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Vaiņodes novada Vaiņodē 

2021. gada  20. aprīlī 

Sēde sasaukta plkst.1430 

Sēdi atklāj plkst.1430 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē –  Inese Pūlīte 

Piedalās deputāti – Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts,  

Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga 

Nepiedalās: – nav 

Uzaicināti piedalīties: projektu vadītājs Oskars Zvejs, izpilddirektors Normunds Pāvils.                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                    

Darba kārtība: 

1. Par pieteikumu LFF futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programmai 

 
Balsojums par sēdes darba kārtību. 
 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, 
Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga ); PRET – nav; 
ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību. 

 

Pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu”, tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde notiek attālināti, 
vietnē www.zoom.us,  veicot video un audio ierakstu. 

 

 

 



 
1.p. 

Par pieteikumu LFF futbola infrastruktūras inventāra atbalsta 
programmai 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: Vaiņodē darbojas Liepājas rajona sporta skolas futbola nodaļa. Liepājas 
rajona sporta skola ir daudzgadējs Latvijas Futbola Federācijas (LFF) biedra 
kandidāts. 
Pēdējo gadu laikā strauji ir augusi futbola popularitāte Vaiņodes novadā. Šobrīd bērnu 
komandas ir pieteiktas Kurzemes jaunatnes čempionātā 2009. un 2012. gadā 
dzimušajiem. Pārējo vecuma bērniem tiek nodrošināta iespēja spēlēt Latvijas 
jaunatnes čempionātā 11 pret 11  un trenēties apvienotajās komandās sadarbībā ar 
Grobiņas SC, FK Bandava. 
Pagājušajā sezonā Vaiņodē tika aizvadīti gan Kurzemes jaunatnes čempionāta, gan 
Kurzemes Tūres posmi, kā arī ik gadu notiek Vaiņodes kauss futbolā – četrās vecuma 
grupās, gan telpās, gan laukā.  
            Paralēli jaunatnes futbolam, Vaiņodes pieaugušo amatieru komanda katru 
gadu piedalās Lejaskurzemes amatieru futbola čempionātā, kura posmi notiek 
galvenokārt Vaiņodes stadionā – labā futbola laukuma seguma dēļ. 
 
            Šobrīd futbola laukuma kvalitāte ir ļoti laba, bet diemžēl futbola vārti ir 
nolietoti, smagi, bīstami jauniešiem. Lūgums izskatīt iespēju atbalstīt Vaiņodes 
novadu futbola vārtu iegādē, nodrošinot bērniem drošu treniņprocesu un sacensības. 
 
Nepieciešamais aprīkojums un izmaksas. 

Nepieciešamais 
aprīkojums 

Skaits Cena par 
vienību 
EUR ar 
PVN 

Cena par 
visu 
apjomu 
EUR ar 
PVN 

Piegādātājs. 

Alumīnija futbola 
vārti 5x2 m 

 

4 612.00 2448.00 SIA ALX-KO 
(Balticsport) 
https://balticsport.lv/lv/aluminija-
futbola-varti-5x2-m-17244 

Vārtu tīkls. 5X2 4 74.00 296.00 SIA ALX-KO 
(Balticsport) 
https://balticsport.lv/lv/futbola-
vartu-tikls-5x2-16175 

  KOPĀ 2744.00  
 

Kopējās iegādājamā aprīkojuma izmaksas EUR 2744 ar PVN 

Pašvaldības līdzfinansējums EUR 824 ar PVN, (30%) 

No LFF prasītā summa EUR 1920 ar PVN (70%) 



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 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 – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, 
Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga ); PRET – nav; 
ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1. Vaiņodes novada dome garantē līdzfinansējumu 824,00 EUR (astoņi simti 
divdesmit četri euro, 00 centi) tai skaitā PVN,    apmērā no projekta kopējām izmaksām 
no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta  LFF futbola infrastruktūras inventāra atbalsta 
programmas projektu pieteikumam .  

1.2. Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, kas tiesīga veikt visas  darbības projekta 
sekmīgai realizēšanai  Liepājas rajona sporta skolas treneris Vaiņodes futbola nodaļā 
Artūrs Blumbergs. 

1.3. Līdzfinansējums piešķirams pēc projekta apstiprināšanas  

1.4.  Lēmuma izraksts  pievienojams projekta pieteikumam un iesniedzams pašvaldības 

grāmatvedībā. 

 

 
Sēde beidzas plkst.1455 
 
 
Sēdes vadītājs:                                   ………………………..  Visvaldis Jansons 
 

 

Sēdes protokolētājs    …………………………. Inese Pūlīte 

 
 
Protokols parakstīts 20.04.2021.  
 


