
Lēmuma pielikums

Nr.

p. k.

institūcijas veids 

(iestāde, 

struktūrvienība, 

kapitālsabiedrība, 

cits)

nosaukums, reģistrācijas 

numurs, atrašanās vieta 

(adrese)

kompetence un 

darbības teritorija

finansējuma apjoms 

(euro ) un 

pašvaldības 

budžeta avots 

2021.gadā

esību 

pamatojošie 

grāmatvedības 

attaisnojuma 

dokumenti

cita būtiska 

informācija 

(piem., ietekme 

uz institūcijas 

darbību un tās 

darbiniekiem, 

ietekmes sekas)

plānotais 

nodošanas 

datums 

(dd.mm.gg.) 

__________ 

pašvaldībai

nododamai

s 

finansējum

a apjoms 

(euro )

cita būtiska 

informācija

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Iestāde

Vaiņodes novada dome 

; Reģistrācijas numurs

90000059071; Adrese

Raiņa iela 23A, 

Vaiņode, Vaiņodes 

pag., Vaiņodes nov., LV-

3435

nodrošina, iedzīvotāju 

pārstāvību,   pieņem 

lēmumus, nosaka 

pašvaldības 

institucionālo 

struktūru, lemj par 

autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu 

īstenošanu un par 

kārtību, kādā 

nodrošina pašvaldībai 

deleģēto valsts 

pārvaldes funkciju un 

pārvaldes uzdevumu 

izpildi, izstrādā un 

izpilda pašvaldības 

budžetu. Pašvaldības 

dome atbilstoši 

kompetencei ir 

atbildīga par 

pašvaldības 

institūciju tiesisku 

darbību, finanšu 

līdzekļu izlietojumu 

un pieņem lēmumus 

citos normatīvajos 

aktos noteiktos 

jautājumos

471537

2018.gada 

23.oktobra 

Vaiņodes 

novada 

saistošie 

noteikumi Nr. 

7 "Vaiņodes 

novada 

pašvaldības 

nolikums"

Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

1.1. Administrācija 332360

1.2.

Deputāti, Domes 

priekšsēdētājs, Domes 

priekšsēdētāja vietnieks

76227

1.3.
Savstarp. norēķini par 

izglīt.
41000

1. pielikums

2. Piecu darbdienu laikā par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un iegūstošo pašvaldību, kā arī publicēt informāciju pašvaldības 

tīmekļvietnē.

1. Apstiprināt Vaiņodes pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo daļu (pielikums).

Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu

23.02.2021. Vaiņodes pašvaldības domes lēmums Protokols Nr. 3, 11. punkts

Konstatējumu daļa Lēmumu daļa

kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana,

Vaiņodes novada pašvaldības institūcijas,

noteikumiem Nr. 671

2020. gada 10. novembra

Ministru kabineta

https://likumi.lv/wwwraksti/2020/219/BILDES/N_671/P1.DOCX


1.4. Komisija

Vaiņodes novada 

vēlēšanas komisija 

Adrese

Raiņa iela 23A, Vaiņode, 

Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov., LV-3435

Novads 6170

22.08.2017. 

Vaiņodes 

novada domes 

sēdes lēmumu 

Protokols Nr.3, 

23.p.

1.5.

Būvvalde; Adrese Saules 

iela 1, Priekule,

Priekules nov., LV-3434
Novads 15780

Deleģēšanas 

līgums 

Vaiņodes 

novada 

pašvaldības Nr. 

2.4.45/2021/7

Priekules 

novada 

pašvaldības Nr. 

2.2.7/21/29 

Dat.

 03.02.2021

Izdevumi 

paredzēti līdz 

31.12.2021

2 Struktūrvienība
Klientu apkalpošanas 

centrs
Novads 15661

15.07.2015. 

Vaiņodes 

novada domes 

sēdes lēmumu 

Protokols 

Nr.11, 1.p.

Valsts dotācija 

centra 

uzturēšanai 6 

900 EUR, 

pašvaldības 8 

761 EUR

3 Iestāde

Embūtes pag. pārvalde; 

Reģistrācijas numurs

40900023975; Adrese

Uzvaras iela 6, Vībiņi, 

Embūtes pag., 

Vaiņodes nov., LV-3436

Nodrošina 

pašvaldības 

kompetencē esošo 

izziņu izsniegšanu 

un sniedz 

informāciju par 

pašvaldības 

kompetencē 

esošajiem 

jautājumiem, 

pieņem valsts 

noteikto no nodokļu 

un nodevu 

maksājumus kuru 

ieksasēšana ir 

uzdota pašvaldībai,  

nodrošina 

pašvaldības sociālo 

pabalstu izmaksas, 

pieņem 

iesniegumus, 

sūdzības un 

priekšlokumus, 

nodrošina 

pieejamību 

informācijai par 

domes 

pieņemtajiem 

lēmumie un citu 

vispārpieejamu 

informāciju

38128

2018.gada 

23.oktobra 

Vaiņodes 

novada 

saistošie 

noteikumi Nr. 

7 "Vaiņodes 

novada 

pašvaldīas 

nolikums"

Uzturēšanas 

izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

4 Iestāde

Bāriņtiesa; 

Reģistrācijas numurs

40900032592; 

02.10.2019.

Adrese

Raiņa iela 23A, 

Vaiņode, Vaiņodes 

pag., Vaiņodes nov., LV-

3435

 Bāriņtiesa 

prioritāri 

nodrošina bērna 

vai aizgādnībā 

esošās personas 

tiesību un 

tiesisko interešu 

aizsardzību.

26666

Vaiņodes 

novada domes 

2009. gada 

23.jūlija sēdes 

lēmums ( 

Protokols Nr. 3 

1.p)

Uzturēšans 

izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem



5 Iestāde

Komunālās nodaļas 

birojs; Reģistrācijas 

numurs

40900024010; Adrese

Brīvības iela 17, 

Vaiņode, Vaiņodes 

pag., Vaiņodes nov., LV-

3435

Nodaļa pārvalda, 

uztur, ekspluatē un 

remontē komunālās 

saimniecības objektus 

Vaiņodes novada 

domes piešķirtā 

finansējuma ietvaros;; 

apsaimnieko 

Vaiņodes novada 

pašvaldības 

administratīvajā 

teritorijā pašvaldības 

īpašumus; pārvalda 

Vaiņodes novada 

pašvaldības īpašumā 

vai valdījumā  esošo 

Pārvaldības teritorijās 

atrodošo nekustamo 

īpašumu, par kuru ir 

noslēgts 

apsaimniekošanas 

līgums: 

daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas ar 

tām funkcionāli 

saistītās ēkas (būves), 

nedzīvojamās ēkas 

(telpas), tām 

piesaistītos 

zemesgabalus, kā arī 

atsevišķus dzīvokļa 

īpašumus, organizējot 

šo īpašumu 

apsaimniekošanu 

atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām

1186848

2018.gada 

23.oktobra 

Vaiņodes 

novada 

saistošie 

noteikumi Nr. 

7 "Vaiņodes 

novada 

pašvaldīas 

nolikums"

5.1. Pārējā ekonom.darbība 38271

 Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

5.2.

Projekts 

uzņēmējdarbības 

attīstībai

150746

Projekta  konta  

atlikums 65 571 

EUR, Valsts 

kases 

aizņēmuma 

neizņemtā daļa 

69659 EUR,  

Pašvaldības 

finansējums  

21.gadā  15516 

EUR

5.3.
Ceļu uzturēšana Valsts 

mērķdotācijas
111000

 Izdevumi tiek 

segti no  valsts 

mērķdotācijas 

pašvaldības 

autoceļiem

5.4.
Ceļu uzturēšana no 

pašvaldības 
53042

 Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

5.5.
Algotu pagaidu 

sabiedrisko darbu veicēji
28850

Nodarbinātības 

valsts aģentūras 

finansējums līdz 

30.06.2021

5.6. PVN nomaksa 32000

 Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

5.7. Vides aizsardzība 22200

Izdevumi tiek 

segti no dabas 

resursu nodokļa 

ieņēmumiem



5.8.
Vaiņodes labiek. 

pasākumi
212477

 Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

5.9.
Embūtes labiek. 

pasākumi
50716

 Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

5.10.

Avota iztekas 

labiekārtošana Joda 

dambī (LAD proj.)

5289

 Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

5.11. Vaiņodes Komunālā nod. 352335

 Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

5.12.
Embūtes komunālā 

saimn.
66567

 Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

5.13.
Ūdensaimniecības 

uzturēšana
28200

 Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

5.14. Ielu apgaismošana 14500

 Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

5.16.
Internātpamatskolas ēku 

uzturēšana
17130

 Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

5.17.

Ugunsdzēsēju depo ēkas 

un automašīnas 

uzturēšans izdevumi

3525

 Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

6 Iestāde

Vaiņodes tūrisma 

informācijas centrs; 

Reģistrācijas numurs

40900035194; Adrese

Brīvības iela 17, 

Vaiņode, Vaiņodes 

pag., Vaiņodes nov., LV-

3435

Organizēt, 

koordinēt, plānot 

un sniegt tūrisma 

un ar tūrisma 

saistītus 

informatīvus 

pakalpojumus 

Vaiņodes 

iedzīvotājiem un 

novada viesiem  

Vaiņodes novadā, 

22867

29.10.2019. 

Vaiņodes 

novada domes 

sēdes lēmumu 

Protokols 

Nr.15, 15.p.

Uzturēšanas 

izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

7 Iestāde

Embūtes tūrisma 

informācijas centrs; 

Reģistrācijas numurs

50900023981;Adrese

Embūte 1, Embūtes 

pag., Vaiņodes nov., LV-

3436

Organizēt, 

koordinēt, plānot 

un sniegt tūrisma 

un ar tūrisma 

saistītus 

informatīvus 

pakalpojumus 

Vaiņodes 

iedzīvotājiem un 

novada viesiem  

Vaiņodes novadā, 

30714

2018.gada 

23.oktobra 

Vaiņodes novada 

saistošie 

noteikumi Nr. 7 

"Vaiņodes 

novada 

pašvaldības 

nolikums"

Uzturēšanas 

izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem



8 Iestāde

Vaiņodes pagasta 

bibliotēka; 

Reģistrācijas numurs

50900024031; Adrese

Raiņa iela 1A, Vaiņode, 

Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov., LV-3435

Nodrošina 

pakalpojumus 

visiem Vaiņodes 

pagasta 

iedzīvotājiem, 

apkalpo arī 

ārpus pagasta 

dzīvojošos

20818

2018.gada 

23.oktobra 

Vaiņodes 

novada 

saistošie 

noteikumi Nr. 

7 "Vaiņodes 

novada 

pašvaldības 

nolikums"

Uzturēšanas 

izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

9 Iestāde

Embūtes pagasta  

bibliotēka; 

Reģistrācijas numurs

40900023960; Adrese

Uzvaras iela 6, Vībiņi, 

Embūtes pag., 

Vaiņodes nov., LV-3436

Nodrošina 

pakalpojumus 

visiem Embūtes 

pagasta 

iedzīvotājiem, 

apkalpo arī 

ārpus pagasta 

dzīvojošos

14874

2018.gada 

23.oktobra 

Vaiņodes 

novada 

saistošie 

noteikumi Nr. 

7 "Vaiņodes 

novada 

pašvaldības 

nolikums"

Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

10 Iestāde

Vaiņodes pagasta 

kultūras nams; 

Reģistrācijas numurs

40900024044; 

Adrese

Tirgoņu iela 23, 

Vaiņode, Vaiņodes 

pag., Vaiņodes nov., LV-

3435

122460

2018.gada 

23.oktobra 

Vaiņodes 

novada 

saistošie 

noteikumi Nr. 

7 "Vaiņodes 

novada 

pašvaldības 

nolikums"

Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

10.1.
Sporta pasākumi 

Vaiņodes novadā
32892

10.2. Vaiņodes kultūras nams 64619

10.3. Emb.kultūras nams 1800

10.4. Kultūras pasākumi 23149

11 Iestāde

Pirmssk. izglītības 

iestāde "Zīlīte" 

Reģistrācijas numurs

40900024063; Adrese

Kalna iela 2A, Vaiņode, 

Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov., LV-3435

Veicināt 

izglītojamā 

vispusīgu un 

harmonisku 

attīstību, 

ievērojot viņa 

attīstības 

likumsakarības 

un vajadzības, 

individuālajā un 

sabiedriskajā 

dzīvē 

nepieciešamās 

zināšanas, 

prasmes un 

iemaņas, 

tādējādi 

mērķtiecīgi 

nodrošinot 

izglītojamajam 

iespēju 

sagatavoties 

pamatizglītības 

apguvei

304697

2018.gada 

23.oktobra 

Vaiņodes 

novada 

saistošie 

noteikumi Nr. 

7 "Vaiņodes 

novada 

pašvaldības 

nolikums"



11.1. Iestāde

Pirmssk. izglītības 

iestāde pašvaldības 

finansējums

279471

Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem ( 

tai sk. IZM 

aprēķinātais 

finansējums 

mācību līdzkļu 

iegādei 716 

EUR)

11.2. Iestāde
Pirmssk. izglītības 

iestāde valsts fin
23664

Mērķdotācija 

pašvaldībām - 

pašvaldību 

izlgītības 

iestādēs bērnu 

no piecu gadu 

vecuma 

izglītošanā. 

Finansējums 

līdz 31.08.21

11.3. Iestāde
Pirmssk. izglītības 

iestāde interešu
1562

Mērķdotācija 

pašvaldībām - 

interešu 

izglītības 

programmu 

īstenošanai 

Finansējums 

līdz 31.08.21

12 Iestāde

Vaiņodes vidusskola; 

Reģistrācijas numurs

40900024059; Adrese

Avotu iela 4, Vaiņode, 

Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov., LV-3435

Iestādes mērķis 

ir veidot 

izglītības vidi, 

organizēt un 

īstenot mācību 

un audzināšanas

procesu, lai 

nodrošinātu 

valsts 

pirmsskolas 

izglītības 

vadlīnijās 

pamatizglītības 

valsts

standartā un 

vispārējās 

vidējās izglītības 

valsts standartā 

noteikto 

izglītības mērķu

sasniegšanu

1002664

2018.gada 

23.oktobra 

Vaiņodes 

novada 

saistošie 

noteikumi Nr. 

7 "Vaiņodes 

novada 

pašvaldības 

nolikums"

12.1.
Vaiņodes vidusskola 

pašvaldības finansējums
351866

Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem ( 

tai sk. IZM 

aprēķinātais 

finansējums 

mācību 

literatūras 

iegādei  5595 

EUR)

12.2.

Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs Vaiņodes 

vidusskolā

3957

ESF 

struktūrfondu 

finansējums 

8.mēnešiem

12.3.
LV inicitīva, Latvijas 

skolas soma
3556

Latvijas 

republikas 

kultūras 

ministrija 

finansējums



12.4.

Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas 

samazināšanai Vaiņodes 

vidusskolā

15378

ESF 

struktūrfondu 

finansējums 

8.mēnešiem

12.5. Nordplus Junior 2018 4009

Finansējums no 

atlikuma uz 

01,01,2021

12.6.

Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai  Vaiņodes 

vidusskolā 

28680

ESF 

struktūrfondu 

finansējums 

8.mēnešiem

12.7.
Vidusskola interešu 

izglītība
5207

Mērķdotācija 

pašvaldībām - 

interešu 

izglītības 

programmu 

īstenošanai 

Finansējums 

līdz 31.08.21

12.8.
Vidusskola pedagogu 

darba samaksa
297459

Mērķdotācija 

pašvaldībām - 

pašvaldību 

pamatu un 

vispārējās 

vidējās izglītības 

iestādēm 

Finansējums 

līdz 31.08.21

13 Iestāde

Vaiņodes mūzikas 

skola; Reģistrācijas 

numurs

40900024025; Adrese

Tirgoņu iela 21A, 

Vaiņode, Vaiņodes 

pag., Vaiņodes nov., LV-

3435

146276

2018.gada 

23.oktobra 

Vaiņodes 

novada 

saistošie 

noteikumi Nr. 

7 "Vaiņodes 

novada 

pašvaldības 

nolikums"

13.1.
Mūzikas skola 

pašvaldība
69834

Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

13.2.
Mūzikas skola (valsts 

fin.)
69152

Mērķdotācija 

pašvaldību 

izglītību iestāžu 

profesionālās 

ievirzes 

izglītības 

programmu. 

Finansējums 

līdz 31.12.21

13.3. Mūzikas skola (inter.) 7290

Mērķdotācija 

pašvaldībām - 

interešu 

izglītības 

programmu 

īstenošanai 

Finansējums 

līdz 31.08.21



14. Iestāde

Sociālais atbalsta 

centrs "Vaiņode"; 

Reģistrācijas numurs

40900023994; Adrese

Raiņa iela 41, Vaiņode, 

Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov., LV-3435

Centra mērķis ir 

nodrošināt 

ilgstošo sociālo 

aprūpi un sociālo 

rehabilitāciju 

sniegšanu, 

nodrošinot 

dzīves kvalitātes 

nepazemināšano

s personai, kura 

vecuma vai 

funkcionālo 

traucējumu dēļ 

to nevar 

nodrošināt pati 

saviem spēkiem. 

269924

2018.gada 

23.oktobra 

Vaiņodes 

novada 

saistošie 

noteikumi Nr. 

7 "Vaiņodes 

novada 

pašvaldības 

nolikums"

Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

15. Iestāde

Vaiņodes novada 

sociālais dienests 

;Reģistrācijas numurs

40900024006; Adrese

Raiņa iela 23A, 

Vaiņode, Vaiņodes 

pag., Vaiņodes nov., LV-

3435

īsteno 

pašvaldības 

autonomās 

funkcijas 

sociālās 

palīdzības

nodrošināšanā 

izpildi un 

nodrošina 

sociālo 

pakalpojumu un 

sociālās 

palīdzības 

sniegšanu un

pakalpojumu 

administrēšanu 

Vaiņodes novada 

pašvaldībā

427750

23.07.2009. 

Vaiņodes 

novada domes 

sēdes lēmumu 

Protokols Nr.3, 

24.p.

Sociālais dienests  

administrācija un 

darbinieki

81558

Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

Soc.dienests- asistenti 208192

LR  labklājības 

ministrijas 

finansējums

Pabalsti 138000

Izdevumi tiek 

segti no 

pašvaldības 

pamatdarbības 

ieņēmumiem

3809332

Domes 

priekšsēdētāj

s

Visvaldis Jansons 23.02.2021.

(vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Apstiprināts ar Vaiņodes novada  domes 2021.gada 23. februāra lēmumu, protokols Nr. 3, 11.punkts.


