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MARTSNovada Vēstis

Priecīgas un gaišas 
LIELDIENAS!

1.–4. klašu skolēni, viņu ģimenes un audzinātājas 
Antra Rozentāle, Iveta Kabiņecka, Baiba Auguste, 
Kristīne Pāvila un mūzikas skolotāja Inga Prūse nedēļu 
dzīvoja pasaku valstībā. 

Skolēniem bija uzdevums izvēlēties un izlasīt vienu 
pasaku, par kuru nedēļas garumā pildīt dažādus uzde-
vumus. Daži uzdevumi visiem bija kopīgi – iedziedāt 
dziesmu “Disnejlenda”, izgatavot sejas masku, izvē-
loties kādu no pasakas varoņiem (ievērojot sava vārda 
sākuma burtu). 

1. klases skolēni izzināja pasaku par “Kukulīti” un 
iesūtīja skolotājai video, kā lasa paša izvēlēto pasaku, 
ilustrēja to un rakstīja savu pasaku, sākot ar vienu kon-
krētu burtu. 

2. klases skolēni cītīgi lasīja pasakas, ilustrēja tās, 
kā arī kļuva par burvjiem un demonstrēja dažādus inte-
resantus eksperimentus.

3. klase sarīkoja pasaku vakaru savām ģimenēm – 
ar izteiksmi lasīja mājiniekiem priekšā pasakas. Pildīja 
datorā “runājošo” pasaku uzdevumus, noskatījās mult-
fi lmas “Sēž uz sliekšņa pasaciņa” un “Zaķīšu pirtiņa”.

4. klase par pasaku veidoja žurnālu ar dažādiem uz-
devumiem – bija pašu izdomātas krustvārdu mīklas, spē-
les par pasaku (rēbuss, labirinti, puzles). Skolēni rakstīja 
vēstuli kādam no pasaku varoņiem. Pēdējā nedēļas dienā 
bērni iestudēja izvēlētās pasakas izrādi ēnu teātrī. 

Pasaku nedēļā sākumskolas skolēni nemanot bija 
iepazinušies ar vairākām profesijām – bija mākslinieki, 
dziedātāji, režisori, dzejnieki, rakstnieki, žurnālisti, pēt-
nieki un pat zinātnieks.

2.–4. klašu skolēni nedēļu par pasakām noslēdza 
tiešsaistes nodarbībā, kurā gan bērni, gan skolotājas pie-
dalījās maskās. Audzēkņi piedalījās viktorīnā “Atmini 
pasaku”.

Sākumskolas bērni 
pasaku valstībāKatru gadu Lieldienu rītā mēs sveicam cits citu ar vārdiem: “Kristus 

ir augšāmcēlies!”, “Patiesi augšāmcēlies!” Mēs svinam Kristus augšām-
celšanos. Un, kaut arī tas ir vienreizīgs notikums pasaules vēsturē un ne-
kad vairs neatkārtosies, tomēr tam ir ietekme uz visu mūsu dzīvi.

Kopš brīža, kad topam kristīti un nākam pie ticības, katrs notikums 
mūsu dzīvē ir skatāms un vērtējams caur šo augšāmcelšanās prizmu. Kat-
ram it kā niekam un sīkumam tā patieso vērtību piešķir Pestītāja apso-
lījums, ka reiz mēs kopā ar Viņu tiksim augšāmcelti. Jo īpaši svarīgi to 
apzināties dzīves nopietnākajos brīžos, sastopoties ar smagu slimību vai 
tuva cilvēka nāvi. Tie ir brīži, kad mūsu ticība uz Kristus augšāmcelšanos 
tiek vērtēta un svērta, jo parāda to, vai mēs patiesi dzīvojam iekš Kristus 
augšāmcelšanās vai tikai ieraduma pēc Lieldienu rītā priecājamies.

Augšāmcelšanās notikumam un apsolījumam ir šādos brīžos jābūt 
tam galvenajam, kam pieķerties, lai varētu piedzīvot cerību bezcerības 
brīžos. Mūsdienās Rietumu pasaules psihologi cīnās ar pandēmiju, kura 
ir daudz bīstamāka par kovidu, – ar dzīves bezjēdzības apziņas nomāk-
tiem prātiem, jo īpaši jauniešu vidū. Tās ir neticības sekas, jo dzīve, kura 
iekļauta Pestītāja augšāmcelšanā, nevar būt bezjēdzīga. Katram notiku-
mam, katrai darbībai piemīt mūžības atblāzma, var teikt, ka visam, ko 
šajā pasaulē piedzīvojam, būs atbalss mūžībā. Katram mirklim mūsu 
dzīvē ir mūžības vērtība, katra nopūta mūžībā radīs vai nu nebeidzamu 
prieku augšāmceltā Kristus valstībā, vai nebeidzamu izmisumu ellē, ja 
augšāmcelšanos šajā dzīvē esam ignorējuši vai pat noraidījuši.

Lūgšana: Kungs Jēzu, mēs Tevi lūdzam: palīdzi visiem, kuri tic Tev 
dzīvot jaunajā gaismā, kas atspīdēja pirmo Lieldienu rītā. Dod jaunu dzī-
vību, ko miesas nāve nespēj uzveikt. Palīdzi, ka nebaidāmies no saviem 
ienaidniekiem – grēka un nāves, palīdzi turēt drošu prātu, jo zinām, ka Tu 
šos ienaidniekus esi uzvarējis.

Klusajā nedēļā dievkalpojumi plānoti: 
l Lielajā piektdienā (02.04.) plkst. 13.00;
l Lieldienās (04.04.) plkst. 13.00.
Tā kā spēkā vēl būs ierobežojumi, tad Lieldienu dievkalpojumam va-

jadzēs iepriekš pierakstīties, tāpat kā tas bija decembrī uz Ziemsvētku 
dievkalpojumu. Pieteikties varēs, zvanot uz tālruni 26576197.

Bātes-Vaiņodes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs 
Kārlis Puķītis

“Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība,” 
saka mūsu Kungs Jēzus Kristus. (Jāņa 11;25)

Augšāmcelšanās un dzīvība

Lieldienas ir gaismas atgriešanās un augšāmcelšanās svētki.
Lai tie jums atnes prieku par dabas atmodu un dod spēku jauniem darbiem! 

Vaiņodes novada pašvaldība
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DOMES ZIŅAS

2021. gada 23. februārī 
Vaiņodes novada domes sēdē 
(protokols Nr.3) NOLEMJ: 

1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar 4 personām.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar 3 personām.
3. Slēgt garāžu telpas nomas līgumu.
4. Atsavināt nekustamo īpašumu “Mednieku Vaivariņi”, Em-

būtes pag., Vaiņodes nov.
5. Izvērtēt nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības 

funkciju pildīšanai un uzsākt atsavināšanas procedūru īpašumam 
Celtnieku iela 4-9, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

6. Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu ar personu.
7. Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar personu.
8. Izdarīt grozījumus 2021. gada 26. janvāra Vaiņodes novada 

domes sēdes lēmumā (protokols Nr.1, 1. p.) “Par nekustamā īpa-
šuma “Vecdārznieki”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., sadalīšanu”.

9. Noteikt dzīvojamās mājas Dīķu ielā 9, Vaiņodē, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., dzīvokļu domājamās daļas.

10. Grozīt 05.02.2021. Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdes 
lēmumu (protokols Nr.2, 3. p.) “Par pārtikas pakām 1–4. klasei, 
dāvanu kartēm pārtikai pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlītes” 
piecgadīgo un sešgadīgo grupu audzēkņiem no daudzbērnu, maz-
nodrošinātām un trūcīgām ģimenēm”.

11. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības reorganizācijas 
plāna konstatējošo daļu. 

12. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības izglītības iestāžu 
izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par viena 
audzēkņa izmaksām izglītības iestādēs no 2021. gada 1. janvāra.

13. Piešķirt līdzfi nansējumu projektam “Latvijas skolu jaunat-
nes fotokonkurss “Mana zeme skaistā””. 

14. Nepiešķirt projekta Nr.3.3.1.0/18/I/008 “Uzņēmējdarbības 
attīstība Vaiņodes novadā, atbilstoši pašvaldību attīstības program-

mā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balsto-
ties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām” realizācijai 
papildu fi nansējumu.

15. Sadarbībā ar Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilos-
tas, Priekules, Rucavas novada pašvaldībām un Liepājas pilsētas 
pašvaldību uzsākt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi.

16. Apstiprināt ar 01.03.2021. izmaiņas Vaiņodes novada paš-
valdības amatu sarakstā un darba algās.

17. Ar 01.03.2021. atbrīvot no darba Sociālā atbalsta centra 
“Vaiņode” vadītāju.

2021. gada 25. februārī 
Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdē 
(protokols Nr. 4) NOLEMJ: 

1. Saskaņot attālinātu izglītības procesu Vaiņodes pirmsskolas 
izglītības iestādē “Zīlīte” no 2021. gada 1. līdz 12. martam.

2. Izsludināt amata konkursu uz Sociālā atbalsta centra “Vai-
ņode” vadītāja amata vakanci.

2021. gada 25. februārī 
Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdē 
(protokols Nr. 5) NOLEMJ: 

1. Atcelt vienošanās pie līgumiem.

2021. gada 5. marta 
Vaiņodes novada domes sēdē 
(protokols Nr.6) NOLEMJ: 

1.1. Atļaut turpināt projekta Nr.3.3.1.0/18/I/008 “Uzņēmēj-
darbības attīstība Vaiņodes novadā, atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un 
balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju  vajadzībām” īste-
nošanu.

1.2. Apstiprināt projekta Nr.3.3.1.0/18/I/008 “Uzņēmējdar-
bības attīstība Vaiņodes novadā, atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un 
balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām” kopē-
jās izmaksas 427 511,38 EUR (ar PVN) apmērā, palielinot pašval-
dības ieguldījumu daļu par 33 287,86 EUR (ar PVN).

1.3. Iekļaut pašvaldības budžetā 79 478,00 EUR projekta rea-
lizācijas pabeigšanai.

2021. gada 5. martā 
Vaiņodes novada domes sēdē 
(protokols Nr.7) NOLEMJ: 

1.1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Eiropas Savienības ERAF 
projekta Nr.3.3.1.0/18/I/008 “Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņo-
des novadā, atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteik-
tajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz 
vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju  vajadzībām” papildu izmaksu 
apmaksai.

1.2. Aizņēmuma papildu summa 69 851,86 EUR un procentu 
maksājumi atbilstoši Valsts kases noteiktajai procentu likmei.

1.3. Aizņēmuma izņemšanas laiks – 2021. gads.
1.4. Aizņēmuma paredzētais atmaksas termiņš – 10 gadi. 
1.5. Aizņēmuma plānotais atliktais pamatsummas maksājums 

līdz 01.01.2023. 
1.6. Atmaksa tiek garantēta ar Vaiņodes novada pašvaldības 

budžetu.
1.7. Iesniegt lēmumu apvienojamo pašvaldību fi nanšu komi-

sijā izskatīšanai.
1.8. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no apvienojamo paš-

valdību fi nanšu komisijas lēmuma izraksts iesniedzams Pašvaldī-
bu aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei 
elektroniskā veidā trīs dienu laikā pēc apstiprināšanas dienas.

1.9. Pašvaldības līdzfi nansējuma daļa – 20 360,31 EUR.

Grāmata gaida savu lasītāju.
Grāmatu iespējams iegādāties Vaiņodes TIC, Brīvības ielā 17, iepriekš 

sazinoties pa tālruni 63451572 vai e-pastā turisms@vainode.lv.
P.S. Ja laika gaitā mainīsies ierobežojumi, sekojot tiem līdzi, grāmatu 

varēs iegādāties, kad tas būs atļauts. 

“Dzimtais novads ir logs uz pasauli”
Vaiņodes, Vībiņu, Embūtes, Dēseles, Elkuzemes un apkārtnes noti-

kumi dažādos laika griežos
Laikā, kad dienas steidz uz priekšu bez mitas un šķietami grūti atrast 

brīdi, lai apstātos, ir svarīgi dzīvot ne tikai šeit un tagad, bet zināt arī to, 
kā līdz tam esam nonākuši. 

Grāmatā apkopotie stāsti ļauj iztēloties, cik mainīga un notikumiem 
bagāta bijusi mūsu novada vēsture un cik nozīmīgus pagātnes stāstus gla-
bā ikviena iela, ēka, vieta un cilvēki. Grāmatas pamatā izmantoti rakstītie 
avoti no dažnedažādiem laikrakstiem un publikācijām. Daudzi Vaiņodes 
novada iedzīvotāji grāmatā, iespējams, atradīs savu senču, skolu, viensētu 
un citu apkārtnes pieminējumu. Savukārt grāmatā publicētās personas nav 
pieminētas ar nolūku, jo galvenais mērķis ir gūt informāciju no raksta, kas 
atspoguļo kādu konkrētu vēstures epizodi. 

Uzzināsiet, kas bija Spodrības nedēļas, kā auga Vaiņodes apbūve, kā-
pēc cilvēki atzinīgi novērtēja Saulkalnes un valsts darbinieku sanatorijas, 
kāds bija Bātes kūrorta ciems, kā iestādes sagaidīja elektrību, ļoti intere-
sants stāsts par to, kā ģimene Embūtes pagastā pati sev radīja elektrību. 
Stāsti par garnizona dzīvi nevienu neatstās vienaldzīgu, būs daudz dažādu 
stāstu par izglītības iestādēm, par darba dzīvi Elkuzemē, Kalšos, Veldā, 
Embūtē un tuvējā apkārtnē. Šie un vēl daudzi citi notikumi radīs priekšsta-
tu par Vaiņodi, Embūti un tuvējo apkārtni dažādos laika griežos. 

Ir patiess prieks lasītājus aizvest atpakaļ uz jaunības dienām, skolas 
gadiem, vecāku vai vecvecāku mājām un citiem notikumiem, ar kuriem 
asociējat Vaiņodi un tuvējo apkārtni.

P.S. Vaiņodniekiem vai citiem interesentiem, kuri vēlas tikt pie grāma-
tas, bet dzīvo citur, es iesaku izmantot attālināto piegādi, pasūtot grāmatu 
grāmatnīcas “Jumava” interneta vietnē! 

I. Strēle, Vaiņodes novada tūrisma speciāliste

APSTIPRINĀTI ar Vaiņodes novada domes 2021. gada 
26. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr.1, 13. p.).

Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2 
“Grozījumi Vaiņodes novada pašvaldības 2018. gada 23. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.4 “Par pabalstiem Vaiņodes novadā””

 Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.
 1. Izdarīt šādus grozījumus 23.01.2018. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 “Par pabalstiem 

Vaiņodes novadā”:
 1.1. Noteikumu 6.1. punktā aizstāt skaitli “215,00” ar skaitli “300,00”;
 1.2. Noteikumu 7.2. punktā aizstāt skaitli “75,00” ar skaitli “150,00”;
 1.3. Noteikumu 11.1. punktā aizstāt skaitli “30,00” ar skaitli “60,00”;
 1.4. Noteikumu 12.1. punktā aizstāt skaitli “40,00” ar skaitli “80,00”. 
2. Grozījumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta sestajā daļā noteiktā kārtībā. 

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

Paskaidrojuma raksts Vaiņodes novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem Nr.2 “Grozījumi 23.01.2018. Vaiņodes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.4 “Par pabalstiem Vaiņodes novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas, norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 4 
“Par pabalstiem Vaiņodes novadā” atbilstoši cenu patēriņa 
pieaugumam, kas ir labvēlīgāki atbalsta saņēmējiem. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu mērķis – palīdzēt un atbalstīt 
Vaiņodes novada iedzīvotājus. Tiek grozīts pabalsta apmērs 
uz augšu šādos gadījumos: bērna piedzimšanas pabalsts, 
apbedīšanas pabalsts, pabalsts, uzsākot mācības Vaiņodes 
vidusskolas 1. klasē un briļļu iegādei bērnam līdz 18 gadu 
vecumam. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Projekta ieviešanai ir tieša ietekme uz pašvaldības budžetu, jo tas 
palielinās izdevumus pašvaldības pamatbudžetam.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības 
teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu grozījumu projekts neskar administratīvās 
procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons 
Saistošie noteikumi parakstīti 01.02.2021.

Vaiņodes novada grāmata 
“Dzimtais novads ir logs uz pasauli”
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SPORTS

Vaiņodes vidusskolā 2. semestrī (15.02.–19.02.) notika 
Projektu nedēļa, veltīta ekoskolas tēmām. Tās mērķis bija 
mācīties darot – “restartēt organismu”, laiku pavadot 
ārā, sniegā, mežā, uz kalna. BEZ DATORA! 

Katru dienu skolēni veica kādas tēmas dažādus uz-
devumus. Pirmdienas tēma bija “Pārtika un atkritumi”; 
otrdien – “Mežs, vide un apkārtne”; trešdienas tēma – 
“Enerģija”; ceturtdien – “Ūdens un klimats”, bet piektdie-
nas tēma – “Veselīgs dzīvesveids”. Katra klase kopā ar 
audzinātāju vienojās par darāmajiem darbiem. Izdarīto 
skolēni fi ksēja gan fotogrāfi jās, gan video, kurus publicēja 
skolas Facebook vietnē. Uzdevumus veica arī sākumsko-
las skolēni.  Pirmdien skolēni gatavoja veselīgas brokastis 
un pusdienas. Daudzi bērni sarūpēja barību putniņiem, 
citi – ēdamo meža dzīvniekiem, skolēni vairāk piedomā-
ja, kā atstāt mazāk atkritumu. Audzēkņi zīmēja sniegā, 
veidoja “sniega eņģeļus”, sniega skulptūras. 

Otrdien skolēni gāja uz mežu meklēt interesantāko 
koku, meklēja to arī piemājas dārzā un darīja daudz ko 
citu svaigā gaisā. 

Trešdien bija enerģijas tēma, un vajadzēja izdomāt 
dažnedažādus darbus. Šajā dienā tapa mājas no dažā-
diem materiāliem, apvienojot šo darbošanos ar mācī-
bām, notika eksperimenti: karstu ūdeni aukstā gaisā pa-
darīja par brīnumu, salā pūta ziepju burbuļus un vēroja, 
kā tie sasalst. Bija skolēni, kuri taupīja elektrību. 

Ceturtdien skolēni darbojās ar ūdeni – apstaigāja 
Vaiņodes apkārtnes ūdenstilpes, vēroja lāstekas, mērīja 
sniega dziļumu, kausēja sniegu un darīja citas interesan-

tas lietas. 
Piektdienu, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, skolē-

ni pavadīja ārā, gan vizinoties no kalniņa, gan slidojot un 
slēpojot, gan vienkārši pastaigājoties. 

Arī skolotāji Projektu nedēļā katru dienu no sporta 
skolotāja Artura saņēma izaicinājumus, piemēram, izmē-
ģināt basām kājām pastaigāt pa sniegu, iet pārgājienā, 
nofi lmēt video sveicienu saviem kolēģiem. Skolotāji bija 
aktīvi un savus piedzīvojumus fi ksēja foto un video, ko 
publicēja skolotāju WhatsApp grupā.

Ekopadomes prezidents Mareks Jankausks (9.a kla-
se) par šo Projektu nedēļu teica: “Bija ļoti izglītojoši un 
radoši, bija iespēja atrauties no viedierīces un datora, 
vismaz nevajadzēja mācīties 24/7, kā to parasti daru. Es 
uzskatu, ka šāda veida Projekta nedēļu vajadzētu vēl-
reiz, tikai mazliet pamainot uzdevumus, lai būtu atbilstoši 
laikapstākļiem un varētu iekļauties laikā.:) Bija super!”

Arī man Projektu nedēļa likās interesanta. Pats labā-
kais, ka bija sniegs. Liels prieks par to, ka varēja atpūsties 
no mācībām, varēja vairāk laika pavadīt svaigā gaisā 
un veselu nedēļu nedomāt par mācīšanos. 

Liels paldies par Projektu nedēļas organizēšanu sko-
lotājām Ivetai Mamei, Aigai Jaunzemei, arī direktoram 
Zigmundam un mācību pārzinei Guntai, kā arī klašu au-
dzinātājiem. 

Fotogrāfi jas un video skatieties 
https://www.facebook.com/Vvskola!

Vaiņodes vidusskolas 7. klases skolniece, 
ekoskolas ziņu rakstītāja (žurnāliste) Līva Kauliņa

INFORMĀCIJA 
IEDZĪVOTĀJIEM, 

KURI VĒLAS 
VAKCINĒTIES 

PRET COVID-19 
JA IR VĒLĒŠANĀS 
SAŅEMT VAKCĪNU 

PRET COVID-19, LŪDZU 
ZVANĪT UN PIEREĢISTRĒTIES 
PIE SAVA ĢIMENES ĀRSTA 

(ARĪ TIE, KURI 
REĢISTRĒJUŠIES 
ELEKTRONISKI 

MANAVAKCINA.LV 
VAI TELEFONISKI, 

ZVANOT UZ 8989).

LAI PIETEIKTOS, 
ZVANĪT:
DR. PŪPOLAS 
PACIENTIEM – 63464281;
DR. BLUMBERGAS 
PACIENTIEM – 63464203.

Tāpat kā pagājušā gadā, arī šogad no-
risināsies virtuālie sporta pasākumi, kuros 
dalībnieki var skriet, soļot, nūjot, braukt ar 
velosipēdu, skrituļot utt. 

Šī gada jaunums – Vaiņodes novada vir-
tuālais duatlons.

Virtuālo sporta pasākumu maratons sāk-
sies 15. martā ar Vaiņodes novada virtuālo 
skrējienu, kurā vari skriet, soļot, nūjot. Kad, 
kur un cik garu distanci veikt, dalībnieks iz-
vēlas pats. Vienīgais, kas nepieciešams, ir 
nosūtīt Vaiņodes novada sporta metodiķim uz 
WhatsApp vai e-pastu ekrāna izgriezumu ar 
veiktās distances garumu, laiku un datumu, 
kad distance veikta, norādot arī vārdu, uzvār-
du, kategoriju (“Skrējēji” vai “Soļotāji/Nūjo-
tāji”) un vecumu. Ja pagājušajā gadā dalībnie-
ki netika dalīti vecuma grupās, tad šogad būs 
divas grupas (līdz 15 gadu vecumam un 16+).

22. martā starts tiks dots Vaiņodes novada 
virtuālam riteņu braucienam, kurā dalībnieki 
var braukt ar velosipēdu, skrituļslidām, skrejri-
teni, skrituļdēli… Kad, kur un cik garu distanci 

veikt, dalībnieks izvēlas pats. Tāpat kā virtuā-
lajā skrējienā, arī riteņu braucienā dalībniekiem 
nepieciešams nosūtīt ekrāna izgriezumu ar pie-
veikto distanci, laiku un datumu. Šeit dalībnie-
kiem ir divas kategorijas (“Velosipēdisti” un 
“Mazie riteņi”), tāpat arī divas vecuma grupas 
– līdz 15 gadu vecumam un 16+. 

Šogad pirmo reizi būs Vaiņodes novada 
virtuālais duatlons, kas ir iepriekšējo divu 
veidu apvienojums. Duatlons sākas 15. martā 
ar skriešanu vai soļošanu/nūjošanu un pēc ne-
dēļas turpinās ar riteņbraukšanu. Tas nozīmē, 
ka vienu nedēļu distance jāveic ar kājām, bet 
nākamajā ar velosipēdu. Duatlons noslēgsies 
reizē ar riteņu braucienu 20. jūnijā. 

Sīkāka informācija pie Vaiņodes novada 
sporta metodiķa Aināra Pāvila
(tālr. 22014226 vai metodikis@vainode.lv). 
Nolikums www.vainode.lv.

Novēlu novadniekiem būt veseliem un 
aktīviem! 

Vaiņodes novada sporta 
metodiķa Ainārs Pāvils

Vaiņodes novada virtuālie sporta pasākumi

Uzelpojam Ekonedēļā!
#ekoskola #nodarbibaslauka #svaigsgaiss #veseligsdzivesveids

Tā kā VID savā ofi ciālajā tīmekļa vietnē ir sniedzis 
informāciju, ka no 2020. gada 3. decembra ārkārtējās 
situācijas laikā visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpoša-
nu klātienē, bet ne visiem klientiem ir iespēja pašiem 
pieteikt VID pakalpojumus elektroniski, Vaiņodes VPV-
KAC sniedz ieteikumus, kā rīkoties, ja privātpersonām 
nepieciešams iesniegt dokumentus VID:

l Elektroniski iesniegt dokumentus attālināti VID 
elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) varat paši. Ja 
nepieciešams, KAC speciālists var sniegt attālinātu palī-
dzību dokumentu iesniegšanai (telefoniski vai e-pastā);

l Gada ienākumu deklarāciju (GID) varat aizpildīt 
papīra formātā un nosūtīt to pa pastu VID (Talejas iela 
1, Rīga, LV-1978). GID veidlapas pieejamas arī vietējā 
VPVKAC;

l Ja nav pietiekamu iespēju un digitālo prasmju 
GID iesniegšanai attālināti, ievērojot epidemioloģiskās 
drošības pasākumus, GID elektroniskai iesniegšanai 
varat izmantot VPVKAC izveidoto klienta darba vietu, 
iepriekš sazinoties ar KAC speciālistu.

Lai pieslēgtos VID EDS sistēmai, nepieciešams kāds 

no šādiem autorizācijas līdzekļiem:
l VID piešķirts EDS lietotājvārds un parole;
l izvēloties www.latvija.lv paplašinājumu un auto-

rizējoties ar savu internetbanku; 
l pieslēdzoties ar eParakstu.
 Atgādinām, ka attaisnoto izdevumu atgūšanai 

gada ienākumu deklarāciju šogad var iesniegt ne tikai 
par 2020. gadu, bet arī par 2019. un 2018. gadu, bet 
līdz 2021. gada 16. jūnijam – vēl arī par 2017. gadu.

Vaiņodes VPVKAC klientiem iespējams nokārtot un 
iesniegt VID šādus dokumentus:
l elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa;
l gada ienākumu deklarācija;
l paziņojums par apgādībā esošām personām;
l pieteikšanās Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS).

Klientus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšēja pie-
raksta, sazinoties ar KAC speciālistu, lai norunātu iera-
šanās dienu un laiku.

Kontakti saziņai: tālrunis 63464954; 
e-pasts vainode@pakalpojumucentri.lv.

Vaiņodes VPVKAC speciālists Mārtiņš Fricsons

Vaiņodes VPVKAC informācija

No šā gada 7. aprīļa lauksaim-
nieki varēs pieteikties platību mak-
sājumiem, Elektroniskajā pieteikša-
nās sistēmā (EPS) aizpildot vienoto 
iesniegumu.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību 
un noteiktos ierobežojumus darbam 
klātienē, visu nepieciešamo atbal-
stu dienests klientiem, kuri paši ne-
var aizpildīt informāciju EPS, sniegs 
arī pa tālruni – dienesta darbinieki 
tālruņa sarunas laikā klienta vietā 
varēs aizpildīt un iesniegt vienoto 
iesniegumu. Līdzīgi dienests rīkojās 
2020. gada pavasarī, kad palīdzību 
sniedza vairāk nekā 10 000 klientu.

Jau sešus mēnešus lauksaimnie-
ki var EPS aizpildīt provizoriskos pla-
tību maksājumu iesniegumus. Tas 
ļauj pakāpeniski rakstīt nepiecieša-
mo informāciju iesniegumā un ap-
rēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas 
un citas prasības. Ja lauksaimnieks 
aizpilda informāciju provizoriskajā 
iesniegumā, tad šis iesniegums, sā-
kot ar 7. aprīli, ir jāiesniedz EPS.

Dienests šā gada aprīļa sāku-
mā plāno organizēt vebināru par 
pieteikšanos platību maksājumiem, 
izmaiņām šajā sezonā un citiem ak-
tuāliem jautājumiem. Plašāka infor-
mācija par pieteikšanos vebināram 

būs pieejama marta beigās.
Svarīgi datumi 2021. gada se-

zonā:
1. aprīlis – noslēdzas lauku bloku pre-
cizēšanas pieteikumu iesniegšana;
7. aprīlis – sākas pieteikšanās platību 
maksājumiem;
22. maijs – termiņš, līdz kuram jāpie-
sakās platību maksājumiem;
15. jūnijs – termiņš, līdz kuram jāpie-
sakās platību maksājumiem ar at-
balsta apjoma samazinājumu 1% 
apmērā par katru nokavēto darba 
dienu.

ATGĀDINĀM! Līdz šā gada 
1. aprīlim EPS jāiesniedz lauku bloku 
precizēšanas pieprasījumi. Platībai ir 
jābūt sakoptai uz lauku bloka pre-
cizēšanas pieprasījuma iesniegša-
nas laiku. Precizēšanas pieprasījumi 
jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas 
iekļaut lauku blokā jau sakoptu pla-
tību, no lauku bloka izņemt neap-
saimniekotu platību vai pievienot 
jaunus ainavas elementus.

Ja ir jautājumi un nepieciešama 
plašāka informācija par dienesta 
darbu un pieejamo atbalstu, aici-
nām zvanīt uz Lauku atbalsta die-
nesta klientu apkalpošanas tālruni 
67095000.

www.lad.gov.lv

Lauku atbalsta dienesta informācija

Lai piedalītos ceļu satiksmē, kā arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, 
traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai 
tehniskajai apskatei.

 Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas 
traktortehnikas vadītāja aplie cībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un 
jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat atgādinām, ka par Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt 
TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis – 29437351, 20000450, 22016718,
 e-pasts liepaja@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv.

l Vaiņodē – 29. aprīlī plkst. 10.30 
Vienības ielā 6 (Komunālās nodaļas sētā);
l Vībiņos – 29. aprīlī plkst. 12.30 
Kalna ielā 4 (pie bijušā bērnudārza).

Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās 
valsts tehniskās apskates 
laiki un vietas 2021. gadā
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REĢISTRĒTI JAUNDZIMUŠIE

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

SIRSNĪGI SVEICAM:
Ditu Valteri un Reini Strēli ar meitiņas Elēnas piedzimšanu,
Kristīni Sadovsku un Jāni Putiķi ar dēliņa Roja piedzimšanu,
Kintiju un Edgaru Vičuļus ar dēliņa Dāvida piedzimšanu,
Zaigu un Modri Krūzas ar dēliņa Aiņa piedzimšanu! 

VAIŅODES DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vēra Rubeze

MIRUŠI: Ilga Sīle,
 Stepans Stauģis,
 Elita Bēta. 

REĢISTRĒTI MIRŠANAS FAKTI
Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.

Izsakām 
līdzjūtību 

piederīgajiem.

5. martā Latvijas Skolēnu 
45. zinātniskās pētniecības 
darbu Kurzemes reģionālajā 
konferencē (LiepU) Medicīnas 
un veselības zinātņu sekcijā 
Leina FREIMANE (12. klase)  
prezentēja darbu “Rožu 
ziedlapiņu, alvejas un 
piparmētru izmantošana sejas 
kopšanas līdzekļos” un ieguva 
3. pakāpes diplomu 
(tika vērtēti 16 darbi).

Paldies skolotājai 
Ārijai ČERŅAVSKAI!

APSVEICAM!

Kopš 1949. gada 25. marta vardarbīgās cilvēku izvešanas pagājuši 
72 gadi, tā bija, ir un vēl ilgi būs ļoti smaga robežšķirtne mūsu tautas, 
valsts un daudzu mūsu ģimeņu vēsturē. Var sacīt, ka no tā laika līdz šim 
pagājis pieklājīga garuma cilvēka mūžs, pilni septiņdesmit divi gadi, bet 
izvešanas sekas redzamas vēl šobaltdien – vientuļas liepu alejas un jau 
maz saskatāmas māju drupas liecina par notikušo traģēdiju.

Pēc Valsts nacionālā arhīva datiem, 1949. gada 25. martā no Vaiņo-
des pagasta izvesti 115 cilvēki, no Embūtes pagasta – 48 cilvēki. Patie-
sībā šis nodarītais posts ir daudz lielāks, nekā spējam iedomāties, jo nav 
tādas mērauklas, ar ko salīdzināt salauztos likteņus, izpostītās ģimenes, 
mirušos, bezvēsts pazudušos...

Izsūtīti par “lieliem grēkiem” – par to, ka no sirds mīlēja savu Tēvze-
mi, par to, ka prata saimniekot, par to, ka savu sakņu sajūtu un darba 
mīlestību ieaudzināja savos bērnos un mazbērnos, par to, ka dzīvoja sa-
skaņā ar Dievu, Zemi un Darbu.

Diemžēl daudzi no šiem cilvēkiem jau aizgājuši viņsaulē, līdzi pa-
ņemot atmiņu stāstus par pārdzīvoto, tādēļ gribas mudināt jauno paaudzi 
– uzklausiet un pierakstiet savu vecvecāku stāstīto! Ne velti gribēju uz-
svērt vārdu “pierakstiet”, jo stāstītais, gadiem ejot, no atmiņas pagaisīs, 
bet pierakstītie stāsti nekad nepazudīs, tie uzrunās arī nākamās paaudzes. 

Par mums pašiem... mums ir, no kā mācīties dzīvot ar CERĪBU, krāt 
dzīves pieredzi, prasmi izdzīvot ne tik vieglos laikos, kā gribētos, bet 
pats galvenais, lai kādi ārējie apstākļi “spēlētos” ar mūsu dzīvi, prast 
saglabāt un nepazaudēt CILVĒCĪBU, kura mūsu mīļajiem ļāva izdzīvot 
un atgriezties no skarbās zemes Sibīrijas. Lai jūsmājās sirsnīgi atmiņu 
novakari!

Daiga Tihomirova

Ar saknēm pagātnē, 
ar zariem nākotnē…

Lai atvieglotu mācīšanos attā-
lināti, ir radīti digitālie rīki, kas palīdz 
gan skolēniem, gan viņu vecākiem. 
Daudzi no tiem ir noderīgi arī skolo-
tājiem, lai sagatavotos stundai. 

Tā kā skolēniem, vecākiem un 
skolotājiem ir vajadzīga atšķirīga 
informācija un atbalsts attālinātās 
mācīšanās procesā, arī iecienītā-
kie digitālie rīki katram ir savi. Parasti 
tiek izmantoti pat vairāki. Vecāku 
vērtējums par pieejamajiem digitā-
lajiem resursiem ir atzinīgs – tie esot 
mūsdienīgi, saistoši, bērnam sapro-
tami un ar bagātīgu saturu. Īpašu 
atzinību skolēnu un vecāku vidū iz-
pelnījies digitālais resurss zinzinitis.lv, 
kur saistošā veidā iespējams iepazīt 
mūzikas instrumentus, doties virtuālā 
piedzīvojumā, aplūkot dārgumus, 
izspēlēt spēli un veikt citus aizrau-
jošus uzdevumus. Tāpat uzmanību 
izpelnījusies vietne fi zmix.lv, kur inte-
resantā veidā var apgūt fi zikas liku-
mus. Kā atzīst deviņus gadus veca 
puiša mamma, viņas dēls šo vietni 
apmeklē gandrīz katru dienu un 
veic tur atrodamos eksperimentus, 
kamēr lielā māsa vidusskolas sada-
ļā apgūst mācību vielu. Kāds tētis 
savukārt stāsta, ka kopš pērnā pa-
vasara, kad bērnam sporta stundās 
bija uzdots vingrot pēc tavaklase.lv 
nodarbības, ko raida “Re:TV”, viņu 
ģimene joprojām izmantojot šo ie-
spēju. Tas tāpēc, ka iepaticies tre-
neris Dinārs, kurš vada šos treniņus. 

Digitālo resursu arī Latvijā šobrīd ir 
visai daudz, atliek tikai izvēlēties!

FIZMIX.LV
Portālā saprotami, interesanti 

un ar praktiskiem piemēriem tiek 
skaidrota fi zikas teorija, pievēršot 
pastiprinātu uzmanību elektrodrošī-
bai un energoefektivitātei.

MACIUNMACIES.LV
Vietnē pieejamas spēles un citi 

interaktīvi līdzekļi latviešu valodas 
apguvei. Daudz materiālu tieši jau-
nākiem bērniem un tiem, kam lat-
viešu valoda ir svešvaloda.

ZINZINITIS.LV
Rakstniecības un mūzikas mu-

zeja radītā platforma bērniem, kur 
saistošā veidā iepazīt mūzikas ins-
trumentus, doties virtuālā piedzīvo-
jumā, aplūkot dārgumus, izspēlēt 
spēli un veikt citus aizraujošus uzde-
vumus. 

EDUCATION.MINECRAFT.NET
Platforma angļu valodā – ie-

tver daudz gatavu virtuālo mācību 
resursu, kuros iespējams skolēniem 
sadarboties uzdevumu risināšanā 
konkrētos priekšmetos, kā arī vienlai-
kus apgūt programmēšanas pamat-

prasmes. Vairāk nekā 100 gatavu 
nodarbību.

STARTIT.LV
Sociāls izglītības projekts ar mērķi 

attīstīt skolēnu digitālās prasmes un 
veicināt padziļinātu informātikas un 
digitālo prasmju apguvi skolās. Sa-
daļā “Datorika” skolēniem un sko-
lotājiem ir iespēja bez maksas ap-
gūt datoriku un programmēšanas 
pamatus. Pieejami gatavi materiāli 
un darba lapas 1.–9. klasei, kā arī vi-
deo lekcijas par pirmās mājaslapas 
izveidi, programmēšanu, virtuālo 
realitāti, “Android” mobilo lietotņu 
izstrādi, robotiku, 3D modelēšanu un 
printēšanu. 

TAVAKLASE.LV
Izglītības un zinātnes ministrijas 

(IZM) radīta izglītojošā platforma 
piedāvā 20 minūšu garas video 
mācību stundas, kur pedagogi un 
dažādu jomu entuziasti mācību 
priekšmetus pasniedz interesantā 
un uzrunājošā veidā. Audiovizuālās 
mācību stundas radītas visām klašu 
grupām, lai palīdzētu apgūt mācī-
bu vielu un arī labāk sagatavoties 
pārbaudes darbiem. Video skatāmi 
vietnē tavaklase.lv, kā arī tiešraidē 
divos virszemes TV kanālos: piektdie-
nās “Re:TV”, bet pirmdienās “TV24”. 

MACONIS.ZVAIGZNE.LV
Apgāds “Zvaigzne ABC” piedā-

vā izglītības iestādēm un skolēniem 
vairāk nekā 300 dažādus digitālos 
mācību materiālus – mācību e-grā-
matas, darba burtnīcas, metodiskos 
līdzekļus pedagogiem un testu ma-
teriālus. 

UZDEVUMI.LV
Plašs materiālu klāsts 1.–12. kla-

sei – uzdevumi, teorija un testi da-
žādos mācību priekšmetos. Katram 
uzdevumam ir pieejami risinājuma 
soļi, lai skolēns varētu patstāvīgi ap-
gūt mācību vielu un saprast savas 
kļūdas. 

SOMA.LV
Vietnē pieejamas “Lielvārda” 

grāmatu e-versijas, viedgrāma-
tas, zinātniski mācību video, inter-
aktīvās darba lapas, drukājamās 
darba lapas no pirmskolas līdz 12. 
klasei matemātikā, latviešu valodā, 
dabaszinībās, bioloģijā, fi zikā, ķīmi-
jā un ģeogrāfi jā. 

Mūzikas stundām skolotāji un 
vecāki īpaši iesaka platformas 
zinzinitis.lv/orkestra-skola un lnkc.
gov.lv, kur pieejami digitālie resursi 
solfedžo. Tāpat ģimeņu vidū atzīts 
ir svētdienu rītos skatāmais Latvijas 
Televīzijas raidījums par mūzikas ins-
trumentiem “Mūziķene” un balss 
ierakstītājs vocaroo.com. 

Svešvalodu apguvē kā palīgs 
noder liveworksheets.com – plaša, 
interaktīva programma dažādās 
valodās, priekšmetos un dažādos 
virzienos gan pieaugušajiem, gan 
bērniem. Platforma liveworksheets.
com sniedz iespēju izmantot ļoti lie-
lu jau gatavo darba lapu resursu, 
kā arī ērti un viegli izveidot savām 
un savu klašu vajadzībām piemēro-
tas tiešsaistes darba lapas. Vietnē 
var atrast materiālu par visdažādā-
kajām tēmām, tostarp arī latviešu 
valodā, tikai jānomaina valoda, 
un darba lapu birums var sākties. 
Labs rīks vārdu krājuma apguvei ir 
quizlet.com. Tur iespējams izman-
tot gan jau gatavus vārdu krājuma 
komplektus, gan sastādīt savu uni-
kālo, situācijai piemēroto komplek-
tu. Skolēns šo var izmantot, lai mā-
cītos ne tikai vārdu krājumu, bet arī 
rakstīt, klausīties, izskaidrot vārdus.

Mazākiem bērniem, arī pirma-
jām klasēm, interesanti uzdevumi 
un izglītojošas spēles pieejamas 
ziņu portāla LSM “Bērnistabā” – 
bernistaba.lsm.lv. 

Īpaši pedagogiem noderīgi mā-
cību un metodiskie materiāli pieeja-
mi “Skola2030” mācību resursu krā-
tuvē skola2030.lv un Valsts izglītības 
satura centra vietnē visc.gov.lv. Sa-
vukārt platformā macibumateriali.lv 
skolotāji apmainās ar pašu izstrādā-
tiem materiāliem, kas iegūstami par 
samaksu. Tāpat apgāda “Zvaigzne 
ABC” e-grāmatnīca zvaigzne.lv pie-
dāvā pedagogiem dažādus bez-
maksas lejupielādējamus materiā-
lus – skolotāja grāmatas, informātikas 
un vēstures uzdevumu sagataves.

Plašāks apkopojums par digitā-
lajiem mācību rīkiem lasāms vietnē 
macospats.lv, kas tapusi IZM inicia-
tīvā “Mācos pats”. Iniciatīvu īsteno 
IZM sadarbībā ar vecāku organi-
zāciju “Mammamuntetiem.lv” ar 
mērķi attālināto mācību laikā sniegt 
informatīvu un emocionālu atbalstu 
vecākiem, skolēniem, pedagogiem, 
izcelt pašvadītas mācīšanās ieguvu-
mus un iespējas, kā arī radīt telpu dis-
kusijām un pieredzes apmaiņai par 
šā brīža problēmsituācijām un iespē-
jamajiem risinājumiem. Macospats.lv 
skatāmi arī ģimenes raidījuma “Ve-
cāku stunda” ieraksti, kur speciālisti 
aplūko dažādas tēmas un sniedz at-
bildes uz aktuāliem jautājumiem, kas 
saistās ar attālināto mācīšanos. 

 Papildu informācija: 
Inga Akmentiņa-Smildziņa, 

“Mammamuntetiem.lv” 
vadītāja, tālr. 26466250, 

e-pasts inga@mammam.lv 

Digitālo resursu apkopojums, 
kas noderēs attālinātajās mācībās

PRIECĀJAMIES!
12. martā RTU Liepājas studiju un 

zinātnes centrā jau 4. reizi notika kons-
truēšanas sacensības “Papīra tilti”, ku-
rās šogad piedalījās 15 skolēni no visas 
Kurzemes.

Artis ZEMGRĪDS (11. klase) ieguva 
3. vietu – viņa konstruētā tilta makets 
izturēja slodzi līdz 39,956 kg. (1. vietas 
tilta noslodze bija 60,935 kg, 2. vietai 
– 57,825 kg).

Galvenais uzdevums – uzkonstruēt 
tādu tiltu, kas noturētu pēc iespējas 
lielāku svaru. Katru tilta maketu ievie-
toja slogošanas aparātā un novērtēja 
tā izturēto slodzi. Šāds konkurss ir ļoti 
noderīgs, jo veicina skolēnu interesi 
par fi ziku un inženierzinātnēm, dod 
lielisku pieredzi un jaunas zināšanas, 
daudz jaunu ideju, kas šķitušas tikai 
teorētiskas

Sacensību noteikumi ir ļoti stingri – 

papīra tiltam jābūt vismaz 10 cm pla-
tam, 35 cm garam, lai varētu ievietot 
slogošanas iekārtā. Tiltu veidošanā 
drīkstēja izmantot tikai konkursa orga-
nizatoru izsniegtos materiālus (dau-
dzums ierobežots) – papīru un līmi.

Konkursu organizēt RTU Liepājas 
studiju un zinātnes centra studentu 
pašpārvalde uzticēja Viktorijai KARZO-
NEI (mūsu skolas 2020. gada absolven-
te), kura vadīja tiltu tiešsaistes izvērtē-
šanu, iepazīstināja ar studiju iespējām 
un priekšrocībām, aicinot izvēlēties 
tālākizglītībai kādu no RTU studiju prog-
rammām, bet RTU Liepājas studiju un zi-
nātnes centra direktors Mārcis Priedītis 
runāja par darba un karjeras iespējām 
pēc augstskolas beigšanas un uzaici-
nāja vidusskolēnus virtuāli apmeklēt 
Atvērto durvju dienu 25. martā. Sa-
censību pēdējais posms (izvērtē š a na) 
https://www.facebook.com/RTULF. 


