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LATVIJAS  REPUBLIKA

VAIŅODES   NOVADA  DOME

Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts,  Vaiņodes novads,  LV-3435,
 tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts   dome@vainode.lv

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

Nr. 2
Vaiņodes novada Vaiņodē

2017.gada  13. janvārī

Sēde sasaukta: plkst. 800

Sēdi atklāj: plkst. 800

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons

Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte

Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks,
Zigmunds Mickus

Nepiedalās: Sandra Grosberga (pamatdarba dēļ),  Sandra Ķempe (pamatdarba  dēļ)

Uzaicināti piedalīties un piedalās: pašvaldības galvenā grāmatvede Sandra Ikarte

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības 04.02.2016. saistošajos noteikumos Nr. 2 " Vaiņodes
novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2016.g".

2. Par Sociālā atbalsta centra “ Vaiņode” ēdināšanas pakalpojumu tarifa apstiprināšanu.
3. Par malkas iepirkuma cenu

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze,

Zigmunds Mickus, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

Pieturēties pie izsludinātās darba kārtības .
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  Tiek veiks sēdes audioieraksts

1.p.
Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības 04.02.2016.

 saistošajos noteikumos Nr. 3
“ Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu plāns 2016.g.”

/ziņo: V. Jansons/

 Galvenā grāmatvede Sandra Ikarte sagatavojusi grozījumu Vaiņodes novada pašvaldības 04.02.2016.
saistošajos noteikumos Nr.3 "Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta
plāns 2016.gadam” projektu.

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: apstiprināt pašvaldības budžetu,
budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu;
46.pants nosaka, pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par
pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības
domes ēkā un pagasta pārvaldē, un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.
Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu vai grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā
rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

Pamatojoties uz iepriekšminēto

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze,

Zigmunds Mickus, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.1. Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības 04.02.2016. saistošajos noteikumos Nr.3 "Vaiņodes
novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2016.gadam” 

1.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.1 "Grozījumi 2016.gada 4. februāra
Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 3" Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta
un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2016.gadam”.  (Pielikums Nr. 1)

1.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas .

1.4. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”.

1.5. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai
elektroniski trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas.

2.p.
Par Sociālā atbalsta centra “ Vaiņode” ēdināšanas pakalpojumu tarifa apstiprināšanu

/ziņo: V. Jansons/

Pamats: Izstrādāti Sociālā atbalsta centra „ Vaiņode“ klientu un darbinieku ēdināšanas izmaksu aprēķini.
(Pielikums Nr. 2)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
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Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja
šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

Atklāti balsojot:  

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze,

Zigmunds Mickus, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

2.1. Apstiprināt Sociālā atbalsta centra „ Vaiņode“ klientu un darbinieku ēdināšanas izmaksas:

2.1.1. Brokastis –  EUR 0.84 (nulle euro 84 centi);

2.1.2. Pusdienas – EUR 1.21 (viens euro 21 centi);

2.1.3. Launags – EUR 0.44 (nulle euro 44 centi);

2.1.4. Vakariņas – EUR 0.81 (nulle euro 81 centi).

2.2.. Lēmuma izraksts iesniedzams sociālā atbalsta centra „Vaiņode“ vadītājam Uģim Melbārdim un
pašvaldības grāmatvedībā izpildei.

3.p.
Par malkas iepirkuma cenu

/ziņo: V. Jansons/

Pamatojoties uz Valsts kontroles revīzijas rezultātiem un ierosinājumiem, nepieciešams mainīt malkas
pieņemšanas kārtību, kā arī nepieciešamas pārtraukt  malkas pieņemšanu no iedzīvotājiem norēķinoties
par bērnu ēdināšanu Vaiņodes vidusskolā un Pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”, un iepriekšējo gadu
parādiem par komunālajiem maksājumiem. 
Iepriekš  varēja norēķinoties ar malku par bērnu ēdināšanu Vaiņodes vidusskolā un Pirmsskolas izglītības
iestādē „Zīlīte”, par tekošā gada nekustamā īpašuma nodokli un iepriekšējo gadu parādiem par
komunālajiem maksājumiem, malkas iepirkuma cenu par 1m3 EUR 23.00 (divdesmit trīs euro 00 centi) .

Priekšlikums: 2017. gadā atļaut  ar malku norēķināties tikai par tekošā gada nekustamā īpašuma nodokli
un noteikt malkas iepirkuma cenu par 1m3 fiziskām un juridiskām personām, kas nav PVN maksātāji
EUR 23.00  (divdesmit trīs euro 00 centi) , juridiskām personām- PVN maksātājiem,  EUR 19.00  (
deviņpadsmit euro, 00 centi)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja
šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var: 14) noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu
par: d) pašvaldības piegādāto siltumenerģiju,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze,

Zigmunds Mickus, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav,
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.1. Sākot ar 2017.gada 16. janvāri norēķinoties ar malku par tekošā gada nekustamā īpašuma nodokli ,
noteikt malkas iepirkuma cenu par 1m3 fiziskām un juridiskām personām, kas nav PVN maksātāji  
EUR 23.00  (divdesmit trīs euro 00 centi) , juridiskām personām- PVN maksātājiem, EUR 19.00 (
deviņpadsmit euro, 00 centi)

 3.2. Sākot ar 2017. gada 16. janvāri  pārtraukt malkas pieņemšanu  norēķinoties par bērnu ēdināšanu
Vaiņodes vidusskolā un Pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte un par iepriekšējo gadu parādiem par
komunālajiem maksājumiem.

3.3.. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā.

Sēdi slēdz plkst. 840

Sēdes vadītājs:         /personīgais paraksts/      V. Jansons

Sēdes protokolētājs:                / personīgais paraksts/ I. Pūlīte

Protokols parakstīts 2017.gada 6. janvārī


