LATVIJAS REPUBLIKA

VAIŅODES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435
tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr.5
Vaiņodes novada Vaiņodē
2020. gada 09. martā
Sēde sasaukta plkst.810
Sēdi atklāj plkst.830
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons
Protokolē – Vita Barakauska
Piedalās deputāti – Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Iveta
Mame, Oļegs Jurjevs.
Nepiedalās: Valdis Līkosts – pamatdarbs, Sandra Grosberga – pamatdarbs, Artūrs
Blumbergs – pamatdarbs.
Uzaicināti piedalīties: pašvaldības izpilddirektors Normunds Pāvils, projektu
speciālists Oskars Zvejs, juriste Evita Vanaga, biedrības “Volzbahs” valdes
priekšsēdētājs /…/
Darba kārtībā:
1. Par Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu LEADER projektam “Tūrisma norāžu
zīmju un informatīvo stendu izgatavošana”.
2. Par Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu LEADER projektam “Futbola laukuma
aprīkojuma iegāde stadionam Vaiņodē”.
3. Par Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu LEADER projektam “Laivas un ūdens
velosipēdu iegāde atpūtai uz ūdens, pilnveidojot ģimenes atpūtas iespējas Vaiņodes novadā”.
4. Par Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu biedrības “Volzbahs” LEADER
projektam.

Atklāti balsojot:
PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Iveta Mame,
Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību.
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Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezuprotokoli/

1.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu LEADER projektam “Tūrisma
norāžu zīmju un informatīvo stendu izgatavošana”
/ziņo: V. Jansons/

Pamats: Liepājas rajona partnerības izsludinātais atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 7. kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ievaros, apakšpasākumā
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020.gadam īstenošanai” aktivitātē
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2. aktivitātē “Vietējās teritorijas, tostarp dabas un
kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un
sasniedzamību.”
Rīcība: M2/R1 Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām
Mērķis: Veicināt tūrisma pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Vaiņodes novadā, uzstādot
kultūrvēsturisko vietu un citu apskates objektu tūrisma norādes un informatīvos stendus ar
vienotu koncepciju un dizainu..
Projektā plānots izgatavot tūrisma norāžu zīmes.
Kopējais finansējums īstenojot projektu: 3034.03 euro (trīs tūkstoši trīsdesmit četri euro 03
centi) tai skaitā PVN.
Pašvaldības budžeta līdzekļi īstenojot projektu (35%): 1215.28 euro (viens tūkstotis divi simti
piecpadsmit euro 28 centi)
Maksimālā atbalsta intensitāte: 65%
Projekta rezultāta uzturēšanai no budžeta nepieciešami EUR 100.00 gadā.
Likuma Par pašvaldībām 12. pants: 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.

Atklāti balsojot:
PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Iveta Mame,
Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.1. Īstenot projektu, ar nosaukumu “Tūrisma norāžu zīmju un informatīvo stendu
izgatavošana” un apliecina, ka pašvaldības budžetā ir līdzekļi 3034.03 euro (trīs tūkstoši
trīsdesmit četri euro 03 centi) tai skaitā PVN, projekta īstenošanai.
1.2. Pilnvarot projektu vadītāju iesniegt projekta pieteikumu.
1.3. Lēmuma izrakstu iesniegt Liepājas rajona partnerībā un Lauku atbalsta dienestā.
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2.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu LEADER projektam “Futbola
laukuma aprīkojuma iegāde stadionam Vaiņodē.”
/ziņo: V. Jansons/

Pamats: Liepājas rajona partnerības izsludinātais atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 7. kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ievaros, apakšpasākumā
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020.gadam īstenošanai” aktivitātē
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2. aktivitātē “Vietējās teritorijas, tostarp dabas un
kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un
sasniedzamību.”
Rīcība: M2/R1 Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām
Mērķis: Iegādāties mūsdienīgus un viegli pārvietojamus vārtus un laistīšanas iekārtu Vaiņodes
novada stadionam Vaiņodē.
Kopējais finansējums īstenojot projektu: 7450.74 euro (septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit
euro 74 centi) tai skaitā PVN.
Pašvaldības budžeta līdzekļi īstenojot projektu (35%): 2607.76 euro (divi tūkstoši seši simti
septiņi euro 76 centi)
Maksimālā atbalsta intensitāte: 65%
Projekta rezultāta uzturēšanai no budžeta nepieciešami EUR 200.00 gadā.
Likuma Par pašvaldībām 12. pants: 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.

Atklāti balsojot:
PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Iveta Mame,
Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
2.1. Īstenot projektu, ar nosaukumu “Futbola laukuma aprīkojuma iegāde stadionam Vaiņodē
7450.74 euro (septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit euro 74 centi) tai skaitā PVN, projekta
īstenošanai.
2.2. Pilnvarot projektu vadītāju iesniegt projekta pieteikumu.
2.3. Lēmuma izrakstu iesniegt Liepājas rajona partnerībā un Lauku atbalsta dienestā.

3.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu LEADER projektam “Laivas un
ūdens velosipēdu iegāde atpūtai uz ūdens, pilnveidojot ģimenes atpūtas iespējas
Vaiņodes novadā”
/ziņo: V. Jansons/

Pamats: Liepājas rajona partnerības izsludinātais atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 7. kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.3

2020. gadam pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ievaros, apakšpasākumā
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020.gadam īstenošanai” aktivitātē
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2. aktivitātē “Vietējās teritorijas, tostarp dabas un
kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un
sasniedzamību.”
Rīcība: M2/R1 Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām
Mērķis: Pilnveidot aktīvās atpūtas iespējas Embūtes dabas parkā, iegādājoties airu laivu un
divus ūdens velosipēdus atpūtai uz ūdens.
Kopējais finansējums īstenojot projektu: 2565.20 euro (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci
euro 20 centi) tai skaitā PVN.
Pašvaldības budžeta līdzekļi īstenojot projektu (35%): 897.82 euro (astoņi simti deviņdesmit
septiņi euro 82 centi)
Maksimālā atbalsta intensitāte: 65%
Projekta rezultāta uzturēšanai no budžeta nepieciešami EUR 200.00 gadā.
Likuma Par pašvaldībām 12. pants: 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.

Atklāti balsojot:
PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Iveta Mame,
Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.1. Īstenot projektu, ar nosaukumu “Laivas un ūdens velosipēdu iegāde atpūtai uz ūdens,
pilnveidojot ģimenes atpūtas iespējas Vaiņodes novadā” un apliecina, ka pašvaldības budžetā
ir līdzekļi 2565.20 euro (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro 20 centi) tai skaitā PVN.,
projekta īstenošanai.
3.2. Pilnvarot projektu vadītāju iesniegt projekta pieteikumu.
3.3. Lēmuma izrakstu iesniegt Liepājas rajona partnerībā un Lauku atbalsta dienestā.

4.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu biedrības “Volzbahs” LEADER
projektam
/ziņo : V. Jansons /

Pamats: Saņemts biedrības “Volzbahs” iesniegums, kas Vaiņodes novada domē iereģistrēts
06.02.2020. ar Nr. 2.1.11/2020/155 ar lūgumu atbalstīt biedrību “Volzbahs” ar līdzfinansējumu
projektam ELFLA programmas LEADER projektu konkursā.
Konstatēts: Biedrība “Volzbahs” nomā no Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo
īpašumu ”Volzbahs”, kad. Nr. 6492 003 0668, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., par ko
01.05.2015. noslēgts nomas līgums Nr. V-409. Nomas līgums ir spēkā līdz 30.04.2030.
Biedrība “Volzbahs “ šajā laikā ir sakārtojusi nekustamo īpašumu, labiekārtojusi to un pašlaik
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Volzbahs ir viens no pazīstamākajiem tūrisma objektiem Vaiņodes novadā. Tas panākts ar
dalību dažādos projektos – gan Vaiņodes novada projektu konkursā “Darīsim paši!” , gan ES
līdzfinansētos projektos.
Līdz10.03.2020. var pieteikties ELFLA programmas LEADER projektu konkursā aktivitātē
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Biedrība “Vozlbahs” vēlas piedalīties projektu konkursā, lai iegādātos zāles pļāvēju. Tā kā
nekustamais īpašums “Volzbahs” ir ar ļoti specifisku reljefu – ļoti slīpu nogāzi, tad tā
uzturēšanai kārtībā ir nepieciešama specifiska tehnika. Tehnikas izmaksas ir 19 995,25 euro
( deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro un 25 centi).
Biedrība “Volzbahs” lūdz rast iespēju līdzfinansēt 35%, tas ir 6998.34 euro ( sešus tūkstošus
deviņus simtus deviņdesmit astoņus euro un 34 centus), no projekta izmaksām projekta
apstiprināšanas gadījumā. Līdzfinansējums ir viens no kritērijiem projektu izvērtēšanā.
Likums “Par pašvaldībām” 12. pants. 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: 27) pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos

Atklāti balsojot:
PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Iveta Mame,
Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
4.1. Vaiņodes novada dome garantē līdzfinansējumu 6998.34 ( seši tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit astoņi euro un 34 centi) apmērā no projekta kopējām izmaksām no Vaiņodes
novada pašvaldības budžeta biedrības “Volzbahs” projektu pieteikumam ELFLA
programmas LEADER projektu konkursā aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”.
4.2. Līdzfinansējums piešķirams pēc projekta apstiprināšanas ELFLA
4.3. Pirms garantētās summas ieskaitīšanas biedrības “Volzbahs” kontā, biedrībai jāiepazīstina
Vaiņodes novada pašvaldība ar detalizētu projekta izklāstu.
4.4. Lēmums izsniedzams biedrībai “Volzbahs”, pievienošanai projektam.
Sēde beidzas plkst.835

Sēdes vadītājs:

Sēdes protokolētājs

…………………………………..

………………………….

Protokols parakstīts 2020. gada 10. martā
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Visvaldis Jansons

Vita Barakauska

