
Nr. 12
2020. gada

DECEMBRISNovada Vēstis

Šajā gadā Embūtē, Joda dambī, Vaiņodes novada 
domes iesniegtā un Lauku atbalsta dienesta (LAD) ap-
stiprinātā LEADER projektā “Avota iztekas labiekār-
tošana Joda dambī” ir uzstādīta skulptūra “Indulis un 
Ārija”, kuras autors ir koktēlnieks Gatis Selderiņš. Šajā 
projektā vēl paredzēta avota iztekas labiekārtošana, uz-
būvējot tur nelielu nojumīti un izveidojot dolomīta blu-
ķu ieklājumu. Darba autors ir mākslinieks Ģirts Burvis. 
Šā objekta uzstādīšana ir iekavējusies, jo tie atbilstoši 
pastāvošajai likumdošanai ir būvdarbi, kas prasa zināmu 
procesu, īpaši tad, ja darbi tiek veikti dabas parka terito-
rijā un kultūras pieminekļa aizsardzības zonā. 

Ir uzsākta projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņo-
des novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā no-
teiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un bals-
toties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām” 
realizācija. Projektā plānots veikt Vaiņodes dzelzceļa 
stacijas ēkas fasādes atjaunošanu un iekštelpu remontu, 
elektroinstalācijas izbūvi, automātiskās ugunsgrēka at-
klāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanu, 
iekšējā ūdensvada un kanalizācijas izbūvi, kā arī ārējo ka-
nalizācijas tīklu izbūvi un pieslēguma veikšanu. Darbus 
veic SIA “Skorpions” un SIA “Grobiņas SPMK”. 

Projektā plānotie rādītāji ir trīs komersantu izveido-
tas astoņas jaunas darba vietas, piesaistītas nefi nanšu in-
vestīcijas – 114 000 EUR  (pašu uzņēmēju ieguldījums). 
Pēc būvdarbu pabeigšanas notiks nomas tiesību izsole 
par tiesībām veikt uzņēmējdarbību atjaunotajās telpās. 

Kā katru gadu, arī šogad norisinājās Vaiņodes nova-
da domes organizētais konkurss “Darīsim paši 2020”. 

Šajā gadā konkurss notika divās kārtās, jo pēc pirmās 
kārtas izveidojās naudas līdzekļu ietaupījums. Pirmajā 
kārtā tika iesniegti četri projekti.  Projektā “Senču pie-
miņai, mūsu garīgumam” bija paredzēts veikt kosmētis-
ko remontu Vaiņodes katoļu baznīcas ēkā. Projekta ko-
ordinatore Ārija Čerņavska. Projektā “Žoga atjaunošana 
Brīvības ielā” bija plānots atjaunot žogu Brīvības ielā 
11, Vaiņodē. Koordinators Arnis Bokums. 

Projektā “Vecāku skola “Saknes un spārni”” tika pa-
redzētas nodarbības vecākiem. Vecāki mācās veidot cie-
šāku emocionālo saikni ar bērniem, regulēt bērna fi zisko 
un emocionālo stāvokli, koriģēt nevēlamu uzvedību po-
zitīvā veidā. Koordinatore Māra Tamuža. Projekts “Bēr-
ni – mūsu nākotne” paredz atjaunot futbola laukumu pie 
mājas Celtnieku ielā, atsvaidzināt rotaļu laukumu starp 
mājām. Koordinatore Anda Žvagule. Konkursa otrajā 
kārtā tika saņemti trīs projektu pieteikumi, no kuriem 
tika atbalstīti divi – Vaiņodes baptistu draudzes projekts 
“Svētdienas skolas vietas labiekārtošana, uzstādot tera-
si”, koordinators Raimonds Švarcs, un Bātes-Vaiņodes 
evaņģēliski luteriskās draudzes projekts “Bātes-Vaiņo-
des evaņģēliski luteriskās baznīcas rietumu gala sienas 
remonts”. Projektu koordinē J. Kauliņa.

Tāpat Vaiņodes novada pašvaldība joprojām pieda-
lās projektos “Kurzeme visiem” un “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Atseviš-
ķi ar izglītību saistīti projekti tiek realizēti arī Vaiņodes 
vidusskolā.  

Vaiņodes novada domes projektu vadītājs 
Oskars Zvejs

Aizvadītais gads tūrismā bija ļoti 
piesātināts, par spīti pasaulē notie-
košajam. Šajā gadā tendence tūris-
mā bija tāda, ka cilvēki, nevarēdami 
doties ceļojumos uz ārvalstīm, bija 
spiesti palikt Latvijā, un tas sniedza 
sen nebijušu iespēju vietējiem un 
mazajiem uzņēmējiem. Tie uzņēmēji, 
kuri laikā noreaģēja un spēja nodro-
šināt savu piedāvājumu atbilstoši vi-
sām epidemioloģiskām prasībām, bija 
ieguvēji. Lauku reģionos bija vēroja-
ma līdz šim nebijusi tūrisma plūsma. 
Šķiet, nebija tādas nedēļas nogales, 
kad neredzētu mašīnas strīpām vien 
dodamies uz Volzbaha atpūtas vietu, 
Lielbātas avotu, Embūtes dabas parku 
un citur. Domāju, ikviens no mums 
to pamanīja. Interneta vidē ir vairāki 
video, kur Embūtes dabas parkā pie-
stājušas vairāk nekā 30 automašīnas, 
un tas nav kāds pasākums, bet parasta 
nedēļas nogale…

Embūtes Tūrisma centrs, par spīti 
tam, ka bija brīži, kad durvis bija jā-
slēdz un jāstrādā attālināti, apkalpojis 
2276 apmeklētājus, kas ir labākais 
rādītājs, kopš tiek veikta statistika. 
Pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, 
vairāk strādājām pie drukātā materiā-
la, veidojām jaunus bukletus, Embū-
tes dabas parks tika pie savas pastaigu 
kartes, tika izdoti jauni Leišmalītes 
tūrisma bukleti, aktīvi strādājām vir-
tuālajā vidē. Izdevies notikums bija 

Leišmalītes tūrisma rallijs, kas no-
risinājās citādākā formātā, pulcējot 
radošus un azartiskus dalībniekus no 
vairākiem novadiem. Nākotnē strā-
dāsim pie QR kodiem, kas palīdzēs 
sniegt informāciju attālināti, plānā ir 
bezkontakta spēles un aktivitātes ģi-
menēm, lai, iepazīstot mūsu apkārtni, 
būtu ko darīt papildus. 

Kā jau parasti, aicinām ikvienu, 
kas gribētu iesaistīties, kam ir ko pa-
rādīt, mums par to paziņot, jo, vistica-
māk, arī nākamgad daudz vairāk ce-
ļosim pa Latviju, tāpēc ikviena jauna 
vieta, ko varētu parādīt, būtu kā jūsu, 
tā mūsu visu ieguvums. Jau zinām, 
kur sūtīt izsalkušus ļaudis, jo Vaiņodē 
ir vieta, kur top ļoti gardi pīrādziņi, 
maize, smalkmaizītes un daudz kas 
cits, savukārt, ja kādu interesē vietējo 
amatnieku produkcija, arī tur mums ir 
atbilde un ieteikumi, kur doties. Šo-
gad mūsu piedāvājumam pievienojās 
Juris ar vairāk nekā 200 šujmašīnu 
kolekciju, un, ziniet, cilvēkiem ļoti 
patīk!  Tāpēc, ja jums ir kas padomā, 
droši rakstiet turisms@vainode.lv. 

Vēlam ikvienam, lai, sagaidot 
Jauno gadu, ir pārliecība par to, kas 
patiesi svarīgs un ko vēlamies sa-
sniegt! Būsim atvērti jaunām atklās-
mēm, gatavi mācīties, priecāties par 
saviem un citu sasniegumiem!

Tūrisma meitenes 
Dina, Ingūna, Ilze

Projektu realizācija 2020. gadā

Aizvadītais gads tūrismā

Embūtes dabas parka neatņemama sastāvdaļa – skatu tornis. 
Vasaras mēnešos to apmeklējuši vairāki tūkstoši cilvēku.
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Jaunajā gadā – veselību un dzīves sparu, 
katram atšķirt graudus no pelavām, neapjukt un 

neapmaldīties steidzīgajā šodienā.
Lai sirsnīgs vārds, labs darbs un laikus pasniegta roka 

jūs sasilda un dod spēku visam nākamajam gadam!

Paldies novada ļaudīm par kopīgi paveiktajiem 
darbiem šo gadu garumā!

Sirdssiltus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno gadu!

Vaiņodes novada pašvaldība
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DOMES ZIŅAS

Iedzīvotāju ievērībai
Ar 2021. gada 1. janvāri tiks noteikts jauns 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs, 
attiecīgi tiks veiktas izmaiņas 
PS “Vides pakalpojumi Liepājai” 
pakalpojumu maksā. 

PAR ŪDENS SKAITĪTĀJA UZSTĀDĪŠANU
Pamatojoties uz šā gada 25. augustā apstiprinātajiem 

Vaiņodes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.8 
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Vaiņodes novada pašvaldībā”, kas nosaka 
kārtību, kādā sniedz, izmanto un pārtrauc sniegt sabiedriskos 
ūdenssaimniecības pakalpojumus, tāpat administratīvo 
atbildību par noteikumu pārkāpšanu, kā arī citus noteikumus 
ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā.

Noteikumi paredz, ka fi ziskām personām, kurām tiek 
sniegts ūdenssaimniecības pakalpojums un kurām nav 
uzstādīts ūdens skaitītājs mājsaimniecībā, tiks aprēķināti 
6 m3 ūdens uz vienu personu.

Aicinām uzstādīt ūdensskaitītāju savā mājsaimniecībā un 
informēt par to Komunālās nodaļas biroju līdz 2021. gada 
31. janvārim, pretējā gadījumā Komunālā nodaļa veiks 
komunālo pakalpojumu aprēķinu par 6 m3 ūdens uz katru 
mājsaimniecībā dzīvojošo personu.

Ar 2021. gada 1. martu tiem iedzīvotājiem, kuru mājoklī 
nebūs uzstādīts ūdensskaitītājs, programmā tiks aprēķināti 
6 m3 ūdens par vienu personu. Tāpat ar 2021. gada 
1. martu tiem iedzīvotājiem, kuru mājoklī jau ir ūdensskaitītājs, 
mainīsies tarifa izcenojums gan ūdenim, gan kanalizācijai, jo 
kanalizācijas patēriņš tiek aprēķināts proporcionāli patērētā 
ūdens daudzumam. Jaunais izcenojums par 1 m3 ūdens ir 
0,940 EUR (bez PVN), par 1 m3 kanalizācijas – 0,780 (bez PVN).

KOMUNĀLĀ NODAĻA INFORMĒ
Uzsākot jauno apkures sezonu, Komunālās nodaļas 

darbinieki ir atjaunojuši katlumājas sanatorijā “Vaiņode 8”
un Sociālās aprūpes centrā. Vienības ielā 8 jau janvārī 
tika izmēģināts granulu katls. Tas pilnībā pildīja visas 
funkcijas, tāpēc arī citas katlumājas tika pārveidotas pēc 
šī principa. Pateicoties šiem granulu katliem, apkures tarifi  ir 
zemāki un iedzīvotājiem labvēlīgāki. 

Ar decembri depo (Raiņa ielā 4) un Brīvības ielā 17 
(Komunālā nodaļa) ir uzsākta kurināšana ar granulu katliem.

 
Ar cieņu Vaiņodes Komunālā nodaļa, tālr. 63464974,

e-pasts komunala.nodala@vainode.lv

1. Sadalīt nekustamo īpašumu 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

2. Sadalīt nekustamo īpašumu 
Embūtes pag., Vaiņodes nov.

3. Apstiprināt zemesgabala Rai-
ņa ielā 60, Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., nomas tiesību izsoles 
noteikumus un izsludināt pieteikša-
nos nomas tiesību izsolei uz zemes-
gabalu Raiņa ielā 60, Vaiņodē, Vai-
ņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra 
apz. 64920060641, platība – 2,7 ha, 
no 2020. gada 21. decembra līdz 
2021. gada 10. janvārim plkst. 
15.00. Izsoles sākuma cena par 1 
ha ir 13,58 EUR (bez PVN) gadā, 
nomas maksai pievienojams pie-
vienotās vērtības nodoklis.  Nomas 
tiesību izsoles solis ir 10,00 EUR 
(bez PVN).  Zemes nomas līguma 
termiņš ir 5 gadi. Dalības maksa 
par piedalīšanos izsolē 10,00 EUR 
līdz reģistrācijai uz izsoli iemaksā-
jama Vaiņodes novada pašvaldības 
norēķinu kontā vai pašvaldības kasē 

ar bankas norēķinu karti. Izsole no-
tiek Vaiņodes novada pašvaldības 
domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 
23a, 2021. gada 11. janvārī plkst. 
10.00. 

4. Apstiprināt zemesgaba-
la “Pļavu ganības” nomas tiesību 
izsoles noteikumus un izsludināt 
pieteikšanos nomas tiesību izsolei 
uz zemesgabalu “Pļavu ganības”, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., ka-
dastra apz. 64540020103, platība 
– 9,2 ha, no 2020. gada 21. decem-
bra līdz 2021. gada 10. janvārim  
plkst. 15.00. Izsoles sākuma cena 
par 1 ha ir 10,05 EUR (bez PVN) 
gadā, nomas maksai pievienojams 
pievienotās vērtības nodoklis. No-
mas tiesību izsoles solis ir 10,00 
EUR (bez PVN). Zemes nomas 
līguma termiņš ir 5 gadi. Dalības 
maksa par piedalīšanos izsolē 10,00 
EUR līdz reģistrācijai uz izsoli ie-
maksājama Vaiņodes novada paš-
valdības norēķinu kontā vai paš-

valdības kasē ar bankas norēķinu 
karti. Izsole notiek Vaiņodes novada 
pašvaldības domes telpās, Vaiņodē, 
Raiņa ielā 23a, 2021. gada 11. jan-
vārī plkst. 10.00. 

5. Grozīt un pagarināt zemes 
nomas līgumu Nr.V415.

6. Sākt nekustamo īpašumu at-
savināšanas procedūras:

6.1. Celtnieku iela 4-15, Vaiņo-
de, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.;

6.2. Ceriņu 19-1, Vaiņode, Vai-
ņodes pag., Vaiņodes nov.;

6.3. Dīķu 9-1, Vaiņode nov., 
Vaiņodes pag.

7. Lauzt īres līgumu adresē Vie-
nības iela 8-4, Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., un slēgt jaunu 
īres līgumu.

8. Lauzt dzīvojamo telpu īres 
līgumu ar 2 personām.

9. Slēgt dzīvojamo telpu īres lī-
gumu ar 3 personām.

10. Par brīvajiem pašvaldības 
teritorijā esošajiem dzīvokļiem.

11. Apstiprināt šādus Vaiņodes 
Komunālās nodaļas sniegto maksas 
pakalpojumu izcenojumus Vaiņodes 
ciema teritorijā: dzeramais ūdens 
1m3 – 0,940 EUR, summai pievie-
nojams PVN, kanalizācija 1m3 – 
0,780 EUR, summai pievienojams 
PVN. Izcenojumi stājas spēkā ar 
01.03.2021.

12. Apstiprināt šādus apkures 
tarifus: Vienības iela 8, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. – 1 
Mwh/35,77 EUR, summai pievie-
nojams PVN; sanatorija “Vaiņode 
8”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
– 1 Mwh/34,98 EUR, summai pie-
vienojams PVN. Izcenojumi stājas 
spēkā ar 01.12.2020.

13. Par dzīvojamo telpu īres 
maksas noteikšanu.

14. Par Ziemassvētku paciņām, 
pabalstiem, kalendāru.

15. Par noteikumu “Kārtība, 
kādā vecāki veic maksājumus par 
bērnu ēdināšanu Vaiņodes novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē “Zīlīte”” projekta apstipri-
nāšanu.

16. Izslēgt no bilances SIA 
“Bāta A” nomas parādu.

17. Izslēgt no bilances ēdināša-
nas pakalpojumu parādu.

18. Izslēgt no bilances īres pa-
rādu.

19. Pagarināt aizņēmuma iz-
ņemšanas termiņu.

20. Apstiprināt pašvaldī-
bas autoceļu uzturēšanas klases 
2020./2021. ziemas sezonā.

21. Piešķirt dotāciju Kurzemes 
plānošanas reģionam.

22. Apstiprināt sociālā atbalsta 
centra “Vaiņode” datu aizsardzības 
noteikumu projektu. 

23. Mainīt aizņēmuma atmak-
sas termiņu.

24. Apstiprināt Vaiņodes nova-
da Administratīvo komisiju.

25. Slēgt medību tiesību nomas 
līgumu.

APSTIPRINĀTI
ar Vaiņodes novada domes

2020. gada 27. oktobra
sēdes lēmumu (prot. Nr.15, 19. p.). 

“VAIŅODES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.11
“Grozījumi Vaiņodes novada domes 2020. gada 24. marta saistošajos 
noteikumos Nr.4 “Par aizliegumu ģenētiski modifi cēto kultūraugu audzēšanai 
Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar “Ģenētiski modifi cēto organismu aprites likuma”
 22. panta 2. daļu.

1. Izdarīt Vaiņodes novada domes 2020. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Par aizliegumu 
ģenētiski modifi cēto kultūraugu audzēšanai Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus: 

1.1. No noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrot vārdu salikumu: 
“un 3. daļu un likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 1. daļas 1. punktu”.
1.2. Noteikumu 3. punktu izteikt šādā redakcijā:
“3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta sestajā daļā noteiktā kārtībā”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

2020. gada 24. novembrī Vaiņodes novada domes sēdē (protokols Nr.16) NOLEMJ:

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vaiņodes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11 
“Par grozījumiem Vaiņodes novada domes 2020. gada 24. marta saistošajos 
noteikumos Nr.4 “Par aizliegumu ģenētiski modifi cēto kultūraugu audzēšanai 
Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā””
Pašreizējās situācijas raksturojums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, veicot 

tiesiskuma pārbaudi par Vaiņodes novada domes 2020. gada 
24. marta saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Par aizliegumu 
ģenētiski modifi cēto kultūraugu audzēšanai Vaiņodes novada 
administratīvajā teritorijā”, konstatējusi neatbilstību ārējo normatīvo 
aktu prasībām.

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības raksturojums

Nepieciešams nodrošināt Vaiņodes novada domes 2020. gada 
24. marta saistošo noteikumu Nr.4 “Par aizliegumu ģenētiski 
modifi cēto kultūraugu audzēšanai Vaiņodes novada 
administratīvajā teritorijā” atbilstību ārējo normatīvo aktu prasībām.

Īss saistošo noteikumu projekta satura 
izklāsts

Vaiņodes novada domes 2020. gada 24. marta saistošajos 
noteikumos Nr.4 “Par aizliegumu ģenētiski modifi cēto kultūraugu 
audzēšanai Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā” tiek 
precizēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums un 
precizēta saistošo noteikumu spēkā stāšanās kārtība.

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu

Nav attiecināms.

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms.

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Ietekme nemainīga.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons
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SPORTS

Protams, šī brīža situācija ie-
tekmē un ir ietekmējusi ļoti daudz 
ko gan pasaulē, gan Latvijā, tajā 
skaitā arī sporta dzīvi Vaiņodes no-
vadā. 

2020. gads iesākās, kā ierasts, 
bez jebkādiem traucējumiem. Tur-
pināja notikt vietējie čempionāti – 
kāršu spēlēs “Zolīte” un “Duraki/
cūkas”. Diemžēl vīruss tos pārtrauca 
un neļāva noskaidrot uzvarētājus. Bez 
novada čempionāta posmiem gada 
sākumā norisinājās arī tradicionā-
lie starptautiskie turnīri – “Vaiņodes 
kauss 2020” telpu futbolā bērniem, 
Baltijas reitinga sacensības šautriņu 
mešanā “Vaiņodes kauss 2020”, kā 
arī “A. Desmitnieka piemiņas kauss 
2020” gan jauniešiem, gan jaunietēm. 

2019./2020. gada sezonā ļoti labu 
sniegumu “Synottip” handbola virs-
līgā rādīja HK “Vaiņode”, kam līdz 
sezonas pārtraukšanai bija lieliskas 
iespējas cīnīties par vietu labāko čet-
riniekā. Tāpat jauniešu komandas bija 
iesākušas labi savus čempionātus gan 
handbolā, gan futbolā. 

Vasaras sākumā atgriezās iespējas 
organizēt Vaiņodes novada čempionā-
tus un kausa izcīņas pludmales volej-
bolā, ielu futbolā, strītbolā “viens pret 
vienu”. Sadarbībā ar kustību “Ghetto 
Games” notika pasākums, kurā pieda-
lījās ap 20 dalībnieku, divi no tiem pat 
veica 50 km. Vasarā norisinājās nova-
da čempionāts pludiņmakšķerēšanā. 
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, 
tas norisinājās darba dienu vakaros, 
šogad tā nosaukums bija “Āķis lūpā”. 
Piemērotais laiks nodrošināja lielāku 
atsaucību nekā iepriekšējos gados. Kā 
ierasts, augustā norisinājās Vaiņodes 
novada sporta svētki. Tie šogad noti-
ka divās dienās: pirmajā dienā aktīvi 
darbojās pieaugušie un jaunieši, bet 
otrajā – dažādās atrakcijās piedalījās 
bērni. Vēlreiz paldies visiem dalībnie-
kiem, atbalstītājiem un palīgiem. 

Februārī sākās “Virtuālais skrē-
jiens”, kurā dalībnieki varēja gan 
skriet, gan soļot, gan nūjot, bet pēc 
distances veikšanas vajadzēja telefonā 

atsūtīt uzrādītos rezultātus. Savukārt 
marts iesākās ar “Virtuālo riteņu brau-
cienu”, kurā dalībnieki drīkstēja braukt 
ar velosipēdu, skrituļslidām, skrejrite-
ni, skrituļdēli. “Virtuālajā skrējienā” 
piedalījās 66 dalībnieki, kuri kopā 
veica 7085,28 km. Savukārt “Virtuā-
lajā riteņu braucienā” iesaistījās 47 
dalībnieki, kopā veicot 11 749,47 km. 

LABĀKIE TRĪS DALĪBNIEKI 
KATRĀ KATEGORIJĀ
 “SKRĒJĒJI”
 Sievietes 
1. Estere Bērziņa – 

484,5 km (51:24:32)
2. Sandra Mickus – 

350,5 km (37:13:19)
3. Viktorija Karzone – 

61,93 km (6:08:12)
 Vīrieši
1. Ingus Sudmalis – 

491,91 km (53:27:56)
2. Tomass Rieksts – 

203,61 km (17:54:40)
3. Valts Lapiņš – 

157,42 km (16:56:58)
 “SOĻOTĀJI/NŪJOTĀJI”
 Sievietes 
1. Guna Taujēna un Santa Taujēna 
– 832,13 km (126:21:31) katra
2. Aiga Strēle – 

542,26 km (77:41:37)
3. Gunita Zemgale – 

410,32 km (85:19:37)
 Vīrieši
1. Kristers Zemgalis – 

141,79 km (28:05:12)
2. Mārtiņš Fricsons – 

52,54 km (9:38:34)
3. Andis Silnieks un Gints Greikšs – 
51,53 km (9:16:25)  katrs
 “VELOSIPĒDISTI”
 Sievietes
1. Evija Pragulbicka – 

3418,93 km (198:41:34)
2. Gunita Zemgale – 

1731,47 km (120:03:28)
3. Viktorija Karzone – 

284,95 km (19:06:06)
 Vīrieši
1. Dainis Svistuhins – 

2454,15 km (144:44:11)
2. Mārtiņš Freimanis – 

662,95 km (40:22:41)
3. Dāvis Ziemelis – 

577,38 km (50:59:11)
 “MAZIE RITEŅI”
1. Monta Stauga – 

33,81 km (3:27:56)
2. Katrīna Strazde un Lauris Šīmanis 
– 28,23 km (2:34:54)

VAIŅODES MŪZIKAS SKOLAS AKTUALITĀTES

DAŽI INTERESANTI FAKTI 
JA MĒS KILOMETRU SKAITU UZLIEKAM UZ KARTES:
l Estere Bērziņa noskrējusi distanci, kas kopumā varētu būt Vaiņode–
Tartu (Igaunija);
l  Ingus Sudmalis veicis skrējienu Vaiņode–Sigulda–Vaiņode (ieskaitot 
Embūtes kalnus, protams);
l Guna Taujēna un Santa Taujēna ar kājām veikušas distanci Vaiņode–
Ludza–Vaiņode;
l Kristers Zemgalis būtu varējis noiet maršrutu Vaiņode–Ventspils;
l Monta Stauga mierīgi varētu aizskrituļot no Vaiņodes uz Priekuli un 
atpakaļ;
l Dainis Svistuhins ar velosipēdu būtu varējis veikt ceļojumu Vaiņode–
Roma (Itālija);
l Evija Pragulbicka savukārt tikusi līdz pat Gibraltāram, kas atdala Ei-
ropu no Āfrikas! 

Paldies visiem esošajiem vai bijušajiem vaiņodniekam par atsaucību 
šajā attālinātajā sporta izaicinājumā – virtuālajā skrējienā un riteņu brau-
cienā. Jūs bijāt visur – Vaiņodē, Liepājā, Rīgā un daudzās citās vietās. 
Aktīvākie tiks arī pie piemiņas lietas! 

Sports 2020. gadā

Šogad skolā notika akreditāci-
ja, un novembra beigās saņēmām 
Akreditācijas ekspertu komisijas 
ziņojumu, kurā visās vērtējamās 
jomās un kritērijos ir atzinumi 
“labi” un “ļoti labi”. Komisija at-
zinīgi novērtēja:

l skolas piedāvātās profesionā-
lās izglītības un interešu izglītības 
programmas;

l profesionālus, mērķtiecīgus, 
radošus, ilggadējas darba pieredzes 
bagātus pedagogus;

l konstruktīvu, produktīvu un 
atbalstošu sadarbību ar Vaiņodes 
novada domi un pārējām izglītības 
un kultūras iestādēm;

l sakoptu, estētiski noformētu 
skolas iekšējo un ārējo vidi;

l mūzikas instrumentu un in-
formācijas tehnoloģiju nodrošinā-
jumu.

Mūzikas skola ir akreditēta uz 
sešiem gadiem. Esam gandarīti par 
paveikto, taču neapstāsimies un 
turpināsim darbu pie izaugsmes un 
skolas attīstības. Paldies audzēk-
ņiem, vecākiem, skolas kolektīvam, 
Vaiņodes novada domei un darbi-
niekiem par atsaucību, pacietību un 
ieguldīto darbu!

Lai iedvesmotu un iedrošinātu 
Vaiņodes iedzīvotājus ielaist Zie-
massvētku gaismu savās mājās, 
esam ierakstījuši audzēkņu indivi-
duālus priekšnesumus. Šos ierak-
stus dāvināsim pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Zīlīte” audzēkņiem 
un kolektīvam, Sociālā atbalsta cen-
tram “Vaiņode”, VSAC “Kurzeme” 
Aizvīķu fi liālei. Video tiks ievietots 
arī mājaslapā www.vainodesmsk.lv.

Vaiņodes Mūzikas skolas inte-
rešu izglītības programmas “Māks-
la” audzēkņi piedalījās Vizuālās un 
vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
“Radi rotājot”, kas veltīts XII Lat-
vijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem. Decembra sākumā 
audzēkņi Līga Matisone, Laura Po-
ceviča, Ernests Žvagulis un Jēkabs 

Laikā, kad pārdzīvojam gada tumšāko posmu, pelēkus rītus 
un vakarus, kā arī ārkārtējo situāciju un ierobežojumus, 
Vaiņodes Mūzikas skolas kolektīvs un audzēkņi cenšas 
iepriecināt sevi un Vaiņodes iedzīvotājus ar izgaismoto 
un izrotāto skolas ārpusi un telpām.

Meklējot īsto Ziemassvētku noskaņu, Pirmajā adventē aizdedzām sveces skolas ēkas logos, 
bet programmas “Māksla” audzēkņi izgatavoja Ziemassvētku zvaigznes.

Jaunzemis saņēma II pakāpes diplo-
mus. Paldies skolotājai Inesei Pāvi-
lai par ieguldīto darbu!

Ziemassvētku laikā novēlam, 
lai ikvienam sirdī iedegas cerība un 
gaidas pēc Ziemassvētku brīnuma. 
Ir lielisks laiks, lai paveiktu kādu 
labu darbu, iepriecinātu radiniekus, 
vecvecākus, tuvākus un tālākus 
draugus vai vienkārši uzdāvinātu 
garāmgājējam smaidu vai kādu pi-

parkūku. Ir īstais brīdis, lai piepil-
dītu savus un citu cilvēku sapņus, 
gūtu prieku no dāvanu saņemšanas 
un dāvināšanas. Lai Jaunais gads 
sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas 
sniedz brīnumainu spēku! Lai rokas 
un prāts gurst tīkamā darbā, bet spē-
kus lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku 
klātbūtne!

Ar cieņu Mūzikas skolas 
direktore Gunita Riežniece

 Lāčplēša dienas novakarē 
iededzām sveces 

Brīvības cīņās kritušo 
varoņu piemiņai.



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.

DZIMTSARAKSTA ZIŅAS

 VAIŅODES PAGASTA 
BIBLIOTĒKAS 
GRĀMATU JAUNUMI
1. R. Pļavnieks 
“Apsūdzības pret Viktoru Arāju”.
2. I. Mihaloviča 
“Valentīna Mičule”.
3. A. Upenieks 
“Vīza uz pasaules malu”.
4. A. Mitrevics 
“Kur Salaca tiekas ar jūru”.
5. A. Ikaunieks “Ceļš uz jūru”.
6. L. Intenbergs 
“Visums patiesībā ir bezgalīgs”.
7. D. Lūriņa 
“Ar vieglu skrāpējumu ādā”.
8. G. Šīmanis 
“No Daugavgrīvas līdz Ainažiem”.
9. M. Laukmane “No rīta uz rītu”.
10. I. Reinsone “Uz autobusa 
biļetes rakstīts mans stāsts”.
11. N. Treimanis 
“Aukstums. Tumsa. Bads”.
12. M. Zīle 
“Vientuļo spīganu dārzs”.
13. I. Ābele “Balta kleita”.
14. Ē. Kūlis “Ja ietu vēl labāk, 
vairs nevarētu ciest”.
15. K. Kurzemnieks 
“Likteņa slazdos”.
16. K. Roga “Šausmu stāsti”.
17. G. Kaziņa “Pusnakts lilija”.
18. D. Judina “Pēdas putekļos”.
19. M. Lendvidžs 
“Nekad neapstājies”.
20. A. Pārksa “Lielais laimests”.
21. K. Mitčela “Zelta krātiņš”.
22. T. Vuds 
“Miesassargs. Nāves spēles”.
23. M. Konelijs 
“Noziegumu hronists”.
24. R. Rauds “Rekonstrukcija”.
25. J. Jakovļeva 
“Debesis dimantos”.
27. M. Atvuda “Liecinieces”.
28. O. Karlena “Kalendāra 
meitene. Janvāris – Marts”.
29. O. Karlena “Kalendāra 
meitene. Aprīlis – Jūnijs”.
30. H. Morisa “Cilkas ceļojums”.
31. M. Goldinga “Mazie mīlulīši”.
32. S. Rūnija “Normāli cilvēki”.
33. A. Robsone 
“Dvīņu dvēseļu dzelmē”.

BĒRNU UN JAUNIEŠU 
GRĀMATAS
1. S. Kolinsa “Balāde par 
dziedātājputniem un čūskām”.
2. V. Rūmnieks “Zaļais gredzens”.
3. A. Vanaga 
“Plastmasas huligāni”.
4. S. Penipārkere “Pakss”.
5. M. Kerenens “Armando”.
6. K. Olsone 
“Ērgļuklints noslēpums”.

Dzimtsarakstu nodaļa 2020. gadā 
līdz šim ir reģistrējusi:
40 miršanas faktus;
3 laulības;
14 dzimšanas.
 
Nav bijis vēl neviens tāds gads,
Kas tikai laimi nestu,
No bēdām, rūpēm sargātu
Un laimes kalnā vestu,
Bet laimīgs tas, kas smaidot prot
Ņemt pretī to, ko dzīve dod!

Lai jums kluss un mierīgs 
Ziemassvētku laiks!

Ar visa laba vēlējumiem 
Vaiņodes novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja Vēra Rubeze

Novembrī mums bija pare-
dzēts kāds īpašs notikums. Ne tikai 
atzīmēt Latvijas 102. dzimšanas 
dienu, bet arī iepazīstināt novad-
niekus ar pavisam īpašu dāva-
nu – Vaiņodes novada vēsturisko 
notikumu apkopojumu grāmatas 
veidolā. Tas uz kādu brīdi diem-
žēl jāatceļ, taču, kolīdz būs iespē-
jams, sarīkosim skaistus grāmatas 
atvēršanas svētkus un vēsturisko 
fotogrāfi ju izstādi. 

Īsumā par grāmatu – tās 383 
lappusēs atklāti dažādi notikumi, 
kas laika gaitā risinājušies Vaiņo-
dē un tuvējā apkārtnē. Apkopotie 
stāsti ļauj iztēloties, cik mainīga un 
notikumiem bagāta bijusi šī novada 
vēsture un cik nozīmīgus pagātnes 
stāstus glabā ikviena iela, ēka, vieta 
un cilvēki. Šajā grāmatā izceltas in-
teresantas epizodes no sabiedriskās 
un saimnieciskās dzīves, kultūras, 
veselības aprūpes, kara laika un oku-
pācijas, spilgti atainota dzīve dažā-
dos politiskajos režīmos. Izmantoti 
rakstītie avoti no dažnedažādiem 
laikrakstiem un publikācijām. Dau-
dzi Vaiņodes novada iedzīvotāji tajā, 
iespējams, atradīs pieminētus savus 
senčus, savu skolu, viensētu vai ko 
citu. Savukārt grāmatā publicētās 
personas nav pieminētas ar nolūku, 
galvenais mērķis ir sākotnēji iegūs-

tamā informācija no raksta, kas at-
spoguļo kādu konkrētu vēstures epi-
zodi. Iepazīsimies ar to, kā Vaiņode 
trīsdesmitajos gados prasa sev pilsē-
tas tiesības, kā 1933. gadā Embūtes 
izglītības iestāde beidzot sagaida 
elektrību, bet 1938. gadā zemnieku 
saražotā darba augļu ir tik daudz, ka 
viņi Elkuzemes stacijā lūdz būvēt 
papildu sliedes. Uzzināsim, kā vai-
rāki tūkstoši cilvēku Līgo svētkos 
pulcējās Embūtē, kā mūsu varonīgie 
ugunsdzēsēji steidza dzēst ugunsgrē-
kus ne tikai pagastā, bet arī Lietuvā, 

kādi notikumi risinājušies Vaiņo-
des lidlaukā un kādus stāstus glabā 
Vaiņodes garnizons, kāds bija Bātes 
vasarnīcu rajons, kā dzīvoja mūsu 
pagasta ziņnesis un kas tik viņam 
nebija jādzird. Vai zinājāt, ka sešdes-
mitajos gados Vaiņodes strādnieku 
ciematā nemitīgi pieauga televizoru 
skaits un īsā laikā to jau bija ap 80. 
Vai zinājāt, ka Vaiņodē bija viens no 
modernākajiem lauku universālvei-
kaliem Latvijā? Grāmatā varēs iepa-
zīties ar šiem un vēl daudziem citiem 
notikumiem. 

Viens grāmatā uzzinās par kādu 
vēl nezināmu notikumu, cits priecā-
sies par fotogrāfi jām, vēl kādam tā 
būs iespēja sākt dialogu un dalīties 
ar paša piedzīvotām atmiņām, bet 
kāds būs gatavs visu apstrīdēt un likt 
galdā citus faktus. Un, ja tā, tad šī 
grāmata mērķi būs sasniegusi – būs 
ieinteresējusi cilvēkus runāt, domāt, 
izzināt, saprast.

Grāmatu šobrīd iespējams iegā-
dāties “Jumavas” grāmatnīcās, kā arī 
grāmatnīcās interneta vidē. Tā atro-
dama arī Vaiņodes un Vībiņu biblio-
tēkās. 

Janvārī izdevumu būs iespējams 
iegādāties Vaiņodes Tūrisma infor-
mācijas centrā. Par to būs sīkāka in-
formācija. 

Liels paldies Andrim Šulcam, ka 
bijāt īstajā vietā un laikā. Paldies, ka 
tiešā vai netiešā veidā devāt motivā-
ciju izzināt un uzzināt Vaiņodes un 
apkārtnes vēsturi. Paldies par infor-
māciju un fotogrāfi jām – tās grāma-
tas tapšanas laikā noderēja. 

Paldies Vaiņodes novada paš-
valdībai un apgādam “Jumava” par 
uzticēšanos un iespēju sadarboties, 
realizējot šo ideju! 

Vaiņodes novada tūrisma 
speciāliste, grāmatas sastādītāja 

Ilze Strēle

Māras Zālītes vārdi šajos Latvijas 
valsts svētkos bija arī mūsu skolas ap-
liecinājums gan skolēnu un skolotāju 
sagatavotajā apsveikumā (skatīt fa-
cebook.com – Vaiņodes vidusskola), 
gan svētku svinēšanai klasēs. 

1. klases bērni un audzinātā-
ja Antra Rozentāle, skolotāja Aiga 
Jaunzeme svētkus svinēja plaši. 
Bērni gatavoja kūku, uzziedināja 
Latvijas skaistākās puķes, mācījās 
tautasdziesmas, dažādās “stacijās” 
iepazina sevi un Latviju, mūsu valsts 
simbolus. Kūka, kopā svinot svēt-
kus, garšoja lieliski.

2. klase (Iveta Kabiņecka) no-
skatījās fi lmu par Latvijas karogu, 
iemācījās teiku par to, kā karogs 
radies. Katrs bērns iemācījās tau-
tasdziesmu vai dzejoli par Latviju. 
Skolotāja izstāstīja sava mantotā 
tautastērpa vēsturi – kā vecmāmiņa 
tajā stāvēja “Baltijas ceļā”. Bērni ar 
lepnumu stāstīja, ko katram nozīmē 
Latvija, un kopā noskatījās spēlfi lmu 
“Cilvēka bērns”.

3. klases skolēni (Baiba Augus-
te) svētkiem bija saposušies apģēr-
bā, ievērojot Latvijas karoga krāsas 
un izmantojot latviskus aksesuārus. 
Klases vecāku komitejas pārstāve 
Svetlana Ribčika bija sarūpējusi kat-
ram nelielu dāvaniņu. Tika dziedāta 
valsts un novada himna, citas dzies-
mas par Latviju, bērni mācījās rotaļu 

“Rīgas tilts”, noskatījās animācijas 
fi lmiņas “Latvieši”, “Karoga stāsts”. 
Bija neliela viktorīna par Latviju, zī-
mējumu izstāde.

4. klase (Kristīne Pāvila) izrotāja 
klasi Latvijas valsts svētkiem, uzklā-
ja svētku galdu, runāja par to, ko kat-
ram nozīmē mūsu valsts.

5. klase (Māra Pliņģe), 6.a (Aiga 
Jaunzeme) un 6.b (Anda Žvagule) 
turpināja iepriekšējos gados sākto 
tradīciju un kopā atzīmēja Latvijas 
dzimšanas dienu, klājot nelielu svēt-
ku galdu, runājot par to, kas mums 
katram ir Latvija, cik svarīgi ir ap-
zināties un stiprināt savu piederību, 
iepazīstot vispirms savas mājas, sko-
lu un novadu un pēc tam cildinot tos 
pasaulē. 

Valsts svētku nedēļa sākās Lāč-
plēša dienas vakarā, kad sveces ka-
ravīru piemiņai dega visā Vaiņodes 
novadā: pie novada domes, vidus-
skolas pagalmā, pie mūzikas skolas, 
kultūras nama priekšā, bijušās inter-
nātskolas pagalmā, Vaiņodes centrā, 
kā arī Vībiņu centrā un daudzos vai-
ņodnieku logos.

Lai šī rudens gaismas akcija 
kļūst par tradīciju Latvijas valsts 
svētku nedēļu sākt ar degošu sveču 
rakstiem dažādās novada vietās. 

 (Mārtiņa Zālīša video skatīt 
Vaiņodes vidusskolas facebook 

kontā – Vaiņodes vidusskola)

VAIŅODES VIDUSSKOLAS AKTUALITĀTES

AR SAVU GAISMU ZIEMASSVĒTKI NĀK – 
KĀ KATRU GADU, TOMĒR ŠOGAD CITĀDĀK

Katru gadu (skolas tradīcija) 
12. klases skolēni Otrajā adventē 
izgrezno lielo egli (savu pēdējo 
skolas Ziemassvētku egli) skolas 
aktu zālē, kur tā priecē visus līdz 
Zvaigznes dienai, kad sākas 2. mā-
cību pusgads.

Šogad 12. klases skolēni, ievē-
rojot visus epidemioloģiskās drošī-
bas noteikumus,  izgreznoja eglīti 
skolas pagalmā.  

Skolas vestibilā Ziemassvēt-
ku  gaismiņas vizuļo baltās deko-
ratīvās eglēs, kuras pirms diviem 
gadiem izgatavoja pagājušā gada 
absolventi, un dod mazu prieka 
spožumiņu,  radot svētku noskaņu.

Par baltajām svecēm skolas logos paldies Katrīnas (12. kl.) vecmāmiņai 
Irēnai Mūrniecei, Danielas (12. kl.) un Esteres (9.a kl.) vecmāmiņai Ilgai 
Girginai, Dzintara (6.b kl.) un Matīsa (2. kl.) mammai Kristīnei Sīmanei.

Iznākusi novada vēsturisko notikumu grāmata “Dzimtais novads ir logs uz pasauli” – 
Vaiņodes, Vībiņu, Embūtes, Dēseles, Elkuzemes un apkārtnes notikumi dažādos laika griežos

Grāmata nav tikai ceļojums Vaiņodes un apkārtnes pagātnē, drīzāk – 
vēstījums nākotnei.

“MUMS VIŅA IR VISSKAISTĀKĀ. TIK UN TĀ.” PRIECĀJAMIES!
Decembra pirmajās dienās saņē-

mām  Pateicības rakstus no Polijas 
par dalību Pasaules reizrēķina 10. 
gadadienā. Atzinības raksts  Vaiņo-
des vidusskolai par aktīvu dalību 
izglītības projektā “Pasaules reiz-
rēķina 10. gadadiena” un Pateicība 
skolotājai Dacei Čivželei par lielo 
darbu un nenovērtējamo ieguldīju-
mu, organizējot Reizrēķina dienu 
(jau sesto gadu), kā arī skolas di-

rektoram Zigmundam Mickum  un 
skolotājai  Kristīnei Pāvilai par  at-
saucību un palīdzību.

Šogad matemātikas svētkos pie-
dalījās 5242 skolas no 22 valstīm, 
no Latvijas – 7 skolas, arī mēs. Pār-
varot visas Covid-19 radītās grūtī-
bas, šogad reizrēķinu pārbaudīja un 
pasākumu rīkoja skolotāja Kristīne 
un 4. klase.

Un nav slikti atgādināt katru 
gadu, ka gandrīz viss matemātikā 
sākas ar 2x2... 


