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FEBRUĀRISNovada Vēstis

29. janvārī Skrundā, atzīmējot 
Karoga dienu, tradicionāli notika 
piedzīvojumu un izaicinājumu spēle 
“Jaunie Skrundas sargi”, kurā pie-
dalījās arī mūsu skolas jaunieši. Šo-
gad jau 4. reizi komandā bija Laima 
Mangaude, bet Endija Uļska, Sergejs 
Guļtjajevs, Kristers Jarutis, Artūrs 
Dolbins, Kristena Balčus, Vika Zai-
nutdinova, Matīss Lībeks, Artis Pā-
velsons un Valdis Bublauskis sevi 
pārbaudīja pirmoreiz.. Kopā ar sko-
lēniem bija skolotājs un treneris Ai-
nārs Pāvils.

Sacensību pirmajā blokā bija 
foto orientēšanās Skrundas pilsētas 
robežās noteiktā laikā (distance – 7 
km), otrajā blokā – militāra rakstura 
uzdevumi dažādās “stacijās”. 

Dienas nobeigumā notika svinī-
gais Karoga dienas gājiens uz piemi-
ņas vietu Skrundas centrā, kur jau-
niešus sveica Artis Pabriks, Latvijas 
Republikas aizsardzības ministrs.

Māra Tamuža

Piedzīvojumu 
un izaicinājumu 

spēle “Jaunie 
Skrundas sargi”

14. janvārī Stacijas 
laukumā, no kura 
vaiņodnieki brauca uz 
barikādēm 1991. gadā, 
tika iedegts ugunskurs, 
kuram skolēni lika klāt 
savas no mājām atnestās 
pagales, lai dūmu deja 
debesīs atgādinātu par 
nosargāto mūsu valsts 
neatkarību. 

Par notikumiem Latvijas 
mūsdienu vēsturē runāja 
skolotāja Inese Butkeviča, 
tika dziedātas karavīru 
dziesmas, skolēnus 
uzrunāja Vaiņodes novada 
domes priekšsēdētājs 
Visvaldis Jansons,  bet 
sevišķi stipri izskanēja 
kopā izdziedātie vārdi:

“Mana sirds ir Latvija,
Lūdzu, dod man spēku!
Visur tevi, Latvija,
Dzirdu, jūtu, redzu.”

Māra Tamuža

Dūmu deja debesīs, atceroties barikāžu dienas
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DOMES ZIŅAS

Vaiņodes novada dome 2018. gada 28. decembra 
sēdē (protokols Nr.18.) NOLĒMA:

1. No pamatbudžeta veikt gala maksājumu aizņēmuma atmaksai 
pēc Valsts kases  līguma Nr.A2/1/18/256 – 405 098,71 EUR, kas ņemts 
2018. gadā ELFLA projekta Nr.17-02-A00702-000068 “Vaiņodes novada 
lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai. 

Vaiņodes novada dome 2019. gada 10. janvāra sēdē 
(protokols Nr.1.) NOLĒMA:

1. Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības 23.01.2018. saistoša-
jos noteikumos Nr.2 “Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciā-
lo līdzekļu budžeta plāns 2018. gadam”. 

Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 “Grozīju-
mi 2018. gada 23. janvāra Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteiku-
mos Nr.2 “Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu 
budžeta plāns 2018. gadam”.  

2. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Priekules novada domi par pašvaldības 
autonomās funkcijas veikšanu, nodrošināt savas administratīvās teritori-
jas būvniecības tiesiskumu 2019. gadā. Noteikt līguma darbības laiku no 
2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Noteikt finansējumu būvvaldes funkcijas nodrošināšanai 2019. gadā no 
Vaiņodes novada pašvaldības budžeta 16 015,00 eiro apmērā.

3. Ar 2019. gada 1. janvāri izbeigt 2013. gada 1. novembrī noslēgto lī-
gumu Nr.30.

APSTIPRINĀTI
2018. gada 18. decembrī

ar Vaiņodes novada domes sēdes
lēmumu (protokols Nr.17, 8.p).

VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.9

“PAR DZĪVOKĻA PABALSTU BĀRENIM 
UN BĒRNAM, KURŠ PALICIS BEZ 

VECĀKU GĀDĪBAS”

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.² 

panta pirmo un piekto daļu.
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā bārenim un bēr-

nam, kurš palicis bez vecāku gādības, tiek piešķirts un 
izmaksāts dzīvokļa pabalsts, ja Vaiņodes novada bāriņ-
tiesa pieņēmusi  lēmumu  par  ārpusģimenes  aprūpi.

2. Dzīvokļa pabalsta pieprasījumu izskata, lēmumu 
pieņem un pabalstu izmaksā Vaiņodes novada pašval-
dības Sociālais dienests saskaņā ar šiem noteikumiem.

3. Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš pali-
cis bez vecāku gādības, tiek piešķirts no 18 gadiem līdz 
24 gadu vecuma sasniegšanai.

4. Pabalsta saņemšanai Vaiņodes novada Sociālajā 
dienestā jāiesniedz iesniegums, īres/apsaimniekošanas 
līguma, komunālo pakalpojumu līgumu kopijas, kā arī 
izsniegto rēķinu kopijas. 

5. Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš pali-
cis bez vecāku gādības, tiek aprēķināts pēc izdevumiem 
par īri/apsaimniekošanu, par pakalpojumiem, kas saistīti 
ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures 
un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patē-
rētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas 
nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja 
tie nav ietverti īres maksā.

6. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības, tiek piešķirts, nepār-
sniedzot šādus normatīvus:

6.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu 
(īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veica-
majām pārvaldīšanas darbībām) – 0,40 euro/m2 mēnesī, 
bet nepārsniedzot 30 m2;

6.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres mak-
sā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicama-
jām pārvaldīšanas darbībām, šādā apmērā:

6.2.1. siltumenerģijai karstā ūdens nodrošināšanai 

līdz 3,00 euro mēnesī;
6.2.2. siltumenerģijai apkures nodrošināšanai – 

0,80 euro/m2 mēnesī septiņus mēnešus kalendārajā gadā 
(apkures sezonā), bet nepārsniedzot 30 m2;

6.2.3. ūdensapgādei, atbilstoši skaitītāju rādīju-
miem, līdz 2,00 euro mēnesī;

6.2.4. kanalizācijas pakalpojumiem līdz 1,50 euro 
 mēnesī;

6.2.5. asenizācijas pakalpojumiem līdz 18,00 euro 
 kalendārajā gadā;

6.2.6. kompleksajiem ūdensapgādes un kanalizāci-
jas pakalpojumiem līdz 3,50 euro mēnesī;

6.2.7. dabasgāzei, atbilstoši skaitītāja rādītājiem, 
līdz 2,00 euro mēnesī;

6.2.8. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai līdz 
1,50 euro mēnesī;

6.2.9. dzīvojamās telpas apkures nodrošināšanai:
6.2.9.1. par cieto kurināmo līdz 90,00 euro kalendā-

rajā gadā;
6.2.9.2. ar gāzi un elektroenerģiju 24,00 euro mēne-

sī septiņus mēnešus kalendārajā gadā (apkures sezonā);
6.3. elektroenerģijai, atbilstoši skaitītāja rādīju-

miem, līdz 50 kWh mēnesī, ja tiek izmantots elektriskais 
pavards – papildus 50 kWh mēnesī.

6.4. Dzīvokļa pabalsta apmērs nevar pārsniegt fak-
tiskos izdevumus un pārsniegt 50,00 euro mēnesī.

7. Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš pali-
cis bez vecāku gādības, tiek izmaksāts reizi mēnesī pēc 
pamatojumu dokumentu iesniegšanas Vaiņodes novada 
Sociālajā dienestā, dzīvokļa pabalstu pārskaitot pabalsta 
pieprasītāja norādītajā kontā vai namu apsaimniekotā-
jam. Pamatojuma dokumentus var iesniegt Vaiņodes no-
vada Sociālajā dienestā.

8. Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš pa-
licis bez vecāku gādības, tiek pārskatīts gadījumos, ja 
mainās faktiskie apstākļi, kas var ietekmēt pabalsta sa-
ņemšanu, par to pabalsta pieprasītājam nekavējoties jā-
paziņo Vaiņodes novada Sociālajam dienestam.

9. Par pieņemto lēmumu Vaiņodes novada Sociālais 
dienests paziņo iesniedzējam rakstveidā, “Administratī-
vā procesa likumā” noteiktajā kārtībā.

10. Vaiņodes novada Sociālā dienesta lēmumu par 
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Vaiņo-
des novada domē. Vaiņodes novada domes lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Lielā ielā 4, Lie-
pājā, likumā noteiktajā kārtībā.

11. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā 
izdevumā “Vaiņodes Novada Vēstis” un stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to publicēšanas.  

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

PASKAIDROJUMA RAKSTS
2018. GADA 18. DECEMBRA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.9

“PAR DZĪVOKĻA PABALSTU BĀRENIM UN BĒRNAM,  
KURŠ PALICIS BEZ VECĀKU GĀDĪBAS”

Pašreizējās situācijas raksturojums Šobrīd pašvaldībā nav saistošo noteikumu par dzīvokļa 
pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 
gādības.

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības 
raksturojums, dokumenta būtība

Radīt saistošos noteikumu pašvaldības pabalstu 
piešķiršanai Vaiņodes novadā, nosakot šīs funkcijas 
izpildes kārtību un sniedzot iedzīvotājiem informāciju.

Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Paredzēta iespēja sniegt dzīvokļa pabalstu ne tikai 
trūcīgām personām, bet arī bārenim un bērnam bez 
vecāku gādības.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme 
uz pašvaldības budžetu

Plānotās izmaiņas palielina pabalstu izmaksu.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme 
uz administratīvajām procedūrām

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir 
Vaiņodes novada Sociālais dienests.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie 
noteikumi sagatavoti

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā” 25.2 panta piekto daļu.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
saistībā ar saistošo noteikumu projektu

Konsultācijas nav notikušas.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

2019. GADA TRAKTORTEHNIKAS UN TĀS PIEKABJU 
IKGADĒJĀS VALSTS TEHNISKĀS APSKATES LAIKI UN VIETAS

Vaiņodes 
novads

Vaiņode 29.04. 12.30 23.05. 10.30 Vienības ielā 6  
(komunālais 
uzņēmums)

Vībiņi 29.04. 10.30 29.05. 10.30 Kalna ielā 4  
(pie vecā 
bērnudārza)

2019. gadā Vaiņodes novadā 
bērniem no 1 līdz 18 gadu vecumam 
turpināsies vakcinēšana pret ērču 
encefalītu par valsts budžeta līdzek-
ļiem, informē Slimību profilakses 
un kontroles centrs. 

Vakcinācija tiek nodrošināta 
teritorijās, kurās saskaņā ar Slimī-
bu profilakses un kontroles centra 
epidemioloģiskās uzraudzības da-
tiem ir visaugstākā saslimstība ar 
ērču encefalītu (endēmiskās teri-
torijas). Tajās iekļauts arī Vaiņo-
des novads.  

Ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir 
minētajā teritorijā, viņš var saņemt 

valsts apmaksātu vakcināciju pret 
ērču encefalītu. Turpināsies arī bā-
reņu un bez vecāku gādības paliku-
šo bērnu vakcinācija.

Vakcināciju plāno un veic ģi-
menes ārsts, kura pamatprakse ir at-
tiecīgajā teritorijā. Ja bērns ir reģis-
trēts endēmiskajā teritorijā, bet viņa 
ģimenes ārsta prakse neatrodas šajā 
teritorijā, vakcinācija jāveic pie tāda 
ģimenes ārsta, kura prakse atrodas 
kādā no endēmiskajām teritorijām.

Sīkāka informācija pie ģime-
nes ārsta vai Slimību profilakses 
un kontroles centra mājaslapā  
www.spkc.gov.lv.

Turpināsies bērnu 
vakcinēšana 

pret ērču encefalītu

Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centra Liepājas birojs 
rīko maksas apmācības augu 
aizsardzības līdzekļu lietotājiem

1. Apmācības augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja 
apliecības iegūšanai no jauna (apmācības “Augu 
aizsardzības līdzekļu pareiza, precīza un ekonomiska 
lietošana”) plānotas Liepājā 18., 19., 26. un 27. februārī.* 

2. AAL apliecības pagarināšanas (zināšanu atjaunošanas) 
apmācības notiks Grobiņā – 4. martā.

3. AAL lietošanas operatora apmācību datums būs zināms, 
tikko tiks nokomplektēts mācībām nepieciešamais dalībnieku 
skaits.

Papildu informācija un pieteikšanās:
l Aiva Kasparoviča 
(tālr. 26263682, e-pasts: aiva.kasparovica@llkc.lv),
l Aleksejs Kačanovs 
(tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).

* Apmācības notiek LAP 2014.–2020. apakšpasākumsā “Profesionālās 
izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD līguma Nr.LAD131118/
P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
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Lielākajai daļai iedzīvotāju būs jāie-
sniedz deklarācija par 2018. gadā gūtajiem 
algota darba vai līdzīgiem ienākumiem. 
Gada griezumā tiks aprēķināts diferencētais 
neapliekamais minimums, iespējams, piemē-
rotas progresīvās nodokļa likmes. Nodokļu 
reformas pirmajā gadā izmaiņas ir arī attais-
noto izdevumu normās.

Iedzīvotāji gada ienākumu deklarāciju 
Valsts ieņēmumu dienestā varēs iesniegt, sākot 
ar 1. martu.

Aizpildāmajā deklarācijā jau būs iekļauta 
VID rīcībā esošā informācija par nodokļa mak-
sātāja ienākumiem, gada neapliekamo minimu-
mu. Par 2018. gadu var veidoties gan atgūstamā 
summa (pārmaksa), gan iedzīvotāja parāds val-
stij (piemaksa). Ja nodoklis jāpiemaksā, deklarā-
cija jāiesniedz līdz 1. jūnijam.

Tāpat kā ik gadu, iesniedzot deklarāciju, 
ir iespēja atgūt daļu no samaksātā nodokļa par 
izglītību, ārstniecību, ziedojumiem politiskajām 
partijām, iemaksām pensiju fondos un citiem at-
taisnotajiem izdevumiem.

Nodokļu reformas ceļā mainītais likums no-
saka jaunas attaisnoto izdevumu gada normas, 
gada norma tagad ir 600 eiro pašam nodokļa 
maksātājam un tikpat katram ģimenes loceklim. 
Ja medicīnas un izglītības izdevumi ir lielāki, tos 
var pārcelt trīs gadus uz priekšu.

Nodokļa maksātājs var atgūt samaksāto 
nodokli par to attaisnoto izdevumu summu, kas 
nepārsniedz 50% no viņa gada apliekamajiem 
ienākumiem.

Maksājumu čekus var aizsūtīt VID jau 
pirms deklarācijas iesniegšanas. Tie tiks pievie-
noti deklarācijai.

Ik gadu iedzīvotāji aktīvi deklarē attaisnotos 
izdevumus, lai atgūtu pārmaksāto nodokli. Gada 
ienākumu deklarāciju par 2018. gadu varēs ie-
sniegt, sākot no šā gada 1. marta. Likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktais da-
tums nav mainīts.

Piemaksa vai pārmaksa
Pagājušajā gadā darba devēji algai piemēro-

ja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prognozēto 
neapliekamo minimumu. Likums gadam nosaka 
diferencēto neapliekamo minimumu. Tāds ir ie-
nākumam līdz 12 000 eiro 2018. gadā. Virs šīs 
apliekamā ienākuma summas gada diferencēto 
neapliekamo minimumu nepiemēro.

Tā kā 12 mēnešos piemērotā prognozētā 
mēneša neapliekamā minimuma summa, visti-
camāk, atšķirsies no likumā noteiktā gada dife-
rencētā neapliekamā minimuma, par 2018. gadu 
var veidoties gan nodokļa pārmaksa (atgūstamā 
summa), gan piemaksa (parāds).

Tāpat piemaksa vai pārmaksa var izveido-
ties, ja daļai gada ienākumu ir jāpiemēro augstā-
ka likme. Kopš 2018. gada Latvijā ir trīs nodok-
ļa likmes – 20% (gada ienākumam līdz 20 004 
eiro), 23% (gada ienākumam virs 20 004 eiro 
un līdz 55 000 eiro). Vēl ir trešā likme – 31,4% 
(ienākumam virs 55 000 eiro gadā (2018. gadā)).

VID veiks aprēķinus visām fiziskajām per-
sonām, un nodokļu maksātājs elektroniskās 
deklarēšanas sistēmā (EDS) pēc 1. marta redzēs, 
kāda ir viņa nodokļa bilance.

Tātad – ja līdz šim tikai daļa iedzīvotāju 
iesniedza deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto 
nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, tagad 
pienākums iesniegt deklarāciju būs gandrīz vi-
siem nodokļa maksātājiem. Ja būs izveidojies 
nodokļa parāds, tad deklarācija jāiesniedz līdz 
1. jūnijam.

Protams, ne visiem būs izveidojies parāds, 
taču par to katram vajadzētu pārliecināties. At-
verot EDS, iedzīvotājs redzēs, vai viņam ir no-
dokļa piemaksa vai pārmaksa.

VID gan iedzīvotājam arī paziņos, ja būs 
izveidojies parāds, – aicinās iesniegt gada ienā-
kumu deklarāciju.

Kāpēc var izveidoties parāds?
Gadījumos, kad ienākumi ir mainīgi un tie 

atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var būt 

situācija, ka gada laikā ir piemērots lielāks VID 
prognozētais neapliekamais minimums vai ze-
māka IIN likme, nekā aprēķinot nodokli visam 
gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam, 
skaidro VID.

Nodokļa starpība var izveidoties iedzīvotā-
jiem, kuri nav strādājuši pilnu gadu, piemēram, 
māmiņām, kuras atgriezušās darbā pēc bērna 
kopšanas atvaļinājuma, vai cilvēks vispār nesen 
sācis strādāt. Nodokļa starpība var izveidoties 
arī tad, ja ir bijuši vairāki ienākuma avoti (papil-
dus algai saņemta autoratlīdzība vai pensija) vai 
ir mainīts darba devējs.

IIN progresīvās likmes tiek piemērotas algai 
un tai pielīdzinātiem ienākumiem – autoratlīdzī-
bai, uzņēmuma līguma gadījumā, pensijai.

Algai līdz 1667 eiro mēnesī darba devējs 
piemēro 20% likmi. Summai virs tās – 23%.

Piemērs. Mēneša alga bruto ir 1695 eiro. Al-
gai līdz 1667 eiro darba devējs piemēro 20% likmi. 
Pārsnieguma summai, kas ir 28 eiro, 23% likmi. 

Piemērs. Persona saņēma algu un paralēli au-
toratlīdzības ienākumus. Darbavietā, kurā iesnieg-
ta nodokļa grāmatiņa, alga  ir 1667 eiro mēnesī. 
Darba devējs piemēroja 20% likmi. Katru mēnesi 
saņemta autoratlīdzība – 300 eiro, kura aplikta ar 
20% likmi. Gada ienākumi kopā ir 23 604 eiro. Ie-
nākums virs 20 004 eiro ir apliekams ar 23% likmi. 
Līdz ar to būs jāpiemaksā 108 eiro (3% no 3600).

Attaisnotie izdevumi –  
jaunas normas

No 2018. gada mainītas medicīnas un izglītī-
bas attaisnoto izdevumu normas – par 2018. gadu 
var deklarēt 600 eiro izdevumus par sevi un tikpat 
par katru ģimenes locekli. Taču ar nosacījumu, ka 
attaisnotie izdevumi nepārsniedz 50% no strādā-
jošā gada apliekamajiem ienākumiem.

Šajā summā iekļaujas visu veidu attais-
notie izdevumi – vizītes pie ārstiem speciālis-
tiem, analīzes, zobārsta pakalpojumi, maksa par 
augstskolu, interešu izglītības pulciņiem utt. Tā-
tad šajos 600 eiro ietilpst arī zobārstniecības un 
plānveida operāciju maksājumi, ko iepriekš va-
rēja deklarēt pilnā apmērā, taču konkrētajā gadā 
(bez tiesībām pārcelt uz nākamajiem gadiem).

Ja izdevumi par ārstniecību un izglītību vie-
nai personai pārsniegs 600 eiro, EDS tos auto-
mātiski pārcels uz nākamo gadu.

Piemērs. Ja par bērna studijām augstskolā 
samaksāti  1400  eiro,  no  šīs  summas  kā  pār-
maksāto  nodokli  var  atgūt  120  eiro  (IIN  20% 
no 600). Pārējā studiju maksas daļa (800 eiro) 
pārcelsies uz nākamajiem gadiem.

Līdz nodokļu reformai attaisnoto izdevumu 
norma vienai personai bija 215 eiro gadā.  Ja 

izdevumi šo summu pārsniedza, tie tika pārcelti 
uz nākamajiem gadiem. Pārceltā daļa tagad tiks 
iekļauta 2018. gada deklarācijā, nepārsniedzot 
600 eiro gada limitu.

Piemērs. Vectēvs 2016. gadā bija deklarējis 
par mazmeitas studijām 2016. gadā samaksātos 
1200  eiro. Vectēva  2016.  gada  un  2017.  gada 
deklarācijā tika iekļauti izdevumi – 430 eiro (2 x 
215) – un attiecīgi atgūts pārmaksātais nodoklis 
(23%) – par 2016. gadu 49,45 eiro, par 2017. 
gadu – tikpat. Uz nākamajiem gadiem ir pārcelti 
770 eiro.  Līdz ar to 2018. gada deklarācijā no 
šīs summas tiks iekļauti 600 eiro, bet uz nākamo 
gadu pārcelti vēl neizmantotie 170 eiro.

Ir izmaiņas arī attaisnoto izdevumu pārcel-
šanas termiņos. Līdz 2018. gadam attaisnotos 
izdevumus (kas pārsniedza 215 eiro) pārcēla 5 
gadus uz priekšu, tagad (kopš 2018. gada) pār-
cels trīs gadus uz priekšu.

Taču, ja vēl ir palikuši pārceltie izdevumi 
no iepriekšējiem gadiem, tiem termiņa tecējums 
joprojām būs 5 gadi. Piemēram, ja 2017. gadā 
deklarēti attaisnotie izdevumi pašam nodokļa 
maksātājam vai ģimenes loceklim, tos varēs pār-
celt uz priekšu līdz 2022. gadam.

Vēl viena atšķirība – uz 2018. un turpmāka-
jiem gadiem pārceltajiem attaisnotajiem izdevu-
miem pārmaksāto nodokli atmaksās 20%.

Savukārt, ja tagad tiks iesniegta deklarāci-
ja par 2017. gadu (arī tas ir iespējams), tad par 
2017. gadu atgūstamais nodoklis būs pēc vecās 
likmes – 23%.

Nodokļa maksātājam attaisnoto izdevumu 
gada normā (600 eiro) iekļauj arī ziedojumus 
un dāvinājumus, tostarp politiskajām partijām. 
M. Radzjušonoka skaidro: “Šos izdevumus kā 
attaisnotos var deklarēt tikai pats nodokļa mak-
sātājs, ziedojumi un dāvinājumi netiek pārcelti 
uz nākamajiem gadiem.”

Cits ierobežojums –  
iemaksām pensiju fondos

No 2018. gada attaisnotajos izdevumos var 
iekļaut iemaksas privātajos pensiju fondos un 
uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas prēmijas tik 
lielā apmērā, lai tie kopā nepārsniegtu 10% no 
nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamā ienāku-
ma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā.

Piemērs. 2018. gadā darba ņēmēja ienāku-
mi ir 8000 eiro un iemaksas privātajos pensiju 
fondos  un  apdrošināšanas  prēmiju  maksājumi 
veikti 2000 eiro apmērā. Uz attaisnotajiem izde-
vumiem var attiecināt 800 eiro, t.i., summu, kas 
nepārsniedz 10% no gada ienākumiem.

Dzīvības apdrošināšanas līgumiem (ar lī-
dzekļu uzkrāšanu) mainīti arī piemērošanas 

nosacījumi, pagarināts līguma darbības termiņš 
uz 10 gadiem. Tas neattiecas uz līgumiem, kas 
noslēgti līdz 2017. gada 31. decembrim.

Kam deklarācija  
varētu nebūt obligāta

Vaicāti par iedzīvotāju grupām, kurām nebūs 
pienākums iesniegt deklarāciju, VID speciālisti 
atbildē ir piesardzīgi, jo ienākumi var atšķirties 
pa mēnešiem, mainīties, ja bijis atvaļinājums, 
darbnespējas periods, vēl citos gadījumos.

Tomēr vienu nodokļu maksātāju grupu, 
kurai nav pienākuma iesniegt deklarāciju, var 
nosaukt. Tie ir mikrouzņēmumu nodokļa mak-
sātāji, ja viņi saņem ienākumus tikai un vienīgi 
mikrouzņēmumā.

Vēl viena grupa varētu būt nestrādājoši pen-
sionāri, kuriem nav lielās pensijas. Izmaksātājs 
(Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) pen-
sijai līdz 1667 eiro mēnesī piemēro 20% likmi, 
kā arī pensionāra neapliekamo minimumu. Taču 
iesniegt deklarāciju brīvprātīgi pensionāri var, ja 
ir maksāts nodoklis, ja vēlas atgūt pārmaksāto 
nodokli par ārstniecības izdevumiem vai nav iz-
mantots atvieglojums, piemēram, par invaliditāti.

Kad nodoklis jāsamaksā
Saskaņā ar likumu pārmaksāto nodokli par 

attaisnotajiem izdevumiem VID atmaksā triju 
mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas.

Ja par 2018. gadu būs izveidojies nodokļa 
parāds, tas būs jāsamaksā līdz šā gada 17. jū-
nijam. VID skaidro, ka nodokli var samaksāt 
vairākos maksājumos, ja piemaksa (parāds) ir 
lielāka par 640 eiro. Ja summa mazāka, nodokļa 
maksājumu var veikt vienā reizē. Varēs arī lūgt 
pagarināt samaksas termiņu.

Kā iesniegt deklarāciju
Iepriekšējā gadā no 906 tūkstošiem dek-

larācijas iesniedzēju 724 tūkstoši to izdarīja 
elektroniski. Deklarāciju var iesniegt arī papī-
ra formā – gan VID klientu centros, gan valsts 
vienotajos klientu apkalpošanas centros. Apvie-
notajos klientu centros deklarācijas pieņems ne 
tikai VID nodokļu speciālisti, bet arī pašvaldī-
bas darbinieki, kuri tam ir apmācīti. Attaisnoto 
izdevumu maksājumu čekus par ārstniecību un 
izglītību Valsts ieņēmumu dienestam var aizsūtīt 
jau pirms deklarācijas iesniegšanas.

Ja tas būs izdarīts, iesniedzot deklarāciju, 
tajā jau būs iekļauti iepriekš aizsūtītie čeki un 
attaisnoto izdevumu summas.

https://lvportals.lv/skaidrojumi/
301801-2018-gada-ienakumu-

deklaracija-jaiesniedz-gandriz-visiem-2019

2018. gada ienākumu deklarācija jāiesniedz gandrīz visiem
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APSTIPRINĀTI
ar Vaiņodes novada domes 

2018 gada 23. janvāra sēdes 
lēmumu (prot. Nr. 2., 16.p.).

VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS  
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3

“PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM  
VAIŅODES NOVADĀ”

Izdoti  saskaņā  ar  “Sociālo  pakalpojumu  un  sociālās  palīdzības  likuma” 
33. panta otro daļu, 35. panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzī-
bu dzīvokļa jautājumu risināšanā” 252. panta pirmo un piekto daļu, 14. panta 
sesto daļu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā ap-
rēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākuma 
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu, 
Ministru kabineta 26.06.2018 noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 
78. punktu, Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par 
sociālajām garantijām bārenim un bez  vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 
30. un 31. punktu, ar precizējumu, kas izdarīts ar 2018. gada 23. oktobra Vaiņo-
des novada domes lēmumu (protokols Nr.15, 11.p.) un 2018. gada 18. decembra 
Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 17., 9. p.).

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Vaiņodes  novada pašvaldības sociālās 

palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu pie-
šķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas saņemt 
šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt sociālās palīdzības sistēmu, kas 
nodrošina materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām, krīzes situācijā  
nonākušām  ģimenēm (personām), audžuģimenēm un bāreņiem,  lai nodroši-
nātu  to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas 
situācijas uzlabošanā.

(Turpinājums 5.lpp.) 

APSTIPRINĀTI
2019. gada 10. janvārī ar

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

VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1
“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 tos šādā redakcijā:
          

Klasif.  
kods 

 Vaiņodes 
novada 
dome 

Vaiņodes 
internāt-

pamatskola

Konsoli-
dācija

Konsoli-
dētais 
plāns

 IEŅĒMUMI PLĀNS (EUR)
1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1080476   1080476
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 188703   188703
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas 2611   2611
10.0.0.0. Naudas sodi 20   20
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 7145   7145
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas
124888   124888

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1662415   1662415
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 14147 204605 -204605 14147
21.0.0.0. Maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi 423009 2955 -640 425324
 KOPĀ 3503414 207560 -205245 3505729
 IZDEVUMI pēc funkcionālajām kategorijām PLĀNS (EUR)
01.100. Vispārējie valdības dienesti 458240   458240
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība 40144   40144
04.000. Ekonomiskā darbība 273977   273977
06.000. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 620814  -240 620574
08.000. Atpūta, kultūra, sports 148878   148878
09.000. Izglītība 1465478 208515 -204605 1469388
10.000. Sociālā aizsardzība 455732  -400 455332
 KOPĀ 3463263 208515 -205245 3466533
 IZDEVUMI pēc ekonomiskajām kategorijām PLĀNS (EUR)
1100 Atalgojums 1606846 140272 -240 1746878
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas
566166 29692  595858

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 
braucieni

31059 0  31059

2200 Pakalpojumi 415479 25068  440547
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, inventārs 386586 13403  399989
2500 Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 31940 80  32020
3000 Subsīdijas un dotācijas 3937   3937
4000 Procentu izdevumi 0   0
5000 Pamatkapitāla veidošana 92754 0  92754
6000 Sociālie pabalsti 90620  -400 90220
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti 236376  -204605 31771
9000 Kapitālo izdevumu transferti 1500   1500
 KOPĀ 3463263 208515 -205245 3466533
 FINANSĒŠANA     
 Naudas līdzekļi perioda sākumā 208191 1355  209546
 Naudas līdzekļi perioda beigās 176331 400  176731
 Aizņēmumi saņemti 133266   133266
 Aizņēmumu atmaksa 205277   205277

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

VAIŅODES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1
“VAIŅODES NOVADA DOMES KONSOLIDĒTAIS 

SPECIĀLO LĪDZEKĻU BUDŽETA PLĀNS 2018. GADAM” 
 

 GROZĪJUMI
  
Klasif. kods IEŅĒMUMI PLĀNS (EUR)
5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 20621
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 0
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 526794

KOPĀ 547415
Klasif. kods IZDEVUMI pēc funkcionālajām kategorijām PLĀNS (EUR)
04.000. Ekonomiskā darbība 612845
05.000. Vides aizsardzība 13525

KOPĀ 626370
Klasif. kods IZDEVUMI pēc ekonomiskajām kategorijām PLĀNS (EUR)
2200 Pakalpojumi 22470
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, inventārs 61
2500 Nodokļu maksājumi 6163
5000 Pamatkapitāla veidošana 597676

KOPĀ 626370
FINANSĒŠANA
Naudas līdzekļi perioda sākumā 213742
Naudas līdzekļi perioda beigās 128258
Aizņēmumi saņemti 435817
Aizņēmumu atmaksa 442346

  
   Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V.Jansons

No 1. līdz 3. februāriem notika 
jau gadskārtējā starptautiskā tūrisma 
izstāde “Balttour 2019”, kurā pulcējās 
plašs dalībnieku un apmeklētāju pulks. 
Kopumā piedalījās vairāk nekā 850 
dalībnieku ar visdažādākajiem tūrisma 
piedāvājumiem.

Izstādē “Balttour” ikvienam 
bija iespēja iepazīties ar tūrisma 
piedāvājumu ne tikai Latvijā, bet arī 
ārpus tās robežām. Otro gadu šajā 
izstādē piedalījās arī Vaiņodes no-
vads, prezentējot kopā ar Priekules 
novadu izveidoto tūrisma bukletu 
“Leišmalīte”. 

Gaidot apmeklētājus un aicinot 
viņus iepazīties ar Vaiņodes novada 

pazīstamākām un ne tik pazīstamām 
vietām, atgādinām vietējiem iedzī-
votājiem, uzņēmējiem, aktīviem 
cilvēkiem: ja jūs kaut ko ražojat, 
ja piedāvājat naktsmītnes vai gri-
bat uzņemt tūristus un viņiem ko 
parādīt, lūdzu, sazinieties ar mums, 
iekļausim jūsu piedāvājumu tūrisma 
apritē, un jūs varēsiet ne tikai popu-
larizēt savu ideju un veikumu, bet 
arī Vaiņodes novadu.

Lai sazinātos ar mums, rakstiet 
uz e-pasta adresi turisms@vainode.lv  
vai zvaniet pa tālruni 63451572.

Vaiņodes novada 
tūrisma meitenes

Leišmalīti prezentē “Balttour 2019”
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
PIE VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS 23.01.2018. 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.3
“PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM VAIŅODES NOVADĀ”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12 “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” tiek piemēroti no 2010. gada 
februāra.
Šajā laika periodā ir bijusi nepieciešamība pilnveidot saistošos 
noteikumus atbilstoši pieņemtajiem grozījumiem likumos un MK 
noteikumos, pieņemot dažādus grozījumus.
Pēc sociālo lietu atbildīgo instanču pārbaudes ieteikumiem, daļa no 
sociālajiem pabalstiem tiks pāradministrēta uz pašvaldības pabalstiem, 
jāprecizē noteikumu atsevišķi punkti. Šajā situācijā būtu nepieciešams 
veikt grozījumus saistošajos noteikumos, kur grozījumi pārsniegs pusi no 
sākumā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem. Tāpēc jaunā redakcijā 
tiek izdoti saistošie noteikumi “Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Vaiņodes novadā”.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Vaiņodes  novada pašvaldības sociālās 
palīdzības pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un 
izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas saņemt 
šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtību.
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt sociālās palīdzības sistēmu, kas 
nodrošina materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes 
situācijā nonākušām  ģimenēm (personām), lai nodrošinātu to 
pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas 
situācijas uzlabošanā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Projekta ieviešanai ir tieša ietekme uz pašvaldības budžetu, jo tas 
nedaudz palielinās  pabalstu apmērus.  

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

Nav ietekmes.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un 
nemaina līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Vaiņodes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs V. Jansons

(Nobeigums. Sākums 4.lpp.)

3. Lēmumu par pabalsta pie-
šķiršanu pieņem Vaiņodes novada 
Sociālais dienests (turpmāk – So-
ciālais dienests), pamatojoties uz 
pabalsta pieprasītāja iesniegumu un 
dokumentiem, kas apliecina tiesības 
saņemt pabalstu, savā darbībā ievē-
rojot spēkā esošo normatīvo aktu 
prasības.

4. Vaiņodes novadā noteikto pa-
balstu izmaksu organizē Sociālais 
dienests, kurš savā darbībā ievēro 
pastāvošo normatīvo aktu prasības.

II. Pašvaldības sociālās palī-
dzības pabalstu veidi

5. Vaiņodes novadā ir noteikti 
šādi pabalstu veidi:

5.1. pabalsts garantētā minimā-
lā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 
(turpmāk – GMI);

5.2. dzīvokļa pabalsts; 
5.3. vienreizējs pabalsts krīzes  

situācijā;
5.4. pabalsti bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušiem bēr-
niem;

5.5. pabalsts audžuģimenēm;
5.6. pabalsts medicīnas pakal-

pojumu apmaksai;

III. Trūcīgas un maznodro-
šinātas ģimenes (personas) sta-
tusa noteikšanas un pašvaldības 
sociālo pabalstu piešķiršanas 
kārtība

6. Lēmumu par trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusa piešķiršanu pieņem 
Sociālais dienests ne vēlāk kā viena 
mēneša laikā no iesnieguma saņem-
šanas dienas, atbilstoši Latvijas Re-
publikā spēkā esošajiem normatīva-
jiem aktiem.

7. Ģimene atzīstama par maz-
nodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi 
katram ģimenes loceklim pēdējo tri-
ju mēnešu laikā nepārsniedz 200.00 
euro mēnesī.

8. Izvērtējot ģimenes (personas)  
atbilstību trūcīgas vai maznodroši-
nātas ģimenes (personas) statusam, 
kā īpašums netiek uzskaitīts: dzī-
vokļa iekārta, apģērbs un sadzīves 
priekšmeti, nekustamais īpašums 
vai tā daļa vai kustamā manta, kuru 
izmanto ģimenes (personas) pa-
matvajadzību (uzturs, miteklis, ap-
ģērbs) nodrošināšanai, zeme, mežs 
mājsaimniecības uzturēšanai līdz 
5.00 ha (platība attiecas uz zemi un 
mežu kopā); viena garāža, viens au-
tomobilis vai motocikls, kā arī viens 
velosipēds, viens mopēds vai moto-
rollers vienam ģimenes loceklim.

9. Deklarācijā sniegtās ziņas 
Sociālais dienests pārbauda, izman-
tojot apliecinošus dokumentus, no-
vērtējot pieprasītāja dzīves apstāk-
ļus un pieprasot ziņas no valsts un 
pašvaldību institūcijām, kā arī citām 
juridiskajām personām.

10. Lai saņemtu šajos noteiku-
mos noteiktos sociālos pabalstus,  
pabalsta pieprasītājam (ģimenei vai 
personai) ir pienākumi:

10.1. sniegt patiesas nepiecie-
šamās ziņas, nekavējoties ziņot par 
pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka 
sociālās palīdzības saņemšanu vai 
par kuriem iepriekš sniegtas ziņas;

10.2. atļaut sociālajam darbi-
niekam apmeklēt personas (ģime-
nes)  pastāvīgo dzīvesvietu, uzrādīt 
pieprasītos dokumentus īpašuma, 
naudas uzkrājumu un ienākumu no-
vērtēšanai;

10.3. sadarboties ar sociālo dar-

binieku un veikt līdzdarbības pienā-
kumus, kas nepieciešami situācijas 
uzlabošanai un sociālās palīdzības 
saņemšanai;

10.4. apmeklēt ārstu, lai veiktu 
medicīnisko izmeklēšanu, ja tas ne-
pieciešams lēmuma pieņemšanai,

10.5. piedalīties līdzdarbības 
pienākumos. 

11. Personai, kura nepilda no-
teiktos līdzdarbības pienākumus, 
pabalstu izmaksu var pilnīgi vai da-
ļēji pārtraukt, iepriekš par to brīdi-
not pabalsta pieprasītāju.

12. Sociālais dienests pēc lēmu-
ma pieņemšanas informē personu 
par pieņemto lēmumu. Ja lēmums 
negatīvs – pabalsta piešķiršana at-
teikta, personu informē rakstiski, 
informācijā pabalsta saņēmējam 
norādāms atteikuma pamatojums, 
kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pār-
sūdzēšanas kārtība.

IV. Pabalsts garantētā mini-
mālā ienākuma līmeņa nodroši-
nāšanai

13. Pabalsts garantētā minimā-
lā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
piešķirams un izmaksājams ģime-
nei (personai), kura atzīta par trū-
cīgu atbilstoši normatīvajiem ak-
tiem, lai sniegtu materiālu atbalstu 
un veicinātu darbspējīgo personu 
līdzdarbību sociālās situācijas uz-
labošanā.

14. Pabalstu aprēķina un izmak-
sā valsts noteiktajā minimālajā ap-
jomā un kārtībā.

15. Vienojoties ar pabalsta pie-
prasītāju, pabalstu var izmaksāt 
naudā vai apmaksāt pakalpojumus 
(preces), kas nepieciešami personas 
vai tās ģimenes locekļu pamatvaja-
dzību apmierināšanai.

16. Sociālais dienests noslēdz 
vienošanos par līdzdarbību un seko 
tās izpildes gaitai.

17. Sociālais dienests ik pēc 
trim mēnešiem var slēgt jaunu vie-
nošanos vai turpināt pildīt iepriekš 
noslēgto vienošanos, kā arī lemt par 
pabalsta atkārtotu piešķiršanu pēc 
tam, kad no jauna novērtēta atbil-
stība trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam.

V. Dzīvokļa pabalsts
18. Dzīvokļa pabalsts ir pa-

balsts, kas paredzēts dzīvojamās 
telpas īres vai apsaimniekošanas 
maksas, komunālo pakalpojumu ap-
maksas vai ar kurināmā iegādi sais-
tīto izdevumu daļējai segšanai.

19. Dzīvokļa pabalsts tiek pie-
šķirts vienu reizi gadā 90.00 euro 
apmērā ģimenēm (personām) kuras 
atbilst trūcīgas, maznodrošinātas 
ģimenes statusam, krīzes situācija 
nonākušām ģimenēm (personām);

20. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, 
ja:

20.1. dzīvoklis tiek izīrēts citām 
personām;

20.2. pabalsta pieprasītāja 
sniegtās ziņas nav pilnīgas un patie-
sas, un tas ietekmē pabalsta saņem-
šanu.

21. Ja pabalsta saņēmējam ir 
parādi par dzīvojamo telpu īri, dzī-
vojamās mājas apsaimniekošanu 
un komunālajiem pakalpojumiem, 
piešķirtais pabalsts tiek izmantots 
parādu segšanai, pamatojoties uz 
pabalsta pieprasītāja iesniegumu. 

VI. Vienreizējs pabalsts krīzes 
situācijā

22. Pabalstu krīzes situācijā 

(situācija, kurā ģimene (persona) 
katastrofas vai citu no ģimenes 
(personas) gribas neatkarīgu apstāk-
ļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj 
nodrošināt savas pamatvajadzības 
un tai ir nepieciešama psihosociāla 
vai materiāla palīdzība) piešķir līdz 
50% no kopējiem izdevumiem, bet 
ne vairāk par 400.00 euro personai 
(ģimenei), neizvērtējot personas 
(ģimenes) ienākumus, bet ņemot 
vērā iepriekš neparedzamo apstāk-
ļu radīto zaudējumu sekas, un tikai 
tajos gadījumos, ja nepienākas cits 
valsts noteiktais pabalsts vai tas ir 
nepietiekams minimālo izdevumu 
segšanai.

23. Pabalstu piešķir, ja prasītā-
ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 
1 (viena) mēneša laikā no krīzes 
situācijas rašanās un persona nav 
vainojama šīs situācijas rašanās ie-
meslos.

VII. Pabalsti bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bēr-
niem

24. Pabalstu piešķir pilngadību 
sasniegušiem bāreņiem un bez ve-
cāku gādības palikušiem bērniem 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigša-
nās – līdz 24 gadu vecumam.

25. Pabalsta apmēri:
25.1. patsāvīgās dzīves uzsākša-

nai: 129.00 euro, personām ar inva-
liditāti kopš bērnības: I invaliditātes 
grupa – 277.00 euro; II invaliditātes 
grupa – 256.00 euro; III invaliditā-
tes grupa – 213.00 euro, pabalstu 
izmaksā vienu reizi;  

25.2. sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra iegādei – 250.00 
euro, pabalstu izmaksā vienu reizi 
vai par šo summu izsniedz sadzīves 
priekšmetus un mīksto inventāru;

25.3. pabalsts ikmēneša iz-
devumu segšanai – 65.00 euro; 

personām ar invaliditāti kopš 
bērnības: I invaliditātes grupa – 
140.00 euro; II invaliditātes grupa 
– 130.00 euro; III invaliditātes gru-
pa – 110.00 euro. Pabalstu izmaksā  
katru  mēnesi, ja bērns nepārtraukti 
turpina mācības vispārējās vidējās 
vai profesionālās izglītības iestādē, 
vai ja bērns nepārtraukti turpina 
studijas augstskolā vai koledžā un 
saskaņā ar izglītības jomu regulē-
jošajos normatīvajos aktos noteikto 
kārtību sekmīgi apgūst izglītības 
programmu.

VIII. Pabalsts audžuģime-
nēm 

26. Pabalstu piešķiršanas pa-
mats ir pašvaldības un audžuģime-
nes līgums par bērna ievietošanu 
audžuģimenē vai specializētā au-
džuģimenē.

27. Pabalstu apmēri:
27.1. ikmēneša pabalsts uztur-

līdzekļiem audžuģimenē vai spe-
cializētā audžuģimenē ievietota 
bērna uzturam līdz 7 gadu vecuma 
sasniegšanai 50% apmērā no valstī 
noteiktās minimālās algas, bērna 
uzturam no 7 gadu vecuma sasnieg-
šanas līdz 18 gadu vecuma sasnieg-
šanai 60% apmērā no valstī noteik-
tās minimālās algas;

27.2. pabalsts audžuģimenei 
mīkstā inventāra iegādei 50% ap-
mērā no valstī noteiktās minimālās 
algas gadā, par pabalsta izmaksas 
noteikumiem vienojoties ar audžu-
ģimeni;

28. Personai ir tiesības saņemt 
pabalstus no dienas, kad noslēgts 
līgums ar pašvaldību un bērns no-
dots aprūpē audžuģimenei. Ja bērna 
uzturēšanās laiks  audžuģimenē ir 
mazāks par mēnesi, tad pabalstus iz-
maksā proporcionāli dienu skaitam, 
kad bērns atradies audžuģimenē.

IX Pabalsts medicīnas pakal-
pojumu apmaksai

29. Tiesības saņemt pabalstus 
medicīniskiem izdevumiem ir: trū-
cīgām un maznodrošinātām ģime-
nēm (personām), stacionāru pakal-
pojumu apmaksai un ārstu izrakstīto 
medikamentu izdevumu kompensē-
šanai – pabalsta apmērs 72.00 euro 
viena kalendārā gada laikā.

30. Pabalsta saņemšanai per-
sona Sociālajā dienestā iesniedz 
iesniegumu, medicīnisko izdevumu 
apliecinošu dokumentu kopiju, ja 
nepieciešams uzrādot oriģinālu.

31. Pabalsts personām operāciju 
izdevumiem 20% apmērā, bet ne vai-
rāk kā 400.00 euro kalendārā gada 
laikā vienai personai no kopējām 
operāciju izmaksām, bet tikai tādos 
gadījumos, ja nepienākas pārmaksā-
tā iedzīvotāju nodokļa atmaksa.

X. Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

32. Sociālā dienesta lēmumu var 
apstrīdēt Vaiņodes novada domē.

33. Vaiņodes novada domes lē-
mumu var pārsūdzēt Administratīvā 
rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, li-
kumā noteiktajā kārtībā.

XI.  Nobeiguma noteikumi
34. Saistošie noteikumi publicē-

jami informatīvajā izdevumā “Vaiņo-
des Novada Vēstis” un stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

35. Ar šo noteikumu spēkā stā-
šanās dienu spēku zaudē Vaiņodes 
novada pašvaldības 2010. gada 25. 
februāra saistošie noteikumi Nr.12 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Vaiņodes novadā” 

Vaiņodes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs 

V. Jansons



6 VAIŅODES NOVADA VĒSTIS

No 18. līdz 20. janvārim Apšuciemā tika aizvadīts 
29. Latvijas čempionāts šautriņu mešanā, uz kuru bija 
devušies arī 13 ŠMK “Priekule” šautriņu metēji, tai 
skaitā vairāki Vaiņodes novada šautriņu metēji. Kopumā 
turnīrā piedalījās 121 dalībnieks (88 kungi, 23 dāmas, 
10 jaunieši).

Piektdienas vakarā, tika aizvadīts pielozēto pāru tur-
nīrs, kurā par uzvarētāju kļuva Kristaps Mickus, startē-
jot kopā ar Zeltīti Stradi no Lizuma.

Sestdien tika aizvadītas individuālās sacensības ju-
nioru, jauniešu, dāmu un kungu konkurencē. Dāmu tur-
nīrā otro gadu pēc kārtas par Latvijas čempioni kļuva ie-
priekšējās sezonas reitinga līdere Kristīne Mickus, kura 
demonstrēja pārliecinošu sniegumu visas dienas garumā 
un turnīra finālā ar rezultātu 5:2 pārspēja Avelīnu Lāci 
no Vecpiebalgas. Irēna Bauze izcīnīja 9. vietu.

Kungu turnīrā par čempionu kļuva vadošais Latvi-
jas šautriņu metējs Madars Razma (Priekule), kurš finālā 
ar rezultātu 5:2 pārspēja Laimoni Nagli (“Kuorsova”). 
Kristaps Mickus (Vaiņode) izcīnīja 5. vietu, ceturtdaļfi-
nālā ar 0:4 atzīstot Madara Razmas pārākumu. 33. vieta 
Jānim Birzniekam (Vaiņode).

Svētdien tika aizvadītas pāru sacensības. Dāmu kon-
kurencē finālā iekļuva Irēna Bauze un Kristīne Mickus, 
kuras ar rezultātu 2:4 piekāpās Sandijai Andersonei un 
Ievai Brikmanei-Buklovskai no Rīgas. 

Kungu pāru turnīrā par septiņkārtējo Latvijas pāru 
čempionu kļuva Madars Razma, kurš, startējot kopā ar 

Rihardu Tomašicki (“Kuorsova”), turnīra finālā pārspēja 
savus kluba biedrus Aigaru Strēli un Kristapu Mickus ar 
rezultātu 4:2. Piekto vietu izcīnīja Uldis Buļko un Ar-
tūrs Auders, 17. vietu izcīnīja Jānis Birznieks ar Artūru 
Bauzi.

Visi turnīra rezultāti būs pieejami Latvijas šautriņu 
mešanas organizācijas mājaslapā.

ŠMK “Priekule” saka lielu paldies Durbes, Prie-
kules un Vaiņodes pašvaldībām par šautriņu metējiem 
sniegto atbalstu dalībai Latvijas čempionātā.

PASĀKUMI FEBRUĀRĪ
9. 02.  Vaiņodes novada kauss kāršu spēlē “cūkas” 
jeb “duraks”.
16. 02. Pārgājiens Embūtē, rīko biedrība 
“Pēdu deldētāji”.
16.,17.02. – Arvīda Desmitnieka piemiņas 
kauss handbolā (starptautisks).
17.02. – “Synottip” handbola virslīgas spēle. 
HK “Vaiņode” – HK “Ogre”.
22.02. – 3. posms Vaiņodes novada atklātajā 
čempionātā zolītē.
24.02. – “Synottip” handbola virslīgas spēle. 
HK “Vaiņode” – “ASK/LSPA”.

P.S. Dažādu iemeslu dēļ pasākumi var nenotikt vai 
mainīties to datumi, lūgums sekot līdzi www.vainode.lv 
un afišām gan www.facebook.com, gan uz afišu stabiem.

Sporta metodiķis Ainārs Pāvils

SPORTA SLEJA

15. janvārī vidusskolēni Jurģis, Deivids, Līga (12. klase) un Samanta, Endija, Līga, Laima (11. klase)  
piedalījās RSU Liepājas filiāles rīkotajā  RSU semināru ciklā jauniešiem “Mana izvēle – MEDICĪNA” - 
Semināra dienas tēma: “…man vēl nav 18…”. 

 

Noslēdzies U19 
Latvijas jaunatnes čempionāta 
pirmais posms handbolā

11. un 12. janvārī norisinājās U19 Latvijas jaunatnes čempionāta 
pirmais posms handbolā, kurā piedalās 4 komandas – “Vaiņode”, “Lu-
dza”, “Tērvete” un “Dobeles SS”.

Pirmajā spēlē “Vaiņodes” komanda tikās ar “Ludzas” komandu, kuru 
vaiņodnieki uzvarēja ar 35:29. Otrajā spēlē pretī stājās visu iepriekšējo gadu 
sīvākie pretinieki – “Tērvetes” komanda. Pret tērvetniekiem Vaiņodes jaunie 
handbolisti demonstrēja labu sniegumu un izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar 
32:21. Pēdējo spēli Vaiņodes novada jaunieši aizvadīja pret “Dobeles SS” 
komandu. Arī šajā spēlē vaiņodnieki svinēja uzvaru ar 26:22. 

Pēc pirmā posma “Vaiņodes” komanda ir pārliecinoša līdere, aiz sevis 
atstājot “Tērvetes” komandu, kam ir viens zaudējums, un “Ludzas” koman-
du ar diviem zaudējumiem. Ceturto vietu ieņem “Dobeles SS” komanda, 
kura pagaidām pie punktiem nav tikusi.

U19 čempionātā paredzēti divi posmi. Otrais posms tiks aizvadīts 18. un 
19. martā Ludzā. 

Ja Vaiņodes novada komandai izdosies uzvarēt šā gada čempionātā, tad 
2000. gadā dzimušie un jaunāki jaunieši tiks pie trešā čempionu titula pēc 
kārtas un ceturtā kopumā.

HK “VAIŅODE” 
uzsāk otro apli ar zaudējumu

19. janvārī HK “Vaiņode” uzsāka otro posmu “Synottip” handbola virs-
līgā. Diemžēl otrais aplis sākās ar zaudējumu 31:35 “Jūrmalas sportam”. 
Līdz ar to “Jūrmalas sporta” komanda kopvērtējuma tabulā apsteidza HK 
“Vaiņode”.

HK “Vaiņode”: Kristers Plūme (9), Oskars Pāvils (8), Taujēns (6), Mic-
kus (3), Strēlis (3), Ainārs Pāvils (2), Pumpurs, Ziemelis, Sproģis, Sudmalis, 
Rihards Plūme, Davidenko, Vaitkus.

Nākamās spēles HK “Vaiņode” aizvadīs izbraukumā Ogrē pret HK 
“Ogre” un Rīgā pret “ASK/LSPA”.

Pēc divu apļu aizvadīšanas komandas čempionātā sadalītas divos četri-
niekos – gan pirmais (1.–4. vieta), gan otrais četrinieks (5.–8. vieta) vēlreiz 
izspēlēs divu apļu turnīru. Divas labākās komandas pēc otrā posma automā-
tiski kvalificēsies pusfinālam, bet vēl četras komandas (pirmās grupas trešā 
vieta un otrās grupas otrā vieta, kā arī pirmās grupas ceturtā vieta un otrās 
grupas pirmā vieta) izspēlēs ceturtdaļfinālu.

U14 Latvijas jaunatnes 
čempionāts handbolā

19. un 20. janvārī Vaiņodes novada 2005. gadā dzimušie un jaunāki 
jaunieši aizvadīja U14 Latvijas čempionāta otro posmu, izspēlējot 4 spē-
les. Diemžēl visās 4 spēlēs tika piedzīvoti zaudējumi, piekāpjoties “Dobeles 
SS”, “Ogres SC”, “Salaspils SS” un “Tērvetes” komandām.

No janvāra vidus līdz februāra sākumam tika aiz-
vadīts ikgadējais “Vaiņodes kauss 2019” zāles futbolā 
piecās vecuma grupās, katrā vecuma grupā pa 8 koman-
dām:

U8 vecuma grupā piedalījās 5 komandas no Latvijas 
(“Vaiņode/LRSS”, FK “Nīca”, 2 komandas no “Liepā-
jas Futbola skolas” un “Kuldīgas NSS”) un 3 komandas 
no Lietuvas (2 komandas “Telšiu Džiugas” un “Skodas 
KKSC”)

U9 vecuma grupā arī piedalījās 5 komandas no 
Latvijas (“Vaiņode/LRSS”, 2 komandas no “Kuldīgas 
NSS”, FK “Nīca” un “Grobiņas SC/LRSS”) un 3 ko-
mandas no Lietuvas (2 komandas no “Telšiu Džiugas” 
un viena no Mažeiķiem – FK “Atmosfera”).

U10 vecuma grupā arī bija 5 komandas no Latvi-

jas (“Vaiņode/LRSS”, “Kuldīgas NSS”, FK “Nīca”, FA 
“Ventspils” un “Liepājas Futbola skola”) un 3 komandas 
no Lietuvas (“Telšiu Džiugas”, FK “Gintaras” un “Ma-
žeikiu SM”).

U11 vecuma grupā piedalījās 4 komandas no Latvi-
jas (“Vaiņode/LRSS”, 2 komandas no “Liepājas Futbola 
skolas” un komanda no Aizputes “Vitality Academy”) 
un 4 komandas no Lietuvas (2 komandas no “Telšiu 
Džiugas” un 2 komandas no Mažeiķiem – FK “Atmos-
fera” un “SM Mažaikiai 2009”)

U12 vecuma grupā piedalījās 5 komandas no Lat-
vijas (2 komandas no “Kengaros/Riga FC”, “Kuldīgas 
NSS”, JFA “Jelgava” un “Grobiņas SC/LRSS”) un 3 ko-
mandas no Lietuvas (“Telšiu Džiugas”, FK “Gintaras” 
un FK “Atmosfera”).

“Vaiņodes kauss 2019” zāles futbolā

Noslēdzies “Liepājas 
čempionāts 2018” zāles futbolā 

Vaiņodes novada komanda aizvadījusi Liepājas čempionātu zāles futbo-
lā, kurā izcīnīja 3. vietu B divīzijā 8 komandu konkurencē.

Pirmajā posmā Vaiņode izcīnīja 13 punktus, uzvarot 4 spēlēs, vienā cī-
noties neizšķirti un piedzīvojot 2 zaudējumus.

Otrajā posmā 8 komandas sadalīja divos četriniekos – no 1. līdz 4. vietai 
un no 5. līdz 8. vietai. Otrajā posmā Vaiņodes novada komanda cīnījās divas 
reizes neizšķirti un piedzīvoja vienu zaudējumu, rezultātā izcīnot 3. vietu. 
Vaiņodnieki tagad gaida pārspēli ar A divīzijas komandu, ar kuru cīnīsies 
par tikšanu uz A divīziju. 

3. vietu starp B divīzijas rezultatīvākajiem spēlētājiem ieņem Vaiņodes 
komandas pārstāvis Sandis Vārpiņš ar 13 vārtu guvumiem, bet 9. vietā ar 7 
precīziem raidījumiem atrodas Artūrs Blumbergs, par divām vietām zemāk 
(11.) ar vienu vārtu guvumu mazāk (6) atrodas Rolands Haļuta.

Aizvadīts otrais posms dambretē
27. janvārī aizvadīts Vaiņodes novada čempionāta 2. posms dambretē. 

Šoreiz bija ieradušies 4 dalībnieki. Otrajā posmā uzvarēja Andris Mamis, 
kurš apspēlēja pirmā posma uzvarētāju Ēriku Kanderu. 

18. janvārī norisinājās otrais posms Vaiņodes nova-
da čempionātā zolītē. Piedalījās 13 dalībnieki. Vislabāk 
veicās pārstāvjiem no Priekules – Domam Bumblaus-

kam un Aigaram Legzdiņam, kuri attiecīgi ieguva 1. un 
2. vietu, 3. vietā atstājot Artūru Auderu.

Trešais posms norisināsies 22. februārī plkst.19.

Latvijas čempionāts šautriņu mešanā

Otrais posms Vaiņodes novada čempionātā zolītē

Mana izvēle – MEDICĪNA
FOTO -  HTTPS://D.FACEBOOK.COM/RSULF/ 
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Policija turpina saņemt izsaukumus saistībā ar miesas bojā-
jumu nodarīšanu ģimenes locekļu vidū. Visbiežāk vardarbīgais 
ģimenes loceklis ir vīrs vai vīrietis, ar kuru sieviete dzīvo nereģis-
trētās attiecībās. Tā, piemēram, kādā nedēļas nogalē Kurzemē ir 
notikuši vairāki sadzīviski konflikti, tostarp arī ģimenes konflikti. 
Vienā gadījumā Kuldīgā sieviete guvusi durtu brūci – iespējamā 
vainīgā persona tika aizturēta un Valsts policijā par notikušo ir 
uzsākts kriminālprocess. Savukārt atsevišķos gadījumos, kur ģi-
menes konfliktu laikā pret cietušo personu tikusi vērsta fiziska 
un emocionāla vardarbība, ir piemērots policijas lēmums par no-
šķiršanu. 

Pagājušā gada 31. decembrī Valsts policijā saņemta informācija 
no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka Kuldī-
gā kādā dzīvoklī kopīgas alkohola lietošanas laikā vīrietis, dzimis 
1968. gadā, ar nazi ir iedūris vēderā savai dzīvesbiedrei. 1980. gadā 
dzimusī sieviete nogādāta medicīnas iestādē, savukārt vīrietis ir aiz-
turēts. Viņš jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā. Par notiku-
šo ir uzsākts kriminālprocess par vidēja smaguma miesas bojājuma 
tīšu nodarīšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar pie-
spiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Tāpat nedēļas nogalē un svētku laikā ir notikuši vairāki ģimenes 
konflikti, kur pret vienu no iesaistītām pusēm ir vērsta fiziska un emo-
cionāla vardarbība, par ko varētu uzskatīt arī gadījumu Kuldīgā. Ģime-
nes konflikti nenozīmē tikai konfliktus starp vīriem un sievām. Tāpat 
konfliktē pieauguši dēli ar savām mātēm, mazdēli ar vecmāmiņām utt. 
Lai gan visbiežāk persona, kura rada draudus, ir vīrietis, un parasti tieši 
vīrieti nošķir no cietušās, tomēr ir bijuši arī daži tiesas lēmumi par pa-
gaidu aizsardzību pret vardarbību, kur sievieti nošķir no vīrieša. 

Valsts policija atgādina, ka lēmumu par nošķiršanu var piemērot uz 
laiku līdz astoņām dienām. Tas nozīmē, ka likumsargi notikuma vietā ar 
cietušo (pāridarītājam klāt esot) aizpilda pieteikumu policijas lēmumam 
par nošķiršanu pieņemšanai, kurā var izvēlēties, kādus aizliegumus poli-
cijas lēmumā noteikt varmākam:

l atstāt mājokli, kur pastāvīgi dzīvo aizsargājamā persona, neat-
griezties un neuzturēties minētajā mājoklī,

l neuzturēties mājokļa tuvumā tuvāk par (..) metriem,
l aizliegums kontaktēties ar aizsargājamo personu.

Policijas lēmums par nošķiršanu tiek aizpildīts trīs eksemplāros, no 
kuriem viens paliek cietušajai personai, otrs – pāridarītājam, bet trešais 
– Valsts policijai. Tomēr jāpiemin, ka policija lēmumu var pieņemt tikai 
uz rakstveida pieteikuma pamata. Ja cietusī persona atsakās rakstīt pie-
teikumu policijai, tad nošķiršanu piemērot nevar. 

Savukārt garāku termiņu var piešķirt tiesa, piemērojot pagaidu aiz-
sardzību pret vardarbību, ko arī turpat, notikuma vietā, veidlapā var at-
zīmēt. Pagaidu aizsardzībai pret vardarbību termiņa nav. Tā ir spēkā tik 
ilgi, kamēr kāda no pusēm iesniedz tiesā iesniegumu to atcelt. 

Kopumā visā Kurzemē laika posmā no 2018. gada 28. decembra līdz 
2019. gada 1. janvārim ir pieņemti pieci policijas lēmumi par nošķiršanu. 
Divi – Talsos un pa vienam Saldū, Kuldīgā un Liepājā. Nereti, likumsar-
giem izbraucot uz ģimenes konfliktu, cietusī puse vairs nevēlas policijas 
iejaukšanos un, lai arī tiek izskaidrota iespēja nošķirt personu, kura rada 
draudus, tas netiek izmantots. Lai gan uz adresi Kuldīgā, kur sievietei 
tika iedurts ar nazi vēderā, 2018. gadā neviens izsaukums nav saņemts, 
tomēr 2017. gadā ir saņemti divi izsaukumi no cietušās personas, taču 
nevienā no reizēm cietusī nav vēlējusies nošķiršanu. 

Nereti cietusī persona apžēlojas par varmāku un nevēlas izmantot 
savas tiesības uz aizsardzību, noticot, ka tas vairs neatkārtosies. Diemžēl 
praksē bieži redzams, ka pēc laika varmāka atkal turpina ietekmēt upuri 
gan morāli, gan fiziski. Ja pastāv reāli draudi personas brīvībai, veselībai 
vai dzīvībai, noteikti ir jāizsauc vai nu Valsts policija, vai pašvaldības 
policija. Nevajag gaidīt, kad notiks atkārtots vardarbības akts.

2017. gadā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē pieņemti 78 
policijas lēmumi par nošķiršanu. Liepājā – 37, Ventspilī un Talsos – 11, 
Kuldīgā – 14, savukārt Saldū – 5. 2018. gada 9 mēnešos Kurzemes re-
ģiona pārvaldē pieņemti 30 policijas lēmumi par nošķiršanu. Liepājā – 9, 
Ventspilī un Kuldīgā – 8, Talsos – 3, savukārt Saldū – 2. 

Informāciju sagatavoja
VP Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā 

speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos 
Madara Šeršņova 

21. janvārī  klases stundā Marija Pečule, aviokompānijas “Air Bal-
tic” stjuarte, 8.–12. klašu skolēniem stāstīja, kā kļuvusi par stjuarti, kaut 
gan pēc 9. klases beigšanas mācījusies Liepājas E. Melngaiļa mūzikas 
skolā, jo bērnības sapnis bijis kļūt par dziedātāju.

Mariju sajūsmina iespēja apskatīt pasauli, satikt jaunus draugus un 
strādāt darbu, kas patīk. Viņa uzsvēra nepieciešamību mācīties valodas 
un censties apgūt visu, ko piedāvā skola, jo stjuarta darbs nav viegls, 
prasa vispusīgas zināšanas, savaldību un ātru reakciju dažādās situāci-
jās, bet gandarījums un pozitīvās emocijas atsver visas grūtības. Tagad 
Marija var apvienot darbu ar mācībām Banku augstskolā, jo darba gra-
fiks ir “elastīgs”. 

 

Reiz dzīvoja…
Tā sākas daudzas jo daudzas pasakas. Arī mēs 

šo gadu “Zīlītē” iesākām ar pasakām. Katra grupa 
izvēlējās vienu vai vairākas pasakas, piemēram, 
“Vecīša cimdiņš”, “Ledus sirds”, “Trīs sivēntiņi un 
vilks”, “Zem sēnītes” un citas. Visu mēnesi bērni 
runāja par un ap savu pasaku. Mēneša beigās tika 
veidota izstāde, kurā katra grupa rādīja, kas labs 
sadarīts. Divas grupiņas apņēmušās savas pasakas 
iestudēt un parādīt izrādē. Paldies skolotājām par 
darbu un lieliskām idejām. 

Vaiņodes PII “Zīlīte”

Turpinot pagājušajā gadā iesākto tradīciju, kad mei-
tenes guva labus panākumus ātradīšanas sacensībās Lie-
pājas pilsētā, pagājušajā nedēļā šādas sacensības 6. – 11. 
klašu meitenēm notika mūsu skolā.

Viens no galvenajiem vērtēšanas  kritērijiem – vai-
rāk noadītas rindas.  Ātrākās adītājas 6. klasē – Amanda 
Sirmā  un Laura Poceviča, kuras adīšanas tehniku ap-

guva tikai šajā mācību gadā. Labi rezultāti  Amandai 
Rupeikai, Beātei Briedei (7. klase),  Loretai Pūlītei un 
Diānai Grosbergai (8. klase). Daudz lielāka pieredze 
adīšanā vidusskolas meitenēm: Katrīnai Sneibei – 74 
noadītas rindas, bet  Samanta Jasjučeņa 30 minūtēs no-
adīja 60  rindas. Meitenēm pievienojās un savu prasmi 
pārbaudīja arī skolotāja Dace Čivžele.

Zini savas tiesības – 
policijas lēmums 
par nošķiršanu

FOTO DACE ČIVŽELE

Adiet, meitas, ko adiet!  

Runā un dziedi angliski! 
(Let’s speak and sing English!)

Gandrīz nedēļu mūsu skolā notika angļu valodas 
dienas. Skolēni plakātos parādīja informāciju par angļu 
valodā runājošām valstīm, pārbaudīja zināšanas angļu 
valodas olimpiādē, bet 17. janvārī skolā viesojās 13 Aiz-
putes novada svešvalodu skolotāji, kuri dienas pirmajā 
pusē vēroja, kā angļu valodas stundās strādā skolotāja 
Viktorija Bulavkina un kā CLIL (valodas un kāda cita 

mācību priekšmeta vienlaicīga un apzināta apguve) me-
todiku izmanto Gunta Minka un Laila Strēle, integrējot 
angļu valodas un dabaszinību apguvi 6. klasē.

Dienas noslēgumā “Popielā” izskanēja priekšnesu-
mi, kuros skolēni un klašu audzinātājas attēloja dažādas 
80. gados populāras grupas. 

Prieks un gandarījums par ļoti jauko pasākumu.

“Kur ir tava lidmašīna?”

FOTO – DACE ČIVŽELE
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VAIÒODES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS. Iespiests SIA “Kurzemes Vârds” tipogrâfijâ. Tirâþa – 1000 eksemplâru. 

Atbildîgâ par izdevumu – Inese Pûlîte (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

PASĀKUMI
22. februārī  plkst. 15  
“Starp mums, 
sievietēm, runājot”, 
lekcija kopā ar Ainu 
Poišu un Karlīnu 
Elksni par sievietes 
reproduktīvo veselību.
23. februārī plkst. 18  
Vaiņodes 
amatierteātra 
“Kuratieši” piecu gadu 
jubilejas svinības.

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

REĢISTRĒTI 
2 JAUNDZIMUŠIE

Šodien jūsu kāzu dienā
Sveicam jūs no sirds!
Lai jums vienmēr tā, kā šodien,
Acis laimē mirdz.
Gaiša lai jums dzīves taka,
dzīves ceļš lai jauks.
Vienmēr cieši ejiet blakus
un viens otram esiet draugs!

VAIŅODES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ LAULĪBU 
REĢISTRĒJIS VIENS PĀRIS.

Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.
(A. Gļauda)

REĢISTRĒTI 3 
MIRŠANAS GADĪJUMI

VAIŅODES PAGASTA 
BIBLIOTĒKAS GRĀMATU 
JAUNUMI
1. L. Pērse. ”Ar stopiem apkārt 
pasaulei. Āzijas brīnumi”.
2. A. Račs. “Mana nākotnes 
karte”.
3. G. Ceipe. “Dieva tautas 
dzimšana. Latvieši”.
4. M. Mensons. “Smalkā 
“pofigisma” māksla”.
5. M. Rīmenis. “Veiksmei līdzās”.
6. Ē. Kūlis. “Ervīna Krīva 
mīlestības”.
7. Ē. Kūlis. “Nemīlētais Herbs un 
mesjē Trojs”.
8. M. Krekle. “Dzīvības spītīgie 
asni”.
9. I. Gaile. “Piena ceļi”.
10. M. Freimanis. Zālīte truša 
dvēselei”.
11. V. Lācītis. “Sekss un 
vardarbība”.
12 R. Runcis. “Gaismas ķermenis”.
13. V. Atāls. “Elles debesis”.
14. H. Mantela. “Vilku nams”.
15. H. Murakami. “Vīrieši bez 
sievietēm”.
16. V. Peļevins. “Kukaiņu dzīve”.
17. P. Petersa. Rubīnsarkanā 
istaba”.
18. B. Restlunda. “Monmartas 
šarms”.
19. T. Baha. “Kamēliju sala”.
20. N. Barro. “Sievietes smaids”.
21.S. Kaspari. “Flamingu lagūna”.

BĒRNU UN JAUNIEŠU 
GRĀMATAS
1. T. Parvela. “Ella Lapzemē”.
2. D. Bedīls. “Vecāku aģentūra”.
3. R. R. Reičela. “Nikijas 
dienasgrāmata”, 11. d.
4. I. Zīgners. “Mazais pūķis 
Kokosrieksts apciemo 
Ziemassvētku vecīti”.

VAIŅODES PAGASTA 
BIBLIOTĒKĀ

JAUNO GRĀMATU 
APSKATS
NOTIKS

20. FEBRUĀRĪ PULKSTEN 12.
LAIPNI GAIDĪTI VISI 

INTERESENTI!
Tālrunis 63464243.

Mobilais mamogrāfs
“Veselības centra 4” 

mobilais mamogrāfs plāno ierasties 
Vaiņodē pie dr. Blumbergas ārsta 
prakses, Raiņa ielā 1a,  28. martā.
 

UZ MAMOGRĀFA PĀRBAUDI IZBRAUC  
TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA!  
l Sievietēm, kuras ir saņēmušas 
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā 
veselības dienesta, Valsts skrīninga 
programmas ietvaros izmeklējums ir BEZ 
MAKSAS (uzaicinājuma vēstule ir derīga 
divus gadus kopš iesūtīšanas datuma).  
l Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta 
norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar 
Nacionālo veselības dienestu, – 2,85 eiro.  
LŪGUMS PIERAKSTĪTIES, zvanot pa tālruni 
27866655. 

Jolanta Lasmane, 
mobilo mamogrāfu projekta pacientu koordinatore, 

SIA “Veselības centrs 4”, 
tālrunis 278666 55, mājaslapa 

www.mamografija.lv, 
e-pasts mobila.mamografija@vc4.lv

25. janvārī priecīgus un ilgi neaizmirstamus brīžus 1. un 3.  klases skolēniem un 
bērnudārza grupas “Sprīdīši” audzēkņiem sagādāja Keitas Sakalauskas vecvecāki 
Inguna un Arnis Otaņķi un viņu suņi Greisa, Vasa un Feja. Skolā viesojās arī citi 
kanisterapijas komandas “Canis Group Liepāja” biedri – Ieva Romanova ar suni 
Ringo, Astra Klaiše ar Karo, Anita Reine ar Mesi, Liene Giertmane-Done ar Gabri.
Bērni uzzināja par kanisterpijas suņu sagatavošanu, skatījās suņu paraugde-
monstrējumus, piedalījās jautrās stafetēs kopā ar suņiem.

Tik pozitīvas emocijas!


