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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE  
PROTOKOLS NR.10  

Vaiņodes novada Vaiņodē 
2019. gada 22.jūlijā 

 
Sēde sasaukta plkst.1600 

Sēdi atklāj plkst.1610 

 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē – Evita Vanaga 

 
Piedalās – Deputāti: Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, 
Kaspars Kirpičenoks 

Nepiedalās – Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs  

 
Uzaicināti piedalīties un piedalās: projektu vadītājs Oskars Zvejs, izpilddirektors Normunds Pāvils 
 

Darba kārtībā: 

1. Par Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu LEADER projektam “Brīvdabas estrādes izbūve 
Vaiņodes parkā”. 

2. Par Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu LEADER projektam “Vaiņodes mūzikas skolas 
teritorijas labiekārtošana”. 

3. Par Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu LEADER projektam “Avota iztekas labiekārtošana 
Joda dambī”. 

Balsojums par dienas kārtību:  
 
 Atklāti balsojot:  
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis 
Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pieturēties pie izsludinātās darba kārtības. 
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Notiek sēdes audioieraksts, pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-protokoli/ 

 

1.p.  

Par Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu LEADER projektam “Brīvdabas estrādes 
izbūve Vaiņodes parkā” 

/ziņo: O.Zvejs/ 

Pamats: Liepājas rajona partnerības izsludinātais atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. 
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 kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību. 
Plānots projektā izveidot brīvdabas skatuvi. 
 
Kopējais finansējums īstenojot projektu: 32 693.40 euro (trīsdesmit divi tūkstoši seši simti 
deviņdesmit trīs euro 40 centi) tai skaitā PVN. 
Pašvaldības budžeta līdzekļi īstenojot projektu (35%): 11 442.69 euro (vienpadsmit tūkstoši četri simti 
četrdesmit divi euro 69 centi) 
Maksimālā atbalsta intensitāte: 65% 
Projekta rezultāta uzturēšanai no budžeta nepieciešami EUR 500.00 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 – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

1.1. Īstenot projektu, ar nosaukumu “Brīvdabas estrādes izbūve Vaiņodes parkā” un 
apliecina, ka pašvaldības budžetā ir līdzekļi 32 693.40 euro (trīsdesmit divi tūkstoši seši 
simti deviņdesmit trīs euro 40 centi) tai skaitā PVN, projekta īstenošanai. 
1.2. Pilnvarot projektu vadītāju Oskaru Zveju iesniegt projekta pieteikumu. 
1.3. Lēmuma izrakstu iesniegt Liepājas rajona partnerībā un Lauku atbalsta dienestā. 

 
 

2.p.  

Par Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu LEADER projektam “Vaiņodes mūzikas 
skolas teritorijas labiekārtošana” 

/ziņo: O.Zvejs/ 

Pamats: Liepājas rajona partnerības izsludinātais atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. 
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.” 
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Rīcība: M2/R1 Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām 
Mērķis: Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību. 
Plānota mūzikas skolas priekšas, stāvlaukuma rekonstrukcija, bruģēšana un āra mūzikas instrumentu 
uzstādīšana 
 
Kopējais finansējums īstenojot projektu: 46 772.72 euro (četrdesmit seši tūkstoši septiņi simti 
septiņdesmit divi euro 72 centi) tai skaitā PVN. 
Attiecināmās izmaksas 40 000.00 (četrdesmit tūkstoši 00 centi) 
Pašvaldības budžeta līdzekļi īstenojot projektu (35%): 14000.00 euro (četrpadsmit tūkstoši euro 00 
centi) plus 6772.72 euro (seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit divi euro 72 centi) kopā 20 772.72 euro 
(divdesmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit divi euro 72 centi) 
Maksimālā atbalsta intensitāte: 65% 
Projekta rezultāta uzturēšanai no budžeta nepieciešami EUR 500.00 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 – 7 (Visvaldis .Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
2.1. Īstenot projektu, ar nosaukumu “Vaiņodes mūzikas skolas teritorijas labiekārtošana” un 
apliecina, ka pašvaldības budžetā ir līdzekļi 46 772.72 euro (četrdesmit seši tūkstoši septiņi 
simti septiņdesmit divi euro 72 centi)  tai skaitā PVN, projekta īstenošanai. 
2.2. Pilnvarot projektu vadītāju Oskaru Zveju iesniegt projekta pieteikumu. 
2.3. Lēmuma izrakstu iesniegt Liepājas rajona partnerībā un Lauku atbalsta dienestā. 

 

3.p.  

Par Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu LEADER projektam “Avota iztekas 
labiekārtošana Joda dambī” 

/ziņo: O.Zvejs/ 

Pamats: Liepājas rajona partnerības izsludinātais atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. 
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 kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību. 
Labiekārtot avota iztekas vietu – 4 640.00 euro un pa ceļa uz avotu koka skulptūra (Indulis un Ārija) – 
4000.00 euro. 
 
Kopējais finansējums īstenojot projektu: 8 640.00 euro (astoņi tūkstoši seši simti četrdesmit euro 00 
centi) tai skaitā PVN. 
Pašvaldības budžeta līdzekļi īstenojot projektu (35%): 3 024.00. euro (trīs tūkstoši divdesmit četri euro 
00 centi) 
Maksimālā atbalsta intensitāte: 65% 
Projekta rezultāta uzturēšanai no budžeta nepieciešami EUR 200.00 gadā. 
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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 – 7 (Visvaldis .Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
3.1. Īstenot projektu, ar nosaukumu “Avota iztekas labiekārtošana Joda dambī” un apliecina, 
ka pašvaldības budžetā ir līdzekļi 8 640.00 euro (astoņi tūkstoši seši simti četrdesmit euro 
00 centi) tai skaitā PVN, projekta īstenošanai. 
3.2. Pilnvarot projektu vadītāju Oskaru Zveju iesniegt projekta pieteikumu. 
3.3. Lēmuma izrakstu iesniegt Liepājas rajona partnerībā un Lauku atbalsta dienestā. 

 

Sēdi slēdz plkst.1630 

 
Sēdes vadītājs:       V.Jansons 
 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:      E.Vanaga 
 

 
 
Protokols parakstīts 2019.gada 23.jūlijā 
 
 


