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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Nr.20   

 
Vaiņodes novada Vaiņodē 

 
2012. gada 01.novembrī 
 
Sēde sasaukta plkst. 800 

Sēdi atklāj plkst. 800 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 
 
Protokolē – sekretāre: Gunta Orlova 
 
Piedalās – Deputāti: Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra 
Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs 
 
Nepiedalās  – Ilona Blumberga – pamatdarba dēļ 
 
Uzaicināti piedalīties un piedalās: nav 

 
Darba kārtība: 
 
1. Par līdzdalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā. 
2. Par pašvaldības līdzfinansējumu siltināšanas projektā Vaiņodes internātpamatskolā. 
3. Par mērķdotāciju sadali pašvaldības kultūras kolektīvos. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
Pieturēties pie izsludinātās ārkārtas domes sēdes kārtības. 
 

1.p.  
Par līdzdalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā 
projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros 
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vispārējās izglītības iestādes ēkās vai to daļās ir paredzēts uzstādīt ugunsaizsardzības sistēmas. SIA 
„Būvuzraugi LV” eksperti ir veikuši izglītības iestāžu apsekošanu, sagatavojuši tehnisko 
dokumentāciju, un ir aprēķinātas prognozējamās ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanas izmaksas par 
katru objektu.  
Lai aģentūra varētu  izsludināt centralizētu ugunsaizsardzības sistēmu iepirkumu, Vaiņodes novada 
pašvaldībai ir jāapliecina dalība projektā, jāapliecina gatavība noslēgt līgumu ar aģentūru par projekta 
ieviešanu, jāakceptē plānotās ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējās izmaksas, jāapņemas 
nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējām 
izmaksām. Pašvaldībai jāapliecina, ka veiks projekta rezultātu uzturēšanu saskaņā ar projekta 
nosacījumiem un jāpilnvaro aģentūru veikt ugunsaizsardzības sistēmu iepirkumu un slēgt iepirkuma 
līgumu pašvaldības vārdā. Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, 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. Piedalīties Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projektā „Atbalsts 
ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”. 
1.2. Slēgt līgumu ar Valsts reģionālās Attīstības aģentūru par projekta „Atbalsts ugunsdrošības 
pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ieviešanu. 
1.3. Nodrošināt, no 2013.gada pašvaldības budžeta, projekta īstenošanai līdzfinansējumu 10 % apmērā 
no ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējām izmaksām. 
1.4. Veikt projekta rezultātu uzturēšanu saskaņā ar projekta nosacījumiem. 
1.5. Pilnvarot Valsts reģionālās Attīstības aģentūru veikt ugunsaizsardzības sistēmu iepirkumu un slēgt 
iepirkuma līgumu Vaiņodes novada pašvaldības vārdā. 
1.6. Lēmuma izraksts un apliecinājums par dalību individuālajā projektā iesniedzams Valsts reģionālās 
Attīstības aģentūrā Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010, vai elektroniska dokumenta veidā, kas 
parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pasts@vraa.gov.lv. 
 
 

2.p.  
Par pašvaldības līdzfinansējumu siltināšanas projektā Vaiņodes internātpamatskolā 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, 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. Piedalīties Vaiņodes internātpamatskolas īstenotā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansētā projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu  emisiju samazināšanai 
Vaiņodes internātpamatskolas ēkās”. 
2.2. Plānotie energoefektivitātes pasākumi tiks īstenoti ēkās (skolas ēka- kad. Nr. 64 920 060 641 001, 
un internāta ēka - kad. Nr. 64 920 060 641 002), kurās attīstības un investīciju stratēģijas ir saskaņotas 
un tām vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tās netiks 
demontētas. 
2.3. Nodrošināt Vaiņodes internātpamatskolas īstenojamā projekta līdzfinansējumu 51 720 LVL. 
Līdzfinansējums sastāda 15 % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām 344 800 LVL apmērā. 

 
3.p.  

Par mērķdotāciju sadali pašvaldības kultūras kolektīvos 
/ziņo: Z.Mickus/ 
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Dziesmu svētku organizēšanai piešķirta valsts dotācija Ls 753.00 (septiņi simti piecdesmit trīs lati 00 
santīmi), oktobrim, novembrim, decembrim. Mērķdotācija sadalāma starp diviem Vaiņodes novada 
kolektīvu vadītājiem  – koris un deju kolektīvs. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. Kora diriģentam samazināt finansējumu par 40% no pašvaldības budžeta, oktobra, novembra un 
decembra mēnesī. 
3.2. Kora diriģentam piešķirt valsts dotāciju Ls 101.00 (viens simts viens lats 00 santīmi) apmērā 
mēnesī, pirms nodokļu nomaksas, plus darba devēja nodoklis  – oktobra, novembra, decembra mēnesī. 
3.3. Deju kolektīva vadītājam piešķirt valsts dotāciju Ls 101.00 (viens simts viens lats 00 santīmi) 
apmērā mēnesī, pirms nodokļu nomaksas, plus darba devēja nodoklis – oktobra, novembra, decembra 
mēnesī. 
3.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 
 
 
Sēdi beidz: 900 
 
 
 
Sēdes vadītājs:       V.Jansons 
 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:      G.Orlova 
 
 
 
Protokols parakstīts 2012.gada ……………….. 
 
 


