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Nr.7 

 
Vaiņodes novada Vaiņodē 

 
2013. gada 12.aprīlī 
 
Sēde sasaukta plkst. 1500 

Sēdi atklāj plkst. 1500 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 
 
Protokolē – sekretāre: Evita Vanaga 
 
Piedalās – Deputāti: Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, Imants 
Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs 

 
Nepiedalās: Anda Čerņavska – veselības stāvokļa dēļ, Ilona Blumberga – pamatdarba dēļ. 
 
Uzaicināti piedalīties un piedalās: projektu vadītāja asistents – Mārtiņš Fricsons. 
 
Darba kārtība: 

 
1. Par pašvaldības līdzfinansējumu biedrības „4U” projektam. 
2. Par izmaiņām pašvaldībai piederošo transporta līdzekļu uzskaitē. 
3. Par sociālā dienesta vadītāja U.Melbārža skaidrojumu par raidījumā deFakto pārraidīto sižetu par 
trūcīgo iedzīvotāju stāvokli Vaiņodes novadā. 
4. Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu ar mednieku klubu. 
5. Par domes atbalstu Vaiņodes internātpamatskolas siltināšanas projektam. 
6. Par projektu iesniegšanu. 
 

1.p.  
Par pašvaldības līdzfinansējumu biedrības „4U” projektam 

/ziņo: M.Fricsons/ 
 
Pamats: Biedrības „4U” 08.04.2013.iesniegums, iereģistrēts ar nr. 3-6/296, ar lūgumu piešķirt 10% 
līdzfinansējumu LEADER projekta „Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns Lauku attīstības 
programmas (LAP) 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, rīcības 
„Jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu un centru izveide, to labiekārtošana, esošo uzlabošana” 
īstenošanai. 
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Projekta ietvaros paredzēts iegādāties inventāru pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai, piemēram, 
basketbola grozu, tenisa galdu, galda spēles, dārts u.c inventāru. 
Projekta kopējās izmaksas Ls 6098.89 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – 
nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Vaiņodes novada dome, reģ. Nr. 90000059071, no pašvaldības budžeta, garantē Jauniešu 
biedrības „4U” projekta „Biroja tehnikas un audio tehnikas iegāde” īstenošanai līdzfinansējumu 10% 
apmērā no projekta kopējās summas, t.i., Ls 609.89 (seši simti deviņi lati 89 santīmi). 
1.2. Līdzfinansējums piešķirams pēc projekta apstiprināšanas LAD. 
1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Jauniešu biedrībai „4U”. 
 

2.p.  
Par izmaiņām pašvaldībai piederošo transporta līdzekļu uzskaitē 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Sakarā ar sekojošu transportlīdzekļu: Mikroautobusu GAZ 2705, Ugunsdzēsības automašīnu ZIL-133,  
Ugunsdzēsības automašīnu ZIL-130   neizmantošanu normatīvajiem aktiem neatbilstošā tehniskā 
stāvokļa dēļ,  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – 
nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Mikroautobusu GAZ 2705 ar reģistrācijas Nr. CR5805  

2.1.1. norakstīt no  CSDD uzskaites  
2.1.2. norakstīt no transportlīdzekļu uzskaites domes grāmatvedībā 
2.1.3. ņemt krājumu uzskaitē lietošanai derīgās rezerves daļas 
2.1.4. ņemt uzskaitē metāllūžņus no nederīgās automašīnas daļas. 

2.2. Ugunsdzēsības automašīnu ZIL-133 
2.2.1. norakstīt no grāmatvedības transportlīdzekļu uzskaites uz krājumu uzskaiti ar mērķi veikt 
2.2.2. tās kapitālo remontu, lai varētu automašīnu restaurēt reģistrēšanai CSDD uzskaitē. 

2.3. Ugunsdzēsības automašīnu ZIL-130   68-60 LAP 
2.3.1. norakstīt no transportlīdzekļu uzskaites domes grāmatvedībā 
2.3.2. ņemt krājumu uzskaitē lietošanai derīgās rezerves daļas 
2.3.3. ņemt uzskaitē metāllūžņus no nederīgās automašīnas daļas. 

2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 
 

3.p.  
Par sociālā dienesta vadītāja U.Melbārža skaidrojumu par raidījumā deFakto pārraidīto sižetu 

par trūcīgo stāvokli Vaiņodes novadā 
/ziņo: U.Melbārdis/ 

 
U.Melbārdis – 2013.gada 31.martā Raidījumā DeFakto tika minēts, ka Trūcīgo statusu Vaiņodes 
novadā saņem 33.64% iedzīvotāji, Vaiņodes novada pašvaldības Sociālais dienests pārbaudījis ciparus 
un konstatējis, kur radusies kļūda. Atskaites tiek sagatavotas ar programmas palīdzību, līdz 2012.gada 
jūlijam trūcīgo statusu piešķīra uz sešiem mēnešiem, bet sākot ar jūlija mēnesi trūcīgo statusu piešķīra 
uz trim mēnešiem, programmā tas netika izlabots un tādēļ cipari dublējās. No šī gada janvāra trūcīgo 
skaits Vaiņodes novadā svārstās no 13% līdz 18%. Vaiņodes novadā ir vidēji 2850 iedzīvotāji. 
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4.p.  
Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu ar mednieku klubu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Pamats: Biedrības-mednieku kluba „Asīte” iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu medību 
organizēšanai uz zemes gabala „Blažģa ezera liegums”, ar kad. Nr. 6454 001 0063, 96.80 ha platībā, 
vēlams uz 10 gadiem. 
Zemes gabals „Blažģa ezera liegums” ir nodots zemes reformas pabeigšanai, tādēļ nomas termiņš 
nevar būt ilgāks par vienu gadu. 10 ha no zemes gabala ir atdoti mantiniekam. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – 
nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1. Uzdot Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejai sadarbībā ar zemes lietu speciālistu 
sagatavot jautājumu par zemes gabala „Blažģa ezera liegums”, ar kad. Nr. 6454 001 0063, nomu 
medību organizēšanai. 
4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistam izpildei. 
 

5.p.  
Par domes atbalstu Vaiņodes internātpamatskolas siltināšanas projektam 

/ziņo: V.Jansons/ 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – 
nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1. Atļaut Vaiņodes internātpamatskolai īstenot projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu  
emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas ēkās” un uzstādīt Saules baterijas uz Vaiņodes 
novada pašvaldībai piederošām ēkām: skolas ēkai ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0641 001 un 
internāta ēkai ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0641 002. 
5.2. Lēmuma izraksts iesniedzams LR Ekonomikas ministrijai.  

 
6.p.  

Par projektu iesniegšanu 
/ziņo: M.Fricsons/ 

 
1) Hokeja laukuma izveide. Laukuma izmērs 15x30. Pamatā asfalts, apmales no ūdensizturīga 
lamināta, apgaismojums. Vasaras periodā iespējams izmantot citām aktivitātēm. 
2) Brīvā laika pavadīšanai atpūtas telpas, Raiņa ielā 4, Vaiņodē. Pašreiz ir sākti remontdarbi telpu 
atjaunošanai. Paredzēts ierīkot publiskas maksas tualetes, pieejamas iedzīvotājiem.  
3) Embūtes tūrisma informācijas centrā paredzēts attīstīt aktīvās atpūtas iespējas. Paredzēts iegādāties 
velosipēdus, katamarānus, ziemas periodam – slēpes.  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – 
nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
 6.1. Īstenot projektu, ar nosaukumu „Daudzfunkcionāla sporta laukuma izbūve Vaiņodē”, īstenošanā 
un apliecina, ka pašvaldības budžetā ir līdzekļi projekta īstenošanai Ls 19800.00 (deviņpadsmit 
tūkstoši astoņi simti lati 00 santīmi, bez PVN apmērā. 
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6.2. Īstenot projektu, ar nosaukumu „Embūtes informācijas centra piedāvājuma klāsta 
palielināšana brīvā laika pavadīšanai”, īstenošanā un apliecina, ka pašvaldības budžetā ir līdzekļi 
projekta īstenošanai Ls 6270.00 (seši tūkstoši divi simti septiņdesmit lati 00 santīmi), bez PVN 
apmērā. 
6.3. Īstenot projektu, ar nosaukumu „Raiņa ielas 4 telpu rekonstrukcija”, īstenošanā un apliecina, ka 
pašvaldības budžetā ir līdzekļi projekta īstenošanai Ls 14 001.95 (četrpadsmit tūkstoši viens lats 95 
santīmi), bez PVN apmērā. 
6.4. Pilnvarot projektu vadītāju Oskaru Zveju un projekta vadītāja asistentu Mārtiņu Fricsonu iesniegt 
LAD projektu pieteikumus. 
6.5. Lēmuma izrakstu iesniegt O.Zvejam un M.Fricsonam izpildei. 
 
 
Sēdi beidz: 1700 
 
 
 
Sēdes vadītājs:   /paraksts/    V.Jansons 
 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   E.Vanaga 
 
 
 
Protokols parakstīts 2013.gada 19.aprīlī 
 
 


