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Vaiņodes novada Vaiņodē 

2014.gada 14. augustā 

 

Sēde sasaukta: plkst.16
00 

 

Sēdi atklāj: plkst.16
00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

 

Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

 

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

Mickus, Sandra Grosberga 

 

Nepiedalās: Sandra Ķempe (pamatdarba dēļ) 

 

Uzaicināts piedalīties – galvenā grāmatvede Sandra Ikarte 

 

Darba kārtībā : 

 

1. Par Vaiņodes novada domes aizņēmumu Valsts kasē projekta ,,Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā” 

īstenošanai 

2. Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2” Vaiņodes novada 

pašvaldības  pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2014.g.” 

 

1.p. 

Par Vaiņodes novada domes aizņēmumu Valsts kasē projekta ,,Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta 

ēkā” īstenošanai 

/ ziņo: S. Ikarte/ 

 

Pamatojoties uz 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15. punktu Pašvaldības iesniegumu aizņēmuma 

saņemšanai izskata padomes sēdē, ja ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes ir 
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iesniegti šādi dokumenti:  15.1. pašvaldības domes lēmums ņemt aizņēmumu. Lēmumā norādīts 

aizņēmuma mērķis un tā apmērs, kā arī aizdevējs - Valsts kase vai cits, aizņēmuma izņemšanas laika 

grafiks, nepārsniedzot triju gadu termiņu, paredzētie atmaksas termiņi, plānotais atliktais 

pamatsummas maksājums un aizņēmuma atmaksāšanas garantijas. 

Aizņēmuma ekonomiskais pamatojums (Pielikums Nr.1.) 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,  Aiga Jaunzeme, 

Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.1. Ņemt aizņēmumu no Valsts Kases projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā” īstenošanai. 

1.2. Aizņēmuma summa EUR 135205.00 (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši  divi simti pieci euro,00 

centi ) un procentu maksājumi atbilstoši Valsts Kases noteiktajai procentu likmei 

1.3. Aizņēmuma izņemšanas datums sākot ar  2014.gada septembri 

1.4. Aizņēmuma atmaksas termiņš 10 (desmit) gadi. 

1.5. Aizņēmuma pamatsummas plānotais atmaksas sākuma termiņš 2016.gada septembris 

1.6. Apmaksa tiks veikta no Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta. 

1.7. Lēmuma izraksts iesniedzams Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

 

2.p. 

Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 

” Vaiņodes novada pašvaldības  pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2014.g.” 

/ ziņo: S. Ikarte/ 

 

Vaiņodes novada pašvaldības galvenā grāmatvede Sandra Ikarte  iepazīstina ar sagatavoto materiālu 

( pielikums Nr.2.) 

Likuma „Par pašvaldībām” 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 iepriekš minēto, 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,  Aiga Jaunzeme, 

Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.5 "Grozījumi 2014.gada 23.janvāra 

Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 "Vaiņodes novada pašvaldības 



pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2014.gadam” 

2.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

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

2.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 

rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16
20 

 

Sēdes vadītājs:   /paraksts/    V. Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:    /paraksts/               I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2014.gada 18. augustā 

 

 

 


