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. 13
Aucē

2018.gada 13.decembrī

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.00.
Darba kārtība:
1.
2.

Par finanšu līdzekļu pārvirzīšanu.
Par saistošo noteikumu „Grozījums Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības sekretāre Ilga Kleinberga.
Piedalās –
Deputāti: Ģirts Ante, Juris Ābele, Valdis Bergmanis, Māris Eihmanis, Gundars Freimanis, Gints
Kaminskis, Vija Keršus, Kristaps Krapauskis, Sintija Liekniņa, Inita Sabule, Andris Smilga,
Indra Špela, Kosts Žasins.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: pašvaldības ekonomiste Ingrida Kalve,
sabiedrisko attiecību speciāliste Gita Šēfere-Šteinberga.
Nepiedalās – deputāts Arnis Hofmanis, neierašanās iemesls – personisks; deputāts Aigars
Vernis, neierašanās iemesls – personisks.
1.§
Par finanšu līdzekļu pārvirzīšanu
(ziņo: I.Kalve; A.Vernis, M.Eihmanis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.334 „Par finanšu līdzekļu pārvirzīšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

2
2.§
Par saistošo noteikumu „Grozījums Auces novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Auces novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Ņemot vērā debatēs izteikto priekšlikumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Ģ.Ante, J.Ābele,
V.Bergmanis, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis, V.Keršus, K.Krapauskis, S.Liekniņa,
I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, K.Žasins), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces novada dome
NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu uz kārtējo domes sēdi 2018.gada 27.decembrī.

Sēde slēgta plkst.15.27.

Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

Protokols parakstīts ________________

V. Keršus
I. Kleinberga

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
2018.gada 13.decembrī

Nr. 334
(prot. Nr. 13, 1.§)
Par finanšu līdzekļu pārvirzīšanu

Ievērojot apstākļus, ka ar Ministru kabineta 2018.gada 2.oktobra rīkojumu Nr. 466 “Par
mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2018. gadam” Auces
novada pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas apjoms pedagogu darba samaksai ir samazināts par
faktiski neeksistējošu finanšu līdzekļu atlikumu summu un piešķirts mazākā apjomā, nekā to
paredz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr. 447 “Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” iekļautie pedagogu mērķdotācijas aprēķināšanas
un piešķiršanas pamatprincipi, tādēļ faktiskais valsts budžeta transfertu apjoms ir mazāks nekā
plānots pašvaldības budžetā un finanšu līdzekļu atlikumi pašvaldības budžeta pozīcijās pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir par 87 849,00 EUR
mazāki nekā nepieciešams, lai nodrošinātu iespēju pašvaldībai izmaksāt pedagogiem darba algu
par 2018.gada decembra mēnesi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem
Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, pamatojoties uz
likumu “Par pašvaldību budžetiem”, Likumu par budžeta un finanšu vadību, likuma „Par
pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 2. un 27.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Pārvirzīt finanšu līdzekļus 87 849,00 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti
četrdesmit deviņi euro 00 centi) apmērā no pašvaldības budžetā ieplānotajiem finanšu līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem uz pašvaldības budžetā plānotajiem finanšu līdzekļiem pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
2. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot atbilstošus grozījumus Auces novada pašvaldības
2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Auces novada pašvaldības 2018.gada
budžetu“.
3.

Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu nodaļas vadītājs.

4.

Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

