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Vaiņodes novada Vaiņodē

2016.gada 17. maijā

Sēde sasaukta: plkst. 1600

Sēdi atklāj: plkst. 1605

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte

Piedalās – Deputāti : Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aigars Dīks, Sandra Ķempe,
Vitauts Pragulbickis

Nepiedalās: Aiga Jaunzeme (slimības dēļ), Oļegs Jurjevs

Uzaicināti piedalīties un piedalās: izpilddirektors  Egils Juzups, pašvaldības projektu vadītājs Oskars 
Zvejs

Darba kārtībā:

1. Par pašvaldības piedalīšanos LEADER projektos

Atklāti balsojot:  

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts 
Pragulbickis, Aigars Dīks ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību.

Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
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1.p. 
Par pašvaldības piedalīšanos LEADER projektos

/ziņo:  V .Jansons/

1.1.  Vaiņodes parka, kā aktīvās atpūtas vietas pieejamības uzlabošana

 Pamats: Liepājas rajona partnerības izsludinātais atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārta, lauku
attīstības 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Rīcība: Rīcība– Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu sakārtošana.

Vaiņodes parks tiek veidots par publiski pieejamu aktīvās atpūtas vietu visai ģimenei.
 Parkā jau atrodas multifunkcionālais sporta laukums un āra trenažieri. Plānots izveidot rotaļu laukumu 
bērniem no 3- 14 gadu vecumam. Līdzās esošajā ugunsdzēsēju depo ēkā atrodas trenažieru zāle. Lai 
uzlabotu pieejamību parkā esošajiem objektiem, pie ugunsdzēsēju depo ēkas ir nepieciešams uzbūvēt 
piebūvi, kas vienlaikus kalpotu kā ieeja trenažieru zālē, ģērbtuvēs, kas atrodas līdzās trenažieru zālei un 
kalpotu kā sabiedriskās tualetes parka apmeklētājiem. Piebūvei no ārpuses būs invalīdu uzbrauktuve un 
piebūvē atradīsies mūsdienu prasībām atbilstošas, arī invalīdu vajadzībām aprīkotas tualešu telpas, kuras 
bez maksas būs atvērtas visu diennakti un par to uzturēšanu atbildēs Vaiņodes novada pašvaldība. Tā kā 
ugunsdzēsēju depo telpās visu diennakti dežūrē dežurants, tas samazina vandālisma risku. Projekta 
ietvaros ir paredzēta piebūves būvniecība un aprīkošana ar visu nepieciešamo, kā arī pieslēgšana 
ūdensvadam un kanalizācijai. Kopējā būvniecības izmaksas ir EUR 49931.22 ar PVN. Tā kā PVN 
pašvaldībai citādā veidā nav atgūstams, projekta izmaksas ar visu PVN ir iekļautas projekta attiecināmās 
izmaksās. Pašvaldības budžetā ir līdzekļi projekta aktivitāšu īstenošanai.

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 – 5 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks ) ; 
PRET – 1 (Sandra Grosberga); ATTURAS – 1 (Sandra Ķempe)
                                                                                                                                                                          
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.1.1.  Īstenot  projektu,  ar  nosaukumu  „Vaiņodes  parka,  kā  aktīvās  atpūtas  vietas  pieejamības
uzlabošana”, un apliecina, ka pašvaldības budžetā ir līdzekļi EUR 49931.22 (četrdesmit deviņi tūkstoši
deviņi simti trīsdesmit viens euro, 22 centi) tai skaitā  PVN,  projekta īstenošanai.
1.1.2. Pilnvarot  projektu vadītāju Oskaru Zveju  iesniegt un parakstīt  projekta pieteikumu.
1.1.3. Lēmuma izrakstu iesniegt Liepājas rajona partnerībā un Lauku atbalsta dienestā.

1.2.  Rotaļu laukuma būvniecība Vaiņodē

Pamats: Liepājas rajona partnerības izsludinātais atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārta, lauku 
attīstības 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē  „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Rīcība : 1.Rīcība – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana.  
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Vaiņodes novada dome ir saņēmusi 88 vecāku parakstītu iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju ierīkot
rotaļu laukumu Vaiņodē (pievienots pielikumā). Tā kā Raiņa ielā 4 atrodas parks, kuru plānots izveidot
par atpūtas vietu visai ģimenei, Vaiņodes novada domē tika nolemts rotaļu laukumu izvietot tur,- publiski
pieejamā vietā Vaiņodes ciemata centrā, kur bieži koncentrējas liels cilvēku skaits. Rotaļu laukums būs
pieejams visiem novada iedzīvotājiem un viesiem bez maksas jebkurā laikā. Specifikācija rotaļu laukuma
elementiem tika izvēlēta tā, lai rotaļu laukums būtu piemērots dažāda vecuma bērniem,- no 3- 14 gadiem.
Pavisam laukumā būs 6 dažāda veida elementi, no kuriem viens lielizmēra, kuru vienlaicīgi var izmantot
līdz 60 bērniem. Lai uzzinātu laukuma būvniecības izmaksas, Vaiņodes novada dome rīkoja iepirkumu ar
identifikācijas Nr. VND 2016/6/LEADER. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem, rotaļu laukuma izbūvēšanas
izmaksas ir EUR 29427.03 ar PVN. Pēc rotaļu laukuma izbūves Vaiņodes novada pašvaldība turpinās
parka labiekārtošanu, kā arī uzturēs rotaļu laukumu atbilstošā kārtībā, veiks nepieciešamās apkopes un
remontu, vismaz 5 gadus pēc projekta realizēšanas beigām.

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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis, 
Aigars Dīks ) ; PRET – nav; ATTURAS – 1( Sandra Grosberga).
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.2.1.  Īstenot  projektu,  ar  nosaukumu  „ Rotaļu  laukuma  būvniecība  Vaiņodē”,  un  apliecina,  ka
pašvaldības budžetā ir līdzekļi EUR 29427.03  (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti divdesmit septiņi
euro, 03 centi) tai skaitā  PVN,  projekta īstenošanai.
1.2.2. Pilnvarot  projektu vadītāju Oskaru Zveju  iesniegt un parakstīt  projekta pieteikumu.
1.2.3. Lēmuma izrakstu iesniegt Liepājas rajona partnerībā un Lauku atbalsta dienestā.

Sēdi slēdz plkst. 1620

Sēdes vadītājs: /personīgais paraksts/                             V. Jansons

Sēdes protokolētājs: /personīgais paraksts/                              I. Pūlīte

Protokols parakstīts 2016.gada  23. maijā
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