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FEBRUĀRISNovada Vēstis
Janvāris PII “Zīlīte” sākās ar labām 

ziņām no “Liepājas RAS”, kuras or-
ganizētajā konkursā “Zaļākā svētku 
eglīte” decembrī piedalījās visas pie-
cas iestādes grupiņas. Uzņēmuma 
pārstāve uzslavēja visas audzinātājas 
par radošumu un izdomu, bet īpaši tika 
izcelts grupas “Mārītes” veikums. Šī 
egle visprecīzāk atbilda konkursa notei-
kumiem un 32 dalībnieku konkurencē 
saņēma vienu no sešām balvām. Ap-
sveicam “Mārītes” un viņu audzinātājas 
Guntu un Lauru!

Turpinājām čakli darboties arī 
janvārī. Paspējām izmantot gan lipīgo 
sniedziņu, lai uzbūvētu sniegavīrus un 
sarīkotu sniega kaujas, gan lielo auks-
tumu, lai sasaldētu dažādu formu un 
krāsu ledus fi gūriņas. Tika veikti ekspe-
rimenti ar sniegu, to krāsojot, kausējot, 
mīcot un putinot, meklētas pēdas sniegā 
un atstātas savējās. Un kur tad vēl lie-
lais vizināšanās prieks!

Diemžēl janvāra beigās savas ko-
rekcijas ieviesa negantais vīruss, un 
pakāpeniski nācās ierobežot kontaktus 
bērnudārzā.

Bet ziema un tās prieki nebeidzas. 
Februārī izbaudīsim sniega un ledus 
sniegtās iespējas kopā ar ģimeni, lai, 
tiekoties atkal mūsu “dārziņā”, padalī-
tos iespaidos par piedzīvoto.

Uz drīzu tikšanos!

Noslēgusies pirmā kārta 
viktorīnai “BIz BIz MāRĪTE”. 
Pirmā kārta ietvēra sevī 10 
dažādus jautājumus par abiem 
novadiem, kopumā pulcējot 
44 erudītas un zinātkāras 
mājsaimniecības, ne tikai no 
mūsu novadiem, bet arī no 
tuvākas un tālākas apkārtnes. 
Daudzi no dalībniekiem bija labi 
informēti, savukārt citi, cerams, 
ieguva daudz jaunu zināšanu.

Kā jau solījām, dalībnieki tiks pie 
pārsteiguma balvām no mūsu pašu 
vietējo amatnieku un mājražotāju 
produktiem. Šoreiz ar izlozes 
palīdzību vēlamies pateikt paldies 
10 dalībniekiem:

l jana.kalve@kurzemesregions.lv – 
Vaiņodes novada suvenīru 
komplekts,
l raganite2@inbox.lv – 
Vaiņodes novada suvenīru 
komplekts,
l inesepaula3@inbox.lv – 
grāmata “Latvijas novadu 
dārgumi”,
l i.pickaine@inbox.lv – grāmata 
“Latvijas novadu dārgumi”,
l intagruntmane@inbox.lv – 
vietējo mājražotāju produkcija,
l alial99@inbox.lv – krūzīte,
l inesespeka@inbox.lv – krūzīte,
l Vitu3@inbox.lv – 
vietējo mājražotāju produkcija,
l dzpp@inbox.lv – 
vietējo mājražotāju produkcija,
l lieneoknere@inbox.lv – 
vietējo mājražotāju produkcija.

“BIz BIz MāRĪTES” 2. KāRTA 
JAU ATVēRTA!

Aicinām piedalīties jau 
2. izzinošajā viktorīnā 
“BIZ BIZ MĀRĪTE” par Priekules 
un Vaiņodes novada tūrisma 
objektiem, kultūru, vēsturi, faktiem 
un interesantiem notikumiem. 
Garantējam interesantus 
jautājumus, kas varētu likt palauzīt 
galvu, uzzinot faktus par novadu 
tūrisma objektiem, kultūru, 
vēsturi un citiem interesantiem 
notikumiem. 2. kārta būs atvērta 
līdz 28. februārim.

Gluži tāpat kā 1. kārtā, arī 
2. kārta (un visas pārējās) būs 
tiešsaistes (online) erudīcijas spēles. 
Piedaloties viktorīnā, ikvienam 
ir iespēja tikt pie pārsteiguma 

balviņām no mūsu pašu 
mājražotājiem!

Viktorīna pieejama šeit: 
https://leismalite.lv/2-karta-
viktorinai-biz-biz-marite/  
vai vieglāk: www.leismalite.lv 
sadaļā – aktualitātes!

Šoreiz pēc jautājumu 
iesniegšanas visi dalībnieki varēs arī 
apskatīt savu rezultātu un iepazīties 
ar pareizām atbildēm.

Šī ir spēle, kurā iespējams 
pārbaudīt savas zināšanas un, 
iespējams, uzzināt ko jaunu, 
kā arī sajust sacensību garu un 
lieliski pavadīt laiku ar ģimenes 
locekļiem.

 Vaiņodes novada tūrisma 
speciāliste I. Strēle

Čaklie grupiņas “Mārītes” bērni prot ne tikai izveidot zaļāko svētku eglīti, bet arī aktīvi baudīt ziemas aktivitātes.

PII “zĪLĪTE” AKTUALITāTES

FOTO: L. ĶAUĶE  

Viktorīna “BIZ BIZ MĀRĪTE”
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DOMES zIņAS APSTIPRINĀTS:
Ar 2021. gada 26. janvāra

Vaiņodes novada domes sēdes
lēmumu (protokols Nr.1, 15.p)

VAIņODES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.3
“VAIņODES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETA PLāNS 2021. GADAM”

VAIņODES NOVADA DOMES
PAMATBUDŽETA PLāNS 2021. GADAM 
Klasif. 
kods

IEņēMUMI PLāNS (EUR)
1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 888 263
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 155 641
5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 19 245
08.0.0.0 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 1329
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas 1404
10.0.0.0. Naudas sodi 0
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 722
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas
54 000

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1 693 165
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 23 862
21.0.0.0. Maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi 453 285

KOPā 3 290 916
IzDEVUMI pēc funkcionālajām kategorijām PLāNS (EUR)

01.100. Vispārējie valdības dienesti 509 546
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība 30 191
 04.000. Ekonomiskā darbība 483 270
05.000. Vides aizsardzība 22 200
06.000. Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana
730 084

08.000. Atpūta, kultūra, sports 158 152
09.000. Izglītība 1 178 215
10.000. Sociālā aizsardzība 697 674

KOPā 3 809 332
IzDEVUMI pēc ekonomiskajām kategorijām PLāNS (EUR)

1100 Atalgojums 1 830 167
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas
474 047

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, 
darba braucieni

8500

2200 Pakalpojumi 492 054
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

inventārs
446 140

2500 Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 45 950
3000 Subsīdijas un dotācijas 10 550
4000 Procentu izdevumi 600
5000 Pamatkapitāla veidošana 289 630
6000 Sociālie pabalsti 168 600
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti 43 094
9000 Kapitālo izdevumu transferti 0

KOPā 3 809 332
FINANSēŠANA
Naudas līdzekļi perioda sākumā 911 847
Naudas līdzekļi perioda beigās 355 803
Aizņēmumi saņemti 69 659
Aizņēmumu atmaksa 107 287

2021. gada 26. janvārī Vaiņodes 
novada domes sēdē, protokols Nr. 1, 
NOLEMJ: 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu “Vecdārznieki”, Em-
būtes pag., Vaiņodes nov.

2. Mainīt zemes lietošanas mērķi.
3. Pagarināt zemes nomas līgumu ar 1 personu.
4. Apstiprināt zemesgabala “Pļavu ganības”, 9,2 ha, 

nomas tiesību izsoles protokolu.
5. Apstiprināt zemesgabala ar adresi “Raiņa iela 

60”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 2,7 ha, no-
mas tiesību izsoles protokolu.

6. Lauzt dzīvojamo telpu īres līgumu adresē Raiņa 
iela 7–3, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., un 
slēgt jaunu dzīvojamo telpu īres līgumu.

7. Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu ar personu.
8. Izvērtēt nekustamā īpašuma nepieciešamību paš-

valdības funkciju pildīšanai un uzsākt atsavināšanas 
procedūru:

8.1. Dīķu iela 1, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov.,

8.2. Ceriņu iela 9–2, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vai-
ņodes nov.

9. Atsavināt nekustamo īpašumu “Jaunie Ceriņi”, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

10. Nodot valstij bez atlīdzības pašvaldībai piekrīto-
šās zemes vienības “Bābeļi VAS ceļš” un slēgt vienoša-
nos ar a/s “Latvijas Valsts meži”.

11. Slēgt vienošanās par nekustamā īpašuma “Bēr-
ziņi”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., nekustamā īpašuma 
pirkuma līguma pārslēgšanu ar trīs personām. 

12. Grozīt 23.01.2018. Vaiņodes novada pašvaldī-
bas saistošos noteikumus Nr. 3 “Par sociālas palīdzības 
pabalstiem Vaiņodes novadā”.

13. Grozīt 23.01.2018. Vaiņodes novada pašvaldī-
bas saistošos noteikumus Nr. 4 “Par pabalstiem Vaiņo-
des novadā”.

14. Piešķirt Vaiņodes novada pašvaldības līdzfi nan-
sējumu Vaiņodes Mūzikas skolas pedagogu algām.

15. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības budže-
ta plānu 2021. gadam.

16. Deleģēt Vaiņodes novada pašvaldības būvvaldes 
funkcijas Priekules novada pašvaldībai.

17. Mainīt  2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājuma pirmā ceturkšņa termiņu no 31.03.2021. uz 
31.05.2021. un otrā ceturkšņa termiņu no 15.05.2021. 
uz 30.06.2021. Trešā un ceturtā ceturkšņa nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājuma termiņus 2021. gadam at-
stāt nemainīgus.

18. Apstiprināt izstrādāto rīcības plānu Covid-19 sa-
slimšanas gadījumā SAC “Vaiņode”. Noteikt piemaksu 
100% apmērā pie mēnešalgas paaugstināta riska apstāk-
ļos aprūpē iesaistītajam SAC “Vaiņode” personālam par 
infi cēto klientu un šo klientu kontaktpersonu aprūpi.

19. Pagarināt līdz 2021. gada 15. maijam atļauju SIA 
“CTB Karjeri”, reģ. Nr. 42103036324, pašvaldības au-
toceļa A10 “Sanatorijas ceļš” aizsargjoslā grants karjera 
“Mazgranti” atsegšanas darbos noņemtās segkārtas un 
neizmantojamā slāņa uzglabāšanai novietotās  krautnēs, 
nepieļaujot ceļa stāvokļa pasliktināšanos. Līdz 2021. 
gada 15. maijam aizsargjoslā autoceļa A10 “Sanatorijas 
ceļš” novietoto krautni likvidēt.

20. Apstiprināt “Dokumentu aprites noteikumu Vai-
ņodes novada pašvaldībā” projektu. 

21. Grozīt 04.09.2020. aizņēmuma līgumu Nr. 
A2/1/20/621.

22. Piešķirt līdzfi nansējumu Liepājas Sporta skolai.
23. Apstiprināt nekustamā īpašuma Dīķu iela 4A, 

Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas 
izsoles protokolu.

24. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Sanatorija Vai-
ņode 8”–2, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas 
izsoles protokolu.

2021. gada 5. februārī Vaiņodes 
novada domes ārkārtas sēdē,
protokols Nr. 2, NOLEMJ: 

1. Atcelt Vaiņodes vidusskolā individuālās konsultā-
cijas klātienē līdz 2021. gada 19. februārim.

2. Saskaņot attālinātu izglītības procesu Vaiņodes 
pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” no 2021. gada 8. 
līdz 19. februārim.

3. Piešķirt attālināto mācību laikā pārtikas pakas 
Vaiņodes vidusskolas 1.–4. klases izglītojamiem.

4. Piešķirt attālināto mācību laikā PII “Zīlīte”  piec-
gadīgiem un sešgadīgiem grupu audzēkņiem no trūcī-
gām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm dā-
vanu karti 20 EUR (divdesmit eiro un 00 centi) vērtībā 
mēnesī pārtikas iegādei no pašvaldības budžeta. Dāvanu 
karti piešķir, ja mācības notiek attālināti vismaz divas 
nedēļas pēc kārtas. Ja mācības attālināti nenotiek pilnu 
mēnesi, dāvanu kartes vērtība jādala proporcionāli pil-
nām nedēļām, kad mācības ir notikušas attālināti. Paš-
valdība dāvanu kartes iegādājas  a/s “LPB” veikalos 
“Top!”. Dāvanu kartes izsniedz Vaiņodes novada paš-
valdības Sociālajā dienestā. Katram izglītojamam pie-
nākas 1 dāvanu karte mēnesī attālināto mācību gadījumā 
līdz 2020./2021. mācību gada beigām.

Vaiņodes novada pašvaldība 
informē, ka sakarā ar valstī 
izsludināto ārkārtas stāvokli Covid-19 
vīrusa izplatības un tā ierobežošanas 
dēļ ar 2021. gada 26. janvāra 
Vaiņodes novada domes lēmumu, 
prot. Nr.1, 17.p., tiks pārcelts 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājuma 1. ceturkšņa termiņš 
no 31.03.2021. uz 31.05.2021. 
un 2. ceturkšņa termiņš 
no 15.05.2021. uz 30.06.2021., 
3. un 4. ceturkšņa termiņi paliek 
nemainīgi. Kā arī atgādinām, ka 
iesakām par nekustamā īpašuma 
nodokli norēķināties, izmantojot 
bankas pārskaitījumu.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
TERMIŅA PĀRCELŠANU

Klasif. 
kods

IzDEVUMI pēc funkcionālajām kategorijām PLāNS (EUR)
08.000. Atpūta, kultūra, sports 64
09.000. Izglītība 39

KOPā 103
IzDEVUMI pēc ekonomiskajām kategorijām PLāNS(EUR)

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 
inventārs

103

KOPā 103
FINANSēŠANA
Naudas līdzekļi perioda sākumā 103

 
Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V.Jansons

VAIņODES NOVADA DOMES zIEDOJUMU 
UN DāVINāJUMU PLāNS 2021. GADAM

PAR zEMES NOMAS MAKSAS TERMIņU 
IzMAIņU 2021. GADā

Informējam, ka sakarā ar plānoto 
pašvaldības reformu 2021. gada jūlijā, 
pašvaldību apvienošanos un plānotajiem/
iespējamiem apvienotajiem zemes nomas 
nosacījumiem, var tikt mainīts nomas 
maksas lielums un bankas konti, uz kuriem 
tiek novirzītas nomas maksas, līdz ar to 2021. 
gadā nomas maksai ir noteikti 2 termiņi un 
tiks izsūtīti 2 rēķini. Pirmo rēķinu saņemsiet 
līdz 28.02.2021, kur nomas maksa tiks 
aprēķināta par pirmo pusgadu ar samaksas 
termiņu 30.06.2021, turpretī jūlijā vai augustā 
pēc apvienošanās saņemsiet otro rēķinu  
par otro pusgadu, kura samaksas termiņš 
būs  22.12.2021. 
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SKAIDROJUMA RAKSTS PAR 
VAIņODES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETU 2021. GADAM

Vaiņodes novads atrodas Kurzemē, tā sastāvā 
ietilpst Embūtes un Vaiņodes pagasti. Robežojas ar 
Priekules, Aizputes, Skrundas un Saldus novadiem. Ir 17 
km gara robeža ar Lietuvas republiku. Novada teritorija 
ir 34 396,2 ha (11 760,7 ha Embūtes pagastā un 18 972,8 
ha Vaiņodes pagastā). Novada administratīvais centrs ir 
Vaiņode. Vaiņodes novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā.

Vaiņodes pašvaldības iestādes:
l Vaiņodes vidusskola;
l pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”; Vaiņodes 

Mūzikas skola;
l Vaiņodes pagasta kultūras nams; Vaiņodes 

pagasta bibliotēka;
l Vaiņodes Tūrisma informācijas centrs; Embūtes 

pagasta bibliotēka;
l Embūtes pagasta pārvalde;
l sociālā atbalsta centrs “Vaiņode”;
l Embūtes Tūrisma informācijas centrs; Komunālās 

nodaļas birojs;
l bāriņtiesa;
l Vaiņodes novada Sociālais dienests.
Budžets ir novada domes finansiālās darbības 

pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā 
nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic 
ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar 
finansiālajām iespējām. Gadskārtējais pašvaldības 
budžets ir dokuments, kurš noformēts un apstiprināts 
kā Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr.3 “Vaiņodes novada pašvaldības budžeta plāns 
2021. gadam”.

Vaiņodes novada pašvaldības budžets 2021. gadam 
ir izstrādāts, ievērojot likumu “Par budžetu un finanšu 
vadību”, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par 
pašvaldībām”, Ministru kabineta noteikumus par budžetu 
ieņēmumu (MK not. Nr.1032), izdevumu (MK not. Nr.1031) 
klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām 
(MK not. Nr.934) kategorijām, kā arī budžetu finansēšanas 
klasifikāciju (MK not. Nr.875).

Vaiņodes novada pašvaldības budžets sastāv no 
pamatbudžeta. Tam ir trīs daļas – ieņēmumu, izdevumu 
un finansēšanas daļa. Pašvaldības budžeta periods ir 
gads, sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

IEņēMUMI
Vaiņodes novada domes PAMATBUDŽETA ieņēmumus 

3 290 916 EUR apmērā veido
l nodokļu ieņēmumi – 32,30% no ieņēmumu kopējā 

apjoma – ienākuma nodokļi, tas ir, iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 888 263 EUR, īpašuma nodokļi 155 641 EUR, dabas 
resursu nodoklis 19 245 EUR;

l nenodokļu ieņēmumi – 1,74% – ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības 1329 EUR valsts (pašvaldības) nodevas 
1404 EUR, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 
54 000 EUR un pārējie nenodokļu ieņēmumi 722 EUR;

l transfertu ieņēmumi – 52,18 % – lielāko daļu 
veido no valsts budžeta saņemtās mērķdotācijas 
izglītības funkciju nodrošināšanai (8 mēnešiem) – un 
dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, 
kopā valsts transferti 1 693 165 EUR un neliela daļa no 
pašvaldību budžetiem savstarpējo norēķinu kārtībā 
saņemti maksājumi par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 23 862 EUR;

l ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 13,78 % – 
453 285 EUR veido ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojuma 
izglītības iestādēs un sociālā atbalsta iestādē, ieņēmumi 
no īres un komunālajiem pakalpojumiem, klientu 
uzturēšanās sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, 
siltumenerģijas piegāde komersantiem un citi ieņēmumi 
par pārējiem pakalpojumiem.

IzDEVUMI
Vaiņodes novada domes PAMATBUDŽETA līdzekļu 

apjoms plānots ar likumu noteikto pašvaldības funkciju, 
uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Izdevumu 
segšana notiek no pašvaldības pamatbudžetā plānotiem 
ieņēmumiem 3 290 916 EUR un naudas līdzekļu un 
noguldījumu atlikuma 2021. gada 1. janvārī – 911 847 EUR. 
2021. gadā izdevumiem paredzēti 3 916 619 EUR, tai skaitā 
107 287 EUR aizņēmumu atmaksai un plānots arī līdzekļu 
atlikums uz pārskata perioda (gada) beigām – 355 803 
EUR. Izdevumi plānoti sadalījumā pa funkcionālajām un 
ekonomiskajām kategorijām atbilstoši normatīvajiem 
aktiem.

2021. gadā plānots īstenot šādus Eiropas Savienības 
politiku instrumentu finansētus projektus –

l ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” – Vaiņodes vidusskolā;

l ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” – Vaiņodes vidusskolā;

l ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” – Vaiņodes vidusskolā;

l ERAF projekts “Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes 
novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā 
noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un 
balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām”.

Vislielākie izdevumi plānoti šādu funkciju veikšanai:
l izglītībai – vidusskolai, mūzikas skolai un pirmsskolas 

izglītības iestādei – 30,08% jeb 1 178 215 EUR apmērā no 
kopapjoma,

l pašvaldības teritoriju un mājokļu uzturēšanai 
– Embūtes un Vaiņodes pagastu komunālajām 
saimniecībām, pašvaldības teritoriju labiekārtošanai – 
18,64% jeb 703 084 EUR,

l vispārējiem dienestiem, tai skaitā pašvaldības 
domes ēkas Vaiņodē un Embūtes pagasta pārvaldes 
uzturēšanas izdevumiem, Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra uzturēšanai – 13,01% jeb 
509 546 EUR,

l sociālajai aizsardzībai – Sociālā dienesta un Sociālā 
atbalsta centra uzturēšanai, kā arī sociālās palīdzības 
pabalstu izmaksām – 17,15% jeb 697 674 EUR,

l atpūtai, kultūrai, sportam (divām bibliotēkām un 
kultūras namiem) – 4,04% jeb 158 152 EUR,

l ekonomiskai darbībai – 12,34% jeb 483 270 EUR,
l sabiedriskai kārtībai, drošībai – 1% jeb 30 191 EUR,
l vides aizsardzībai – 1% jeb 22 200 EUR,
l aizņēmumu atmaksa – 2,74% jeb 107 287 EUR. 

Pašvaldībai ir kredītsaistības par 6 aizņēmumiem  
643 009 EUR apmērā. 2021. gadā jāatmaksā  
2012. gadā ņemtam aizņēmumam Eiropas Savienības 
KPFI projekta īstenošanai 62 236 EUR un 25 487 EUR 
2013. gadā ņemtam aizņēmumam ES KF projekta 
realizācijai, antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras 
izbūvei un rekonstrukcijai dabas parkā 2320 EUR un divu 
ielu rekonstrukcijai ņemto ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 
daļas 17 244 EUR.

Pēc ekonomiskām kategorijām izdevumi 
PAMATBUDŽETĀ plānoti:

l atlīdzībai – 58,83% jeb 2 304 214 EUR;
l precēm un pakalpojumiem – 24,17% jeb 

946 694 EUR;
l nodokļiem (PVN, valsts nodevas) – 1,17% jeb  

45 950 EUR;
l subsīdijām, dotācijām – 0,27% jeb 10 550 EUR;
l procentu izdevumi – 0,02% jeb 600 EUR;
l pamatkapitāla veidošanai – 7,39% jeb 289 630 EUR; 
l sociāliem pabalstiem – 4.30 % jeb 168 600 EUR;
l pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti – 1,1% 

jeb 43 094 EUR, 
l aizņēmumu atmaksa – 2,74% jeb 107 287 EUR.

FINANSēŠANA
Pašvaldības PAMATBUDŽETA finansēšanas avoti 

ir plānotie ieņēmumi 3290 EUR un naudas līdzekļu un 
noguldījumu atlikums 911 847 EUR plānojamā perioda 
sākumā. Plānots saņemt neizņemto aizņēmumu daļu no 
Valsts kases ERAF projekta “Uzņēmējdarbības attīstība 
Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un 
iedzīvotāju vajadzībām” īstenošanai 69 659 EUR apmērā. 
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās plānots 355 803 
EUR apmērā.

zIEDOJUMU UN DāVINāJUMU BUDŽETS
Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi veidojas 

no saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem pārskata 
gadā. 2021. gada budžetā ieņēmumi nav plānoti, 
savukārt izdevumos plānoti 103 EUR, izlietojot iepriekšējo 
pārskatu gadu līdzekļu atlikumu. Zemāk attēlotajā tabulā 
norādīts neizlietoto līdzekļu atlikums 2021. gada 1. janvārī.

Iestāde Summa, EUR
Embūtes TIC 64
Vaiņodes vidusskola 39
Kopā 103

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V.Jansons

Saistošie noteikumi parakstīti 01.02.2021.

Sakarā ar straujo  
Covid-19 vīrusa izplatību 
Vaiņodes novada dome aicina 
godprātīgi ievērot valstī 
noteiktos ierobežojumus

Sakarā ar straujo Covid-19 vīrusa izplatību 
Vaiņodes novadā Vaiņodes novada dome 
aicina godprātīgi ievērot valstī noteiktos 
ierobežojumus, jo tikai ar personīgo disciplīnu 
un atbildību ir iespējams novērst Covid-19 vīrusa 
izplatību un pasargāt savu ģimeni, draugus, 
kaimiņus, kolēģus un jebkuru mūsu novada 
iedzīvotāju no saslimšanas.

Aicinām iedzīvotājus nepieciešamības 
gadījumā meklēt un saņemt atbalstu, sazinoties 
ar Sociālo dienestu pa tālruni 28657503, 
63484915.

Sakarā ar Covid-19 pandēmijas izplatību lūdzam palīdzēt un  atsaukties 
iedzīvotājus darbam Vaiņodes novada sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”.UZMANĪBU! 28657503 63484915 Vaiņodes novada 

Sociālais dienests
PIETEIKTIES  
PA TāLRUNI:



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

Janvārī reģistrēti:
3 dzimšanas fakti

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no saltā dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

 3 miršanas fakti
(..)
Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.

Mirusi  Velta Vecvagare,
miris  Grigory Oleynik,
mirusi  Genovaita Glagovska.

Pirmklasniekiem 
katram savs 
sniegavīrs un 
LED (us) svečturi
Pagarinātajās ziemas 
brīvdienās, kurās beidzot 
bija ilgi gaidītais sniegs, 
klases audzinātāja 
Antra Rozentāle aizsūtīja 
saviem pirmklasniekiem 
izaicinājumu “Katram 
savs sniegavīrs!”. 
Gandrīz visi nekavējoties 
izaicinājumu pieņēma, 
un tapa visdažādākie 
sniegavīri, bet dienā,
kad bija lielais sals, 
Rūta (1. klase) uzaicināja 
klasesbiedrus veidot 
ledus svečturus un 
dekoriņus. 
Prieks par bērnu 
atsaucību un izdomu! 
(Skatīt vvskola.lv).

Vēlos atgādināt, ka no 2020. gada 1. janvāra visos 
mājokļos ir jābūt uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka 
jeb dūmu detektoriem. Autonomo ugunsgrēka 
detektoru lietošana, kā rāda pasaules pieredze, ir 
efektīvs risinājums, lai pasargātu mājokļa iemītnieku 
dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka briesmām, tāpēc Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)  aicina 
iedzīvotājus iegādāties un uzstādīt dūmu detektorus.

NEDAUDz STATISTIKAS
Analizējot VUGD statistiku par ugunsgrēkiem 

dzīvojamās ēkās, tika secināts, ka aptuveni puse 
ugunsgrēkos bojā gājušo miruši nevis no fi ziskiem 
apdegumiem, bet gan no saindēšanās ar toksiskiem 
produktiem, kas rodas, sadegot mājoklī esošajiem 
sadzīves priekšmetiem un mēbelēm. Turklāt lielākā 
daļa bojā gājušo nosmakuši dūmos vai sadeguši, 
atrodoties savās guļamistabās. Praktiskais risinājums, kā 
samazināt šāda veida bojā gājušo skaitu, ir dzīvojamo 
telpu aprīkošana ar tehniskām iekārtām, kas brīdinātu 
cilvēkus par izcēlušos ugunsnelaimi un tādējādi ļautu 
tiem paspēt pamest degošās telpas. Visefektīvākais 
tehniskais risinājums cilvēku aizsardzībai no uguns ir ierīkot 
dzīvoklī ugunsgrēka autonomo dūmu detektoru (reaģē 
uz dūmiem).

KAS IR UGUNSGRēKA 
AUTONOMAIS DETEKTORS?

Ugunsgrēka autonomais detektors ir neliela izmēra 
ierīce, kura patstāvīgi spēj konstatēt telpā izveidojušos 
ugunsgrēka faktorus (dūmu koncentrāciju, siltumu) un 
par to ar spalgu 80 dB skaņas signālu aptuveni pusstundu 
nepārtraukti brīdina mājokļa iemītniekus. Ugunsgrēka 
autonomais detektors darbojas no autonoma strāvas 
avota. Visbiežāk tā ir 9V “kronas” tipa baterija, kuru 
ievieto detektora korpusā. Saprotams, ka ugunsdzēšamo 
aparātu šī ierīce neaizvieto. Tās uzdevums nav dzēst, bet 
gan brīdināt par izcēlušos ugunsnelaimi. Par tālāko rīcību 
atkarībā no situācijas ir jāizlemj mājokļa iemītniekiem 
pašiem – apslāpēt liesmas pašu spēkiem vai nekavējoties 
pamest ugunsnelaimes skarto mājokli un  saukt palīgā 

ugunsdzēsējus. Gadījumos, kad mājoklī neviena nebūs, 
paliek cerība, ka ugunsgrēka autonomā detektora 
spalgo signālu izdzirdēs kaimiņi un izsauks ugunsdzēsējus. 
Jāatceras, ka ugunsgrēka autonomie detektori ir 
paredzēti lietošanai telpās. Uzstādīti ārā, tie gaidīto 
efektu nedos.

UGUNSGRēKA AUTONOMO 
DETEKTORU IzVIETOŠANA

Cik ugunsgrēka autonomo detektoru nepieciešams 
dzīvoklī? Ideāli būtu pa vienam uz katru telpu, kurā uzturas 
mājokļa iemītnieki un kurā tie veic kādus saimnieciskus 
darbus – proti, vietās, kur potenciāli iespējama 
ugunsgrēka izcelšanās. Pati minimālākā prasība – viens 
ugunsgrēka autonomais detektors uz dzīvokli.

Ugunsgrēka autonomā detektora uzstādīšana ir 
ļoti vienkārša. To var paveikt jebkurš, kas prot sienā vai 
griestos izurbt pāris nelielu caurumu, piestiprināt tiem ar 
ierīces komplektā ietilpstošo dībeļu un skrūvju palīdzību 
detektora korpusu. Lietošanas instrukcijā ražotājs visbiežāk 
norāda arī ieteicamās uzstādīšanas vietas.

Vispiemērotākā vieta detektoram būtu guļamistabas 
un gaiteņa griesti netālu no guļamistabas durvīm. Ja 
nevar detektoru uzstādīt griestos, tad to drīkst izvietot 
sienas augšdaļā tuvu griestiem, bet nedrīkst detektorus 
izvietot tieši griestu un sienas dobumā. Tas tādēļ, lai 
izcēlušās ugunsnelaimes gadījumā būtu iespējams 
pamodināt guļošos mājokļa iemītniekus. Savukārt citās 
telpās izvietotie detektori lieliski noderēs, lai brīdinātu 
mājiniekus par kādā konkrētā telpā notikušu aizdegšanos.

Uz skapja vai plauktā novietots dūmu detektors 
savas funkcijas pildīs ierobežotā apjomā. Jo dūmi ceļas 
augšup, griestu virzienā, tur koncentrējas un tikai pēc tam 
sāk piepildīt telpu virzienā uz leju. Tāpēc šajā gadījumā 
detektors dūmus sajutīs kādu brīdi vēlāk, nekā pie 
griestiem novietotais. Taču, kā zināms, uguns izplatās ļoti 
ātri, un bieži vien pat šim īsajam novēlošanās brīdim var 
būt izšķiroša nozīme mājokļa iemītnieku spējai apdzēst 
liesmas vai arī paspēt atstāt degošās telpas.

Viensētas dzīvojamā  mājā un atsevišķi izvietotās 
saimniecības ēkās uzstādāmajiem detektoriem 

jānodrošina, lai to ugunsgrēka trauksmes skaņas signāls 
būtu dzirdams tajās telpās, kurās pārsvarā uzturas vai guļ 
mājas iemītnieki. Ar vienkāršiem, veikalā nopērkamiem 
detektoriem vien šo uzdevumu neatrisināt. Vislabākais 
risinājums būtu ierīkot automātisko ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes signalizācijas sistēmu.  Tās konstruktīvā 
īpatnība ir tāda, ka, nostrādājot vienam detektoram, 
automātiski tiek nodots signāls uz vadības pulti un tālāk 
signāls aktivizē trauksmes signāldevējus, kas uzstādīti kopā 
ar visiem detektoriem. Tādu sistēmu  ierīkošanai VUGD 
iesaka vērsties pie specializētu ugunsdrošības aprīkojuma 
fi rmu speciālistiem.

UGUNSGRēKA AUTONOMO
DETEKTORU APKOPE

Uzstādītā detektora tehniskā apkope ir vienkārša. 
Nepieciešama vien savlaicīga barošanas elementa – 
baterijas – nomaiņa, detektoru darbības pārbaude un 
putekļu noslaucīšana lietošanas instrukcijā norādītajā 
kārtībā. Šos darbus sekmīgi var paveikt jebkurš. 
Jauna baterija kalpo aptuveni 2 gadus. Detektora 
korpusā ir baterijas jaudas automātiskā kontrole, 
kura laikus brīdinās ar skaņas signālu par baterijas 
nomaiņas nepieciešamību. Laiku pa laikam detektors 
ir jāpārbauda. To dara instrukcijā noteiktajā kārtībā. 
Visbiežāk – nospiežot kontroles (testa) pogu, pēc kā 
jāatskan spalgam skaņas signālam. Ja signāls skan 
– detektors ir darbspējīgs. Šādu pārbaudi ieteicams 
veikt reizi mēnesī. Cigareti vai kādu citu dūmu avotu 
pārbaudei gan nevajadzētu izmantot tā iemesla dēļ, 
ka  darbspējīgs detektors, atpazīstot dūmus, turpinās dot 
nepārtrauktu spalgu skaņas signālu aptuveni 
30 minūtes, proti, tā konstrukcijā paredzēto brīdinošā 
signāla padošanas laiku. Ja tā ir noticis, tad detektoru 
var “apklusināt”, uz īsu brīdi atvienojot bateriju.

 
Sagatavoja Vaiņodes novada darba aizsardzības un 

ugunsdrošības speciālists
Oskars Jēkabsons,

informācija no  www.vugd.gov.lv,
Ministru kabineta noteikumi Nr. 238

ATGĀDINĀJUMS 
PAR DŪMU DETEKTORIEM

3    LAULĪBAS,
16  DzIMŠANAS FAKTI,
42  MIRŠANAS FAKTI.

2020. gadā 
Vaiņodes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
tika reģistrētas:

Sveicam
vecākus 
ar dēliņa 
Artūra 

piedzimšanu!


