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Cik jūs bijāt vecs, kad devāties uz Rīgu, lai 
plecu pie pleca ar citiem tautiešiem (nebaidos teikt – 
lielāko daļu Latvijas) sargātu savu zemi un brīvību?

Zigmunds: Man tolaik bija 23 gadi.
Andris: Man bija 48 gadi.
Iveta: Es biju 18 gadus veca, tikko sākusi studijas.
Kas jūs pamudināja turp doties?
Zigmunds: Man šķita pašsaprotami, ka jāaizstāv 

sava valsts.
Andris: Jo bija radusies doma, ka Latvija varētu 

kļūt par brīvu valsti.
Iveta: Tā bija skolas laikā skolotāju, īpaši A. Šē-

feres, ieaudzināta mīlestība pret Latviju. Vidusskolā 
bijām aktīva klase, kas atzīmēja 18. novembri laikā, 
kad tas bija aizliegts, tāpat slepeni apmeklējām Tautas 
frontes sapulces. Mums bija ieaudzināta tautas mī-
lestība un degsme par savu brīvu valsti, līdz ar to būt 
barikādēs bija pašsaprotami.

Vai jums toreiz bija bail?
Zigmunds: Laikam jau ne, par to tajā brīdī nemaz 

nedomāju. Tajā brīdī vēl nesapratu situācijas nopietnī-
bu.

Andris: Tā īsti bail nebija, bet, braucot prom, 
domāju, ka ļoti daudzi, iespējams, varētu neatgriezties, 
jo bija redzēts, kas notiek Viļņā.

Iveta: Īsti bail nebija, vismaz ne par sevi, jo tu tur 
esi un redzi kas notiek. Ļoti grūti noteikti bija vecā-
kiem, kas par notiekošo klausījās radio vai skatījās 
televīzijā. 

Vai ir kāda epizode, kas palikusi atmiņā vis-
spilgtāk?

Zigmunds: Vienotības un vienlīdzības sajūta starp 
cilvēkiem. Sajūta, ka visi ir savstarpēji pazīstami un 

draugi. Atceros arī biežo helikoptera lidināšanos virs 
Vecrīgas.

Andris: Pirmie iespaidi, iebraucot Rīgā, kā virs 
Rīgas lidoja helikopteri, aicinot beigt pulcēšanos.

Iveta: Epizodes ir vairākas. Zinājām, ka vaiņod-
nieki atrodas konkrētā vietā un to apsargā. Vakarā ar 
pēdējo tramvaju devos uz kojām, un vēlāk pa televīziju 
pasaka, ka sākusies šaušana tieši tajā apgabalā. Tad 
bija bail, jo bija neziņa par to, kas noticis, no agra rīta 
ar pirmo tramvaju devāmies atpakaļ uz to vietu, kur 
bija redzamas asins pēdas un izšautas čauliņas, tad bija 
neomulīgi. Atmiņā palikušas arī epizodes no Vecrīgas, 
kad turp devāmies un palīdzējām smērēt maizītes, 
uzmundrināt sanākušos, neiztrūka arī populāru mūziķu 
klātbūtnes ar dziesmām, īpaši Ievas Akurateres. Atmi-
ņās joprojām redzami Vecrīgas ielu skati – daudz un 
dažāda smagā tehnika, betona plāksnes, ugunskuri. 

Zigmunds: Pārdomājot barikāžu laiku, gribas 
salīdzināt to ar Dziesmu svētkiem – cilvēku vienotība, 
draudzība, patriotisms… Tikai atšķirība tajā, ka Dzies-
mu svētkus gribas piedzīvot vēl un vēl, bet barikāžu 
laiku – nē.

Andris: Mīlestību pret valsti, savu piederību 
Latvijai es guvu no sava tēva, kas man jau no pašas 
mazotnes ir ļoti daudz ko rādījis un stāstījis par Latviju, 
kopā esam apbraukājuši daudz un dažādas Latvijas 
vietas, ir dzirdēti daudz un dažādi stāsti. Tādēļ tas bija 
likumsakarīgi – braukt un piedalīties barikādēs, tik 
svarīgā brīdī būt un pastāvēt par savu valsti! 

Paldies Zigmundam, Andrim un Ivetai par atmiņu 
mirkļiem! 

Sagatavoja: Ilze Strēle,
 Vaiņodes novada tūrisma speciāliste.

Patiesībā barikādes nebija mūri, 
BET GAN DAUDZIE CILVĒKI

Rīga. 1991. gada janvāra barikādes ir izcils un unikāls starptau-
tiskas nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī būtiska 
Latvijas vēstures sastāvdaļa.

Arī šajā janvārī, pieminot pirms 
30 gadiem bojā gājušos un atcero-
ties trauksmainos Latvijas vēstures 
pavērsienus, domājam un atcera-
mies par ikvienu, kas bezbailīgi 
iesaistījās Latvijas brīvības nosar-
gāšanā. Tas bija pagrieziena punkts, 
kā arī ļoti svarīgs tautas pašapziņas 
un gribas izpausmes brīdis, kad cil-
vēki bija apņēmības pilni nosargāt 
savu zemi. Tā bija nevardarbīgās 
pretošanās izpausme, masveidīga 
gatavība aizsargāties bez ieročiem, 
kad cilvēki izveidoja barikādes ap-
kārt Augstākajai Padomei, Ministru 
Padomei, pie televīzijas un citiem 
stratēģiski svarīgiem objektiem 
Rīgā, arī Ulbrokā, Siguldā, Lie-
pājā, Kuldīgā un citur. Došanās uz 
barikādēm lielākajai daļai cilvēku 
tolaik bija pati par sevi saprotama 
izpausme un nobriedusi jau vairā-
ku gadu garumā. Uz jautājumu, vai 
bijis bail, atbildēja pārsvarā, ka, ie-

spējams, mājās palicējiem bailes ir 
bijušas lielākas, jo neziņa par to, kas 
notiek ar vīriem, dēliem un tēviem, 
arī meitām tur, Rīgā, kad galvenais 
informācijas avots bija radio aparāts 
un televīzija, mājiniekiem šķitusi 
neizturama. Barikāžu dalībniekiem 
vienkārši neatlika laika domāt par 
bailēm.

Mēs varam lepoties un teikt, ka 
no mūsu novada 178 bezbailīgi cil-
vēki, neskatoties ne uz ko, devās uz 
Rīgu un plecu pie pleca ar visu pā-
rējo Latviju vienojās kopīgā mērķī – 
nosargāt savu zemi un savu brīvību. 
Ļoti daudzu vairs starp mums nav, 
taču arī viņus mēs labi atceramies 
un sakām paldies. Jā, Vaiņodes no-
vada ļaudis deva krietnu artavu no-
tikumos pirms 30 gadiem Rīgā. 

Savās atmiņās par barikāžu 
laikā piedzīvoto padalīties aicināju 
mūsu novadniekus Zigmundu Mic-
ku, Andri Šulcu un Ivetu Mami.
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Šogad (trešo gadu) mūsu nezi-
nāmā Mecenāta dāvana – aprīkots 
un ar nepieciešamajām program-
mām nodrošināts portatīvais dators 
– tika pasniegts Zanei Puļķei (7.) un 
Danielam Jānim Jurjevam (10.), jo 
viņu sekmes un attieksme pret mā-
cībām un skolas dzīvi atbilst Mece-
nāta noteikumam, apliecina piederī-
bu mūsu skolai.

Jaunajā gadā vēlam mūsu Me-
cenātam veselību,  jo “cilvēks vairo 
savu laimi tik, cik viņš dara laimī-
gus citus!”

Zane un Daniels Jānis ir apliecinājuši piederību mūsu skolai ar 
saviem darbiem, sekmēm un attieksmi pret mācībām. Apsveicam!

VAIŅODES VIDUSSKOLAS AKTUALITĀTES

“Labos darbos vislabākais – vēlēšanās, 
lai tie netaptu zināmi” (Paskāls)
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DOMES ZIŅAS

2020. gada 22. decembrī 
Vaiņodes novada domes sēdē,
protokols Nr. 17, NOLĒMA

1. Pagarināt zemes nomas līgumus un izdarīt 
grozījumus zemes nomas līgumā ar 2 personām.

2. Slēgt zemes nomas līgumus ar 4 personām.
3. Pagarināt zemes nomas līgumus ar 2 personām.
4. Lauzt nedzīvojamās telpas nomas līgumu.
5. Slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
6. Sākt nekustamo īpašumu atsavināšanas 

procedūru: J. Čakstes 39A, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.

7. Sadalīt nekustamo īpašumu “Personīgā 
palīgsaimniecība Jaunmājas”.

8. Atsavināt nekustamo īpašumu “Palejas”, Vaiņode 
pag., Vaiņodes nov.

9. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dīķu iela 4A”, 
kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
kadastra numurs 6492 006 0153, izsoles noteikumu 
projektu. Noteikt izsoles datumu 2021. gada 26. 
janvāris, plkst. 10.00. Izsoles sākumcena: 767,16 EUR 
(septiņi simti sešdesmit septiņi eiro 60 centi). Izsoles 
solis: 8,00 EUR (astoņi eiro un 00 centi). Noteikt 
dalības maksu: 20,00 EUR (divdesmit eiro un 00 
centi). Noteikt nodrošinājuma naudu 10% apmērā no 
sākumcenas, t.i., 76,72 EUR (septiņdesmit seši eiro un 
72 centi).

10. Izsludināt izsoli NĪ “Sanatorija Vaiņode 8”–2,  
izsoles sākuma cenu no nosacītās cenas. Apstiprināt 
nekustamā īpašuma “Sanatorija Vaiņode 8”–2, kas 
atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra numurs 
6492 900 0211, izsoles noteikumu projektu. Noteikt 
izsoles datumu 2021. gada 26. janvāris, plkst. 10.30.  
Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
Izsoles sākumcena: 1699,10 EUR (viens tūkstotis seši 
simti deviņdesmit deviņi eiro un 10 centi). Izsoles 
solis: 17,00 EUR (septiņpadsmit eiro un 00 centi). 
Noteikt dalības maksu: 20,00 EUR (divdesmit eiro un 
00 centi). Noteikt nodrošinājuma naudu 10% apmērā 
no sākumcenas, t.i., 169,91 EUR (viens simts sešdesmit 
deviņi eiro un 91 centi).

11. Noteikt īres maksas Vaiņodes novada 
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošām dzīvojamām 
telpām.

12. Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 
1 personu.

13. Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 1 personu.
14. Anulēt deklarētās dzīvesvietas 3 personām.
15. Nepagarināt atļauju SIA “CTB Karjeri”, 

reģ. Nr. 42103036324, pašvaldības autoceļa A10 
“Sanatorijas ceļš” aizsargjoslā grants karjera 
“Mazgranti” atsegšanas darbos noņemtās segkārtas un 
neizmantojamā slāņa uzglabāšanai novietotās krautnēs.

16. Apstiprināt SIA “Vaiņodes pagasta doktorāts”, 
reģ. Nr. 42103011250, likvidācijas fi nanšu pārskatu.

17. Pārdot 200 grāmatas “Dzimtais novads ir logs 
uz pasauli – Vaiņodes, Vībiņu, Embūtes, Dēseles, 
Elkuzemes un apkārtnes notikumi dažādos laika 
griežos” eksemplārus Vaiņodes Tūrisma informācijas 
centrā un Embūtes Tūrisma informācijas centrā. 
Noteikt grāmatas cenu 13,44 EUR (trīspadsmit eiro 
un 44 centi) par eksemplāru bez PVN. Nodot bez 
atlīdzības: 1 grāmatu Vaiņodes soc. atbalsta centram 
“Vaiņode”; 1 grāmatu Vaiņodes pensionāru biedrībai; 
1 grāmatu Embūtes TIC glabāšanā; 1 grāmatu Vaiņodes 
TIC glabāšanā; 1 grāmatu krājumā pie Vaiņodes 
novada senlietām, nākotnes ekspozīcijas veidošanai; 
1 grāmatu dāvināt personai.

18. Ar 01.01.2021. atbrīvot Ligitu Ginteri no 
Vaiņodes novada bāriņtiesas locekļa amata. Ar 
01.01.2021. apstiprināt Vaiņodes bāriņtiesu šādā 
sastāvā: Daiga Minka – bāriņtiesas priekšsēdētāja; 
Rūta Desmitniece – bāriņtiesas locekle; Olga Niedola – 
bāriņtiesas locekle.

19. Atcelt Vaiņodes novada domes 2020. gada 
24. marta saistošos noteikumus Nr.5 “Kārtība, kādā 
Vaiņodes novada pašvaldība sedz transporta izdevumus 
izglītības iestāžu izglītojamajiem”.

20. Apmaksāt personas uzturēšanās pakalpojuma 
maksu SIA “Pansionāts Rokaiži” par summu 
451,60 EUR (četri simti piecdesmit viens eiro 
un 60 centi) mēnesī, sākot ar 01.01.2021.

21. Paredzēt Vaiņodes novada pašvaldības budžetā 
2021. gadam atbalstu 500 EUR (pieci simti eiro un 
00 centi) apmērā biedrībai “Latvijas Aeroklubs”.

22. Pagarināt līgumu ar Liepājas Centrālo 
zinātnisko bibliotēku par  Liepājas Centrālās 
zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas 
funkciju veikšanu un fi nansēšanu Vaiņodes novadā.

23. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr.12 “Grozījumi 2020. gada 28. janvāra 
Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr. 1 “Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta 
plāns 2020. gadam””.

24. Apstiprināt iesniegto Vaiņodes novada 
pašvaldības amatu sarakstu un darba algas 
2021. gadam.

25. Uzsākt nekustamā īpašuma “Raiņa iela 60A–9”, 
ar kad. apz. 6492 006 0577 001 009, kas atrodas 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas 
procedūru.

26. Pagarināt līdz 2021. gada 15. februārim zemes 
nomas maksas samaksas termiņu 2019. gada 2. janvāra 
zemes nomas līgumiem Nr. V2019/4 un V2019/3.

27. Apstiprināt Vaiņodes vidusskolas 
pašnovērtējuma ziņojumu.

28. Piešķirt fi nansējumu no Vaiņodes novada 
pašvaldības budžeta Liepājas rajona Sporta skolas 
administratīviem izdevumiem par 2021. gadu  9083,00  
EUR (deviņi tūkstoši astoņdesmit trīs eiro un 00 centi) 
apmērā.

APSTIPRINĀTS:
2020. gada 22. decembrī

ar Vaiņodes novada domes sēdes
lēmumu (protokols Nr.17, 24.p).

VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12
“GROZĪJUMI 2020. GADA 28. JANVĀRA 
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.1
“VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA 
PLĀNS 2020. GADAM””

Izdarīt  grozījumus Vaiņodes novada domes 28.01.2020. saistošajos 
noteikumos Nr.1 un izteikt to šādā redakcijā:

VAIŅODES NOVADA DOMES
PAMATBUDŽETA PLĀNA GROZĪJUMI Nr.3 
2020. GADAM
Klasif. 
kods

IEŅĒMUMI PLĀNS 
(EUR)

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1 048 435
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 179 879
5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 23 395
8.0.0.0 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 1941
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas 1499
10.0.0.0. Naudas sodi 0
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 5565
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas
47 007

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 2 237 417
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 22 715
21.0.0.0. Maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi 424 614

KOPĀ 3 992 467

 IZDEVUMI 
pēc funkcionālajām kategorijām

PLĀNS 
(EUR)

01.100. Vispārējie valdības dienesti 518 989
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība 29 671
04.000. Ekonomiskā darbība 870 925
05.000. Vides aizsardzība 12 250
06.000. Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana
788 265

08.000. Atpūta, kultūra, sports 169 672
09.000. Izglītība 1 344 979
10.000. Sociālā aizsardzība 631 717

KOPĀ 4 366 468

IZDEVUMI 
pēc ekonomiskajām kategorijām

PLĀNS 
(EUR)

1100 Atalgojums 1 964 904
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas
530 729

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, 
darba braucieni

14 727

2200 Pakalpojumi 491 426
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

inventārs
478 897

2500 Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 41 838
3000 Subsīdijas un dotācijas 15 470
4000 Procentu izdevumi 200
5000 Pamatkapitāla veidošana 664 960
6000 Sociālie pabalsti 119 742
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti 43 575
9000 Kapitālo izdevumu transferti 0

KOPĀ 4 366 468

FINANSĒŠANA
Naudas līdzekļi perioda sākumā 661 729
Naudas līdzekļi perioda beigās 245 227
Aizņēmumi saņemti 186 089
Aizņēmumu atmaksa 228 590

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons
 

Saistošie noteikumi parakstīti 30.12.2020.

Jau kārtējo reizi aicinām vērst 
uzmanību sava četrkājainā 
mājdzīvnieka pieskatīšanai 
sabiedriskās vietās!

Šis aicinājums attiecas uz visiem 
īpašniekiem, kuru suņi brīvi klīst pa 
ielām vai ciema nomalēm. Nav 
pieļaujama situācija, kad, pastaigājoties 
pa mežu koplietošanas ceļiem, ielām, 
suns nobiedē bērnus vai pieaugušos. 
Suns bez pavadas var atrasties 

pastaigas laikā saimnieka uzraudzībā 
un redzeslokā tādā attālumā, kādā 
īpašnieks spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Šādi gadījumi, kad suņi klīst bez 
pavadas vieni paši, vairākkārt ir fi ksēti 
Tirgoņu ielā, pie tā saucamajām 
“dosām”, kad suns izbiedē bērnus, kā 
arī citviet Vaiņodē. Lūgums aicinājumu 
ņemt vērā un suņus vienus un 
nepieskatītus  uz ielas nelaist.

 Vaiņodes novada pašvaldība 

UZMANĪBU 
SUŅU SAIMNIEKIEM!
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IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
Pamatojoties uz domes sēdē 2020. gada 22. decembrī pieņemto lēmumu (protokols 

Nr. 17; 11.p.) “Par īres maksas noteikšanu Vaiņodes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā 
esošām dzīvojamām telpām”, apstiprināti dzīvokļu īres maksas izcenojumi. Vaiņodes novada 
pašvaldības dzīvojamām mājām ir noteikta īres maksa EUR par vienu m2 mēnesī šādās adresēs:

Nr.
p.k.

Adrese: 
Vaiņode 

Peļņa 1m²/
mēnesī

Apsaimniekojamā 
daļa 1 m²/mēnesī

Īre kopā 
1 m²

1. Annenieki 0,097 0,1138 0,2108
2. Auguste 1 0,049 0,1138 0,1628
3. Auguste 7 0,052  0,052
4. Baznīcas iela 26 0,079 0,1138 0,1928
5. Brīvības iela 23 0,051 0,1138 0,1648
6. Brīvības iela 6 0,052 0,1138 0,1658
7. Celtnieku iela 1 0,073 0,11 0,183
8. Celtnieku iela 4 0,083 0,2846 0,3676
9. Celtnieku iela 6 0,081 0,2846 0,3656
10. Ceriņu iela 1 0,105 0,1138 0,2188
11. Ceriņu iela 11 0,088 0,1138 0,2018
12. Ceriņu iela 15 0,027 0,1138 0,1408
13. Ceriņu iela 17 0,011 0,1138 0,1248
14. Ceriņu iela 18 0,022 0,1138 0,1358
15. Ceriņu iela 19 0,083 0,1138 0,1968
16. Ceriņu iela 21 0,091 0,1138 0,2048
17. Ceriņu iela 24 0,09 0,1138 0,2038
18. Ceriņu iela 5 0,078 0,1138 0,1918
19. Ceriņu iela 9 0,086 0,1138 0,1998
20. Dīķu iela 15 0,014 0,1138 0,1278
21. Dīķu iela 17 0,074 0,1138 0,1878
22. Dīķu iela 17A 0,096 0,1138 0,2098
23. Dīķu iela 2 0,052 0,1138 0,1658
24. Dīķu iela 5 0,056 0,1138 0,1698
25. Dīķu iela 5A 0,112 0,1138 0,2258
26. Dīķu iela 9 0,082 0,1138 0,1958
27. Elkoņu iela 1 0,059 0,1138 0,1728
28. Kungu iela 30 0,039 0,1138 0,1528
29. Kungu iela 31B 0,077 0,2277 0,3047
30. Kungu iela 31C 0,081 0,2277 0,3087
31. Ķiršu iela 10 0,018 0,1138 0,1318
32. Ķiršu iela 14 0,088 0,1138 0,2018
33. Ķiršu iela 18 0,127 0,1138 0,2408
34. Ķiršu iela 8 0,064 0,1138 0,1778
35. Ķiršu iela 9 0,074 0,1138 0,1878
36. Mālkalne iela 4 0,04 0,1138 0,1538
37. Piķenieki 0,057 0,1138 0,1708
38. Raiņa iela 36 0,10 0,2277 0,3277
39. Raiņa iela 46 0,059 0,2277 0,2867
40. Raiņa iela 56A 0,066 0,1138 0,1798
41. Raiņa iela 60A 0,073 0,2277 0,3007
42. Raiņa iela 62 0,073 0,2846 0,3576
43. Raiņa iela 7 0,048 0,1138 0,1618
44. Raiņa iela 9 0,052 0,1138 0,1658
45. Sanatorija 8 0,063 0,2277 0,2907
46. Sporta iela 1A 0,085 0,2277 0,3127
47. Sporta iela 3 0,07 0,2277 0,2977
48. Tirgoņu iela 16 0,081 0,1138 0,1948
49. Tirgoņu iela 1B 0,094 0,1138 0,2078
50. Tirgoņu iela 3A 0,062 0,1138 0,1758
51. Tirgoņu iela 5 0,054 0,1138 0,1678
52. Vaiņode Muiža 3 0,05 0,1138 0,1638
53. Vaiņode Muiža 2 0,052 0,1138 0,1658
54. Vienības iela 8 0,074 0,2277 0,3017
55. Vijas 0,043 0,1138 0,1568
56. Krūmu iela 14 0,024 0,1138 0,1378
57. Tirgoņu iela 29A 0,049 0,2846 0,3336

Nr.
p.k.

Adrese: 
Vībiņi

Peļņa 
1 m²/mēnesī

Apsaimniekojamā 
daļa 1 m²/mēnesī

Īre kopā 
1 m²

1. Kalna iela 1 0,038 0,2277 0,2657
2. Kalna iela 2 0,04 0,2277 0,2677
3. Kalna iela 3 0,039 0,2277 0,2667
4. Uzvaras iela 13 0,037 0,2277 0,2647
5. Uzvaras iela 3 0,047 0,2277 0,2747

Vaiņodes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošas dzīvojamās telpas īres maksu 
veido – dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir vienāda ar attiecīgās 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu daļu, proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas 
platībai un 2,5% apmērā no izīrētās dzīvojamās telpas kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 
54,00 EUR gadā. Jaunie īres tarifa izcenojumi stājas spēkā ar 01.01.2021. Aicinām Vaiņodes 
novada pašvaldības iedzīvotājus ierasties Komunālās nodaļas birojā uz īres līguma pārslēgšanu.

Ar c ieņu
Vaiņodes novada pašvaldības Komunālā nodaļa

“Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimī-
gu mēs to mākam ieraudzīt un citiem parādīt” 
– Kārļa Skalbes atziņu dzīvē pierādīt rosināja 
4. klases skolēni un audzinātāja Kristīne Pā-
vila. Bērni pateicas visiem par atbalstu un ir 
priecīgi, ka tik daudzi Vaiņodes novada ļaudis 
atsaucās viņu aicinājumam piedalīties Bērnu 
klīniskās universitātes slimnīcas brīvprātīgo 
jauniešu kustības “Bērnu draugi” rīkotajā lab-
darības akcijā “DROSMES KASTE”. Tās ir 
lielas un skaistas kastes, kurās ir daudz dažādu 
rotaļlietu, grāmatu, krāsojamo grāmatu, zīmu-
ļu, krītiņu, fl omāsteru, dažādu spēļu, kuras kā 
drosmes apliecinājumu mazajiem pacientiem 
uzdāvināt pēc pārvarētām procedūrām un ma-
nipulācijām. 

Gandrīz mēnesi bērnu sagatavotās kastes 
atradās vairākās vietās Vaiņodē un Vībiņos, kur 
visbiežāk iegriežas novada ļaudis. Decembra 
sākumā tās pilnas ar atnestajām mantām tika 
atgādātas uz skolu, lai pēc tam aizvestu uz Rīgu.

Paldies visiem, kuri atsaucās bērnu aicināju-
mam – skolēniem, vecākiem, skolotājiem, SIA 
“Daiļrade Koks”, SIA “Vaiņodes bekons”, Vai-
ņodes novada domes, Embūtes pagasta pārval-
des, Vaiņodes pasta nodaļas, Inetas Zvejas be-
ķerejas darbiniekiem, PII “Zīlīte” “Skudriņām”, 
“Mārītēm”, “Sprīdīšiem” un viņu vecākiem, kā 
arī Birutai Serdjukai un Regīnai Grigorjevai par 
siltajām zeķītēm – visiem novada ļaudīm, kuri, 
liekot kastēs dāvaniņas, labās domās novēlēja 
mazajiem drosmi uzvarēt slimību un kļūt vese-
liem. 

Jaunā gada priekšvakarā kastes tika nogādā-
tas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Slim-
nīcas skolotājas kopā ar Dakteriem Klauniem 
katram mazajam slimniekam atradīs atbilstošu 
dāvaniņu, kas sagādās kaut mazliet priecīgākas 
dienas. Patiesi aizkustināts ir ārsts reanimato-
logs Pēteris Kļava, mūsu skolas absolvents, un 
saka vislielāko PALDIES!  

Labais vairo labo!

Labais 
vairo 
labo!

Ārsts reanimatologs, mūsu skolas absolvents, Pēteris Kļava saka paldies ikvienam 
novadniekam, kas atsaucās uz aicinājumu piedalīties akcijā “Drosmes kaste”.

Šogad Ziemassvētku priekšvakarā sen iesākto skolas tradīciju – uzdāvināt nedaudz prieka 
Vaiņodes sociālās mājas iemītniekiem – turpināja sākumskolas bērni un audzinātājas Kristīne 
Pāvila, Baiba Auguste, Iveta Kabiņecka un Antra Rozentāle.

Katra klase uzdāvināja “Ziemassvētku koku” pašu dekorētā puķu podā. Bērni tos izrotāja 
ar sniegavīriem, eglītēm, pārsliņām, rūķiem. Rotājumus izdomāja un apsprieda visi kopā klasē, 
tad zīmēja, līmēja, gatavoja no sāls mīklas. Trešdien dekori tika nogādāti Vaiņodes sociālajā 
mājā un iepriecinās tās iemītniekus Ziemassvētkos, bet visvairāk svētku sajūtu, dāvanas gata-
vojot, radīja bērnu labās domas un roku siltums.

Pēdējā mācību dienā 2., 3. un 4. klases bērni un viņu skolotājas gāja uz mežu Ziemassvēt-
kos iepriecināt zvēriņus – aiznesa un dažādās vietās izlika burkānus, kāpostus, maizīti, bet 
atpakaļceļā savāca meža takās izmētātos atkritumus. Lai pa tīru ceļu un ar baltu gaismu varētu 
atnākt Ziemassvētki.

Lai sirds siltums sasilda ikvienu

Starp Ziemassvētkiem un Jaungadu
Lai, mācoties un “satiekoties” attālināti, nepazaudētu satikšanās prieku un svētku sajūtu, 

aizgājušā gada pēdējās dienās Ziemassvētkus sagaidījām šogad citādāk. (Skatīt vvskola.lv).



4 VAIŅODES NOVADA VĒSTIS
VAIÒODES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS. Iespiests SIA “Kurzemes Vârds” tipogrâfijâ. Tirâþa – 1000 eksemplâru. 

Atbildîgâ par izdevumu – Ilze Strçle (novada_vestis@vainode.lv). Par vârdu, uzvârdu un datu pareizîbu atbild raksta autors. 
Aicinu ikvienu Vaiòodes novada iedzîvotâju piedalîties “Vaiòodes Novada Vçstu” veidoðanâ! Materiâlus kârtçjam numuram sûtiet lîdz kârtçjâ mçneða 20. datumam.

Jauns gads – jaunas aktivitātes un uzdevumi! Esam 
jums sagatavojuši ko jaunu un, cerams, noderīgu, izklai-
dējošu un izzinošu. Tātad – piedāvājam izzinošu vik-
torīnu “BIZ BIZ MĀRĪTE” par Priekules un Vaiņodes 
novada tūrisma objektiem, kultūru, vēsturi, faktiem un 
interesantiem notikumiem. Šī ir spēle, kurā iespējams 
pārbaudīt savas zināšanas un uzzināt ko jaunu, kā arī 
sajust sacensību garu un lieliski pavadīt laiku ar ģimenes 
locekļiem. Pielāgojoties situācijai valstī, aicinām vei-
dot savu komandu vienas mājsaimniecības ietvaros. 
Tas vari būt tu viens pats vai arī kopā ar mammu un 
tēti vai bērniem. 

“BIZ BIZ MĀRĪTE” ir tiešsaistes (online) erudīci-
jas spēle, kurā iesaistīties aicināts ikviens interesents! 
Būsim sagatavojuši jums dažādus interesantus jautāju-
mus, netrūks arī uzdevumi un citas aktivitātes. Kopumā 
paredzētas sešas kārtas visa gada garumā. 

Par katru pareizu atbildi tiks piešķirts konkrēts pun-
ktu skaits. Katrā kārtā uzvar dalībnieks, kas ieguvis aug-
stāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā 

uzvarētājs tiks noteikts ar izlozes starpniecību. Zinošā-
kie tiks pie pārsteiguma balvām no mūsu pašu vietējo 
amatnieku un mājražotāju produktiem, jo, kā zināms, 
atbalstīt vietējos ir forši!  

Pirmā kārta būs atvērta jau no 7. janvāra. Mājaslapas 
www.leismalite.lv aktualitāšu sadaļā ir publicēta saite uz 
GoogleDocs vietni, kur atradīsiet uzdevumus. Termiņš 
1. kārtas atbilžu sniegšanai – 31. janvāris.

Otrā kārta – no 8. līdz 28. februārim, 3. kārta – no 
8. līdz 31. martam, 4. kārta – no 11. līdz 31. oktobrim, 
5. kārta – no 8. līdz 30. novembrim, 6. kārta – 13. līdz 
31. decembrim.

Nav jābaidās, ka šī spēle būs grūta. Jautājumi būs 
ļoti dažādi un ar dažādu sarežģītību – būs interesanti gan 
jau zinošiem cilvēkiem, gan skolas vecuma bērniem. 
Mērķis ir aizraujošā veidā iepazīstināt ar mūsu tūrismu, 
kultūru, vēsturi, faktiem un notikumiem.

Ilze Strēle, novada tūrisma speciāliste , sadarbībā 
ar Priekules novada tūrisma vadītāju Daci Gailīti

Latvijas čempionāts: 
Kristīne – 1. v., pāros 2. v.,
Irēna – 3. v., pāros 2. v.,
Kristaps – 5. v., pāros 3.v.
Vaiņodes kauss:
Irēna – 2. v.,
Jānis – 5. v.
Vecpiebalgas kauss: 
Kristaps – 1. v.,
Kristīne – 5. v.,
Irēna – 5. v.
Vecumnieku kauss: 
Irēna – 1. v.,
Kristīne  – 2. v.,
Kristaps – 5. v.
Irlavas kauss: 
Kristīne – 5. v.,
Irēna – 5. v.
Priekules kauss: 
Kristīne – 1. v., pāros 1. v.,
Irēna – 2. v., pāros 1. v.,
 Kristaps – 5. v., pāros 2. v.

Jēkabpils kauss: 
Kristīne – 1. v., pāros 1. v.,
Irēna – 2. v., pāros 1. v.,
Kristaps – 3. v.
Baltijas kauss:
Kristīne – 2. v., pāros 1. v., kopvēr-
tējumā 1. v.,
Irēna – 5. v., pāros 1. v., kopvērtē-
jumā – 1. v.         

Tā kā komandā vajadzēja 4 spē-
lētājus, startējām kopā ar 2 citām 
dāmām.

Vīriem pārstāvot savu klubu 
gan komandu sacensībās, gan kop-
vērtējumā, 32 komandu konkurencē 
izcīnīta 1. vieta – Kristaps Mickus, 
Aigars Strēlis, Artūrs Bauze, Jānis 
Birznieks.

Jāpiebilst, ka varam lepoties, ka 
trīs vaiņodnieki ir Latvijas reitinga 
augšgalā: Kristīne – 1. v., Irēna – 
3. v., Kristaps – 3.  v.

Pirms 81 gada
“Kurzemes Vārds”, Nr.38 

17.02.1940.

KUR LIEPĀJNIEKIEM 
BRAUKT SLĒPOT?

Šoziem arī tuvākā Liepājas ap-
kārtnē un pašā pilsētā sniega daudz, 
kas rada liepājniekiem labus slēpo-
šanas apstākļus. Skaisti ir izbraucieni 
uz attālākām slēpošanas vietām un 
kalnainiem apvidiem. Kurp braukt 
liepājniekiem? Piemērota vieta slē-
pošanas sportam ir Vaiņode. Tā var 
saistīt liepājniekus ar savu veselīgo 
klimatu, bet līdz šim Bātas gravu slē-
pošanai izmanto vienīgi vietējie iedzī-
votāji. Skaistā grava ar savu slēpoša-
nai piemēroto apvidu no Vaiņodes 
dzelzceļa stacijas atrodas tikai 2 līdz 
3 kilometrus. Arī vilcieni slēpotājiem 
parocīgi. Rīta vilciens uz Vaiņodi atiet 
pl. 5:30, bet no Vaiņodes atpakaļ – 
19:16. Vaiņodes apvidū katru ziemu 
nokrīt bieza sniega sega, kas vēl ne-
nozūd tad, kad Liepājas apkārtnē 
arumos jau skrien cīruļu balsis. Par 
organizētu slēpotāju izbraukumu va-
rētu padomāt vietējās sporta organi-
zācijas. Varētu rīkot slēpotāju izbrau-
kumu arī uz Embūtes kalniem, kas no 
Vaiņodes stacijas tikai 10 klm. attālu.

Pirms 51 gada
“Komunists” (Liepāja), Nr.8

14.01.1970.

PĒC GARASTĀVOKĻA – 
UZ VAIŅODI
KAD ZEME PIEVELK…

Vagonu riteņu klaudzoņas stei-
dzināts, ausa sestdienas rīts. Jo tuvāk 
Vaiņodei, jo ātrāk nokrēsla sabēg 
mežu ielokos, jo svaigāk balto sniegs, 
plašākas paveras ainavas. Šoziem 
pirmais slēpotāju vilciens ripo uz Vai-
ņodi. Jau Priekulē neilgajā pieturas 
brīdī nepacietīgākie tausta sniegu, 
tad, iekāpuši vagonā, paziņo: 

– Meteorologi nav melojuši! Šo-
dien būs laiciņš!

Raibais slēpotgribētāju bars iz-
birst Vaiņodē. Čalas, smiekli un tik 
patīkamais pirmsstarta satraukums. 
Maršruts – uz Vaiņodes kalnājiem. 
Pāri klajumam aizlokās slēpotāju 
virtene. Sākums ir. Slīdot pāri nelielai 
ieplakai, paklūp kāds puisis. Sauss 

krakšķis, un… slēpei gals kā ar nazi 
nogriezts. Sākums salauzto slēpju uz-
skaitei arī ir.

(..) Kalna galā pulcējušies ap 
desmit slēpotāju. Jautājoši skatās 
cits citā. Nu, kurš būs tas drosmīgā-
kais, kuram nedreb ceļgali. Ā! Lūk, 
tur jau pavirzās uz priekšu puisis grez-
ni rakstainā svīterī. Viņš? Palūkojas uz 
leju, tad naski atkāpjas. Nē, šis nav īs-
tais… Piebrauc cits. Eh, kas būs – būs! 
Nošvirkst sniegs, braucējs aiztrauc kā 
vēja spārniem. Pusceļā vairs nespēj 
valdīt slēpes, nokūp sniega puteklīšu 
mākonis, pa gaisu aizlido zaķādas 
cepure, bet pats braucējs, kūleņu 
kūleņus mezdams, ripo pa nogāzi le-
jup. Sadūšojas braucienam pārējie. 
Laimīgi nobrauc viens, otrs, trešais… 
Kalns pieveikts…

Blakus savu trasi izmēģina slalo-
misti. Ātrums, pieredze, veiklība pa-
griezienos – te ir ko redzēt.

Iesācēji un iesācējas – tie rīkojas 
apdomīgāk. Atrod lēzenāku nokal-
nīti, te izmēģina spēkus. Meitenes, ti-
kušas laimīgi līdz puskalnam, jau sauc 
“ai!” un “vai!”, bet, redzēdamas, ka 
arī tas nelīdz, laižas slīpi irdenajā snie-
gā. Tā laikam sākas slēpotājas. 

Iepretim sanatorijai tikai rets no-
brauc no augstā kalna. Kāds ņemas 
skaidrot:

– Te ir jāprot. Es jau gadus piecus 
šeit braukāju. Te vajag prasmi. Te visi 
nevar…

Tad trauc lejup. Ceļā gadās 
majestātiska, balta egle. Pievelk 
kā magnēts. No tās zariem nobirst 
sniegs, bet “braucējs ar prasmi” ap-
lūko koka šķēpeles, kuras kādreiz sau-
cās slēpes.

Stundas aizrit nemanot. Drīz jā-
pošas uz staciju. Atceļā vagonos 
sprēgā sarunas.

– Eh, vajadzēja no tā kalna 
braukt!

– Vienreiz kritu, otrreiz arī, bet 
tad…

– Nākošreiz – noteikti atkal jā-
brauc!

Statistika? Desmit salauztu slēpju, 
piecas nūjas. Katram desmitajam šī 
brauciena dalībniekam nākošreiz jā-
lūko jaunas slēpes.

Iegūts? Labs garastāvoklis, spēks 
un mundrums visai darba un mācību 
nedēļai. Un tas nav maz. 

K. Pērse 

Šis ir laiks, kad ierastas lietas no-
tiek citādi . No iepriekšējā gadsimta 
saglabājies paradums gadumiju svinēt 
plaši un ar lielu troksni. Mācību iestā-
des šo tradīciju pamazām pārnesa uz 
Ziemassvētkiem, kas savā būtībā ir 
baznīcai un ģimenei piederīgi svētki, 
svinami mierīgi un rimti. 

Bērnudārzā bērniem viņu grupi-
ņas ir kā otra ģimene, kur tiek vadītas 
darbdienas un svinēti dažādi notiku-
mi. Šos Ziemassvētkus mūsu iestādes 
darbinieki centās organizēt ģimenis-
kāk. Virtuves personāls bija pado-
mājis par atbilstošu ēdienkarti. Visi 
darbinieki ar elektriķa Viestura palī-
dzību iesaistījās telpu un apkārtnes 
sakopšanā un rotāšanā. Visa mēneša 
garumā arī paši bērni aktīvi uzkopa 
savas grupas telpas, gatavoja rotā-
jumus, cepa piparkūkas un pīrāgus, 
gatavoja priekšnesumus – gan kopā 
ar grupu audzinātājām un mūzikas 
skolotāju Leldi, gan vecākiem. Visas 
grupas arī piedalījās Liepājas RAS 
organizētajā konkursā “Zaļākā svēt-
ku eglīte 2020”. Egles tapa no vis-
dažādākajām izejvielām, arī pagalma 
eglīte tika rotāta, izmantojot dabīgus 
vai otrreiz izmantojamus materiālus. 
Gaidām konkursa rezultātus.

Un tad… pienāca tas īpašais rīts, 
kad svētki var sākties. “Skudriņas” 
uzreiz pēc brokastīm devās meklēt 
Ziemassvētku vecīti uz viņa namiņu, 
tepat aiz Vaiņodes robežas. Un vecītis 
tiešām bija mājās! 

Mazākie kopā ar mūzikas skolo-
tāju, savām audzinātājām un auklīti 
svētkus uzsāka zālē ar dziesmām, de-
jām un rotaļām. “Bitītes” noskatījās arī 
Ziemassvētku vecīša video sveicienu 
uz lielā ekrāna. Tad bērni atgriezās 
savās grupās, kur “Taurenīšus” gaidīja 
rūķu atstātais maiss ar uzdevumiem un 
dāvanām un vecāku sarūpētais cienasts 
– visskaistākās piparkūkas. “Bitītes” 
mācījās noformēt svētku galdu un pie 
tā uzvesties, bet mazās “Mārītes” gru-
piņā sagaidīja Žurka – aizejošā gada 
simbols –, pārģērbusies par Ziemas-
svētku vecīti.

SPORTS

VĒSTURES LAPAS ATŠĶIROT

Vaiņodes šautriņmetēju 
sasniegumi 2020. gadā

Vaiņodes un Priekules novadu tūrisma centri piedāvā 
izzinošu un aktīvu spēli/viktorīnu “BIZ BIZ MĀRĪTE”

“Spārītēm” svētkos bija īpašs 
pārbaudījums – viņu skolotājām par 
“sodu”, ka atvērušas bērniem pare-
dzēto vēstuli, bija uzauguši briežu 
ragi. Bērni, protams, čakli pildīja rūķu 
uzdevumus, lai palīdzētu savām audzi-
nātājām atgūt sākotnējo izskatu, un tas 
viņiem tiešām izdevās.

Protams, Ziemassvētkos neiztikt 
bez dāvanām. Bērni kopā ar savām 
skolotājām bija sarūpējuši pārsteigu-

mus vecākiem – gan pašu ceptas pipar-
kūkas, gan apsveikumu kartītes, gan 
video un foto sveicienus. Atsaucoties 
Vaiņodes vidusskolas 4. klases aici-
nājumam, kopā ar vecākiem piepildī-
jām “Drosmes kasti”, kas tika nosūtīta 
Bērnu slimnīcas mazajiem pacientiem. 
Pašvaldība, kā ierasts, palīdzēja rū-
ķiem ar paciņu iegādi un piegādi. 

Paldies visiem, kas centās padarīt 
šos svētkus neparastus un mīļus!

Citādie Ziemassvētki “Zīlītē”
Gaidot 

Ziemassvētkus.
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Darbīgās rociņas gatavo zaļāko eglīti un svētku rotājumus.

PRIECĀJAMIES!
Šajā mācību gadā 6.b un 7. klases skolēni (15) uzsāka darbību 

Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas projekta “Esi 
līderis!” aktivitātēs. Radošajā konkursā “Mana pilsēta manām acīm” 
(27.11.–11.12.), kura mērķis bija “stiprināt piederības sajūtu un mīlestību 
savai pilsētai, savam novadam, īstenojot mūsdienu tehniskajām 
iespējām atbilstošas radošās aktivitātes”, programmā “Starts” simpātiju 
balva piešķirta Lāsmai MAMEI (6.b). Piedaloties konkursā, jaunieši 
mācījās saredzēt savas apkaimes skaistumu, izcelt, viņuprāt, nozīmīgas 
un īpašas vietas, kā arī radoši prezentēt savas idejas.


