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Pirmdien, 25. martā, Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas dienā, 
vēstures stundu 6.–12. klases 
skolēniem bija sagatavojis Andrejs 
Migla, režisors, dramaturgs un 
rakstnieks. Skolēni uzmanīgi klausījās 
erudīto un saistošo stāstījumu par 
mums, mūsu novadu, Latviju toreiz un 
tagad, par novadniekiem – izcilām 
personībām – un notikumiem, kuri 
veidojuši mūsu valsts vēsturi.

Skolas bibliotēka saņēma 
dāvinājumu – Andreja Miglas jauno 
vēsturisko romānu “Dzintara stars” 
un ludziņu krājumu bērnu teātra 
pulciņam. 

Kopā ar skolēniem rakstnieka 
atmiņu stāstījumu klausījās viesi – gan 
1941., gan 1945. gadā no Vaiņodes 
un Embūtes izsūtītie deportētie, kuri 
rīta pusē nolika ziedus un iededza 
sveces pie piemiņas akmeņiem 
Vaiņodes dzelzceļa malā un Vībiņu 
centrā, pieminot tuviniekus, kuru 
dzīvības izgaisa svešumā.

1.– 5. klašu skolēni noskatījās 
amatierfilmu (Alda Prūse) par 
Vaiņodes novada bērniem, kuri 
kopā ar vecākiem tika deportēti uz 
mazapdzīvotiem un attāliem PSRS 
rajoniem.

Māra Tamuža

Vēstures stunda piemiņai un cerībai

1949. gada marta nogalē no 
Latvijas uz plašo Sibīriju izsūtīja 
vairāk nekā 15 tūkstošus latviešu 
ģimeņu, aptuveni 45 tūkstošus 
cilvēku. Divus procentus Latvijas 
iedzīvotāju – mūsu vecvecākus 
un viņu vecākus, iedzina aukstos, 
tumšos vagonos un izsūtīja svešu-

mā. Izsūtīto vidū bija gan bērni, 
sievietes, gan sirmgalvji, vīrieši 
pašos spēka gados.

Šķiršanās sāpes, bezspēcība pār-
spēka priekšā, šoks, neaizsargātība, 
neizpratne, bailes… Iespējams, tieši 
spēcīgā pārdzīvojuma dēļ 25. marts 
kļuvis par vienu no latviešu vēstu-

riskās apziņas stūrakmeņiem.
No Vaiņodes un Embūtes pa-

gastiem tolaik izsūtīja kopumā 164 
iedzīvotājus. 1949. gada 25. marts 
ir piemiņas diena arī mūsu novadā, 
kad noliekam ziedus un pieminam 
mūsu novadniekus, kurus bez tiesas 
sprieduma deportēja uz Sibīriju, no 

kurienes, kā zināms, daudziem ne-
bija lemts atgriezties.

Šogad pirmo reizi piemiņas brī-
dis notika atjaunotajā piemiņas vie-
tā. Ar biedrības “Latvijas Politiski 
represēto apvienība” palīdzību ir 
rasts finansējums Vaiņodes represēto 
piemiņas vietas labiekārtošanai, kā 

rezultātā atjaunots bruģa segums, iz-
vietoti soliņi, izveidoti apstādījumi.

Pēc piemiņas brīžiem Vībiņos un 
Vaiņodē ikviens tika aicināts uz Vai-
ņodes vidusskolu, kur savu atmiņu 
stāstu izstāstīja Liepājas teātra reži-
sors un rakstnieks Andrejs Migla.

Ilze Strēle

Latviešu tautai tik ļoti liktenīgajam 
datumam – 25. martam – 70

Tikai cilvēkam būt
Un atvērtu sirdi turēt,
Kas jūt sava tuvākā sāpes un raizes…
Ja vajag – dalīt uz pusēm gabalu maizes.
Atvērtu atmiņu turēt
Un neaizmirst
Tās daudzās dvēseles.
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DOMES ZIŅAS

Vaiņodes novada dome 
29. janvāra sēdē  
(protokols Nr. 2)  
NOLĒMA

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā ter-
miņā nenomaksātos nodokļus un no-
kavējuma naudu, piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu no personas – 84,26 EUR 
(parāda pamatsumma 66,23 EUR)  
un nokavējuma nauda 18,03 EUR.

2. Lauzt 2017. gada 18. de-
cembra zemes nomas līgumu Nr. 
V2017/36.

3. Veikt grozījumus zemes no-
mas līgumā Nr. 274.

4. Ar 2019. gada 1. februāri slēgt 
zemes nomas līgumu ar divām per-
sonām.

5. Pagarināt 2014. gada 11. mar-
ta zemes nomas līgumu Nr. 318.

6.  Pagarināt 2010. gada 26. jū-
lija zemes nomas līgumu Nr. V189.

7. Pagarināt 2011. gada 21. jan-
vāra zemes nomas līgumu Nr. V201.

8. Zemes vienībai 30,3 ha platī-
bā un uz tās esošajām ēkām piešķirt 
adresi.

9. Apstiprināt nedzīvojamo tel-
pu nomas tiesību izsoles noteikumu 
projektu, kas atrodas Vienības ielā 
6, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov.

Izsole notiek 2019. gada 19. feb-
ruārī plkst. 10.00 Vaiņodes novada 
pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 
23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņo-
des nov., LV-3435, 3.stāva zālē.

Izsoles sākumcena par 1 m² ir 
0,28 EUR (nulle euro 28 centi), no-
mas maksai pieskaitāms pievienotās 
vērtības nodoklis.

Izsole ir mutiska ar augšupejošu 
soli. Viens solis ir 0,03 EUR (nulle 
euro 03 centi) par 1 m².

10. Apstiprināt nomas tiesību 
izsoles noteikumu projektu zemes 
vienībai “Ābelītes” kadastra apzīmē-
jums 6492 006 0659, 5,9 ha platībā.

Izsludināt pieteikšanos uz no-
mas tiesību no 30.01.2019. līdz 
11.02.2019. līdz plkst. 15.00.

Izsoles sākuma cena par 1 ha  
11,82 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.

11. Apstiprināt nomas tiesību 
izsoles noteikumu projektu zemes 
gabalam “Embūtes Senleja”, kadas-
tra apzīmējums 6454 003 0164, 2,0 
ha platībā.

Izsludināt pieteikšanos uz nomas 
tiesību izsoli no 30.01.2019. līdz 
11.02.2019. līdz plkst. 15.00.

Izsoles sākuma cena par 1 ha  
10,08 EUR gadā (bez PVN), nomas 
maksai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis.

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

Zemes nomas līguma termiņš ir 
5 gadi.

Dalības maksa par piedalīšanos 
izsolē 10,00 EUR.

12. Atdalīt no zemes vienības 
21,2 ha platībā zemes vienību 15,7 
ha platībā.

Atdalītajai zemes vienībai 15,7 

ha platībā piešķirt nosaukumu un 
noteikt zemes lietošanas mērķi: mež-
saimniecība, NĪLM:0201.

Atlikušajai zemes vienībai  ap-
mēram 5,5 ha platībā saglabāt nosau-
kumu un saglabāt zemes lietošanas 
mērķi: zeme uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
NĪLM:0101. 

Apstiprināt SIA “Latvijasmēr-
nieks.lv”, reģ Nr. 40003783960, 
iesniegto zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam.

13. Atsavināt personai nekus-
tamo īpašumu, kas sastāv no zemes 
vienības 2,19  ha platībā par 4063,00 
EUR (četri tūkstoši sešdesmit trīs 
euro un 00 centi).

14. Atzīt, ka pašvaldību funkciju 
pildīšanai nav nepieciešams nekusta-
mais īpašums ar kopējo platību 36,00 
m².

Uzsākt nekustamā īpašuma atsa-
vināšanas procedūru.

Uzdot nekustamā īpašuma spe-
ciālistam Oskaram Jēkabsonam 
Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 
organizēt minētā nekustamā novēr-
tēšanu, atbilstoši “Standartizācijas 
likumā” paredzētajā kārtībā apstip-
rinātajiem Latvijas īpašuma vērtēša-
nas standartiem.

15. Lauzt īres līgumu ar personu.
16. Piešķirt dzīvojamo platību 

personai.
17. Piešķirt līdzfinansējumu 

Kurzemes plānošanas reģionam 
1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci 
simti euro 00 centi) gadā no pašval-
dības  pamata budžeta.

18. Piešķirt finansējumu no 
Vaiņodes novada pašvaldības bu-
džeta Liepājas rajona Sporta skolas 
administratīviem izdevumiem par 
2019. gada janvāri 507,08  EUR 
(pieci simti septiņi euro 08 centi) 
apmērā.

19. Piešķirt finansējumu no Vai-
ņodes novada pašvaldības budžeta 
Liepājas rajona Sporta skolas MT-5 
meiteņu handbola treniņgrupai par 
2019. gada janvāri 475,75 EUR (čet-
ri simti septiņdesmit pieci euro 75 
centi) apmērā.

20. Izdarīt grozījumus 
16.08.2016. nekustamā īpašuma pir-
kuma līgumā Nr. 31. 

21. Pagarināt līgumu ar Liepā-
jas Centrālo zinātnisko bibliotēku 
par Liepājas Centrālās zinātniskās 
bibliotēkas kā reģiona galvenās bib-
liotēkas funkciju veikšanu un finan-
sēšanu Vaiņodes novadā.

Līguma darbības termiņš līdz 
2019. gada 31.decembrim.

Piedalīties ar pašvaldības līdzfi-
nansējumu 610,07 EUR (seši simti 
desmit euro 7 centi) gadā no pašval-
dības pamata budžeta.

Nodot SIA “Reģionālie projekti” 
izstrādāto lokālplānojuma projektu 
nekustamajam īpašumam “Lielbātas 
Saktas”, kadastra numurs 6492 006 
0690, zemes vienības kadastra ap-
zīmējums 6492 006 0692, Vaiņodes 
pagastā, Vaiņodes novadā, publiska-
jai apspriešanai un atzinumu saņem-
šanai no institūcijām.

Noteikt lokālplānojuma publis-
kās apspriešanas termiņu no 2019. 
gada 6. februāra  līdz 2019. gada 8. 
martam.

Organizēt publiskās apsprieša-
nas sapulci 2019. gada 22. februārī 
plkst. 16.00 Vaiņodes novada domē, 
12. telpā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodes 

pagastā, Vaiņodes novadā.
23. Apstiprināt ar 01.02.2019. 

Vaiņodes novada pašvaldības amatu 
un darba algas sarakstu 2019. ga-
dam. 

24. Apstiprināt domes priekšsē-
dētāju Visvaldi Jansonu par pagaidu 
algoto sabiedrisko darbu koordina-
toru.

25. Izveidot darba grupu šādā 
sastāvā:

domes priekšsēdētāja vietnieks 
Oļegs Jurjevs, Sociālā dienesta va-
dītāja Eva Dolbina, sociālā atbalsta 
centra “Vaiņode” vadītājs Uģis Mel-
bārdis, Sociālo, kultūras un izglītības 
jautājumu komitejas priekšsēdētaja 
Iveta Mame, izpilddirektora vietnie-
ce Evita Vanaga, finanšu speciālists 
Ingus Silnieks, Vita Barakauska.

Darba grupai veikt reorganizā-
cijas plāna izstrādi, izvērtējumu un 
aprēķinus veicamajiem darbiem, kas 
nepieciešami, lai pielāgotu telpas 
Raiņa ielā 60 pašvaldības sociālo 
funkciju veikšanai. Nepieciešamī-
bas gadījumā piesaistot citus speciā-
listus. Darbu uzsākt 1. februārī un 
sniegt atskaiti kārtējā domes sēdē.

Vaiņodes novada dome 
27. februāra sēdē  
(protokols Nr. 3)  
NOLĒMA

1. Ar 2019. gada 1. martu slēgt 
zemes nomas līgumus ar trīs perso-
nām.

2. Pagarināt 2014. gada 13. mar-
ta zemes nomas līgumu Nr. E319.

3. Izdarīt grozījumus 2010. gada 
15. martā noslēgtajā zemes nomas 
līgumā Nr. V34a. Pagarināt 2010. 
gada 15. marta zemes nomas līgumu 
Nr. V34a.

4. Apstiprināt nomas tiesību iz-
soles noteikumu projektu zemes vie-
nībai “Personīgās palīgsaimniecības 
Jaunmājas” kadastra apzīmējums 
6492 004 0132, 1,0 ha platībā.

Izsludināt pieteikšanos uz no-
mas tiesību izsoli no 27.02.2019. 
līdz 11.03.2019. līdz plkst. 15.00.

Apstiprināt izsoles sākuma cenu 
par 1 ha  11,25 EUR gadā (summa 
norādīta bez pievienotā vērtības no-
dokļa), nomas maksai pievienojams 
pievienotās vērtības nodoklis.

Noteikt izsoles soli 10,00 EUR 
(summa norādīta bez pievienotā vēr-
tības nodokļa). Noteikt zemes nomas 
līguma termiņu līdz  31.01.2022.

Noteikt dalības maksu par pie-
dalīšanos izsolē 20,00 EUR.

5. Noteikt, ka Vaiņodes novada 
pašvaldībai piederošais dzīvoklis 
ir kopīpašuma 56/1000 domājamā 
daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas.

Atzīt, ka pašvaldību funkciju 
pildīšanai nav nepieciešams nekus-
tamais īpašums ar kopējo platību 
47,90 m². Uzsākt nekustamā īpašu-
ma atsavināšanas procedūru.

6. Lauzt īres līgumu, noslēgtu 
ar personu.

Piešķirt personai īres tiesības uz 
dzīvokli.

7. Lauzt īres līgumu, noslēgtu 
ar personu.

Piešķirt personai īres tiesības uz 
dzīvokli.

8. Apstiprināt 12.02.2019. Vai-
ņodes novada pašvaldības nekusta-
mā īpašuma “Ābelītes”, kad. apz. 

6492 006 0659, 5,9 ha platībā, no-
mas tiesību izsoles protokolu. 

Slēgt nomas līgumu ar personu 
par zemes gabalu 5,9 ha platībā, par 
nosolīto summu 21,82 (divdesmit 
viens euro 82 centi) par 1 ha gadā, 
summai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis (PVN.)

Noteikt nomas līguma termiņu 
līdz 2024. gada 31. janvārim.

9. Atzīt 12.02.2019 Vaiņodes 
novada pašvaldības neapbūvēta ze-
mes gabala “Embūtes Senleja”, kad.
apz. 6454 003 0164, 2,0 ha platībā 
zemes nomas tiesību izsoli par ne-
notikušu.

10. Apstiprināt Vaiņodes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu izde-
vumu tāmes pašvaldību savstarpē-
jiem norēķiniem par viena audzēk-
ņa izmaksām izglītības iestādēs no 
2019. gada 1. janvāra: pirmsskolas 
izglītības iestādē “Zīlīte” mēnesī 
135,75 EUR; Vaiņodes vidusskolā 
mēnesī 87,73 EUR.

11. Apstiprināt Vaiņodes novada 
pašvaldības grāmatvedības uzskai-
tes kārtības projektu.

12. Atzīt, ka Vaiņodes novada 
pašvaldībai funkciju pildīšanai nav 
nepieciešama šāda kustama manta:

1. vieglā pasažieru automašīna, 
marka: Audi, modelis: 80, reģ. Nr. 
CA 5676, izlaiduma gads 1986.,

 2. traktors “K-701”, reģ. Nr. 
T6016LF, izlaiduma gads 1989.

Apstiprināt Vaiņodes novada 
pašvaldībai piederošās kustamās 
mantas izsoles noteikumu projektu.

Pārdot izsolē ar augšupejošu soli 
Vaiņodes novada pašvaldībai piede-
rošo kustamo mantu: 

1. vieglo pasažieru automašīnu 
“AUDI”, modelis: 80, reģ. Nr. CA 
5676, izlaiduma gads 1986.,

2. traktoru “K-701”, reģ. Nr. 
T6016LF, izlaiduma gads 1989.

Noteikt izsoles sākumcenu: 
1. automašīnai “AUDI 80” – 

243,75 EUR plus pievienotās vēr-
tības nodokli 51,19 EUR, kopā 
294,94 EUR;

2. traktoram “K-701” – 5000,00 
EUR plus pievienotās vērtības no-
doklis 1050,00 EUR, kopā 6050,00 
EUR.

Dalības maksa par piedalīšanos 
izsolē ir 20,00 EUR (divdesmit euro 
00 centi).

Noteikt izsoles soli – 20,00 
EUR.

Noteikt nodrošinājuma naudu 
10% apmērā no izsolāmās kustamās 
mantas sākumcenas:

1. par automašīnu “AUDI 80”, 
reģ. Nr. CA 5676 – 24,38 EUR, 
summai pieskaitāms pievienotās 
vērtības nodoklis (PVN) 21% – 5,12 
EUR, kopā 29,50 EUR;

2. par traktoru “K-701”, reģ. Nr. 
T6016LF – 500,00 EUR, summai 
pievienojams pievienotās vērtības 
nodoklis (PVN) 21% – 105,00 EUR, 
kopā 605,00 EUR. 

Izsole notiek 2019. gada 
20. martā plkst. 11.00 Vaiņodes no-
vada pašvaldības domes ēkā, Raiņa 
ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., zālē.

Pieteikumus izsolei iesniegt līdz 
2019. gada 19. marta plkst. 15.00 
Vaiņodes novada pašvaldības ēkā, 
Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, sekretari-
ātā.

13. Apstiprināt Vaiņodes nova-
da pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma “Gravas” atsavināšanas iz-
soles protokolu.

Slēgt atsavināšanas līgumu 
ar izsoles uzvarētāju dalībnie-
ku Nr. 1, SIA “Lateira”, reģ. Nr. 
42103025443, par nekustamā “Gra-
vas”, ar kadastra Nr. 6454 003 0091, 
atsavināšanu par nosolīto summu 
96 354,00 EUR (deviņdesmit seši 
tūkstoši trīs simti piecdesmit četri 
euro 00 centi).

14. Apstiprināt Vaiņodes nova-
da galdniecības ceha nedzīvojamās 
telpas daļas “Vienības iela 6” nomas 
tiesību izsoles protokolu.

Slēgt nedzīvojamās telpas no-
mas līgumu ar izsoles uzvarētāju 
dalībnieku Nr. 1 SIA “K Stils”, reģ. 
Nr. 42103060735, par Vaiņodes no-
vada galdniecības ceha nedzīvoja-
mās telpas daļas “Vienības iela 6”, 
ar kad. apz. 6492 006 0808 004, 174 
m2 platībā, par nosolīto summu 0,31 
EUR (nulle euro 31 centi) par 1 m2 
mēnesī.

15. Atzīt, ka pašvaldību funkci-
ju pildīšanai nav nepieciešams ne-
kustamais īpašums Tirgoņu iela 5-8, 
kad. Nr. 6492 900 0227. Apstiprināt 
nekustamā īpašuma izsoles noteiku-
mu projektu. Noteikt izsoles datumu 
2019. gada 9. aprīlī plkst. 12.00. 
Izsoles veids: mutiska izsole ar aug-
šupejošu soli. Izsoles sākumcena: 
1186 EUR (viens tūkstotis simtu 
astoņdesmit seši euro). Izsoles solis: 
12,00 EUR (divpadsmit euro un 00 
centi). Noteikt dalības maksu: 20,00 
EUR (divdesmit euro un 00 centi). 
Noteikt nodrošinājuma naudu 10% 
apmērā no sākumcenas, t.i., 118,60 
EUR (viens simts astoņpadsmit euro 
un 60 centi).

15. Atzīt 14.02.2019. nekustamā 
īpašumā “Kazbara dīķis” atsavinā-
šanas izsoli par nenotikušu.

Izsludināt atkārtotu izsoli NĪ 
“Kazbara dīķis”, samazinot izsoles 
sākuma cenu par 10% no nosacītās 
cenas.

Apstiprināt izsoles noteikumu 
projektu.

Noteikt izsoles datumu 2019. 
gada 9. aprīlī plkst. 11.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena: 23 670,00 
EUR (divdesmit trīs tūkstoši seši 
simti septiņdesmit euro 00 centi).

Izsoles solis: 237,00 EUR (divi 
simti trīsdesmit septiņi euro 00 centi).

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

Noteikt nodrošinājuma naudu 
10% apmērā no sākumcenas, t.i., 
2367,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti 
sešdesmit septiņi euro un 00 centi).

16. Apstiprināt “Izglītojamo uz-
ņemšanas noteikumu Vaiņodes mū-
zikas skolā” projektu.

17. Atļaut personai deklarēt dzī-
vesvietu.

18 Piešķirt  personai dzīvo-
jamo platību. Dzīvojamās telpas 
īres līgums spēkā līdz 2024. gada 
31. martam, ar tiesībām īrniekam 
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma 
pagarinājumu. 

19. Lauzt īres līgumu Nr. 1.19-
2018.

Piešķirt personai dzīvojamo pla-
tību.

Dzīvojamās telpas īres līgums 
spēkā līdz 2024. gada 31. martam, ar 
tiesībām īrniekam prasīt dzīvojamās 
telpas īres līguma pagarinājumu.
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JAU 100 DIENAS 
ESAM SKOLĒNI

Pirmdien, 18. februārī, pirmklasniekiem un audzinātājai Baibai Augustei 
īpaša diena – bērniem 100. diena skolā, tāpēc arī mācību stundas notika citā-
dāk. Jau no rīta  bērni izgatavoja sev aksesuārus ar skaitļa “100” zīmi – zēni 
brilles, meitenes galvasrotas – kronīšus, kā arī iemācījās dzejolīti. Pārsteigu-
mu sagādāja 4. klases skolēni – parādīja pašsacerētu ludziņu, kurā darbojās 
pašgatavotas lelles. Pēc tam gluži kā skolotāji pārbaudīja pirmklasnieku la-
sītprasmi, zināšanas matemātikā, sportā tika veikti vingrinājumi 100 sekun-
dēs. Visā dienas gaitā bērni veica dažādus uzdevumus par un ar skaitli 100. 
Bet šodien klases logos “saplaukuši” 100 sniegpulkstenīši un gaida pavasari. 

No 2019. gada 10. aprīļa sāksies 
pieteikšanās platību maksājumiem. 
Lauksaimnieki tiem var pieteikties 
līdz šā gada 22. maijam, iesniedzot 
vienoto iesniegumu LAD elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā. Pēdējā diena,  
kad atbalsta maksājumiem var 
pieteikties ar kavējuma sankciju,  
šogad ir 17. jūnijs.

Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes 
nodokli iesnieguma iesniegšana norit 
vienlaikus ar pieteikšanos platību 
maksājumiem – no 10. aprīļa līdz 
3. jūnijam.

Šā gada aprīlī un maijā dienests 
organizē arī klātienes konsultācijas 
daudzās vietās Latvijā, lai palīdzētu 
klientiem aizpildīt platību maksājumu 
pieteikumus elektroniski. Klientiem 

iespēja iesniegt pieteikumus būs 
gan minēto konsultāciju laikā, gan 
apmeklējot LAD klientu apkalpošanas 
centrus. Konsultāciju grafiku var skatīt 
dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv. Par 
konsultāciju norises laiku var uzzināt, arī 
zvanot uz dienesta klientu apkalpošanas 
tālruni 67095000.

Dienests atgādina, ka 2019. gadā 
lauksaimnieki vairs nesaņems maksājumu 
apgabaliem, kuros ir dabas vai citi 
specifiski ierobežojumi (ADSI). Jaunas 
saistības lauksaimnieki varēs uzņemties 
tikai pasākuma “Agrovide un klimats” 
aktivitātēs “Bioloģiskās daudzveidības 
uzturēšana zālājos” un “Saudzējošas 
vides izveide, audzējot augus nektāra 
ieguvei”.

www.lad.gov.lv

LEPOJAMIES!

Ceturtdien, 21. februārī, mūsu skolas  
3. klases skolnieks Mihaels FELDMANIS  
saņēma diplomu par labiem rezultātiem  
(33. vieta no 786) 2018./2019. m. g. 
matemātikas konkursā “MMC” 
(Meridian Maths Competition) 3. klašu 
konkurencē (skolotāja Māra Pliņģe).

Konkursu organizē privātās vidusskolas 
“RIMS” dibinātājs SIA “RIMS – Rīga 
International Meridian School”.  
Konkurss tiek organizēts 3.–9. klašu 
skolēniem divās kārtās. Pirmā kārta 
norisinājās skolās, bet otrā kārta, tikai 
finālistiem, – privātajā vidusskolā “RIMS”.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu 
komisijas “Pašvaldību vēlēšanu 
iecirkņu komisiju izveidošanas 
instrukciju” (apstiprināta  
ar 2013. gada 25. janvāra  
lēmumu Nr. 4) tiesības izvirzīt  
un pieteikt savus pārstāvjus 
iecirkņa komisijā ir:

1. reģistrētām partijām vai 
partiju apvienībām;

2. vēlētāju grupai, ko veido ne 
mazāk kā desmit vēlētāji;

3. attiecīgās republikas vai 
novada vēlēšanu komisijas 
loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var 
pieteikt ikvienu vēlētāju:

1. kurš prot latviešu valodu;
2. kuram ir vismaz vispārējā 

vidējā izglītība;

3. kurš vēlēšanās nav pieteikts 
par deputāta kandidātu vai nav 
pilnvarotā persona kandidātu 
saraksta iesniegšanai;

4. kurš nav Eiropas Parlamenta, 
Saeimas vai attiecīgās republikas 
pilsētas domes vai novada domes 
deputāts;

5. kurš nav citas vēlēšanu vai 
iecirkņu komisijas loceklis.

Kandidātu pieteikumus 
(veidlapas pieejamas 

mājaslapā www.cvk.lv) 
lūdzu iesniegt Embūtes pagasta 
pārvaldē vai Vaiņodes novada 

domē (sekretāram, kasierei) 
līdz 2019. gada 10. aprīlim.

Vaiņodes novada 
vēlēšanu komisija 

Pieteikšanās darbam 
vēlēšanu iecirknī

Vaiņodes novada vēlēšanu komisija izsludina Vaiņodes novada 
Embūtes vēlēšanu iecirkņa (Nr. 585) komisijas locekļu kandidātu 
pieteikšanos 2019. gada 25. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Pieteikšanās platību maksājumiem 
sāksies no 10. aprīļa

Zaļais restarts 2
SIA “Zaļais punkts” šogad, tāpat kā 

2016./17. mācību gadā, 1.–9. klašu skolēniem iz-
sludināja konkursu – pagatavot sev kaut ko derīgu 
no preču iepakojumiem vai jau lietotām mantām. Šo 
darbu tika rosināts veikt 8.–9. klašu skolēniem kā 
ķīmijas mājasdarbu visa janvāra garumā, jo viens no 
tematiem pamatskolas ķīmijas kursā ir “Atkritumi 
un to apsaimniekošana”. Bija ne tikai jāpagatavo 
šī lieta, bet jāatsūta arī apraksts ar fotogrāfijām par 
darba veikšanu. Tika saņemti ar izdomu pagatavoti 

darbi – 4 galda spēles, kabatas baterija, dekupāžas 
tehnikā pagatavots sienas pulkstenis, 2 krājkasītes, 
eglīšu rotājumi, 2 zīmuļu trauki, 2 čību pāri, atjau-
nota taburete, diegu kārba, 2 pītas kārbas, vairāki 
puķu podu ieliktņi un citas lietas.

Priecājamies, ka galda spēles tiek izmantotas skolā 
starpbrīžos. 

Darbā brīvprātīgi iesaistījās arī 5. klases skolniece 
Amanda Planica, kura izgatavoja robotu, ko novietos 
savā istabā, lai nejustos vientuļa.

Visus izgatavotos darbus varēja aplūkot izstādē  
2. stāva vestibilā.

Ārija Čerņavska, ķīmijas skolotāja
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16. un 17. februārī Vaiņodes vi-
dusskolas sporta hallē notika hand-
bola spēles aizsācēja un trenera Ar-
vīda DESMITNIEKA starptautisks 
piemiņas turnīrs (piedalījās 2002. g. 
dzim. un jaunāki puiši). Šīs tradīcijas 
iedibinātāji ir viņa audzēkņi, tagad 

jau treneri un skolotāji, Zigmunds 
Mickus, Artūrs Auders un Ainārs Pā-
vils. Uz spēlēm pirmajā turnīrā tika 
uzaicināti Salaspils sporta skolas au-
dzēkņi (treneris Niks Remess – bija 
HK “Vaiņode” spēlētājs), kā arī ilg-
gadēju draugu komandas no Kauņas 

un Klaipēdas sporta skolām. 
Spēles bija saistošas, jo koman-

das līdzvērtīgas, par ko liecina spēļu 
rezultāti – pirmajā dienā četru spēļu 
pirmie puslaiki beidzās “neizšķirti”, 
bet abās dienās 6 spēlēs rezultātu 
lielākā starpība bija 4 vārti.

Noteica arī simbolisko turnīra 
izlasi – Ričards Juzups (Vaiņode), 
Valdis Bublauskis (Vaiņode), Mar-
kuss Jurševskis (Vaiņode), Berkants 
Drungels (Kauņa), Doms Rinkavi-
čus (Kauņa), Jorens Glods (Salas-
pils), Orests Bikņus (Klaipēda).

Pirmo Arvīda Desmitnieka 
Piemiņas handbola turnīra kausu 
izcīnīja Kauņas komanda, 2. vietā 
– Vaiņodes puiši, 3. vietā – Salas-
pils sportisti, 4. vietā – Klaipēdas 
komanda.

  Māra Tamuža

“TIKAI 
DZIMTĀ 
VALODĀ”

21. februārī visā pasaulē tiek atzīmēta  
UNESCO  izveidota Starptautiskā dzimtās 
valodas diena. Pirms 67 gadiem (1952. gadā) 
šajā dienā tika vardarbīgi apspiesta studentu 
demonstrācija, kurā jaunieši prasīja piešķirt 
bengāļu valodai Pakistānā valsts valodas sta-
tusu. Dzimtās valodas dienas mērķis ir pie-
vērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas 
vērtībai un skaistumam un veicināt valodu un 
kultūru daudzveidību, jo aptuveni puse no va-
lodām ir apdraudētas, un vairums no tām – uz 
izmiršanas sliekšņa.

11. klases skolēni Līga, Enija, Saman-
ta, Alekss, Fah, arī Georgijs, Arafs aicināja 
ieklausīties, kā skan mūsu – latviešu, lietu-
viešu, krievu, taizemiešu, gruzīnu un spāņu  
valodas. Kopā ar “Līviem” skanēja: “Tikai 
dzimtā valoda (..) prieku, dziesmas dod, at-
dod pasaulei.”

 Māra Tamuža
 

Starptautisks Arvīda Desmitnieka piemiņas 
turnīrs handbolā

“Papīra tilti 
2019”

 
Trešdien, 27. martā, RTU Liepājas filiāles 
rīkotajā konkursā “Papīra tilti Liepājā 2” 
piedalījās mūsu skolas komanda – Mikus 
Pocis, Kristers Kanders un Artis Zemgrīds. 
Puišu uzdevums bija teorētiskās zināšanas 
pielietot radoši un praktiski – 2 stundās 
no 50 A4 papīra loksnēm izgatavot pēc 
iespējas izturīgāku papīra tiltu (papildus 
izmantojamie materiāli un darbarīki –  
2 līmes zīmuļi, lineāls, papīra nazis). Tiltu 
izturību pārbaudīja slogošanas aparātā. 
Mūsu puišu konstruētais tilts izturēja  
23,971 kg, un komanda ieguva 8. vietu (no 
19). Papīra tiltus konstruēja pavisam  
27 komandas.

FOTO NO M.PRIEDĪŠA  ARHĪVA
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Marts “Mārītes” grupiņai bija 
pilns pārsteigumu un emociju. 
Visu mēnesi “Mārītes” iepazina 
dažādas profesijas. Iepazinām 
māsiņas un daktera profesiju. 
Grupiņā pie mums ciemojās med-
māsa Inga, kura bērniem pastās-
tīja savu ikdienas darbu, parādīja 
dažādus medicīnā izmantojamus 
piederumus, un katrs varēja iejus-
ties daktera lomā. 

Vēl mums bija iespēja būt 
maziem kulināriem. Paula mamma 
Laura, kuras sirdslieta ir dažādu 
gardumu pagatavošana, ciemojās 
pie mums. Kopīgi tika gatavoti 
zaķauši. Bērni aizrautīgi darbo-
jās un veidoja katrs pats savus 
zaķaušus. 

Mazās mārīšu kājiņas devās 
tālākā piedzīvojumā uz salonu 
“Kattīna”, kur iepazina frizieres un 
manikīres darbu. Mūs ļoti laipni 
uzņēma salona īpašniece Ilze, kura 
pastāstīja un izrādīja visas salona 
iespējamās procedūras. Bērni ar 
sajūsmu vēlējās iepazīt un izpētīt.

Tāpat apciemojām dārziņa 
virtuvi, kur viesojāmies pie mūsu 
pavāriem Zaigas un Edvīna. Bērni 
ar lielu interesi pētīja virtuves 
piederumus un pārējo, ko virtuvē 
bija iespēja apskatīt. Pēc pavāra 
profesijas iepazīšanas arī paši paga-
tavojām augļu salātus.

Aicinājām Zanes tēti palīdzēt 
bērniem iepazīt profesiju “mūzi-
ķis”. Bijām patīkami pārsteigti par 
Zanes ģimenes lielo atsaucību, jo 
pie mums ieradās ne tikai tētis, 
bet arī mamma un vecmāmiņa. Šī 
tikšanās bija emociju un prieka 
pārpilna. Bērniem bija iespēja 
iepazīt dažādus mūzikas instrumen-

Iedzīvotāji,  kuriem gada ienākumu 
deklarācijas iesniegšana nav obligāta, 
deklarāciju par pagājušo gadu var iesniegt 
jebkurā laikā līdz pat 2022. gada 16. jūnijam, 
sākot ar šī gada 1. martu. Taču gadījumos, 
kad saistībā  ar  progresīvās nodokļa likmes 
vai diferencētā neapliekamā minimuma 
piemērošanu radusies nodokļa starpība, 
kas jāpiemaksā valsts budžetā, deklarācija 
jāiesniedz obligāti līdz šī gada 3. jūnijam. 
Savukārt, ja kopējie gada ienākumi pārsniedz 
55 000 euro, – līdz 1. jūlijam.

Tāpat kā līdz šim, arī šogad daļai 
iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija 
ir jāsniedz obligāti un daļa to var darīt 
brīvprātīgi. VID aicina ikvienu nodokļu 
maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski, 
izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas 
sistēmu (EDS), jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un 
vienkāršāk! 

GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJAS 
IESNIEGŠANA BRĪVPRĀTĪGI

Ja no algota darba ienākumiem ir 
maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), 

tad gada ienākumu deklarāciju  
var iesniegt brīvprātīgi, lai saņemtu 
atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma 
nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, 
kā arī gadījumā, ja ir izveidojusies nodokļa 
pārmaksa saistībā ar gada diferencētā 
neapliekamā minimuma un progresīvās 
nodokļa likmes piemērošanu. Deklarāciju 
var iesniegt arī, ja gada laikā nav bijuši 
piemēroti nodokļu atvieglojumi, piemēram, 
par apgādībā esošām personām. Brīvprātīgi 
gada ienākumu deklarāciju var iesniegt trīs 
gadu laikā. Tātad šogad to var iesniegt ne 
tikai par 2018. gadu, bet arī par 2016. un 
2017. gadu, bet līdz 2019. gada 17. jūnijam – 
vēl arī par 2015. gadu.  

GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJAS 
IESNIEGŠANA OBLIGĀTI

Kopš 2018. gada progresīvās iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa likmes un diferencētā 
neapliekamā minimuma lielums ir atkarīgs no 
kopējiem gada laikā gūtajiem ienākumiem, 
tātad – ne tikai algas. Gadījumos, kad gada 
laikā gūtie ienākumi ir svārstīgi, var veidoties 

gan nodokļa piemaksa, gan nodokļa 
pārmaksa. Ja, rezumējot gada ienākumus, 
izrādās, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
nav samaksāts pilnā apmērā, trūkstošo 
nodokļa daļu nepieciešams iemaksāt 
budžetā. Savukārt, ja izrādās, ka ir samaksāts 
lielāks iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 
nekā nepieciešams, tas tiek atmaksāts. 
Lai noskaidrotu, vai izveidojusies nodokļa 
piemaksa vai pārmaksa, katram iedzīvotājam 
individuāli ir jāaizpilda sava gada ienākumu 
deklarācija. Ja nodoklis ir jāpiemaksā valsts 
budžetā, tad gada ienākumu deklarācija ir 
jāiesniedz obligāti.

Budžetā piemaksājamo IIN summu var 
samazināt vai pilnībā izlīdzināt, pievienojot 
gada ienākumu deklarācijai čekus, kvītis vai 
bankas maksājuma uzdevumu, vai konta 
izrakstu par attaisnotajiem izdevumiem. 
Jāatzīmē, ka 2018. gadā summa, no kuras 
viena persona var atgūt daļu nodokļa par 
attaisnotajiem izdevumiem, ir pieaugusi līdz 
600 euro, ievērojot nosacījumu, ka attaisnotie 
izdevumi nepārsniedz 50 % no strādājošā 
gada ienākumiem pirms nodokļu nomaksas. 

2018. gada ienākumu deklarāciju iesniegšana, lai saņemtu 
nodokļa pārmaksu, ilgs līdz pat 2022. gada 16. jūnijam

tus, kopīgi dziedāt un muzicēt, kā 
arī iegūt daudz pozitīvu emociju. 
Gribam teikt lielu paldies Zanes 
ģimenei par atsaucību, palīdzot 
bērniem iepazīt mūziķa profesiju. 

Darbīgā mēneša izskaņā 
norisinājās vecāku diena. Kopīgi 
darbojāmies radošajās darbnīcās, 
kur nostiprinājām zināšanas par jau 
iepriekš iepazītām profesijām.

Sirsnīgs paldies visiem, kuri 
atsaucās mūsu idejām un padarīja 
bērnu ikdienu daudz interesantāku 
un krāsaināku!

“Mārītes” audzinātājas

Zaļākai Latvijai
Nāk pavasaris, viss kļūst redzams. 

Diemžēl arī atkritumu kalni. Mūsu divas 
grupiņas piedalījās radošā dizaina 
iepirkuma maisiņu konkursā “Es sāku ar 
sevi – tīrai Latvijai!”. “Spārīšu” grupas 
komanda – supermeitenes un zēni – 
izveidoja iepirkumu maisiņus no mezgliem 
un veca T krekla. Paši šuva, mezgloja, līdz 
tapa videi draudzīgi iepirkuma maisiņi. 

Bet “Sprīdīšu” grupas vecāki tika 

iesaistīti ekoloģisko maisiņu veidošanā. 
Vecāki kopā ar bērniem šuva, 
tamborēja, aplicēja, zīmēja. Kopā 
iesaistījās un darbojās.

Bērni prezentēja savus darbus un 
paskaidroja, kāpēc nepieciešami šādi 
maisiņi. Šāda uzstāšanās bija pirmo reizi, 
protams, neiztika bez skolotāju atbalsta. 
Pēc prezentācijām pārrunājām, vai dabu 
drīkst piesārņot, kāpēc to nedrīkst, un 
noskatījāmies pamācošu filmiņu. 

Liels paldies vecākiem, skolotājiem, 
kuri iesaistījās šajā konkursā!  

PII “Zīlīte”

Grupiņas “Mārītes” pārsteigumiem 
un emocijām bagātais marts
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VAIŅODES NOVADA ČEMPIONĀTS 

7. aprīlī 
plkst. 11

3. POSMS

DAMBRETĒ

Meža ieaudzēšana, nopostīto 
platību atjaunošana, jaunaudžu 
retināšana un neproduktīvo 
mežaudžu nomaiņa – ar ES atbalstu 
šos darbus meža īpašnieki varēs 
īstenot līdz 2023. gada rudenim, 
ja izmantos iespēju pieteikties 
atlikušajam finansējumam pašreizējā 
lauku attīstības programmā (LAP), 
kas darbojas līdz 2020.  gada 
beigām.

Projektu pieņemšanu Lauku 
atbalsta dienests (LAD) īstenos no 
1. aprīļa līdz 7. maijam. Pieejamā 
kopējā atbalsta summa – vairāk 
nekā 7 miljoni eiro – ir atlikušais 
finansējums, kas šiem pasākumiem 
atvēlēts pašreizējā LAP programmā.

Meža ieaudzēšanā īpaši 
atbalstīti tiek projekti, kas paredz 
krūmāju un zemas auglības zemju 
apmežošanu. Priekšroka finansējuma 
saņemšanā dota maziem un 
vidējiem meža īpašniekiem, kā arī 
īpašniekiem ar mežsaimnieciskajām 
zināšanām vai kompetentiem 
meža apsaimniekotājiem, 
padomdevējiem.

Meža atjaunošanai atbalsts 
paredzēts platībās, kur mežaudze 
iznīcināta ugunsgrēka, vējgāzes, 
sniega vai ūdens ietekmē. Jāņem 
vērā, ka šeit nepieciešams atzinums 
no Valsts meža dienesta par to, vai 
mežaudze tiešām ir iznīcināta minēto 

iemeslu dēļ.
Jaunaudžu retināšanai, kā arī 

neproduktīvu, blīgznu un baltalkšņu 
mežaudžu nomaiņai, kas vecākas 
par 30 gadiem, paredzēta lielākā 
finansējuma daļa. Jaunaudžu 
retināšanu var plānot mežaudzēs, 
kur kociņu biezība pārsniedz 
normālo koku skaitu un mežaudzes 
vecums ir: līdz 10 gadiem baltalkšņa 
audzēs, līdz 40 gadiem skuju koku 
un cieto lapu koku audzēs, ja 
kociņu garums nepārsniedz 10 m, 
un līdz 20 gadus veciem kokiem 
citu sugu audzēs. Īpaši tiek atbalstīti 
projekti, kuros paredz stādītu 
mežaudžu kopšanu vai baltalkšņu 
un blīgznu mežaudžu nomaiņu. Arī 
šeit, piešķirot projektu finansējumu, 
priekšroka tiek dota maziem un 
vidējiem meža īpašniekiem, kā arī 
īpašniekiem ar mežsaimnieciskajām 
zināšanām vai kompetentiem 
meža apsaimniekotajiem, 
padomdevējiem.

Tā kā projektu iesniegumi 
Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz, 
izmantojot LAD elektroniskās 
pieteikšanās sistēmu, arī LLKC Meža 
konsultāciju pakalpojumu centrs 
saimniekiem var palīdzēt to veikt.

Plašāka informācija:  
Raimonds Bērmanis, MKPC direktors, 
mob. tālr. 29461192.

www. llkc.lv

Atbalsts meža īpašniekiem

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

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

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

 
Vaiņodes 
novadā 

Vaiņode 29.04. 12.30 23.05. 10.30 Vienības iela 6 (kom. uzņēmums)
Vībiņi 29.04. 10.30 29.05. 10.30 Kalnu ielā 4 pie bijušā bērnudārza

2019. gada traktortehnikas un tās piekabju  
ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas

INFORMĀCIJA!
Vaiņodes novada pašvaldība aicina ie-

dzīvotājus, uzņēmējus izteikt priekšlikumus 
pašvaldībai piederošas ēkas Kalnu ielā 4, 
Embūtes pagasts, Vaiņodes novads (bijušais 
bērnudārzs), tālākai izmantošanai. Telpu iz-
mantošanas veids – noliktava. 

Aptuvenā izmantojamā telpu platība 
900 m2.

Lūdzam priekšlikumus iesniegt rakstis-
kā veidā Vaiņodes novada pašvaldībā Raiņa 
23A Vaiņodē vai Embūtes pagasta pārvaldē 
Uzvaras ielā 6 līdz šī gada  18. aprīlim. Sīkā-
ka informācija pie pašvaldības izpilddirekto-
ra Normunda Pāvila, telefons 22009884.
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Atbildīgākais uzdevums mūsu 
audzēkņiem bija piedalīties pūšam-
instrumentu spēles valsts konkursā. 
Uz II kārtu Liepājā devās Karlīna 
Jansone un Eduards Stūris.

Karlīna ieguva 3. vietu, Edu-
ards – atzinību. 

Abi audzēkņi piedalījās  arī 
XI starptautiskā saksofonmūzi-
kas festivālā “Saxsophonia” Rīgā. 
Audzēkņus sagatavoja skolotāja 
Ivonna Rozentāle, koncertmeista-
re Tatjana Juškina.

22. martā Nīcā norisinājās 
mazpilsētu un lauku mūzikas sko-
lu audzēkņu klavieru duetu kon-
kurss. Mūsu skolu pārstāvēja kla-
vieru duets – Ņikita Bulavkins un 
Marks Teo Dūčis, kuri atgriezās 
mājās kā 3. vietas laureāti. Skolo-
tāja Tatjana Juškina.

29. martā Liepājā, Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidusskolā, 
notika Liepājas reģiona mūzikas 
skolu akordeona spēles audzēk-
ņu un skolotāju orķestra koncerts 
“Lai skan”.

Koncertā spēlēja un pasākumā 
piedalījās skolotāja Daiga Stek-
jāne ar savām audzēknēm Gunu 
Troiku, Evelīnu Stasjus un Dzintru 
Lindu Bokumu.

Katru gadu aprīlī Saldus Mū-
zikas un mākslas skola organizē 
stīgu instrumentu spēles konkur-
su. Uz Saldu rādīt savu vijoles 
spēles meistarību dosies Patriks 
Trofimovs ar savu skolotāju Daci 
Bērznieci, koncertmeistare Inguna 
Venena.

6. aprīlī grupa “Ārpus zonas” 
jeb ikdienā saukta par ritma grupu 
skolotāja Toma Bokuma vadībā 
dosies uz V vieglās un džeza mū-
zikas ansambļu konkursu “Rojas 
ritmi 2019”.

Grupā apvienojušies seši jau-
nieši, kuriem mūzika ir ļoti tuva. 
Gandrīz visi grupas dalībnieki 
ir ģitārspēles audzēkņi – Sergejs 
Guļjajevs, Kristers Jarutis, Dā-
vids Bokums, Samanta Jasjučeņja, 
Anna Troika, Samanta Sadauska.

Grupa piedalījās arī Liepājas 
reģiona mūzikas skolu kolektīvās 
muzicēšanas koncertā festivālā 
“Vai tu mani dzirdi?” Kalētu mū-
zikas skolā un vēl gatavojas jū-
nijā doties uz Rīgu, lai piedalītos 
jauniešu mūzikas grupu festivālā 
konkursā “BOLDSOUND”.

Martā mēs paši savā skolā 
organizējām atklātos mācību kon-
certus, aicinot kā klausītājus savus 
vecākus. 

2. maijā pie mums viesosies 
mūsu 1. izlaiduma akordeona spē-
les absolvents Edgars Čužinskis. 
Edgars dzīvo un strādā Anglijā. 
Un joprojām mācās! 

Mēs dzirdēsim viņa augstsko-
las beigšanas eksāmena program-
mu klavierspēlē.

Laipni aicināti visi interesenti!
Par šī mācību gada noslēguma 

pasākumiem, izlaidumu un absol-
ventiem informēsim maijā. 

Mūzikas skolas direktore 
M. Ulberte

Skanīgs pavasaris 
Vaiņodes Mūzikas skolā

Jau 17. reizi Lažas speciālajā 
internātpamatskolā 15. februārī 
notika izteiksmīgās runas konkurss 
speciālo skolu skolēniem “Valodi-
ņa 2019”. Mūsu skolu pārstāvēja 
vairākkārtējs šī pasākuma dalīb-
nieks 6.a klases skolnieks Elgars 
Pocis, bet otrs 6.a klases skolēns 
Mārcis Grīnbergs pasākumā pieda-
lījās pirmo reizi. Mārcis mūsu sko-
lā mācās pirmo gadu un uzaicināju-
mam piedalīties konkursā atsaucās 
labprāt.

Kā katru gadu, žūrijas sastāvā 
ir kāda slavenība, šogad pat divas 
– mūziķi Aija Andrejeva un Jānis 
Aišpurs. Trešais žūrijas loceklis bija 
Aizputes domes priekšsēdētāja viet-
nieks. Žūrija ar atzinīgiem, uzmun-
drinošiem vārdiem novērtēja katru 
skolēna priekšnesumu, arī mūsējo, 
un ieteica dažus padomus, kā pār-

varēt satraukumu, uzstājoties uz 
skatuves lielas auditorijas priekšā. 
Paldies Lažas skolai par jauko, 

sirsnīgo, dzejas un mūzikas gaisot-
nē pavadīto dienu! 

Dina Ķauķe

Izteiksmīgās runas konkurss “Valodiņa 2019”

VAIŅODES PAGASTA 
BIBLIOTĒKAS  
GRĀMATU JAUNUMI
1. “Nacionālā enciklopēdija. 
Latvija”
2. U. Neiburgs “Grēka un 
ienaida liesmās”
3. R. Bahs “Durbes stāsti”
4. A. Migla “Dzintara stars”
5. Ē. Kūlis “Saulesbrāļi”
6. L. Pakraste “Laika lokos”
7. A. Līce “Viss sākas šorīt”
8. M. Zīle “Mētelis ar 
sudrablapsu”
9. G. Balode “Saule brida ziedu 
pļavu”
10. V. Beinerte “Mans zelts”
11. J. P. Delanijs  
“Ideālā sieva”
12 S. Kaspari “Ūdenskrituma 
dziesma”
13. D. Lucs “Terorists. Tallinas 
prelūdija”
14. R. Kreiss “Zaglis”
15. P. Koelju “Hipijs”
16. V. Peļevins “Čapajevs un 
tukšums”
17. T. Hants “Killera izvēle”
18. S. Larka “Cerība pasaules 
malā”
19. D. Kronins “Spoguļu pilsēta”
20. N. Ouena “Zirneklis istabas 
stūrī”
21. L. Fenenika “Nams Kornvolā”

BĒRNU UN JAUNIEŠU 
GRĀMATAS
1. K. Ķezbers “Brencītis”
2. R. R. Rasela “Nikijas 

dienasgrāmata” 12.d.
3. M. Rungulis “Trīs nāves 
Mārtiņdienā”
4. Z. Saga “Meitene tīmeklī kļūst 
patstāvīga”

VAIŅODES PAGASTA 
BIBLIOTĒKAS  
GRĀMATU JAUNUMI
1. “Visiting Neighbours”
2. V. Mašnovskis “Muižas 
Latvijā”, 1. sēj.
3. A. Akmentiņš “Skolotāji”
4. J. Egle “Svešie”
5. D. Judina “Lāsts”
6. H. Bunde “Tie bijām mēs”
7. P. Klīvs “Dzīvības kurjers”
8. T. Vuds “Hameleons”
9. K. Kellija “Gads, kas mainīja 
visu”
10. B. Miņjē “Nenodzēs gaismu!”
11. N. Robertsa “Zemstraumes” 

BĒRNU UN JAUNIEŠU 
GRĀMATAS
1. H. Veba “Drosmīgais kaķēns”
2. D. Tauzenda “Nekadbija” 

VAIŅODES PAGASTA 
BIBLIOTĒKĀ

JAUNO GRĀMATU 
APSKATS
NOTIKS

 17. APRĪLĪ  PLKST. 12.00
LAIPNI GAIDĪTI VISI 

INTERESENTI!
Tālrunis 63464243.

4. maijā, Baltā galdauta svētkos un dienā, kad visi 
vaiņodnieki iegriezīsies Vaiņodē, lai satiktos ar sen 
neredzētiem klasesbiedriem Vaiņodes vidusskolas sa-
lidojumā, mēs piedāvājam iepazīt Embūtes garšas un 
smaržas akcijā “Atvērtās dienas laukos”.

Izbrīvē pusdienas laiku vai arī 5. maija pusdienu 
un pēcpusdienu, lai atsauktu atmiņā Embūtes ainavas, 
kur Embūtes Tūrisma informācijas centrs (TIC) sadar-
bībā ar mājražotāju SIA “Miju” (Embūtes garšaugiem) 
rīkos garšaugu prezentācijas un degustācijas pasāku-
mā ar nosaukumu “Leišmalītes garšas un smaržas 
burvība mūsu dārzos un pļavās”. 

Akcija norisināsies Embūtes TIC (Embūte 1, Em-
būtes pag., Vaiņodes nov.).

4. maijā no 11.00 līdz 12.30 (TIC atvērts no 10.00 
līdz 17.00).

5. maijā no 11.00 līdz 12.30 un no 14.00 līdz 15.30.
1. Saruna par augu tradicionālām lietošanas jo-

mām, paraugu apskate, senas receptes.
2. Darbnīca visām vecuma grupām – iespēja ga-

tavot katram savus 3–4 produktus no piedāvātajām 
izejvielām (tējas un garšaugu maisījumu, sāls drānu).

3. Sezonas dārzeņu un garšaugu degustācija uz 
BALTĀ GALDAUTA.

4. Produkcijas iegāde.
Dalības maksa par radošo darbnīcu un degustāciju
Ģimenēm ar bērniem (2/3 pieaugušie + 2/3 bērni) 

16,00 EUR
Individuāli vai grupās 6,00 EUR no personas
Bērniem līdz 3 gadu vecumam bezmaksas

4., 5. maijā  12.30 – 14.00 
PASTAIGA GIDA PAVADĪBĀ PA EMBŪTES
SENLEJAS DABAS TAKĀM (pret ziedojumiem).
Takas garums 2,5 km
 1.Vēsture, teikas
 2. Skaistie skati

3. Visas dienas garumā Embūtes TIC telpās un 
pagalmā varēsiet atpūsties un piknikā baudīt līdzpa-
ņemtos lauku labumus. Iespēja uzvārīt tēju, kafiju un 
baudīt Leišmalītes īpašo vitamīnu tēju, un iestādīt sev 
podiņā līdzņemšanai Leišmalītes garšaugu. Dalības 
maksa 1,00 EUR no personas.

Iepriekšēja pieteikšanās vēlama, zvanot Dinai 
(26632134), embutes.tic@inbox.lv

EMBŪTES TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS  

CENTRA  
darba laiks  
no 1. aprīļa  

līdz 1. novembrim
Pirmdienās   –
Otrdienās     –

Trešdienās   
Ceturtdienās    
Piektdienās       10.00–17.00
Sestdienās  
Svētdienās  

PIEDĀVĀJAM:
naktsmītnes,

telpas pasākumiem,
ekskursijas,
suvenīriņus,

bukletus.

Visi laipni gaidīti! 

Ja vēlaties 
apmeklēt 
centru citā laikā,
sazinieties 
pa tālruņiem 
26632134 
(Dina), 
25417962 
(Ingūna). 

Atvērtās dienas laukos arī Embūtē!
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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

Mazi saules dzīpariņi
Manos vējos un saulītē tinas,
Kā mīļi, mazi cipariņi
Pret gaismiņu vijas un vijas.
Šiem mazajiem saules pirkstiņiem
Lai saulīte ceļu vada,
Un gaišajiem acu plakstiņiem
Lai prieks un laimīte rada.

Ā. Āre

REĢISTRĒTI   
4 JAUNDZIMUŠIE

Ar tevi, Zemes dzīvais spēks, 
Mans ceļš ir gājis visu mūžu, 
Nu, tavā drošā klēpī slēgts, 
No katras sāpes paglābts būšu.

(Balodis)

REĢISTRĒTI 3 
MIRŠANAS GADĪJUMI

PASĀKUMU PLĀNĀ
14. aprīlī plkst 17.00 Vaiņodes k/n Saldus tautas teātra izrāde 

“VAKARS AR PĪLĀDŽU TĒJU”.
Sirsnīga izrāde Latvijas simtgadei.

Biruta, kurai tagad ir 80 gadu, dzīvo kopā ar kaķīti lauku mājā un atceras savas dzīves 
svarīgākos notikumus, kuri vienlaikus ir arī Latvijas svarīgi vēstures pavērsieni.  

Ieeja 3 EUR.

Tiksimies šai pašā vietā (..) 
ar visgaišākajām dienām...

SKOLAS 
SALIDOJUMĀ
2019. GADA  
4. MAIJĀ.

Par piedalīšanos vēlams paziņot līdz 29. aprīlim 
pa telefonu 63464226, 63464387, 63451190 vai 
elektroniski vvskola@inbox.lv.

4. maijā
l reģistrācija no pulksten 14
l svētku koncerts pulksten 18
l balle no pulksten 21
l dalības maksa 7 eiro un “groziņš”
l iespēja fotografēties, 3 eiro gab.

DALĪBAS MAKSU VAR SAMAKSĀT  
SKOLAS KANCELEJĀ.

Konts pārskaitījumiem:
Vaiņodes novada dome
Raiņa iela 23A, 
Vaiņode, LV-3435
LV90000059071

A/S “Swedbank” HABALV22
LV25HABA0551021608257
“Salidojumam”

PIRMDIEN, 8. APRĪLĪ,  
PLKST. 17.30  

VAIŅODES VIDUSSKOLĀ

CIENĪJAMIE VECĀKI!
Jūsu klātbūtne nepieciešama

sarunā ar Līgu Bērziņu  
(projekta Uzvedība.lv vadītāju)

“Kā palīdzēt bērnam pašam 
mācīties risināt problēmas?”

Biedrība “Vaiņodes novada iniciatīvas grupa”
Raiņa ielā 5 Vaiņodē 

IZSTĀDE PĀRDOŠANA

“PAVASARIS”
no plkst. 9.00 līdz 13.00

13.04.; 15.04.; 16.04.; 17.04.;18.04.

Aicinām pieteikties dalībai 
 biedrības rīkotajā izstādē tirdziņā 

vietējos mājamatniekus, mājražotājus.
Gaidīsim apmeklētājus.

Informācija pa telefonu 29196937 (Inese) 


