LATVIJAS REPUBLIKA

Preiļu nova da do me
Reģ.Nr. 90000065720
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr. - 65322766
e-pasts: dome@preili.lv
konts Nr.LV08UNLA0026000130630, A/s SEB banka, kods UNLALV2X,
konts Nr. LV81HABA0551019925560, A/s SWEDBANK, kods HABALV22

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2019.gada 5.martā
Sēde sasaukta plkst. 9:00
Sēdi atklāj plkst. 9:00
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Maruta PLIVDA
Sēdi protokolē - pašvaldības sekretāre Liene SKUTELE
Sēdē piedalās:
Juris ERTS
Ineta LIEPNIECE
Valentīna MADALĀNE
Ēvalds VILCĀNS
Klavdija ZARĀNE
Juris ŽELVIS
Ārijs VUCĀNS
Nadežda HĻEBŅIKOVA
Iveta STARE
Aigars ZĪMELIS
Māris LEIKUČS
Zigmārs ERTS
Juris VUCĀNS
Māra PUDNIKA
Piedalās uzaicinātie un interesenti:
Vladimirs Ivanovs – izpilddirektors;
Broņislava Savicka – finanšu analītiķe;
Jolanta Gžibovska – finanšu analītiķe;
Aldis Džeriņš – juridiskās daļas vadītājs;
Vitālijs Plivda – Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs;
Raimonds Rubins – Saunas pagasta pārvaldes vadītājs;
Kristaps Určs – vecākais kontrolieris;
Vita Biezaite – nekustamā īpašuma daļas vadītāja;
Maija Paegle – sabiedrisko attiecību speciāliste;

Nr. 3

Maruta Plivda iepazīstina ar ārkārtas domes sēdes darba kārtības jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
1. Saistošie noteikumi Nr. 2019/02 “Par Preiļu novada 2019.gada pamatbudžetu” ,
2. Saistošie noteikumi Nr. 2019/03 “Par Preiļu novada pašvaldības speciālo budžetu
2019.gadam” .
Sēdes vadītāja aicina deputātus balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR- 15 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt šādu 2019.gada 5.marta Preiļu novada ārkārtas domes sēdes darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBA
1. Saistošie noteikumi Nr. 2019/02 “Par Preiļu novada 2019.gada pamatbudžetu” ,
2. Saistošie noteikumi Nr. 2019/03 “Par Preiļu novada pašvaldības speciālo budžetu
2019.gadam” .
1.§
Saistošie noteikumi Nr.2019 /02 “Par Preiļu novada 2019.gada pamatbudžetu”
(M. Plivda, I. Stare, V. Ivanovs, A. Zīmelis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta 2.punktu, likuma „Par budžetu un
finanšu vadību” 6. un 7. pantiem , likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 12. un 16.pantiem, un Finanšu ministrijas 2018. gada 13. decembra
rīkojumu Nr. 472 “Par valsts pagaidu budžetu 2019. gadam”
Atklāti balsojot: PAR- 8 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, J. Erts,
I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,), PRET- 7 balsis (I. Stare, M. Leikučs, Ā. Vucāns, Z. Erts,
A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns), ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus summā EUR 9599003.00
saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus summā 11452098.00 ar
līdzekļu atlikumu uz gada sākumu EUR 1853095,00 saskaņā ar 2. un 2.a, 2.b. pielikumiem.
3. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu
saskaņā ar 3. pielikumu.
4. Noteikt, ka novada domei ir tiesības finansēt pakļautības budžeta iestādes un pasākumus
atbilstoši ieņēmumiem, taču proporcionāli mēnesī nepārsniedzot 1/12 daļu no domes
kopbudžetā apstiprinātajiem ieņēmumiem. Veicot izdevumus un uzņemoties īstermiņa
saistības novada iestāžu vadītājiem mēnesī nepārsniegt 1/12 daļu no 2019. gada apstiprinātā
budžeta apjoma iestādei.
5. Novada iestāžu vadītājiem izstrādāt patstāvīgi apstiprinātā budžeta ietvaros iestādes
izdevumu tāmes sadalījumu pa atsevišķiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem, ievadot
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datus budžeta plānošanas sistēmā un iesniegt apstiprināšanai domes priekšsēdētājam
nedēļas laikā pēc novada pašvaldības kopbudžeta apstiprināšanas.
6. Novada domes pakļautības iestāžu vadītājiem apstiprinātā budžeta ietvaros patstāvīgi
izstrādāt iestādes darbinieku štatu sarakstu. Sagatavoto štatu sarakstu iesniegt
apstiprināšanai domes priekšsēdētājai nedēļas laikā pēc novada pašvaldības kopbudžeta
apstiprināšanas.
7. Apstiprināt Preiļu novada domes iestāžu vadītāju atalgojumu (izņemot izglītības iestāžu
vadītāju) ar 2019.gada 1 .martu, saskaņā ar 4. pielikumu un novada domes darbinieku
štatu sarakstu un atalgojumu ar 2019.gada 1.martu saskaņā ar 5. pielikumu.
8. Apstiprināt Preiļu novada domes darbinieku darba samaksas Nolikumu saskaņā ar 6.
pielikumu.
9. Novada iestāžu vadītāji budžeta gada laikā drīkst veikt izdevumus apstiprinātās tāmes
apjomā un uzņemties saistības nepārsniedzot tām piešķirtos asignējumus no novada
pašvaldības budžeta un citiem ieņēmumiem. Nepieciešamības gadījumos savlaicīgi iesniegt
budžeta grozījumu priekšlikumus izskatīšanai novada domes sēdēs.
10. Aizliegt novada iestāžu vadītājiem slēgt līgumus, kuros paredzētas ilgtermiņa saistības, kas
pārsniedz budžeta gadu, bez saskaņošanas ar novada domi un izskatīšanas novada domes
sēdē.
11. Noteikt , ka Preiļu novada pašvaldības iestāžu vadītāji organizējot iepirkumu, ir atbildīgi
par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
12. Noteikt novada domes priekšsēdētājam mobilā tālruņa lietošanas limitu mēnesī EUR
30,00.
13. Apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanās izmaksas pansionātā „Preiļi” EUR 450.00 mēnesī
Preiļu novadā deklarētajām personām. Iemītniekiem no citiem novadiem (pilsētām)
uzturēšanās izmaksu noteikt EUR 550.00 mēnesī.
14. Atbrīvot no ēdināšanas izdevumu segšanas 100% apmērā novada pamatizglītības un
vispārējās izglītības iestāžu 5.-9. klašu skolēnus līdz 2019. gada 31.decembrim.
15. Atbrīvot no ēdināšanas izdevumu segšanas 50% apmērā novada vispārējās izglītības iestāžu
10.-12. klašu skolēnus līdz 2019. gada 31.decembrim.
16. Segt ceļa izdevumus Preiļu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem par braucieniem
līdz darba vietai un atpakaļ ,saskaņā ar sabiedriskā transporta izmaksām līdz 2019. gada
31. decembrim.
Pielikumā:
1. Preiļu novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2019.gadam uz 1 lapas,
2. Preiļu novada pašvaldības budžeta izdevumi 2019.gadam uz 1 lapas,
3. Preiļu novada pamatbudžeta projekts 2019. gadam iestādēm un pasākumiem uz 3
lapām,
4. Preiļu novada domes pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums uz 1 lapas ,
5. Pārskats par saistību apmēru uz 01.01.2019 uz 6 lapām,
6. Preiļu novada domes iestāžu vadītāju amatalga uz 1 lapas,
7. Preiļu novada domes izpildinstitūcijas, struktūrvienību darbinieku štatu saraksts ar
01.03.2019.gadu uz 2 lapām,
8. Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikums uz 6 lapām,
9. Paskaidrojuma raksts uz 17 lapām.
B. Savicka
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2. §
Saistošie noteikumi Nr. 2019/03 “Par Preiļu novada pašvaldības speciālo budžetu
2019.gadam”
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 6.un 8.pantiem un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 12. un 16. pantiem”
Atklāti balsojot: PAR- 15 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus (tai skaitā
ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem ), summā EUR 330768.00 un naudas
līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 189124.00, saskaņā ar pielikumu nr.1.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumus (tai skaitā izdevumus
ziedojumiem un dāvinājumiem), summā EUR 519892,00.
Pielikumā:
1. 2019.gada Preiļu novada domes speciālais budžets,
2. 2019.gada izdevumi no dabas resursu nodokļa.
B. Savicka
Sēdi slēdz: plkst. 9.17
Novada domes priekšsēdētāja

M. Plivda

Protokolēja

L. Skutele

Protokols parakstīts 2019.gada 5.martā
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