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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE  

Nr.3 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 

2016.gada 4. februārī 

Sēde sasaukta: plkst. 1600 

Sēdi atklāj: plkst. 1600 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

Protokolē – pašvaldības sekretāre Inese Pūlīte 

Piedalās – Deputāti: Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, 
Zigmunds Mickus 

Nepiedalās: Aiga Jaunzeme (slimības dēļ ), Sandra Ķempe (pamatdarba dēļ), Teodors Roze, 

Uzaicināts piedalīties un piedalās: jurists, izpilddirektora vietniece Evita Vanaga, 
izpilddirektors Egils Juzups 
 

Darba kārtībā: 

1. Par Vaiņodes novada pašvaldības Budžeta plānu 2016. gadam. 
 

Atklāti balsojot:   

PAR - 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Zigmunds Mickus, 
 Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
Pieturēties pie izsludinātās sēdes darba kārtības 
 
 
 



2 
 

 
 
 

1.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības Budžeta plānu 2016. gadam 

/ziņo: V. Jansons/ 
 
Iesniegts “ Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 
2016. gadam” projekts. 
 
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 un 04.02.2016. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:   

PAR - 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Zigmunds Mickus, 
 Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1. Apstiprināt “ Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta 
plānu 2016.gadam” projektu. 
1.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.3 "Vaiņodes novada 
pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2016.gadam”.  
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. 
 

Sēdi slēdz plkst. 1700 

Sēdes vadītājs:                       /personīgais paraksts/                                    V. Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:             /personīgais paraksts/                                       I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2016.gada 8. februārī 


