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 DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.10 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 
2018. gada 31.jūlijā 
 
Sēde sasaukta plkst.1500 

 

Sēdi atklāj plkst.1505 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē – Inese Pūlīte 
 
Piedalās – Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta Mame,  Kaspars 
Kirpičenoks, Sandra Grosberga 
 
Nepiedalās: Aiga Jaunzeme ( slimības dēļ) 
 
Sēdes darba kārtībā: 
 

1. Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības 23.01.2018. Saistošajos noteikumos Nr. 2 
“ Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu plānā 2018. gadam.” 

2. Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 
 
 
Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-protokoli/ 
Balsojums par ārkārtas sēdes darba kārtību: 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta 
Mame, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piekrist izsludinātai sēdes darba kārtībai. 
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1.p. 

 
Par  grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības 23.01.2018. Saistošajos noteikumos Nr. 2 “ Vaiņodes 

novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu plānā 2018. gadam.” 

/ ziņo: S. Ikarte/ 
 

Galvenā grāmatvede Sandra Ikarte sagatavojusi grozījumu Vaiņodes novada pašvaldības 23.01.2018. 
saistošajos noteikumos Nr.2 "Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta 
plāns 2018.gadam” projektu. (Pielikumā) 
 
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. 
 
Plkst. 1515  ierodas deputāts Valdis Līkosts 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto  
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta 
Mame, Kaspars Kirpičenoks); PRET – 1 (Valdis Līkosts) ; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1.Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības 23.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2 "Vaiņodes 
novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2018.gadam”  
1.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.4 "Grozījumi 2018.gada 23. janvāra 
Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 "Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un 
speciālo līdzekļu budžeta plāns 2018.gadam”.   
1.3. Apstiprināt  grozījumus autoceļu mērķdotāciju indikatīvā plānā 2018.-2020. gadam. 
1.4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas . 
1.5. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 
1.6. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 
elektroniski trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 
 

2.p. 
Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

/ ziņo: V. Jansons/ 
 

 
Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija ir koordinējoša un konsultatīva institūcija.  

Komisijas sastāvā ietilpst: Rucavas novada pašvaldība, Grobiņas novada pašvaldība, Nīcas novada 
pašvaldība, Priekules novada pašvaldība, Vaiņodes novada pašvaldība, Durbes novada pašvaldība, 
Aizputes novada pašvaldība un Pāvilostas novada pašvaldība, Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs, Pārtikas un veterinārā dienests, Valsts policija, Nacionālie 
bruņotie spēki, Valsts meža dienests, Valsts vides dienests, akciju sabiedrības “Sadales tīkli”. 
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Komisijas darbības mērķis ir koordinēt civilās aizsardzības pasākumus katastrofu un to draudu gadījumā, 
kā arī veicināt civilās aizsardzības jautājumu risināšanu. 

Pamatojoties uz  likuma "Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, Civilās 
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 9.panta piekto daļu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, 
Valdis Līkosts,  Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

2.1. Apstiprināt Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu 
2.2.  Lēmuma izraksts nosūtāms Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijai 

 
 
 

Sēdi slēdz plkst. 1530 

Sēdes vadītājs:                                     /personīgais paraksts/                  V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:                                            /personīgais paraksts/                       I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2018.gada 03.augustā. 

 

 


