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Ziemas-
svētki ir laiks, kad 
neviens nav jāpārliecina da-
rīt labu, un mēs svētku sajūtu centā-
mies nodot arī citiem. 12. klase un audzinātāja 
Anda Žvagule saposa svētkiem eglīti skolas pagalmā. 
Pirmajā Adventē skolas vestibilu greznoja ar lielo Ad-
ventes vainagu, kurā katru nedēļu dega pa vienai sve-
cei vairāk. Mājturības stundās bērni un skolotāja Elita 
Ozola darināja sniegpārsliņas, kuras “puteņoja” klašu 
logos, bet, atsaucoties kultūras nama vadītājas Sarmī-
tes Volkovas aicinājumam, šogad novada Ziemassvētku 
egles rotāja 5.–12. klases skolēnu darināti, izzāģēti un 
nokrāsoti, rotājumi – 29 iemīļotu pasaku varoņi (skolo-
tāji Elita Ozola un Raivo Bērziņš).

8. klases meitenes Diāna, Loreta, Vika, Alisa kļuva par 
Rūķiem bērnudārza “Zīlīte” Ziemassvētku sarīkojumā, bet 

visa 8. 
klase un 

audzinātāja 
Iveta Mame ie-

priecināja seniorus 
Vaiņodes sociālā atbal-

sta centrā. Bija neliels kon-
certs un “vitamīni burciņā” 

– dzērveņu biezenis (par rudenī 
salasītajiem un pārstrādei nodotajiem āboliem). 11. klase 
cepa piparkūkas un iepriecināja skolotājus pensionārus. 

20. decembra pievakarē Ziemassvētku gaidīšanas sa-
rīkojumā 1.–4. klašu skolēniem par Rūķiem kļuva Enija, 
Monta, Viktorija, Fah, Laima (11. klase) un Alise, Leina, 
Anna, Linda (10. klase), mācīja bērniem un Ziemassvētku 
vecītim rotaļas un dejas. Kopā pavadītais laiks, kopābūša-
na, sarunas un smiekli bija abpusējs gandarījums “mazu 
brīdi pirms” ziemas siltākajiem un gaišākajiem svētkiem.

Māra Tamuža

Mazu brīdi pirms...

21. decembrī, skolas Ziemassvēt-
ku ieskaņas vakarā, laukā zvaigznes 
spēlējās ar sniegpārslām, bet sporta 
halle mirdzēja spožās ugunīs (svētku 
koncertam to saposa 11. klases mei-

tenes, klases audzinātāja Ārija Čer-
ņavska, piepalīdzot 12. un 10. klases 
puišiem). Šogad koncerta programmu 
veidoja visu pašdarbības kolektīvu 
priekšnesumi, skolotājas Inga Prūse, 

Baiba Leite, Maira Strēle, Baiba Au-
guste, Guna Satovska. Liels paldies 
koncertmeistarei Agnesei Ķempei un 
skaņu meistaram Jurim Volkovam. 

Māra Tamuža

Ziemassvētku ieskaņas koncerts 
“Šai naktī zvaigznes snieg”
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8. decembrī Bakūzes muižā pulcējās daudzi visu paaudžu esošie un 
bijušie embūtnieki un viesi, lai piedalītos Vaiņodes novada pašvaldības 
finansētā projekta “Reiz bija…” noslēguma pasākumā, kura laikā tika 
rādīta izveidotā Embūtes pagasta karte ar tajā atzīmētajām apdzīvota-
jām un zudušajām mājām. 

 Kartes veidotāja  ir skolotāja Ruta Barute, kurai sen bijusi iecere apzināt 
visas esošās un bijušās pagasta mājas. Pieaicinot palīgā citas seniores, tas 
arī paveikts. Kartei pamatā mūsdienu teritoriālais dalījums. Atzīmētas 48 
pašlaik apdzīvotās un 180 zudušās mājas; daudzdzīvokļu mājas un indivi-
duālā Vībiņu centra apbūve kartē nav iekļauta. Pavisam pašreizējā Embūtes 
pagasta teritorijā reiz bijušas 9 muižas, 3 pusmuižas, 11 krogi, 2 baznīcas, 2 
ķieģeļu cepļi, 1 kaļķu ceplis, 5 dzirnavas, 2 aptiekas, 1 doktorāts, 1 nabag-
māja, 4 veikali, 4 pienotavas, pasts, 2 skolas. Projektā aktīvi iesaistījās Ilga 
Sīle, Aina Grēbere, Zenta Vanaga, Velta Auguste, Valda Mame, ar materiā-
liem un fotogrāfijām no sava arhīva dalījās arī Miķelsonu ģimene, fotogrāfi-
jas apstrādāja Oskars Zvejs, visu koordinēja Indra Fjodorova un noformēja 
Daiga Tihomirova. Uzteicama kundžu, no kurām vairākas jau devītajā gadu 
desmitā, rūpība un neatlaidība, piecus mēnešus regulāri strādājot, kārtojot 
fotogrāfijas, pierakstot atmiņas par p.s. “Embūte” un pienotavu. Darba gaitā 
sākuši krāties daudzi materiāli, tāpēc nolemts apkopot visu savākto. 

Klātesošajiem bija iespēja aplūkot senās fotogrāfijas un savāktos mate-
riālus, kas ir vairāku gadu desmitu novadpētniecības darba rezultāts. Biezās 
mapēs tematiski apkopoti dažādi materiāli par Embūti un tās apkārtni: iz-
raksti no arhīviem, fotogrāfijas, publikācijas dažādu laiku preses izdevumos, 
zinātniski un populārzinātniski raksti, dažādu enciklopēdiju ziņas, daļa no 
Embūtes skolas novadpētniecības materiāliem, atmiņu stāstījumi u.c. Inte-
resentiem iespējams ar embūtnieču veikumu iepazīties Embūtes bibliotēkā, 
pāršķirstot mapes par seniem laikiem, muižu laikiem, Latvijas laiku (1918–
1940), padomju laiku, mūsdienām (1990–…), kā arī palasīt par pagasta ļau-
dīm laikrakstos. 

Par savu grāmatas “Reiz Embūtē un tās apkārtnē” tapšanu pastāstīja 
autore Mārīte Ramša, kura strādājusi par referenti Dabas aizsardzības pār-
valdē un paralēli šim darbam vadījusi arī ekskursijas. Tā pamazām sakrāju-
šies materiāli ne tikai par Embūtes dabu, bet arī vēsturi un mājām, kas nu 
apkopoti grāmatā. 

“Vēstule Embūtei” – tā sauc Aijas Bley un Elvitas Rukas 2006. gadā 
uzņemto filmu, kurā mēģināts apvienot Embūtes leģendu par Induli un Āriju 
un mūsdienu cilvēku dzīves atainojumu. Pasākuma apmeklētāji filmu skatī-
jās ar lielu interesi, jo arī tur redzamais nu jau ir vēsture. 

Projekta dalībnieces bija sagatavojušas arī īsus konkursus par Embūtes 
pagastu un senajiem vārdiem. Prezentācijās bija skatāmas gleznainās Em-
būtes ainavas visos gadalaikos. Daudzi klātesošie pirmo reizi dzirdēja Vai-
ņodes novada himnu “Kur zeme mana”, kur skaisti vārdi veltīti arī Embūtei. 

To, ka darbs nav bijis velts un šāda emocionāli piepildīta pēcpusdiena ir 
vajadzīga, apliecina kuplais apmeklētāju skaits un tas, ka cilvēki vēl ilgi gri-
bēja dalīties atmiņās, pasēdēt un parunāties. Novadpētniecības darbs nekad 
nevar būt pabeigts – daudz kas vēl precizējams, papildināms, turpināms. Tas 
ir pamats, lai turpmāk balto laukumu Embūtes pagātnē kļūtu mazāk. 

Jaunajā gadā projekta dalībniecēm jāvēl laba veselība un spēks darbu 
turpināt. Ceram satikties vēl kādā Embūtei veltītā tematiskā pēcpusdienā.

 Ineta Jurķe-Miķelsone

“Reiz bija…” – 
paliekošs darbs par Embūti

Citāda veselības mācības stunda
Kopš 1988. gada 1. decembra pasaulē ik gadu tiek atzīmēta Pasaules 

AIDS diena, kuras laikā visā pasaulē norisinās izglītojoši pasākumi un akci-
jas. To mērķis ir informēt sabiedrību par HIV/AIDS izplatību un profilakses 
iespējām, kā arī pievērst uzmanību HIV/AIDS problēmas nopietnībai. 

Atzīmējot Pasaules AIDS dienu, mūsu skolā 5. decembrī veselības mā-
cības stundas 8. – 12. klasēs vadīja Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta 
Atkarību profilakses centra sociālā pedagoģe Dzintra Pole un medmāsa Ok-
sana Poļakova. Skolēni sarunās ar speciālistēm uzzināja vairāk par AIDS un 
HIV, noskaidroja sabiedrībā izplatītos mītus par inficēšanos ar HIV un kā 
sevi pasargāt, kas ir eksprestests, kā izturēties pret HIV slimniekiem, kādas 
ir tiesības un pienākumi inficētajiem ar HIV, izspēlēja spēles par inficēšanos 
un neinficēšanās veidiem. 



2 VAIŅODES NOVADA VĒSTIS

DOMES ZIŅAS
Vaiņodes novada dome 
2018. gada 27. novembrī sēdē 
(protokols Nr.16) NOLĒMA:

1. Apstiprināt nomas tiesību 
izsoles noteikumu projektu 
zemes vienībai “Klintis”, kadastra 
apzīmējums 6492 001 0035, 3,5 ha 
platībā.

Izsludināt pieteikšanos uz 
nomas tiesību 26.11.2018. – 
11.12.2018. līdz plkst. 15.00.

Izsoles sākuma cena par 1 ha 
8,47 EUR gadā (bez PVN), nomas 
maksai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis.

Nomas tiesību izsoles solis 10,00 
EUR (bez PVN).

Zemes nomas līguma termiņš 
5 gadi.

Dalības maksa par 
piedalīšanos izsolē 10,00 EUR.

Izsole notika Vaiņodes 
novada pašvaldības domes 
telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 
12.12.2018. plkst. 10.00. 

2. Apstiprināt nomas tiesību 
izsoles noteikumu projektu 
zemes vienībai “Svīres”, kadastra 
apzīmējums 6492 001 0126, 2,2 ha 
platībā.

Izsludināt pieteikšanos uz 
nomas tiesību izsoli 26.11.2018. – 
11.12.2018. līdz plkst. 15.00. Izsoles 
sākuma cena par 1 ha  12,82 EUR 
gadā (bez PVN), nomas maksai 
pievienojams pievienotās vērtības 
nodoklis. Nomas tiesību izsoles solis 
10,00 EUR (bez PVN).

Zemes nomas līguma termiņš 
5 gadi.

Dalības maksa par 
piedalīšanos izsolē 10,00 EUR.

Izsole notika Vaiņodes 
novada pašvaldības domes 
telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 
12.12.2018. plkst. 10.00. 

3. Pagarināt zemes nomas 
līgumus ar četrām personām.

4. Lauzt īres līgumu.
5. Piešķirt īres tiesības uz dzīvokli 

3. personām.
6. Atdalīt no zemes vienības 

75,17 ha platībā zemes vienību 
34,30 ha platībā.

Atdalītajai zemes vienībai 34,30 
ha platībā, piešķirt nosaukumu un 
noteikt zemes lietošanas mērķi: 
mežsaimniecība, NĪLM:0201.

Atlikušajai zemes vienībai 
apmēram 40,87 ha platībā 
saglabāt nosaukumu un saglabāt 
zemes lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, 
NĪLM:0101. 

Apstiprināt sertificēta zemes 
ierīkotāja iesniegto zemes ierīcības 
projektu.

7. Zemes vienībai mainīt zemes 
lietošanas mērķi uz individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zemi.

8. Atcelt 2018. gada 23. 
oktobra Vaiņodes novada domes 
sēdes lēmumu, protokols Nr. 15., 
4.3.p., “Par zemes nomas līguma 
pagarināšanu”.

9. Zemes vienībai ar kad. apz. 
25,5 ha platībā un uz tās esošajām 
ēkām piešķirt adresi.

10. Atzīt, ka pašvaldību funkciju 
pildīšanai nav nepieciešams 
nekustamais īpašums “Gravas” 
ar kad. Nr. 6454 003 0091, 
zemesgabals ar kad. apz. 6454 003 
0091, 31,85 ha platībā, Embūtes 
pag., Vaiņodes nov.

11. Atzīt, ka pašvaldību funkciju 
pildīšanai nav nepieciešams 
nekustamais īpašums “Kazbara 
Dīķis” ar kad. Nr. 6492 004 0156, 
zemesgabals ar kad. apz. 6492 004 
0138, 8,69 ha platībā.

12. Noteikt, ka Vaiņodes 
novada pašvaldībai piederošais 
dzīvokļa īpašums ir kopīpašuma 
150/1000 domājamā daļa no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās platības.  
Atzīt, ka pašvaldību funkciju 
pildīšanai nav nepieciešams 
nekustamais īpašums ar kopējo 
platību 71,20 m².

Uzdot Vaiņodes novada 
pašvaldības nekustamā 
īpašuma speciālistam Vaiņodes 
novada pašvaldības vārdā 

organizēt minētā nekustamā 
īpašuma ierakstīšanu 
zemesgrāmatā un novērtēšanu 
atbilstoši “Standartizācijas 
likumā” paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 
vērtēšanas standartiem.

13. Uzsākt nekustamā īpašuma 
2,19 ha platībā Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., atsavināšanas 
procedūru.

Uzdot nekustamo īpašumu 
speciālistam veikt novērtējumu 
atbilstoši “Standartizācijas likumā” 
paredzētajai kārtībai.

14. Slēgt ar 01.12.2018. 
decembri zemes nomas līgumu ar 
personu.

15. Apstiprināt 14.11.2018. 
Vaiņodes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Personīgās 
palīgsaimniecības Jaunmājas”, 
kad. apz. 6492 004 0152, 3,65 
ha platībā, nomas tiesību izsoles 
protokolu. 

Slēgt nomas līgumu ar SIA 
“CTB Karjeri”, reģ. Nr. 42103036324, 
par zemes gabalu “Personīgās 
palīgsaimniecības Jaunmājas”, 
kad. apz. 6492 004 0152, 3,65 ha 
platībā, par nosolīto summu 261,25 
(divi simti sešdesmit viens euro 25 
centi) par 1 ha gadā, summai 
pievienojams pievienotās vērtības 
nodoklis (PVN).

Nomas līguma termiņš līdz 
2023. gada 30. novembrim.

16. Apstiprināt 14.11.2018. 
Vaiņodes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Personīgās 
palīgsaimniecības Jaunmājas”, 
kad. apz. 6492 004 0132, 5,0 ha 
platībā, nomas tiesību izsoles 
protokolu. 

Slēgt nomas līgumu ar SIA 
“CTB Karjeri”, reģ. Nr. 42103036324, 
par zemes gabalu “Personīgās 
palīgsaimniecības Jaunmājas”, 
kad. apz. 6492 004 0132, 5,0 ha 
platībā, par nosolīto summu 231,25 
(divi simti trīsdesmit viens euro 25 
centi) par 1 ha gadā, summai 
pievienojams pievienotās vērtības 
nodoklis (PVN.)

Nomas līguma termiņš līdz 
2022. gada 31. janvārim.

17. Atbalstīt nodibinājumu 
„Fonds Sibīrijas bērni“, Nr. 
40008057169,  pārskaitot 50,00 
EUR (piecdesmit euro 00 
centi) nodibinājuma norēķinu 
kontā A/S SEB Banka, Konts: 
LV47UNLA0002058469357, no 
pašvaldības pamata budžeta.

18. Apstiprināt noteikumu 
“Par Vaiņodes novada 
pašvaldības budžeta izstrādāšanu, 
apstiprināšanu, izpildi un kontroli” 
projektu.

Noteikumi stājas spēkā ar 
2018. gada 1. decembri.

19. Izdarīt 2018. gada 
23. oktobra Vaiņodes novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr.7 “Vaiņodes novada 
pašvaldības nolikums” grozījumus.

20. Noteikt vienas Ziemassvētku 
paciņas cenu 4,00 EUR (četri euro 
00 centu) bērniem, kas deklarēti 
Vaiņodes novadā un kas apgūst 
izglītību Vaiņodes novada izglītības 
iestādēs PII “Zīlīte” un Vaiņodes 
vidusskolā.

Apmaksu veikt no pašvaldības  
pamatbudžeta.

21. Piešķirt vienreizēju sociālo 
pabalstu Vaiņodes novada 
administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušiem, 
pašvaldībai parādā neesošiem:

nestrādājošiem pensionāriem 
–10,00 EUR (desmit euro 00 centi) 
uz personu;

daudzbērnu ģimenēm (trīs un 
vairāk bērni, tai skaitā bērni līdz 
24 gadiem, kuri turpina mācību 
procesu un nestrādā algotu 
darbu) – par katru bērnu 10,00 EUR 
(desmit euro 00 centi);

nestrādājošiem invalīdiem 
10,00 EUR (desmit euro 00 centi)  uz 
personu.

Pabalsts vienai personai 
saņemams par vienu no 17.2.1. 
punktā minēto kategoriju.

Pabalstu nesaņem personas, 
kurām pašvaldība līdzfinansē 
uzturēšanās maksu sociālā 
atbalsta centrā “Vaiņode”. 

Pabalstus sākt izmaksāt no 
20.12.2018.

22. Dāvināt katrai Vaiņodes 
novada administratīvajā 
teritorijā deklarētai ģimenei, 
mājsaimniecībai novada 
kalendāru 2019. gadam.

23. Apstiprināt Vaiņodes 
novada pašvaldības autoceļu 
uzturēšanas klases 2018./2019. 
gada ziemas sezonai.

24. Piešķirt īres tiesības uz 
dzīvokli.

 Apstiprināt ar 28.11.2018. 
Jolantu Kauliņu par pedagoģiski 
medicīniskās komisijas vadītāju.

26.  Piešķirt divām personām 
īres tiesības uz dzīvokli.

27. Piešķirt Vaiņodes novada 
domes priekšsēdētājam 
VISVALDIM JANSONAM ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu divas 
kalendārās nedēļas, neieskaitot 
svētku dienas, no 2018. gada 
28. novembra līdz 2018. gada 11. 
decembrim (ieskaitot), izmaksājot 
atvaļinājuma pabalstu 30% 
apmērā no mēnešalgas.

Domes priekšsēdētāja 
Visvalža Jansona atvaļinājuma 
laikā domes priekšsēdētāja 
pienākumus veikt Vaiņodes 
novada domes priekšsēdētāja 
vietniekam OĻEGAM JURJEVAM, 
saņemot piemaksu 30% apmērā 
no mēnešalgas.

28. Atcelt Vaiņodes novada 
domes 2018. gada 23. oktobra 
sēdes lēmumu “Par vecāku 
līdzfinansējumu braucienam uz 
peldēšanas apmācībām”.

29. Iesniegt darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt privāto 
investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību 
attīstības programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz 
vietējo uzņēmēju vajadzībām” 
projektu “Uzņēmējdarbības 
attīstība Vaiņodes novadā, 
atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmā noteiktajai teritorijas 
ekonomiskajai specializācijai un 
balstoties uz vietējo uzņēmēju un 
iedzīvotāju  vajadzībām”.

Vaiņodes novada dome 
2018. gada 18. decembra sēdē 
(protokols Nr.17) NOLĒMA:  

1. Pagarināt zemes nomas 
līgumu ar divām personām.

2. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma “Gravas”, kas atrodas 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., 
kadastra numurs 6454 003 0091, 
izsoles noteikumu projektu.

Noteikt izsoles datumu 
2019. gada 14. februārī, plkst. 11.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena: 95 400 EUR 
(deviņdesmit pieci tūkstoši četri 
simti eiro).

Izsoles solis: 954,00 EUR (deviņi 
simti piecdesmit četri eiro un 00 
centi).

Noteikt dalības maksu: 50,00 
EUR (piecdesmit eiro un 00 centi).

Noteikt nodrošinājuma naudu 
10% apmērā no sākumcenas, t.i., 
9540,00 EUR (deviņi tūkstoši pieci 
simti četrdesmit eiro un 00 centi).

3. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma “Kazbara dīķis”, kas 
atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., kadastra numurs 6492 004 
0156, izsoles noteikumu projektu.

Noteikt izsoles datumu 
2019. gada 14. februārī, plkst. 
12.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena: 26 300 EUR 
(divdesmit seši tūkstoši trīs simti eiro).

Izsoles solis: 263,00 EUR (divi 
simti sešdesmit trīs eiro un 00 centi).

Noteikt dalības maksu: 50,00 

EUR (piecdesmit eiro un 00 centi).
Noteikt nodrošinājuma naudu 

10% apmērā no sākumcenas, t.i., 
2630,00 EUR (divi tūkstoši seši simti 
trīsdesmit eiro un 00 centi).

4. Atzīt, ka pašvaldību funkciju 
pildīšanai nav nepieciešams 
nekustamais īpašums Dīķu iela 
4A, ar kad. Nr. 6492 006 0153, 
zemesgabala ar kad. apz. 6492 
006 0153, 0,103 ha platībā, uz kura 
atrodas vienstāvu četrdzīvokļu 
dzīvojamā ēka. ar kad .apz. 6492 
006 0153 001, Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov.

5. Uzsākt nekustamā īpašuma 
0,3 ha platībā, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
atsavināšanas procedūru.

6. Lauzt īres līgumus ar trīs 
personām.

7.  Piešķirt  četrām personām 
īres tiesības uz dzīvokli.

8. Ar 2019. gada 1. janvāri veikt 
apmaksu divu Vaiņodes novadā 
deklarēto bērnu uzturēšanai SOS 
Bērnu ciematā un Jauniešu mājā 
400,00 EUR (četri simti eiro 00 centi) 
mēnesī par vienu bērnu.

9. Izdot Vaiņodes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 9 “Par dzīvokļa pabalstu 
bārenim un bērnam, kurš 
palicis bez vecāku gādības”. 
Saistošie noteikumi nosūtāmi 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai trīs darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas. Pēc 
saskaņošanas ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju 
saistošie noteikumi publicējami 
bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Vaiņodes Novada 
Vēstis”.

10.  Precizēt 23.01.2018  
Vaiņodes novada pašvaldības 
saistošos noteikumus Nr. 3 “Par 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Vaiņodes novadā”. 

Pēc saskaņošanas ar Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju saistošie 
noteikumi publicējami bezmaksas 
informatīvajā izdevumā “Vaiņodes 
novada vēstis”.

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likumā “Par pašvaldībām” 
45.pantā noteiktā kārtībā.

11. Neizlietoto līdzekļu atlikumu 
30718,29 EUR apmērā novirzīt no 
Speclīdzekļu budžeta aizņēmuma 
atmaksai 2018. gadā.

12. Apstiprināt grozījumus 
nolikumā “Par Vaiņodes novada 
pašvaldības apbalvojumiem”. 
Grozījumi stājas spēkā ar 2019. 
gada 1. janvāri.

13. Apstiprināt 12.12.2018. 
Vaiņodes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Svīres” 2,2 
ha platībā nomas tiesību izsoles 
protokolu. 

Slēgt nomas līgumu ar SIA 
“UNICENTRS”, reģ. Nr. 42103025551, 
par nosolīto summu 22,82 
(divdesmit divi eiro, 82 centi) par 
1 ha gadā, summai pievienojams 
pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN).

Nomas līguma termiņš līdz 
2023. gada 31. decembrim.

14. Apstiprināt 12.12.2018. 
Vaiņodes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Klintis” 3,5 
ha platībā nomas tiesību izsoles 
protokolu. 

Slēgt nomas līgumu ar ZS 
“Kalni”, reģ. Nr. 42101024941, 
par nosolīto summu 18,47 
(astoņpadsmit eiro, 47 centi) par 
1 ha gadā, summai pievienojams 
pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN). Nomas līguma termiņš līdz 
2023. gada 31. decembrim.

15. Apstiprināt Vaiņodes 
vidusskolas nolikumu ar 18.12.2018. 
Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt 
par spēku zaudējušu Vaiņodes 
vidusskolas nolikumu, kas 
apstiprināts 2013. gada 3. oktobrī. 

16. Apstiprināt Vaiņodes 
novada domes arhīva nolikumu.

17. Apstiprināt Vaiņodes 
novada domes arhīva ekspertu 
komisijas nolikumu.

Apstiprināt nekustamā 
īpašuma “Dzirnavnieki”, kadastra 
Nr. 6492 007 0035, Vaiņodes 
pagastā, Vaiņodes novadā, 
lokālplānojuma redakciju un 
izdot tā grafiskās daļas karti 
“Teritorijas funkcionālais zonējums” 
un teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumus kā 
Vaiņodes novada domes 
18.12.2018. saistošos noteikumus 
Nr.10.  Nekustamā īpašuma 
“Dzirnavnieki”, Vaiņodes pagastā, 
Vaiņodes novadā, izmantošanas 
un apbūves saistošie noteikumi”.

19.  Pagarināt atļauju SIA “CTB 
Karjeri”, reģ. Nr. 42103036324, 
pašvaldības autoceļa A10 
“Sanatorijas ceļš” aizsargjoslā 
grants karjera “Mazgranti” 
atsegšanas darbos noņemtās 
segkārtas un neizmantojamā 
slāņa uzglabāšanai novietotās 
krautnēs, nepieļaujot ceļa stāvokļa 
pasliktināšanos.

Līdz 2019. gada 1. novembrim 
aizsargjoslā autoceļa A10 
“Sanatorijas ceļš” novietoto krautni 
likvidēt.

20. Atļaut personai deklarēt 
dzīvesvietu.

21. Apstiprināt Vaiņodes 
novada pašvaldības Informācijas 
sistēmas darbības atjaunošanas 
plānu.

22. Apstiprināt Vaiņodes 
novada pašvaldības Informācijas 
sistēmas drošības noteikumus.

23.  Apstiprināt Vaiņodes 
novada pašvaldības Informācijas 
sistēmas drošības politiku.

24. Apstiprināt Vaiņodes 
novada pašvaldības Informācijas 
sistēmas drošības riska pārvaldības 
plānu.

25. Apstiprināt Vaiņodes 
novada pašvaldības Informācijas 
sistēmas lietošanas noteikumus.

26. Apstiprināt Vaiņodes 
novada pašvaldības datu 
aizsardzības noteikumus.

26. Ar 19.12.2018. apstiprināt 
Vaiņodes novada pašvaldības 
sīkdatņu politiku.

27. Atcelt 2018. gada 27. 
novembra Vaiņodes novada 
domes sēdes lēmumu, protokols 
Nr. 16., 12.p., “Par Vaiņodes 
novada pašvaldības neapbūvēta 
zemes gabala “Personīgās 
palīgsaimniecības Jaunmājas”, 
kad. apz. 6492 004 0152, 3.65 ha, 
nomas tiesību izsoles protokola 
apstiprināšanu”.

Slēgt zemes nomas līgumu 
ar personu par zemes gabalu 
“Personīgās palīgsaimniecības 
Jaunmājas” kad. apz. 6492 004 
0152, 3,65 ha platībā, par nosolīto 
summu 251,25 (divi simti piecdesmit 
viens eiro, 25 centi) par 1 ha gadā, 
summai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis (PVN).

Nomas līguma termiņš līdz 
2023. gada 31. novembrim.

28. Atcelt 2018. gada 27. 
novembra Vaiņodes novada 
domes sēdes lēmumu, protokols 
Nr. 16., 13.p., “Par Vaiņodes 
novada pašvaldības neapbūvēta 
zemes gabala “Personīgās 
palīgsaimniecības Jaunmājas”, 
kad. apz. 6492 004 0132, 5,0 ha, 
nomas tiesību izsoles protokola 
apstiprināšanu”.

Slēgt zemes nomas līgumu 
ar personu par zemes gabalu 
“Personīgās palīgsaimniecības 
Jaunmājas” kad. apz. 6492 004 
0132, 5.0 ha platībā, par nosolīto 
summu 221,25 (divi simti divdesmit 
viens eiro, 25 centi) par 1 ha gadā, 
summai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis (PVN.)

Nomas līguma termiņš līdz 
2022. gada 31. janvārim.

29. Apstiprināt grozījumus 
noteikumos “Par Vaiņodes novada 
pašvaldības budžeta izstrādāšanu, 
apstiprināšanu, izpildi un kontroli”.

Visos noteikumos aizstāt vārdu 
salikumu “galvenais grāmatvedis” 
ar vārdu “ekonomists”. Noteikumi 
stājas spēkā ar 2018. gada 19. 
decembri. 



3VAIŅODES NOVADA VĒSTIS

APSTIPRINĀTS:
ar Vaiņodes novada domes

2018.gada 27.novembrī
sēdes lēmumu (prot.Nr.16, 16.p.) 

Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8

“Grozījumi Vaiņodes novada pašvaldības 2018.gada 23.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.7 “Vaiņodes novada pašvaldības nolikums””

Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu.

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA 
APSTIPRINĀŠANU UN  

SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU
Vaiņodes novada dome 18.12.2018. sēdē (protokola Nr.17, punkts 

Nr. 17) pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma “Dzirnavnieki”, 
Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, (kadastra apzīmējums 
64920070035) lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu 
Nr.10 “Nekustamā īpašuma “Dzirnavnieki”, Vaiņodes pagastā, 
Vaiņodes novadā, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” 
izdošanu.

Ar saistošajiem noteikumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem 
var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.
geolatvija.lv un www.vainode.lv sadaļā “Dome” – “Plānošanas 
dokumenti”.

APSTIPRINĀTS:
Ar 2018.gada 18.decembrī

Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdes
lēmumu (protokols Nr.17, 10. p.)

      

Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11

“Grozījumi 2018.gada 23.janvāra  
saistošajos noteikumos Nr.2

“Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un 
speciālo līdzekļu budžeta plāns 2018.gadam””

Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada domes 23.01.2018.
saistošajos noteikumos Nr. 2 un izteikt to šādā redakcijā:

      

Vaiņodes novada domes konsolidētais
SPECIĀLO LĪDZEKĻU BUDŽETA PLĀNS  

2018.gadam
grozījumi (3)     

Klasif.      
kods 

IEŅĒMUMI PLĀNS 
(EUR)

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 25000
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 100
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 121695

KOPĀ 146795

Klasif.      
kods 

IZDEVUMI pēc funkcionālajām kategorijām PLĀNS 
(EUR)

04.000. Ekonomiskā darbība 665235
05.000. Vides aizsardzība 52500

KOPĀ 717735

Klasif.     
kods 

IZDEVUMI pēc ekonomiskajām kategorijām PLĀNS 
(EUR)

2200 Pakalpojumi 25050
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, inventārs 4500
2500 Nodokļu maksājumi 20000
5000 Pamatkapitāla veidošana 614514

KOPĀ 664064

FINANSĒŠANA
Naudas līdzekļi perioda sākumā 213742
Naudas līdzekļi perioda beigās 95043
Aizņēmumi saņemti 435817
Aizņēmumu atmaksa 37247

    
  Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vaiņodes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.8  

“Grozījumi Vaiņodes novada pašvaldības 2018.gada 23.oktobra  
saistošajos noteikumos Nr.7 “Vaiņodes novada pašvaldības nolikums””.

Pašreizējās situācijas 
raksturojums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izvērtējusi Vaiņodes 
novada domes 2018. gada 23. oktobra saistošos noteikumus Nr.7 “Vaiņodes 
novada pašvaldības nolikums” un izsaka iebildumus.

Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamības 
raksturojums

1. Saistošo noteikumu 100. punktā ir noteikts, ka ar šo noteikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudē 2009. gada 3. jūlija Vaiņodes novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr.1 “Vaiņodes novada pašvaldības nolikums”. Taču ministrija vērš 
uzmanību uz Vaiņodes novada domes 2017. gada 30. novembra sēdes 
lēmumu (prot.Nr.8.,14.p.), ar kuru apstiprināti Vaiņodes novada domes 
saistošie noteikumi Nr.7 “Vaiņodes pašvaldības nolikums”. Atbilstoši likuma 
“Par pašvaldībām” 24. panta trešajai daļai pašvaldības nolikums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas, ja tajā nav noteikts cits spēkā 
stāšanās laiks. Tādējādi ar 2018. gada 23. oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.7 “Vaiņodes novada pašvaldības nolikums” spēku zaudē 2017. gada 30. 
novembra saistošie noteikumi Nr.7 “Vaiņodes novada pašvaldības nolikums”.
Saistošos noteikumus (pašvaldības nolikumus) precizēt nevar, ja vien nav atrunāts 
cits spēkā stāšanās termiņš. Attiecībā uz spēkā esošiem saistošajiem noteikumiem 
var tikai pieņemt grozījumus vai izstrādāt jaunus saistošos noteikumus.
2. Saistošo noteikumu 54. punkts būtu papildināms, norādot, ka domes 
kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs atbilstoši likuma “Par 
pašvaldībām” 27. pantam.
3. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 3. panta trešajai daļai darba valoda 
pašvaldības domē un tās izveidotajās institūcijās un iestādēs ir latviešu 
valoda. Līdz ar to būtu precizējams saistošo noteikumu 65.punkts.

Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu 
pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, 
kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

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

Saistošie noteikumi nosaka administratīvo aktu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtību; paredz kārtību, kādā personas ir tiesīgas iepazīties ar 
domes lēmumiem, protokoliem un noslēgtajiem līgumiem, kā arī iedzīvotāju 
pieņemšanas un iesniegumu izskatīšanas kārtību.
Personas saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties 
pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietnieks O. Jurjevs

1.  Izdarīt 2018.gada 23.oktobra Vaiņodes novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 “Vaiņodes no-
vada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1.  Papildināt nolikuma 54.punktu ar vārdu sali-
kumu “Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdē-
tājs”;

1.2. Noteikumu 65.punktā aizstāt vārdu salikumu 
“valsts valodā” ar vārdu salikumu “latviešu valodā”;

1.3. Noteikumu 100.punktu izteikt šādā redakcijā:

“100. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudē 2017.gada 30.novembra Vaiņodes novada 
pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7 “Vaiņodes novada 
pašvaldības nolikums”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par 
pašvaldībām” 45.panta ceturtā un piektā daļā noteiktā 
kārtībā.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
O. Jurjevs

Šis skaistais brīnumu gaidī-
šanas laiks PII “Zīlīte” ir bijis 
pasākumiem un jaukiem pārstei-
gumiem bagāts. Gada nogalē ar 
lielu prieku sagaidījām mūsu pul-
kā simto bērnu. Un svētki varēja 
sākties!

Katru pirmdienu visi pulcējā-
mies zālē uz Adventes rītu. Pirmajā 
rītā apskatījām izstādi, kurā bērni 
paši vai kopā ar saviem vecākiem 
veidoja Vaiņodes eglei rotājumus. 
Otrajā Adventes rītā klausījāmies 
pasaku par Pēterīti, kurš vēlējās ļoti, 
ļoti daudz dāvanu, bet beigās saprata, 
ka šajā laikā svarīgākais ir mīļie cil-
vēki tuvumā. Bet pēdējā rītā kopīgi 
skatījāmies multfilmu, kurā dzīvnie-
ki palīdzēja Ziemassvētku vecītim.  

Pārsteigumu bērniem sagādāja 
Ziemassvētku vecītis, kurš atnāca 
ar  dāvaniņām no Vaiņodes kultūras 
nama. Mēs piedalījāmies lielās egles 
dekoru veidošanā. Katrs dekors bija 
citādāks, unikāls.  

Ziemassvētki ir došanas laiks. 
PII “Zīlīte” bērni jau oktobrī līmē-
ja un aplicēja dažādas kartītes, ar 
kurām iepriecināt Vaiņodes novada 
sociālā atbalsta centra iemītniekus. 
Kartīšu nogādāšana tika uzticēta 
“Sprīdīšu” grupai. Bērni svētku ne-
dēļā devās ceļā, lai nodotu skaistās 
kartītes centra iemītniekiem. Ceram, 
ka jums patika un ka mums izdevās 
ienest svētku sajūtu un sirds siltumu 
jūsu mājās!

19. decembrī visi PII “Zīlīte” 

bērni devās uz kultūras namu. Mēs 
bijām uzaicinājuši ciemos Liepājas 
Bērnu un jauniešu centra teātra stu-
diju “Karlsona bagāža”, kas uzstājās 
ar izrādi “Sniegbaltītes skola”. Kopā 

ar mums teātra izrādi noskatījās arī 
Vaiņodes vidusskolas 1., un 2. klases 
bērni. Pēc izrādes ieradās rūķi, kuri 
bija ceļojuši un beidzot atraduši mūs. 
Kopā ar rūķiem gājām rotaļās, dzie-

dājām dziesmas, priecājāmies.
Mūsu moto šogad bija – svētki 

bērniem. Mirdzošas acis un bērnu 
smaidi liecināja par to, ka svētki iz-
devušies!

Bērni bērniem
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DZIMTSARAKSTA ZIŅAS

2018. GADĀ 
VAIŅODES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ REĢISTRĒTI:
1 laulība, 23 dzimšanas 
(15 meitenes un 8 zēni),
30 miršanas gadījumi.
Iedzīvotāju skaits Vaiņodes novadā 
2019. gada 2. janvārī – 2501.

LAI LAIMĪGS JUMS 
JAUNAIS GADS!

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
V. Rubeze

PALDIES
Vaiņodes novada domei un zemnieku 

saimniecības “Ziķi” saimniekiem par 
Ziemassvētku saldumiem un sarīkojumu!

Vaiņodes vidusskolas skolēni

VAIŅODES PAGASTA 
BIBLIOTĒKAS  
GRĀMATU JAUNUMI
1. “Latvijas leģendas”.
2. G. Repše “Tuvplāni”.
3. I. Ruņģis “Cietumsargs ar 
bungu kociņiem”.
4. A. Eglītis “Homo novus”.
5. “Čau, ko dari?”.
6. G. Rukšāne “Vilinājums”.
7. L. Tīmane “Tik daudz ko teikt”.
8. A. Mikele “Zelta būrītis”.
9. K. Kurzemnieks “Trīsreiz 
nogalināts”.
10. D. Dreika “Šaubu mitekļi”.
11. K. Račko “Samaitātā”.
12 J. Mihalkova “Indīgais 
maigums”.
13. V. Eivjarda “Sarkanā 
karaliene”.
14. E. Nuotrio “Indīgais 
velnarutks”.
15. L. Laplante “Atraitnes”.
16. K. Vaita “Vēlmju koks”.
17. L. Keplers “Uguns liecinieks”.
18. M. Miranda “Perfektā 
svešiniece”.
19. S. Montefjore “Greisijas 
kārdinājums”.
20. A. Kristi “Erikla Puaro 
Ziemassvētki”.
21. V. Nabokovs “Camera 
Obscura”.

BĒRNU UN JAUNIEŠU 
GRĀMATAS
1. “Garā pupa”.
2. B. Špelhofa “13 ņipri 
Ziemassvētku vīriņi”.
3. N. Čuba “Lācēna Villija 
brīnumainie atklājumi mežā”.
4. “Arlabunakti! Īsi stāstiņi saldam 
miedziņam”.
5. “Ziemassvētkus gaidot”.

VAIŅODES PAGASTA BIBLIOTĒKĀ
JAUNO GRĀMATU APSKATS

NOTIKS
16. JANVĀRĪ  PLKST. 12.00.

LAIPNI GAIDĪTI VISI INTERESENTI!
Tālrunis 63464243.

2018. GADA  
LASĪTĀKĀS GRĀMATAS 
VAIŅODES BIBLIOTĒKĀ
Pagājušajā gadā mūsu 
bibliotēkā bija šādas lasītākās un 
pieprasītākās grāmatas.
1. E. Solomone “Kur laime mīt”.
2. D. Avotiņa “Liktenim tīk pajokot”.
3. M. Zālīte “Paradīzes putni”.
4. E. Berga “Tu man arī”.
5. K. Račko “Saplēstās mežģīnes”.
6. D. Judina “Tīrītājs”.
7. D. Korija “Asinsmāsas”.
8. L. Pērse “Ar stopiem apkārt 
pasaulei”.
9. L. Lapsa “Zem Muhameda 
palmas”.
10. L. Blaua “Indra Briķe. Krodera 
aktrise”.

BĒRNU UN JAUNIEŠU 
LASĪTĀKĀS GRĀMATAS
1. “Uno” (galda spēle).
2. R. Benksa “Draudzīgie delfīni”.
3. “Emodži”.
4. “Guinness World Records 2005”.
5. M. Jakubovska “Rufis atrod 
mājas”.

Novēlam visiem bibliotēkas 
lietotājiem 2019. gadā  veiksmi, 

laimi un lasītprieku!
Vaiņodes bibliotēkas 

bibliotekāres

23. decembrī norisinājās Ziemassvētku kauss zolītē, kurš arī bija pirmais 
posms Vaiņodes novada čempionātā. Posmā piedalījās 11 dalībnieki. Ziemas-
svētku kauss noslēdzās ar dalībnieka no Dunalkas Aigara Stoņa uzvaru, aiz 
sevis otrajā vietā atstājot Artūru Auderu un trešajā vietā Valentīnu Pelecki.

Nākamais posms 18. janvārī plkst. 19.00.
  Sporta metodiķis Ainārs Pāvils

SPORTS

Noslēdzies pirmais posms 
“Synottip” handbola virslīgā

15. decembrī ar spēli pret “Jūr-
malas sportu” noslēdzās pirmais 
posms “Synottip” handbola virslīgā. 
Šajā spēlē HK “Vaiņode” uzvarēja 
ar 35:29. Decembrī HK “Vaiņode” 
aizvadīja arī spēles pret SK “Lat-
gols” un HK “Ogre”, diemžēl abās 
spēlēs tika piedzīvoti zaudējumi. 
Pret SK “Latgols” ar –1 (20:21), bet 
pret HK “Ogre” ar –2 (27:29). 

Pēc pirmā posma HK “Vaiņo-
de” ieņem 6. vietu ar 10 punktiem. 
Tāpēc otro posmu Vaiņodes klubs 
aizvadīs otrajā četriniekā, kurā būs 
jāspēlē ar – HK “Ogre”, “Jūrmalas 
sportu” un ASK/LSPA. Ar katru 
komandu tiks spēlēts divas reizes. 
Pirmā spēle 19. janvārī plkst. 18.00 
pret “Jūrmalas sportu” Vaiņodē.

HK “Ogre” – HK “Vaiņode” 
29:27 (15:11)

“Vaiņode”: Oskars Pāvils 9, 
Taujēns 5, Ainārs Pāvils 5, Plūme 2, 
Strēlis 2, Mickus 1, Sproģis 1, Pum-
purs, Žentiņš, Ziemelis, Sudmalis.

“Vaiņode” – “Latgols” 20:21 
(10:12)

“Vaiņode”: Oskars Pāvils 8, Ri-

hards Plūme 5, Strēlis 2, Mickus 2, 
Ainārs Pāvils 2, Taujēns 1, Greikšs, 
Pumpurs, Žentiņš, Ziemelis, Sud-
malis, Kristers Plūme, Sproģis, Or-
lovs, Davidenko, Pūpols.

“Vaiņode” – “Jūrmalas 
sports” 35:29 (17:17)

“Vaiņode”: Ainārs Pāvils 10, 
Oskars Pāvils 9, Taujēns 7, Kris-
ters Plūme 6, Strēlis 3, Greikšs, 
Pumpurs, Mickus, Juzups, Žentiņš, 
Ziemelis, Mikāls, Sproģis, Rihards 
Plūme, Davidenko, Pūpols.

Rezultatīvākie spēlētāji 
HK “Vaiņode” sastāvā 
pēc pirmā posma:
Oskars Pāvils, 9 spēlēs 82 vārti.
Gatis Taujēns, 14 spēlēs 61 vārti.
Ainārs Pāvils, 8 spēlēs 56 vārti.
Matīss Mickus, 14 spēlēs 50 vārti.
Kristers Plūme, 14 spēlēs 43 vārti.
Jurģis Strēlis, 11 spēlēs 42 vārti.
Rihards Plūme, 11 spēlēs 39 vārti.
Visi 7 spēlētāji atrodas starp “Sy-
nottip” handbola virslīgas 35 re-
zultatīvākajiem spēlētājiem. Oskars 
Pāvils ieņem 9. vietu.

2004. gadā dzimušajiem pirmais aplis
9. decembrī HK “Vaiņode” 2004. gadā dzimušajiem un jaunākiem no-

slēdzās pirmais posms. Vaiņodes novada jaunieši izcīnīja visās 3 spēlēs pār-
liecinošas uzvaras. SK “Ludza” neieradās uz spēli, tāpēc vaiņodniekiem tika 
piešķirta uzvara, bet uzvarēja Vangažu (31:14) un Salaspils komandas (33:18). 

Vaiņodes novada komanda 22. decembrī uzvarēja nakts turnīrā 
Liepājā “Ziemassvētku kauss 2018”. 

Uzvar Liepājas Ziemassvētku kausā

Pirmais posms dambretē
16. decembrī norisinājās pirmais posms Vaiņodes novada čempionātā 

dambretē. Diemžēl pirmajā posmā piedalījās tikai trīs dalībnieki. Uzvarēja 
Ēriks Kanders.

Nākamais posms plānots 27. janvārī.

Ziemassvētku kauss zolītē 
un pirmais posms

Šogad mūsu skolas 11. klasē mācās meitene no Taizemes Sasithon 
Limpanitiwat jeb vienkārši Fah. Ģeogrāfijas stundā (skolotāja 
Laila Strēle), skolēniem apgūstot pasaules kultūru daudzveidību, 
Fah, ģērbusies nacionālajā tērpā, kopā ar Latvijas “māsu” 
Līgu Mami prezentēja savu valsti Taizemi. Klasesbiedri tika 
iepazīstināti ar Taizemes senās vēstures, kultūras, budisma, 
arhitektūras, sadzīves tradīcijām, mūziku, pagaršoja taizemiešu 
asos ēdienus. Stundas beigās katrs saņēma dāvaniņu – taizemiešu 
tradicionālās bikses. 

Mūsu skolas 1. klase piedalās 
izdevniecības “Liels un mazs” 
organizētajā projektā “Mūsu 
mazā bibliotēka”. Tas ir izglīto-
jošs projekts, kurā sadarbojas iz-
devēji no sešām Eiropas valstīm. 
Tā mērķis ir attīstīt lasītprasmi 
un iepazīstināt bērnus ar citām 
radošām nodarbēm: rakstīšanu, 
ilustrēšanu.

Kopā ar audzinātāju un skolas 
bibliotekāri pirmklasnieki izlasījuši 
visas projekta grāmatas. Tagad gai-
da no izdevniecības “Liels un mazs” 
darba burtnīcas, lai varētu darboties 
tālāk.

Pirmo reizi mūsu skola piedalās 
LNB organizētajā “Skaļās lasīšanas” 
konkursā. LNB Bērnu literatūras 
centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes 
izvēlēties piemērotu un interesantu li-
teratūru skaļai lasīšanai, sekmēt inte-
resi par lasīšanu un grāmatu, saliedēt 
bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, 
kā arī veicināt lasītprieku.

Konkursā piedalās 5.–6. klašu 
skolēni. Pirmā kārta norisinājās kla-
sēs. Uz otro kārtu skolas konkursā 
tika izvirzīti 9 skolēni. Žūrijas uzde-
vums bija atrast visvislabāko mūsu 
skolas skaļo lasītāju, kurš martā pār-
stāvēs skolu trešajā kārtā Liepājas 
novadu konkursā.

Skolas konkursa finālisti: Arta 
Bokuma, Līva Kauliņa, Rebeka 
Veikšāne, Amanda Planica, Mariss 
Bražis no 5. klases, Andis Bors, 
Amanda Sirmā, Daniela Snipe un 
Līva Barute no 6.a klases.

Konkursa uzvarētāji: 3. vieta 
Daniela Snipe, 1.–2. vietu dala Līva 
Barute un Arta Bokuma.

Uz nākamo kārtu rajonā var 
doties tikai viens dalībnieks, tādēļ 
meitenēm februārī savā starpā būs 
jāsacenšas vēlreiz.

Vaiņodes vidusskolas 
bibliotekāre 

Sandra Mickus

40 minūtes Miljons smaidu zemē   

Projekts “Mūsu mazā 
bibliotēka” un 
“Skaļā lasīšana”


