 lēmumi par ārpusģimenes aprūpē nodota bērna viesošanos  ģimenē -17; 

 lēmumi par bērna uzvārda maiņu -1; 

 lēmumi par bērnu viesošanos viesģimenē -2; 

 lēmumi par aizgādņa iecelšanu -1.  
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AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti. 

Auces novada pašvaldības finanšu mērķis ir sadalīt pieejamos finanšu līdzekļus attiecīgajā 

saimnieciskajā gadā pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei atbilstoši pašvaldības 

prioritātēm. Saskaņā ar Starptautiskajiem Grāmatvežu federācijas izdotajiem 

Starptautiskajiem revīzijas standartiem 2012.gada Auces novada pašvaldības finanšu revīziju 

veica un atzinumu par gada budžeta izpildi sniedza SIA „”REVIDENTS UN 

GRĀMATVEDIS” tajā norādot, ka Auces novada pašvaldības finanšu uzskaite tiek veikta 

saskaņā ar likumdošanu un ir pareiza. 

  

Bilances posteņu atšifrējumi un skaidrojumi 

2012.gada pārskata Auces novada pašvaldības bilances kopsumma ir Ls 11002866. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu bilances kopsumma ir palielinājusies par Ls 

1139257.  

AKTĪVS 

1. Nemateriālie ieguldījumi  
Nemateriālie ieguldījumi ir tādi ilgtermiņa ieguldījumi, kas neparādās mantiskā saredzamā 

veidā, bet tikai kā īpašuma tiesības. Nemateriālo ieguldījumu paredzamais lietderīgās 

lietošanas laiks ir 5 gadi. 

Nemateriālie ieguldījumi kopsummā salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu bilances 

vērtībā samazinājušies par Ls 4448. 

AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas  

(+,-) 

1 2 4 5 6 

1. Nemateriālie ieguldījumi - kopā 

(020+030+040+050) 
 20737 25185 -4448 

1. Attīstības pasākumi un programmas 1. 16593 20731 -4138 

2. Licences, koncesijas un patenti, 

preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
2. 4144 4454 -310 

Piezīme Nr.1. – kontā uzskaita attīstības pasākumu (piemēram, administratīvo teritorijas 

attīstības plānu) un programmu izmaksas, kas ir pētniecības darbā iegūto zināšanu, atklājumu 

vai citu zināšanu izmantošana jaunu (vai būtiski uzlabotu) materiālu, ierīču, produktu, 

procesu, sistēmu vai pakalpojumu ražošanas plānā vai izstrādē pirms komerciālas ražošanas 

vai lietošanas uzsākšanas izmaksas. Samazinājums pārskata periodā saistīts ar attīstības 

pasākumu un programmu nolietojumu. 

Piezīme Nr.2. – kontā uzskaita datorprogrammas, kuru lietošanas tiesības noteiktas ar 

licenci vai kuras speciāli izstrādātas konkrētas iestādes vajadzībām. Šeit neuzskaita 

datorprogrammas, kuras tiek iegādātas pie datora komplektācijas un bez kurām dators nevar 

darboties. Arī licenču un datorprogrammu bilances vērtība pārsvarā ir samazinājusies 

amortizācijas dēļ, kā arī no uzskaites izslēgtas vecās, morāli novecojušās grāmatvedības 

datorprogrammas, kuras izmantoja pirms novada izveidošanas. 

2. Pamatlīdzekļi  
Līdz 2014.gada beigām pašvaldība plāno visu pašvaldībai piekrītošo dzīvokļu reģistrāciju 

zemesgrāmatā, bet jau 2011.gadā veica privatizēto dzīvokļu domājamo daļu izslēgšanu no 

pašvaldības bilances saskaņā ar Valsts Zemes dienesta datiem. Pakāpeniski līdz 2013.gada 

beigām tiek plānota ēku, līdz 2014.gada beigām būvju, bet līdz 2015.gada beigām pašvaldībai 

piekrītošo zemju inventarizācija un reģistrācija zemesgrāmatā. 
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Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu bilances kopsumma 

palielinājusies par Ls 1184970. 

AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas  

(+,-) 

1 2 4 5 6 

2. Pamatlīdzekļi - kopā 

(070+080+090+100+110) 
 9837530 8652560 +1184970 

1. Zeme, ēkas, būves 3. 8687224 6875161 +1812063 

2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 4. 24759 28745 -3986 

3. Pārējie pamatlīdzekļi  5. 931208 867941 +63267 

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigto celtniecība 
6. 42570 730524 -687954 

5. Turējumā nodotie valsts un 

pašvaldību nekustamie īpašumi 
7. 128511 129690 -1179 

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 8. 23258 20499 +2759 

7. Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 
9. 1776 8086 -6310 

Piezīme Nr.3. – kontu grupā uzskaita zemi zem ēkām un būvēm, kultivēto zemi, atpūtai 

un izklaidei izmantojamo zemi, visas pašvaldības ēkas un būves, ieskaitot aprīkojumu, ierīces 

un iekārtas, kas ir šo ēku un būvju neatņemama sastāvdaļa. Šajā kontu grupā uzskaita 

zemesgabalus, ēkas un būves, ja tās paredzētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 

pakalpojumu sniegšanai vai iznomāšanai un to paredzētais lietošanas laiks ir ilgās par gadu. 

Analītiskajā uzskaitē nodala pašu vajadzībām lietojamo zemi, ēkas un būves no izīrējamiem 

vai iznomājamiem īpašumiem. Daļēji izīrējamos vai iznomājamos īpašumus uzskaita kā 

izīrējamos vai iznomājamos īpašumus, ja izīrējamo vai iznomājamo platību var pārdot vai 

iznomāt atsevišķi un var atdalīt grāmatvedības uzskaitē. Ja tas nav iespējams, daļēji 

izīrējamos vai iznomājamos īpašumus uzskaita tikai tad, ja pašu vajadzībām izmantojamā 

īpašuma daļa nav būtiska. Ēkas un būves, kas ir kultūras (arhitektūras) pieminekļi, uzskaita 

līdzīgu pamatlīdzekļu kontos atbilstoši to pielietojumam (piemēram, dzīvojamās ēkas un 

būves, nedzīvojamās ēkas un būves), analītiskajā uzskaitē nodalot atsevišķi. Kultūras 

pieminekļiem nolietojumu neaprēķina. Ēku un būvju konstrukcijas, aprīkojumu, ierīces un 

iekārtas, kas ir to neatdalāma sastāvdaļa, uzskaita kopā ar attiecīgo ēku vai būvi. Dzīvojamo 

un nedzīvojamo ēku palielinājums bilancē saistīts ar to, ka bilancē tika uzņemtas līdz šim 

neuzskaitītas ēkas un būves, bet samazinājums – ar šo ēku pārvietošanu uz krājumu grupu jeb 

īpašuma atsavināšanu (pārdošanu). Zemes vērtības palielinājums saistīts ar uzņemšanu 

uzskaitē un platības un vērtības precizēšanu, bet samazinājums – zemes pārdošanu. 

Piezīme Nr.4. – kontu grupā uzskaita tehnoloģiskās iekārtas, mēraparatūru, regulēšanas 

ierīces, laboratoriju un medicīnas iekārtas un mašīnas, kuras lieto iestādes funkciju izpildes 

vai sniegto pakalpojumu nodrošināšanai. Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu sastāvā neuzskaita 

transporta līdzekļus un datortehniku. Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu rezerves daļas un 

palīgierīces, kurām ir pastāvīga nozīme saimnieciskajā procesā un kas ir uzskatāmi par 

pamatlīdzekļiem, ietver pamatlīdzekļu sastāvā kā atsevišķus pamatlīdzekļu uzskaites objektus. 

Tehnoloģisko iekārtu bilances vērtības izmaiņas saistītas tikai ar šo iekārtu nolietojumu. 

Piezīme Nr.5. – kontu grupā uzskaita pašvaldības datortehniku, sakaru un biroja tehniku, 

transportlīdzekļus, saimniecības pamatlīdzekļus, bibliotēku fondus, mākslas darbus un 

mākslas priekšmetus, vērtslietas un pārējos iepriekš neklasificētos pamatlīdzekļus. Pārējo 

pamatlīdzekļu bilances vērtības palielinājums saistīts ar to, ka tika gan iegādāti par naudu, gan 

saņemti bez atlīdzības bibliotēku fondi. Savukārt samazinājums saistīts gan ar izslēgšanu no 
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uzskaites. Pārējo pamatlīdzekļu realizācija jeb pārdošana ir bijusi plānota un notikusi – 

pārdoti pašvaldības transportlīdzekļi.  

Piezīme Nr.6. – kontu grupā uzskaita pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas un nepabeigto 

būvniecību, kas attiecas uz objektu līdz tā nodošanai lietošanā (ekspluatācijā). Šajos kontos 

uzskaita arī to iekārtu un mašīnu vērtības, kas ir saņemtas, bet vēl nav uzstādītas un nav 

nodotas lietošanā. Par pamatlīdzekļa izveidošanas vai būvniecības pabeigšanu un nodošanu 

ekspluatācijā sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ja remontdarbu rezultātā gūtais 

pamatlīdzekļa uzlabojums ir būtisks un dod labumu laika periodā, kas pārsniedz vienu gadu, 

izmaksas kapitalizē, iekļaujot pamatlīdzekļa vērtībā. Finanšu līdzekļu izlietošana ēku un 

būvju kapitālajam remontam vai rekonstrukcijai notiek, pamatojoties uz Auces novada domes 

lēmumu. Lēmumā tiek minēts finansējuma avots, remontdarbu ekonomiskās klasifikācijas 

kods, objekta nosaukums, objekta adrese, darbu izpildītājs un summa latos. Uzskaita 

būvniecības un renovācijas izmaksas līdz pamatlīdzekļa nodošanai ekspluatācijā. Izdevumus 

sāk uzskaitīt no brīža, kad būvvalde ir devusi atļauju būvniecībai vai renovācijai. No 

nepabeigtās būvniecības pamatlīdzeklis tiek nodots ekspluatācijā ar nākamo dienu, kad 

būvvalde ir parakstījusi aktu par pamatlīdzekļa nodošanu. Nepabeigtās būvniecības bilances 

vērtības palielinājums saistīts ar to, ka pārskata periodā tika gan iesākti, gan realizēti vairāki 

pamatlīdzekļu rekonstrukcijas projekti, piemēram, Auces pilsētas tranzītielu rekonstrukcija, 

Auces pilsētas stāvlaukumu būvniecība, Bēnes estrādes būvniecība un citi. Kopējais 

nepabeigtās celtniecības atlikums uz pārskata gada beigām sastāda Ls 42570.  

Piezīme Nr.7. – kontu grupā uzskaita kapitālsabiedrībām turējumā nodotos pašvaldības 

nekustamos īpašumus. Budžeta iestādes īpašumā un valdījumā esošus pašvaldības nekustamos 

īpašumus nododot turējumā pašvaldības kapitālsabiedrībai, uzskaita to sākotnējo vērtību un 

uzkrāto nolietojumu. Iestāde īpašumā vai valdījumā esošiem pašvaldības īpašumiem, kas 

nodoti turējumā pašvaldības kapitālsabiedrībām, turpina aprēķināt nolietojumu pamatlīdzekļu 

atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši budžeta iestādēm normatīvajos aktos 

noteiktajām pamatlīdzekļu nolietojuma normām. Iestāde 2011.gadā ir nodrošinājusi šo 

nekustamo īpašumu uzskaiti pamatlīdzekļu sastāvā, izslēdzot šo ēku un būvju vērtību no 

pašvaldības dzīvojamo un nedzīvojamo ēku vērtības. 

Piezīme Nr.8. – kontu grupā uzskaita pazemes aktīvus, ilggadīgos stādījumus 

(mežaudzes) un citus līdzīgus aktīvus, kuriem raksturīga atjaunošanās un vērtības izmaiņas 

augšanas rezultātā. Bioloģiskos un pazemes aktīvus sākotnēji uzskaita to iegādes vai 

izveidošanas vērtībā. Pārskata periodā pieaugums par Ls 2759, jo tika uzņemtas uzskaitē 

mežaudzes, salīdzinot datus ar Valsts zemes dienestu. 

Piezīme Nr.9. – kontu grupā uzskaita samaksātos avansa maksājumus (priekšapmaksas) 

par pamatlīdzekļu iegādi. Izmaiņas ir notikušas, gan izslēdzot samaksāto avansa maksājumu, 

gan samaksājot jaunu avansa maksājumu. 

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā atspoguļo finanšu ieguldījumus citu Latvijas 

teritorijā esošo kapitālsabiedrību pamatkapitālos, kurus paredzēts turēt ilgāk par gadu no 

bilances datuma. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumus uzskaita to iegādes vērtībā saskaņā ar 

izmaksu metodi, tas ir, atbilstoši pašvaldības piederošajai daļai radniecīgo (pašvaldības 

īpatsvars pamatkapitālā virs 50%). 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi samazinājušies par 

Ls 9 960. 

AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas  

(+,-) 

1 2 4 5 6 

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  622625 318671 +303954 
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- kopā 

(130+140+150+160+170+180) 

1. Līdzdalība radniecīgo 

kapitālsabiedrību kapitālā 
10. 599785 285871 +313914 

2. Ilgtermiņa aizdevumi 11. 22840 32800 -9960 

Piezīme Nr.10. – kontu grupā uzskaita ieguldījumus kapitālsabiedrībās, kur pašvaldībai 

pieder 50 un vairāk procentu kapitāla, kodējot pa kapitālsabiedrībām (Auces pašvaldības SIA 

‘’Auces slimnīca’’ Ls 36823, SIA ‘’Auces komunālie pakalpojumi’’ Ls 498600, SIA ‘’Bēnes 

doktorāts’’ Ls 2009, SIA ‘’Bēnes nami’’ Ls 62353). Visās iepriekš minētajās 

kapitālsabiedrībās pašvaldības ieguldījums ir 100%. Pārskata periodā tika veikts ieguldījums 

SIA ‘’Auces komunālie pakalpojumi’’ Ls 313914 apmērā. 

Piezīme Nr.11. – kontā uzskaita pašvaldības izsniegtos aizdevumus radniecīgajām 

kapitālsabiedrībām, kuru atmaksas termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma. Katra pārskata 

gada beigās aprēķina, pārgrāmato un atsevišķi norāda ilgtermiņa aizdevuma daļu, kuru 

termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma un īstermiņa aizdevuma daļu, kuru iespējams 

saņemt jebkurā laikā, kuru plānots saņemt nākamo 12 mēnešu laikā. Izmaiņas saistītas ar 

ilgtermiņa aizdevuma īstermiņa daļas pārgrāmatošanu uz pārskata perioda beigām. Ilgtermiņa 

aizdevumi izsniegti SIA ‘’Auces komunālie pakalpojumi’’ ar mērķi – Auces pilsētas 

centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija (aizdevuma līgumi noslēgti 17.07.2003.un 

31.01.2005.). 

4. Krājumi 

Krājumi – kontu grupā uzskaita aktīvus, kurus iestāde plāno izmantot gada laikā vai kuru 

apmaksa paredzēta gada laikā no bilances datuma. Krājumu sastāvā uzskaita arī aktīvus, ja 

vienas aktīva vienības sākotnējās atzīšanas vērtība ir mazāka par normatīvajos aktos budžeta 

izdevumu klasifikāciju jomā noteikto vērtību, tas ir, vērtībā līdz Ls 150.00. Iestādes 

grāmatvedības uzskaitē krājumu novērtēšanai piemēro ‘’pirmais iekšā – pirmais ārā’’ (FIFO) 

metodi. 

Kopējie krājumi palielinājušies par Ls 14244. 

AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas  

(+,-) 

1 2 4 5 6 

4. Krājumi - kopā 

(220+230+240+250+260+270)  
12. 61287 47043 +14244 

Materiāli mācību,zinātniskiem un citiem 

mērķiem 
 2109 0 +2109 

Pārtikas produkti  1327 1528 -201 

Saimniecības materiāli un kancelejas 

preces 
 4840 3093 +1747 

Kurināmais, degviela, smērvielas  23156 17788 +5368 

Mašīnu iekārtas un rezerves daļas  595 985 -390 

Pārējie materiāli  79 110 -31 

Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi  991 0 +991 

Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi 

atsavināšanai 
 28190 23539 +4651 

Piezīme Nr.12. – pārtikas produktu, saimniecības materiālu un kancelejas preču, pārējo 

materiālu izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu ir nelielas. Būtisks krājumu 

atlikuma palielinājums ir vērojams kurināmo un degvielas atlikumos, kas saistīts ar lielāku 

kurināmā iepirkumu ziemas periodā. Atlikuma palielinājums ir vērojams arī materiāliem 
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mācību, zinātniskiem un citiem mērķiem, jo 2012.gadā tika saņemtas materiālās vērtības 

Auces un Bēnes vidusskolām no Valsts izglītības satura centra. Krājumu un ilgtermiņa 

ieguldījumu atsavināšanai atlikuma palielinājums saistīts ar to, ka pārskata gada beigās tika 

pieņemti domes lēmumi par vairāku pašvaldības īpašumu (dzīvokļi, būves) atsavināšanu 

(pārdošanu). 

5. Debitori 

Debitori ir iestādes parādnieki jeb iestādes prasības pret citām fiziskām vai juridiskām 

personām. Šajā kontu grupā uzskaita prasības (debitoru parādus), kas radušās pagātnes 

darījumu (notikumu) rezultātā (piemēram, prasības par sniegtajiem pakalpojumiem, prasības 

par atsavinātajām precēm vai pamatlīdzekļiem, prasības par neapmaksātajiem nodokļiem. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori palielinājušies par Ls 35912. 

AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas  

(+,-) 

1 2 4 5 6 

5. Debitori- kopā 13. 166013 130101 +35912 

1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem  42848 61982 -19134 

2.Prasības par nodokļiem un nodevām  82807 35767 +47040 

3.Uzkrātie ieņēmumi  1807 3907 -2100 

4.Pārmaksātie nodokļi  31 18837 -18806 

5.Pārējās prasības  38520 9608 +28912 

Piezīme Nr.13. – vislielākais debitoru prasību palielinājums ir pārējām prasībām, kur 

pašvaldība uzskaita nedrošos (šaubīgos) debitorus. Tika veikta norēķinu personu 

inventarizācija, kā rezultātā šīs summas tika izslēgtas no parastajām prasībām pret pircējiem 

un pasūtītājiem. Šo nedrošo (šaubīgo) debitoru uzskaitei pašvaldība ir izveidojusi uzkrājumus. 

Pārējās prasībās ir uzskaitīts arī dotācijas atlikums no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

par 2012.gadu – nesadalītais atlikums. 

Pārmaksātie nodokļi ir palielinājušies, jo 2012.gada beigās tika samaksāti nodokļi par 

pārrobežu projektā iesaistīto darbimieku atalgojumu. Pārskata periodā pašvaldība ir 

izveidojusi uzkrātos ieņēmumus par ieņēmumu daļu, ko pašvaldība saņems nākamajā pārskata 

periodā, bet kas attiecas uz pārskata periodu (2013.gada janvārī izrakstīti pakalpojumu rēķini 

par telpu nomu 2012.gadā u.c.), tomēr uzkrātie ieņēmumi ir lielāki kā iepriekšējā pārskata 

periodā. 

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem ir samazinājušās, jo pašvaldība aktīvi strādā pie parādu 

atgūšanas par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. 

6. Īstermiņa finanšu ieguldījumi 

Šajā kontu grupā uzskaita pašvaldības finanšu ieguldījumus, kurus iespējams realizēt 

jebkurā laikā un kurus paredzēts turēt ne ilgāk par gadu no bilances datuma. Kontā uzskaita 

pašvaldības radniecīgajām kapitālsabiedrībām izsniegtos īstermiņa aizdevumus un ilgtermiņa 

aizdevumu daļu, kuru atmaksas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma. 

Īstermiņa finanšu ieguldījumi salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājušies par Ls 9960. 
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AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas  

(+,-) 

1 2 4 5 6 

6. Īstermiņa finanšu ieguldījumi – kopā 14. 35730 25770 +9960 

1. Īstermiņa aizdevumi un ilgtermiņa 

aizdevumu īstermiņa daļa 
 35730 25770 +9960 

Piezīme Nr.14. – bilances posteņa palielinājums saistīts ar to, ka pašvaldības 

kapitālsabiedrība, kam pašvaldība izsniedza aizdevumu, SIA ‘’Auces komunālie 

pakalpojumi’’ pārskata periodā nespēja pilnībā norēķināties ar pašvaldību par aizdevuma 

samaksu (aizdevumi izsniegti SIA ‘’Auces komunālie pakalpojumi’’ ar mērķi – Auces 

pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija (aizdevuma līgumi noslēgti 

17.07.2003.un 31.01.2005.). 

7. Naudas līdzekļi 
Šajā bilances postenī uzskaita pašvaldības naudu kasē un norēķinu kontos, noguldījumus 

finanšu iestādēs sadalījumā pa budžetu veidiem. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu Auces novada pašvaldības naudas līdzekļi ir 

samazinājušies par Ls 185538. Naudas līdzekļi tiek glabāti komercbankās un Valsts kasē. 

AKTĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas 

(+,-) 

1 2 4 5 6 

7. Naudas līdzekļi - kopā  15. 357311 542849 -185538 

1. Kase  639 329 +310 

2. Norēķinu konti Valsts kasē vai 

kredītiestādēs 
 

356672 542520 -185848 

Naudas līdzekļu būtisks samazinājums saistīts ar to, ka 2010.gada beigās Valsts kases 

kontos tika ieskaitīti avansa maksājumi par ES projektu realizāciju, kā arī tika saņemta nauda 

par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem (komunālie pakalpojumi, noma, vecāku 

maksājumi par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs), bet 2011.gada beigās tik lielā 

apmērā avansa maksājumu par projektu realizāciju nebija. 

Pārskata gada beigās pašvaldības brīvie naudas līdzekļi, kas ieguldīti depozītnoguldījumā 

pašvaldībai nav. 

 

PASĪVS 

8. Rezerves 

Šajā kontu grupā uzskaita iestādes ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves un 

pārējās rezerves. 

Rezervju summa, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, ir palielinājusies par Ls 455. 

PASĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas  

(+,-) 

1 2 4 5 6 

8. Rezerves – kopā 16. 503625 503170 +455 

1. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas  489139 500067 -10928 
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rezerves 

2. Pārējās rezerves  14486 3103 +11383 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazinājums saistīts ar to, ka tika 

izslēgtas no bilances pārvērtētas pašvaldības zemes. Ja zemes kadastrālā vērtība ir mazāka 

nekā uzskaites vērtība un zemes vērtība iepriekš bijusi pārvērtēta un atzīta ilgtermiņa 

ieguldījumu pārvērtēšanas rezervēs, tad tika izslēgta konkrētā pārvērtēšanas rezerve un 

samazināta zemes vērtība. Pārējās rezervēs ir uzskaitītas mežaudzes, palielinājums saistīts ar 

to, ka 2011.gadā tika uzņemtas uzskaitē jaunas mežaudzes, salīdzinot datus ar Valsts zemes 

dienesta datiem. 

9. Budžeta izpildes rezultāts 

Budžeta gada izpildes rezultātu pašvaldība aprēķina kā pārskata gada faktisko 

ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu 

atsevišķi. 

Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātā uzkrāj budžeta izpildes rezultātu par visiem 

iepriekšējiem gadiem. Izmaiņas postenī veidojas, ja pārskata gada rezultātu pārnes uz 

iepriekšējo gadu rezultātu. 

Budžeta izpildes rezultāti, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, ir palielinājušies par 

Ls 143 648. 

PASĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas  

(+,-) 

1 2 4 5 6 

9. Budžeta izpildes rezultāts – kopā   7065202 6931621 +133581 

1. Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 

izpildes rezultāts 
17. 6931621 6787973 +143648 

2. Pārskata gada budžeta izpildes 

rezultāts 
18. 133581 143648 -10067 

Piezīme Nr.17. – iepriekšējā pārskata gada pozitīvais budžeta izpildes rezultāts saistīts ar 

iepriekšējos gados veiktajiem ieguldījumiem pašvaldības īpašumā, kā arī ar veiktajiem 

obligātajiem maksājumiem samazinātā finansējuma apstākļos. 

Piezīme Nr.18. – pārskata gada budžeta izpildes rezultāta samazinājums saistīts ar to, ka 

pašvaldība pēc reģionālās reformas ieviešanas ir spējusi uzlabot savu finansiālo situāciju, 

aktīvi strādājot ne tikai pie ieņēmumu veidu un apjoma palielināšanas un kontroles, bet arī 

aktīvi iesaistās ES līdzfinansēto projektu realizācijā, kā rezultātā 2010.gadā beigās tika veikti 

samērā lieli avansa maksājumi par projektu realizāciju, bet pati proejktu realizācija un 

izdevumi bija 2011.gadā. Arī ieviestie racionālie taupības pasākumi ļauj racionāli, lietderīgi 

un plānveidīgi veikt izdevumus un plānot to apmaksu.  

10. Ilgtermiņa saistības 

Kreditoru kontu grupā uzskaita pašvaldības pašreizējās saistības, kuras radušās pagātnes 

darījumu (notikumu) rezultātā un kuru apmaksai nepieciešams budžeta iestādes resursu 

patēriņš. Ilgtermiņa saistību grupā uzskaita pašvaldības saistības, kuru apmaksa paredzēta 

vēlāk nekā pēc gada no bilances datuma. 

Auces novada pašvaldības ilgtermiņa saistības, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, 

ir palielinājušās par Ls 987404. 
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PASĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas  

(+,-) 

1 2 4 5 6 

10. Ilgtermiņa saistības  1741873 754469 +987404 

1. Ilgtermiņa aizņēmumi 19. 622622 754469 -131847 

2. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 20. 1119251 0 +1119251 

Piezīme Nr.19. – ilgtermiņa aizņēmumu atlikums, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata 

periodu ir samazinājies par Ls 131847. Pārskata periodā pašvaldība ilgtermiņa aizņēmumus 

nav saņēmusi, atlikums samazināts tikai par šo ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu. 

Piezīme Nr.20. – ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi – pārgrāmatoti nākamo periodu 

ieņēmumu par ES līdzfinansētajiem projektiem ilgtermiņa daļa, kas iepriekšējā pārskata 

periodā bija konta 5900 atlikumā, kā arī jaunie projekti. 

11. Īstermiņa saistības 

Īstermiņa saistību grupā uzskaita vairākus īstermiņa saistību veidus. Kontu grupā uzskaita: 

 no attiecīgās aizdevēju grupas saņemtos īstermiņa aizņēmumus un ilgtermiņa 

aizņēmumu daļu, kuru apmaksas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma. 

  pašvaldības īstermiņa saistības par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, 

norēķinus par darba samaksu un ieturējumus no darba samaksas (izņemot 

nodokļus) un nodokļus.  

 uzkrātās saistības par izdevumiem, kas attiecas uz pārskata periodu, bet par 

kuriem attaisnojuma dokuments (piemēram, rēķins) pārskata periodā nav saņemts, 

vai tamlīdzīgas samērā precīzi aprēķināmas saistības, kuru apmaksa vai dzēšana 

paredzēta gada laikā no bilances datuma. Iestādes darbiniekiem par neizmantotām 

atvaļinājuma dienām aprēķina uzkrātās saistības.  

 nākamo periodu ieņēmumus par Eiropas Savienības finansētajiem projektiem. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu pašvaldības īstermiņa saistības ir 

samazinājušās par Ls 453279. 

PASĪVS 

P
ie

zī
m

es
 

N
r.

  Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiņas  

(+,-) 

1 2 4 5 6 

11. Īstermiņa saistības  552909 1006188 -453279 

1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 
21. 108751 103849 +4902 

2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem 

un darbuzņēmējiem 
22. 85345 82650 +2695 

3. Īstermiņa uzkrātās saistības 23. 121532 121129 +403 

4. Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot nodokļus) 
24. 87411 85222 +2189 

5. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 
25. 74235 80150 -5915 

6. Nākamo periodu ieņēmumi 26. 75635 533188 -457553 

Piezīme Nr.21. – īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājuises par Ls 4902, jo vairākiem iepriekš 

saņemtajiem aizņēmumiem bija beigušies apmaksas termiņi. Pārskata periodā tika veiktas 

reinvestīcijas Ls 9457 plānoto Ls 6 662. 
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Piezīme Nr.22. – īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem ir 

palielinājušās par Ls 2695, jo vairāki piegādātāji, tai skaitā arī kapitālsabiedrības, rēķinus par 

sniegtajiem pakalpojumiem un piegādātājām precēm piestādīja 2012.gada janvārī, bet rēķini 

bija datēti ar iepriekšējā pārskata gada datumu. 

Piezīme Nr.23. – īstermiņa uzkrātās saistības pašvaldībai ir palielinājušās par Ls 403, kas 

saistīts ar uzkrājumu palielināšanos darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem un darba 

devēja sociālajam nodoklim, savukārt, uzkrājumi procentu maksājumu un apkalpošanas 

maksai par aizņēmumiem Valsts kasē ir samazinājušies. 

Piezīme Nr.24. – norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 

palielinājušies par Ls 2189. Lai gan 2011.gadā pašvaldībā nodarbināto darbinieku algas nav 

palielinātas, mazliet ir pieaudzis nodarbināto skaits, kā rezultātā arī ir palielinājies atlikums 

par aprēķināto darba samaksu. 

Piezīme Nr.25. – nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi pašvaldībai 

samazinājušies par Ls 5915 iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas dēļ. 

Piezīme Nr. 26. – nākamo periodu ieņēmumi samazinājušies par Ls 457553. 

Auces novada pašvaldības 2012.gada budžets 

Auces novada pašvaldības pamatbudžetu veido: 

1. nodokļu ieņēmumi: 

1.1.iedzīvotāju ienākuma nodoklis; 

1.2.nekustamā īpašuma nodoklis: 

1.2.1. nekustamā īpašuma nodoklis par zemi; 

1.2.2. nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām; 

1.2.3. nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem. 

2. Nenodokļu ieņēmumi: 

2.1.ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma; 

2.2.valsts (pašvaldību) nodevas; 

2.3.maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem; 

2.4.ieņēmumi no nekustamā īpašuma (ēkas, būves, zemes) pārdošanas; 

2.5.pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi. 

3. Saņemtie maksājumi: 

3.1.norēķini ar pašvaldību budžetiem; 

3.2.maksājumi no valsts pamatbudžeta (mērķdotācijas pedagogu darba algām, kultūras 

pasākumiem); 

3.3.maksājumi no citiem budžetiem. 

Pārskats par Auces novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumos, 

salīdzinot ar 2012.gada plānotajiem ieņēmumiem un 2013.gadu:  

Kods Koda nosaukums Plāns Izpilde 

Izpild

e Plāns % no 

    2012.g. (Ls) (%) 2013.g. 

budžet

a 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 

1721456.0

0 

1721454.7

0 

100.0

0 

1812191.0

0 43.11 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 300592.00 294030.92 97.82 268635.00 6.39 

8.0.0.0. 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 

un īpašuma 6169.00 4057.45 65.77 5160.00 0.12 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas 6637.00 5533.17 83.37 5635.00 0.13 

10.0.0.0

. Naudas sodi un sankcijas 9106.00 9033.48 99.20 9035.00 0.21 

12.0.0.0

. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 4397.00 4395.94 99.98 0.00 0.00 

 Ieņēmumi no īpašuma 65866.00 60865.13 92.41 0.00 0.00 
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13.0.0.0

. 

pārdošanas 

18.0.0.0

. Valsts budžeta transferti 

2213628.0

0 

2156836.1

1 97.43 

1656903.0

0 39.42 

19.0.0.0

. Pašvaldību budžetu transferti 26775.00 4567.59 17.06 13703.00 0.33 

21.0.0.0

. Budžeta iestāžu ieņēmumi 252423.00 236874.12 93.84 255487.00 6.08 

 

KOPĀ 

4607049.0

0 

4497648.6

1 97.63 

4026749.0

0   

 

Naudas līdzekļi gada sākumā 317097.00         

 

KOPĀ 

4924146.0

0 

4497648.6

1       

 

Naudas līdzekļi uz 01.01.2013.   176959.26   176959.00  4.21 

 

Aizdevums 

1348949.0

0 

1348949.0

0       

 

PAVISAM KOPĀ 

6273095.0

0 

6023556.8

7 96.02 

4203708.0

0  100.00 

 

Izdevumu daļu veido izdevumi pašvaldībai noteikto funkciju veikšanai. Auces novada 

pašvaldība budžeta izdevumu mērķus nosaka saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. 

Pašvaldība izvērtē un nosaka galvenās prioritātes.  

Pārskats par Auces novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta izdevumiem, 

salīdzinot ar 2012.gada plānotajiem izdevumiem un 2013.gadu: 

Kods Koda nosaukums Plāns Izpilde 

Izpild

e Plāns % no 

    2012.g. (Ls) (%) 2013.g. 

budžet

a 

01.000

. Vispārējie valdības dienesti 715632.00 655799.63 91.64 685612.00 16.31 

03.000

. Sabiedriskā kārtība un drošība 92835.00 90583.52 97.57 83457.00 1.99 

06.000

. 

Pašvaldības teritorijas 

apsaimniekošana 

2314707.0

0 

2067905.8

4 89.34 676767.00 16.10 

07.000

. Veselības aprūpe 8116.00 3126.95 38.53 4735.00 0.11 

08.000

. Atpūta,kultūra un reliģija 501990.00 471792.43 93.98 366372.00 8.72 

09.000

. Izglītība 

2236044.0

0 

2065230.6

5 92.36 

2071926.0

0 49.29 

10.000

. Sociālā aizsardzība 403771.00 312271.87 77.34 314839.00 7.49 

  KOPĀ 

6273095.0

0 

5666710.8

9 90.33 

4203708.0

0 100.00 
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AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS DALĪBA EIROPAS 

SAVIENĪBAS FONDU LĪDZFINANSĒTAJOS PROJEKTOS 
 

2012.GADĀ ĪSTENOTIE PROJEKTI 

Nr.p.k. 

Fonda 

nosaukums, 

atbalsta 

institūcijas 

nosaukums 

Projekta nosaukums un projekta 

iesnieguma numurs 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

KOPĒJAIS  

FINAN0SĒJUMS 

(Finanšu 

instruments, 

pašvaldības 

līdzfinansējums, 

valsts, 

kapitālsabiedrības 

un privātpersonu 

finansējums) 

1. ESF, Valsts 

reģionālās 

attīstības 

aģentūra 

Speciālistu piesaiste Auces 

novada pašvaldībai, 

Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/

095 

01.09.2010. – 

01.10.2012. 

18 500.00 LVL 

2. 

Mūžizglītības 

programma 

COMENIUS, 

Valsts 

izglītības 

attīstības 

aģentūra 

 

Schule als Träger der Tradition, 

Nr. 2010-1-HU1-COM06-000904 

01.08.2010. – 

31.07.2012. 
14 752.08 LVL  

3. ERAF, 

Satiksmes 

ministrija 

Tranzīta maršrutu ielu 

rekonstrukcija Auces novada 

Auces pilsētā, Nr. 

3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/016 

01.11.2010. – 

31.12.2012 

1 779 144.65 

LVL  

4. ERAF, Valsts 

izglītības 

attīstības 

aģentūra 

Izglītības iestāžu informatizācija, 

Nr.2009/0336/3DP/3.2.2.1.2/09/IP

IA/VIAA/561 

01.01.2010. – 

30.06.2012. 

38 973,88 LVL  

5. ERAF, 

Latvijas 

Investīciju un 

attīstības 

aģentūra 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 

O.Kalpaka ielā 6 vienkāršotā 

renovācija AKP 

2011/5/REN/ERAF 

11.03.2011. - 

11.03.2012. 

46 090,07 

6. ERAF, 

Latvijas 

Investīciju un 

attīstības 

aģentūra 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 

Miera ielā 4 vienkāršotā 

renovācija AKP 

2011/7/REN/ERAF 

11.03.2011. - 

11.03.2012. 

41 467,45 

7. ERAF, 

Latvijas 

Investīciju un 

attīstības 

aģentūra 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 

Raiņa ielā 33 vienkāršotā 

renovācija AKP 

2011/6/REN/ERAF 

11.03.2011. - 

11.03.2012. 

79 846,12 
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8. ELFLA, 

Lauku 

atbalsta 

dienests 

Brīvdabas estrādes būvniecība un 

Tautas nama tualešu vienkāršota 

rekonstrukcija Auces novada 

Bēnes pagastā, Nr.11-06- L32100-

000124 

26.04.2011.- 

30.12.2012 

171 922.50 LVL  

9. ELFLA, 

Lauku 

atbalsta 

dienests 

Stāvlaukumu un gājēju celiņu 

būvniecība Auces novadā, Nr.11-

06- L32100-000120 

26.04.2011.- 

28.12.2012. 

126 700,78 LVL  

10. ELFLA, 

Lauku 

atbalsta 

dienests 

Publiskās tualetes sanitārā 

konteinera iegāde, Nr.11-06-

LL30- L413202-000007 

12.07.2011.- 

30.06.2012. 

11 224.00 LVL  

11. ELFLA, 

Lauku 

atbalsta 

dienests 

Sociālā darba un sociālās aprūpes 

pakalpojuma kvalitātes 

paaugstināšana Auces novadā 

Bēnes pagastā 

12.07.2011.-

01.09.2012. 

9 805.84 LVL  

12. ESF, 

Sabiedrības 

integrācijas 

fonds 

Auces un Tērvetes novadu 

pašvaldību kapacitātes 

stiprināšana ES politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošanai, 

Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/0

59/34 

01.09.2011. – 

30.06.2012. 

7076.54 LVL  

13. KF, Vides 

aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Auces pilsētā, II kārta 

01.09.2010. – 

01.10.2012. 

128048.84 LVL 

 

2012.GADĀ ĪSTENOŠANĀ ESOŠIE PROJEKTI 

Nr.p.k. 

Fonda 

nosaukums, 

atbalsta 

institūcijas 

nosaukums  

Projekta nosaukums un 

projekta iesnieguma numurs 

Projekta 

īstenošanas 

laiks  

KOPĒJAIS  

FINANSĒJUMS 

(Finanšu 

instruments, 

pašvaldības 

līdzfinansējums, 

valsts, 

kapitālsabiedrīb

as un 

privātpersonu 

finansējums) 

1. ESF, Valsts 

reģionālās 

attīstības 

aģentūra 

Auces novada teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu izstrāde 

01.01.2011. – 

01.04.2013.  

39 519.00 LVL  
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2 KF, Vides 

aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Auces pilsētā ar lauku 

teritoriju, 

Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/

024 

02.10.2010.-

01.10.2014. 

1 902 711.36 

LVL  

3. Latvia – 

Lithuania 

Cross Border 

Programme 

Cherishing Cultural Identity in 

Latvia-Lithuania Border Region 

Using means of Artistic 

Expressions, Nr.LLIV-301 

01.11.2011.- 

30.04.2013. 

41 251,05 LVL  

 

 

2013.GADĀ PLĀNOTIE PROJEKTI 

Nr.p.k. 

Fonda 

nosaukums, 

atbalsta 

institūcijas 

nosaukums  

Projekta nosaukums un projekta 

iesnieguma numurs 

Projekta 

īstenošanas 

laiks  

KOPĒJAIS  

FINANSĒJUMS  

(Finanšu 

instruments, 

pašvaldības 

līdzfinansējums, 

valsts, 

kapitālsabiedrīb

as un 

privātpersonu 

finansējums) 

1 

ELFLA, 

Lauku 

atbalsta 

dienests 

Traktora iegāde Auces novada 

pašvaldības teritorijas 

apsaimniekošanas vajadzībām. 

15.07.2013.-

30.06.2014. 
18 000.00 LVL 

2. 

ELFLA, 

Lauku 

atbalsta 

dienests 

Norāžu iegāde un uzstādīšana 

Auces pilsētā. 

15.07.2013.-

01.07.2014. 
9700.00 LVL 

3. 

ELFLA, 

Lauku 

atbalsta 

dienests 

Apmeklētāju pieņemšanas un 

informācijas centra izveide un 

aprīkošana Auces novada 

pašvaldībā sniegto pakalpojumu 

pieejamības un kvalitātes 

uzlabošanai. 

15.07.2013.-

30.12.2014. 
8112.37 LVL 

4. 

ELFLA, 

Lauku 

atbalsta 

dienests 

Gaismas un skaņu tehnikas iegāde 

Auces novada Kultūras centram 

sarīkojumu kvalitātes uzlabošanai. 

15.07.2013.-

30.04.2014. 
9995.00 LVL 

5. ERAF 

Ūdenssaimniecības attīstība Auces 

novada Lielauces pagasta 

Lielauces ciemā 

2013.-2014 392 763.58 LVL 

6. 
Izglītības 

ministrija 

Sporta inventāra iegāde mācību 

priekšmeta „Sports” standarta 

īstenošanai Auces vidusskolā 

2013.gads 1920.10 LVL 
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7. KPFI 

Izglītības iestāžu 

energoefektivitātes 

paaugstināšana: 

  

 

PII Rūķīši 2013 – 2014. 120 000.00 LVL 

PII Kāpēcīši 2013 – 2014. 100 000.00 LVL 

Bēnes mūzikas un mākslas skola 2013 – 2014. 50 000.00 LVL 
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PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS UN ATĪSTĪBAS 

PLĀNS 
Ar 25.08.2010. Auces novada domes lēmumu (prot.Nr.8, 4.§) ir uzsākta jauna 

teritorijas plānojuma izstrāde Auces novada teritorijai. Parakstot 2010.gada 23.decembrī 

vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta realizāciju, tiek īstenots projekts „Auces 

novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”, 

Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/051/062, kura ietvaros tiek izstrādāts Auces novada 

teritorijas plānojums 2013. – 2025.gadam. Līdz jaunā teritorijas plānojuma izstrādes 

noslēgumam, spēkā  ir saistošie noteikumi Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem”, no 2009.gada 

22.jūlija. 

Saskaņā ar Auces novada domes lēmumu Nr.4, 25.§ no 28.04.2010. tika uzsākta 

Auces novada pašvaldības 22.07.2009. saistošo noteikumu Nr.6 „Par teritorijas plānojumiem” 

sadaļas „Vītiņu teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam” grozījumu izstrāde. Grozījumi ir 

izstrādāti un stājas spēkā ar Auces novada domes lēmumu Nr.116(prot.Nr4, 1.§) „ Par Auces 

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Auces novada pašvaldības 

22.07.2009.saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par teritorijas plānojumiem” sadaļā „Vītiņu pagasta 

teritorijas plānojums 2006. – 2018.gadam”” apstiprināšanu”.  

2010.gadā 26.maijā Auces novada dome pieņēma lēmumu par Auces novada attīstības 

programmas izstrādi. Projekta „Auces novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

izstrāde”, Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/051/062, ietvaros tiek izstrādāta Auces novada 

attīstības programma 2012. – 2018.gadam. Ir izstrādāts un 2012. gada 27.jūnijā domes sēdē 

pieņemts lēmums Nr.180 (prot.Nr.6, 2.§) par plānošanas dokumenta „Auces novada attīstības 

programma 2012.-2018.gadam” apstiprināšanu.  

Ar 28.11.2012. Auces novada domes lēmumu Nr.338 (prot.Nr.11,27.§) ir uzsākta 

Auces novada ilgtspējīgas stratēģijas izstrāde 2013. – 2030.gadam, kas tiek arī izstrādāta 

projekta „Auces novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”, Nr. 

1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/051/062 ietvaros. 

 

Uzdevumi 2013.gadam: 

- Pabeigt Auces novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam izstrādi; 

- Pabeigt Auces novada integrētās attīstības stratēģijas 2013. - izstrādi. 
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PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU 

PAR PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN VIŅU IESPĒJĀM 

LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ 
 

Pašvaldības mājas lapā www.auce.lv tiek regulāri  publicēta un aktualizēta informācija 

par projektiem novada attīstībai, aktivitātēm sabiedrības dzīvē, sociālajā, saimnieciskajā u.c. 

jomās. Pateicoties mājas lapas administratores Ivetas Ņeverovskas prasmēm, mājas lapa ir 

kļuvusi vizuāli saistošāka (kustīgie baneri). Lai vēl vairāk akcentētu aktualitātes un padarītu 

tās lietotājiem maksimāli ērti pieejamas, mājas lapa papildināta ar atsevišķu aktuālās 

informācijas sadaļu „Novadā šonedēļ”, akcentējot iknedēļas galvenās norises un pasākumus, 

kā arī sadaļu „Pašvaldības informācija”, kurā publicēti oficiālie paziņojumi. 

Aktuālā informācija tiek publicēta pašvaldības bezmaksas  informatīvajā izdevumā 

‘’Auces Novada Vēstis”, kas līdz 2011. gada decembrim (ieskaitot) iznāca vienu reizi mēnesī 

uz 4 lappusēm kā reģionālā laikraksta „Zemgale” pielikums. Tā kā pašvaldības publiskojamās 

informācijas apjoms ir krietni palielinājies, radās nepieciešamība palielināt izdevuma apjomu. 

Tāpēc no 2012. gada janvāra „Auces Novada Vēstis” tiek izdotas ar 8 lappusēm ar tirāžu 3000 

eks. Lai vairāk piesaistītu lasītāju uzmanību publikācijām, izdevuma  4 lappuses ir krāsainas. 

No 2012. gada janvāra „Auces Novada Vēstu” elektroniskā versija ir pieejama arī 

pašvaldības mājas lapā, tādējādi gūstot vēl plašāku auditoriju un nodrošinot pašvaldības 

informācijas lielāku pieejamību. 

Auces novada pašvaldībai ir sadarbība ar laikrakstu „Zemgale”, kurā regulāri tiek 

publicēta informācija par aktualitātēm Auces novadā. Informācija par nozīmīgākajiem 

notikumiem tiek publicēta Latvijas Pašvaldību savienības žurnālā „Logs”. Ir ilgstoša 

sadarbība ar reģionālo televīziju „TV Spektrs”. Ievērojamākie notikumi un  pasākumi 

pašvaldībā tiek atspoguļoti arī sociālajos tīklos – Facebook,  Delfi sadaļā „Novados”, 

draugiem.lv.   

Noteiktās dienās iedzīvotājiem ir nodrošināti pieņemšanas laiki pie domes 

priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora.  

Lai veicinātu tiešo dialogu ar iedzīvotājiem, novada vadība tiekas ar nevalstiskajām 

organizācijām, biedrībām, novada uzņēmējiem, pārrunājot aktuālākās problēmas, uzklausot 

iedzīvotāju ierosinājumus un pretenzijas. 

2012. gadā izstrādāti normatīvie dokumenti par novada simboliku, tās izgatavošanu un 

lietošanu. Ikgadējo novada svētku ieskaņā notika Novada Karoga iesvētīšanas svētki.  

 

 

 

 

 

 

Auces novada domes priekšsēdētājs      G.Kaminskis 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
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LĒMUMS PAR AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.GADA 

PUBLISKĀ PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU 
 

 


