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LEPOJAMIES! 

Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) 
studentu pilsētiņā 
12. un 13. aprīlī 
notika skolēnu 
zinātniski pētniecis-
ko darbu 43. konfe-
rence, kurā Latvijas 
talantīgākie skolēni 
no 117 skolām  
prezentēja 387 
darbus (ZPD) sešās 
zinātņu nozaru 
grupās.

Jurģis Strēlis 
(12. klase) par savu 
ZPD “Vertikālā 
lēciena uzlaboša-
na ar specifiskām 
treniņu program-
mām” medicīnas un 
veselības zinātņu 
nozarē saņēma  
I pakāpes diplomu 
un arī Rīgas Stra-
diņa universitātes 
specbalvu. 
Paldies konsultan-
tiem – skolotājai 
Ārijai Čerņavskai 
un trenerim Ainā-
ram Pāvilam!

26. aprīlī Laima Mangaude 
(11. klase) jau otro reizi piedalījās 
Jauniešu Saeimā. Šī gada Jauniešu 
Saeimas dienas kārtības galvenā 
tēma bija “Jaunietis. Latvija. Ei-
ropas Savienība”. Laima darbojās 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu 
komisijā, kuru vadīja Artuss Kai-
miņš. Komisijas sēdēs jaunieši 
sprieda un dalījās ar viedokļiem 
par jauniešu iesaisti ES nākotnes 
veidošanā, izglītības iespējām, 
jaunieti sabiedrībā, par ES vērtību 
nostiprināšanu.

26. aprīlī Rīgā, kinoteātrī “Splendid Palace”, notika starptautiskā ma-
temātikas konkursa “Ķengurs” uzvarētāju apbalvošanas ceremonija. Tajā 
piedalījās un starptautisku sertifikātu saņēma Sergejs Guļtjajevs (10. klase), 
Zintis Opelts (7.a), Amanda Planica (5.), Sanija Vaitkus (4.b), Mihaels Feld-
manis (3.), Anna Ķere (2.), Sasithon Limpanitiwat (11.). Skolotājai Dacei 
Čivželei,  konkursa organizatorei skolā, tika pasniegts diploms.

Vēlāk skolēni apskatīja Rīgu “no augšas”, ziedošās sakuras, bet  atpakaļ-
ceļā Brocēnos iepazinās ar šobrīd tik populārās kendamas sacensību idejas 
autoru un organizatoru Zigmundu Zaļenko un Brocēnu vidusskolas sporta 
skolotāju Raiti Plauku, kā arī no 18 m augstā skatu torņa Cieceres ezera 
krastā priecājās par gleznaino ainavu.

“Ķengurs”, sakuras, kendama 

Aizputes skolotāju 
amatierteātra viesizrāde

9. maijā pēc pagaras darba dienas skolotājus un citus interesentus ieprieci-
nāja Aizputes skolotāju amatierteātra izrāde “Vecmeitu ballīte”. Lugas autore un 
režisore Juta Priedniece (29. izlaiduma absolvente) kopā ar kolēģiem iestudējusi 
dzīvē novērotas sadzīviskas situācijas, kuras vērojot pasmaidījām paši par sevi un 
vienlaikus priecājāmies par kolēģu priekšnesumu.

Lomās bija Ilze Jonase, Miks Admidiņš, Vineta Bardanovska, Inese Greiere, 
Nadīna Rudzīte, Gita Tomase, Antra Grundmane. Apskaņotājs – Matīss Mirbahs.

 Māra Tamuža

Atpakaļ uz skolu! 
Akciju “Atpakaļ uz skolu” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā  sa-

darbībā ar  jaunatnes organizāciju “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”. 
Šogad akcija norisinājās no 18. marta līdz 10. maijam. Tās laikā ES institūciju dar-
binieki, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji un citi Eiropas lietu eksperti vieso-
jās Latvijas skolās, lai ar jauniešiem dalītos savās zināšanās par Eiropas Savienību.  

8. maijā ar 10.–12. klašu skolēniem runāja Agnese Ķempe. Viņa stāstīja par 
Eiropas Savienības aktualitātēm, par savas karjeras veidošanos. Interesanti, ka 
pēc 9. klases beigšanas Agnese izvēlējās mācīties mūziku, bet bakalaura prog-
rammu “Latvijas un Polijas kultūras sakari” apguva Latvijas Kultūras akadēmi-
jā, maģistra grādu starptautiskajās attiecībās ieguva koledžā Collegium Civitas 
Varšavā. Piecus gadus viņa strādāja Latvijas vēstniecībā Polijā. No 2017. gada 
strādā LR Ārlietu ministrijā. Agnese stāstīja gan par sava darba interesantāka-
jiem brīžiem, gan sarežģītākajām situācijām, kuras jāatrisina, gan par iespējām 
nepārtraukti sevi pilnveidot un redzēt pasauli.

Svinam Ziedoni 
26. aprīlī 5.–11. klašu skolēni divās citādās 

mācību stundās “svinēja” (un mācījās) Ziedoni. 
Stundas sagatavoja un vadīja 12. klases skolēni un 
literatūras skolotāja Aija Grēbere. Skolēni tika sa-
dalīti grupās, un katra grupa izgāja stacijas – “At-
mini Ziedoni!”, “Izproti Ziedoni!”, “Izdziedāsim 
Ziedoni!”, “ Izzini Ziedoni!”, “Saliec Ziedoni!”, 
“Simboli un Ziedonis”, “ Ziedonis un tehnoloģi-
jas”, “Krāsainās pasakas”. Skolēni dziedāja, lasīja, 
domāja, atcerējās, minēja un skolas pagalmā atstā-
ja zīmējumus par tēmu “Taureņi lido”. Noslēgumā 
katra klase saņēma apliecinājumu ar Imanta Ziedo-
ņa atziņu: “Tas ir ļoti svarīgi – laiku pa laikam kļūt 
mazam, lai augtu liels.” Un divpadsmitie to zina. 

“Cik katrs ir labs, tik atnāks un pieliks pie 
labā, un atstās te kopā.” ( I. Ziedonis.)

Šogad Lielā talka bija izsludināta 27. aprīlī, bet mūsu 
skolā 7.b klases skolēni, viņu klases audzinātājs un spor-
ta skolotājs Artūrs Blumbergs un Giorgijs (brīvprātīgais no 
Gruzijas) to sāka jau 17. aprīlī.

Uzdevums katrai klasei bija pašiem ieraudzīt un sakopt 
kādu vietu novadā, nofotografēt to pirms un pēc darba. 7.b 
klases skolēni iztīrīja stadiona noliktavu, lai jau nākamajā 
nedēļā tur varētu sākties ilgi gaidītie remontdarbi, un saga-
tavoja tāllēkšanas bedres vieglatlētikas sacensībām.

26. aprīlī Lielās talkas darbu sarakstam punktu pielika 
10. klase, savācot atkritumu kaudzi pie Dēseles kapiem. 
Visu nedēļu skolēni tīrīja skolas un stadiona apkārtni, grāv-
jus, izstaigāja meža takas, kur jau ziemā bija pamanījuši 
atkritumus. 11. un 12. klase strādāja pirmās Vaiņodes vidus-
skolas piemiņas kāpņu laukumiņā. 

4. maijā uz skolas salidojumu bija ieradušies vairāk 
nekā 400 absolventu un skolotāju.

Jau vairākas dienas pirms salidojuma daudzkārt bija 
jāatbild uz jautājumu: “Kas no manas klases ir pietei-
cies?” Vidusskolēni, kuri sagaidīja viesus, redzot bijušo 
klasesbiedru un skolas biedru atkalredzēšanās prieku, 
atzina, ka arī viņus pārņemušas pozitīvās emocijas, kas 
piepildīja skolas vestibilu.

Sarunās visbiežāk dzirdamās frāzes bija – “atce-
ries”, “toreiz, kad...”, “mums”, “mēs tajā klasē” u.c. Fo-
togalerijā bija apskatāmi dažādi skolas laika notikumi.

Svētku koncerta pirmajā daļā salidojuma dalībnie-

kus ar priekšnesumiem sveica skolēni, bet otrajā daļā 
skolas gadus dziesmās un dejās atcerējās dažādu gadu 
absolventi, un katrs teica paldies skolotājiem un skolas 
gadiem, kuri veidojuši viņu personību.

Ojāra Vācieša dzejolis “Meitenei no manas klases” 
un dziedātais un izdejotais “Silavas valsis” bija veltī-
jums skolas gadu mīlestībai. Noslēgumā kopā dziedātā 
E. Pičnera dziesma Vaiņodei “Kur zeme mana” bija ap-
liecinājums vietai, no kuras aiziet, lai ik pa laikam at-
grieztos, jo “te no visas pasaules ceļi uz lieveņa stājas”. 
Tiksimies šai pašā vietā... skolas salidojumā pēc pieciem 
gadiem!

Tikāmies šai pašā vietā... 

Sētsvidus nogrābts. 
Gabaliņš Latvijas ir atkal sakopts
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DOMES ZIŅAS

Vaiņodes 
novada dome 
26. marta 
sēdē  
NOLĒMA:

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

2. Pagarināt zemes nomas līgu-
mus ar divām personām.

3. Apstiprināt 2019. gada 
12. marta Vaiņodes novada pašval-
dības nekustamā īpašuma “Perso-
nīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, 
kad. apz. 64920040132, 1,0 ha, no-
mas tiesību izsoles protokolu. 

Slēgt nomas līgumu par ze-
mesgabalu “Personīgā palīgsaim-
niecība Jaunmājas”, kad. apz. 
64920040132, 1,0 ha, par nosolīto 
summu 281,25 EUR (divi simti as-
toņdesmit viens euro un 25 centi) 
par 1 ha gadā, summai pievieno-
jams pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN.) Nomas līguma termiņš – 
2022. gada 31. janvāris.

4. Atdalīt no zemes vienības 
0,2903 ha platībā zemes vienību 
0,0551 ha platībā. Atdalīto zemes 
vienību 0,0551 ha platībā pievienot 
nekustamajam īpašumam ar nosau-
kumu “Kalna iela” 1 ha platībā, no-
teikt zemes lietošanas mērķi: zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes no-
dalījuma joslā un ceļa zemes nodalī-
juma joslā, NĪLM:1101. Atlikušajai 
zemes vienībai apmēram 0,2352 ha 
platībā saglabāt nosaukumu un ad-
resi. Zemes vienībai 0,2352 ha pla-
tībā mainīt zemes lietošanas mērķi 
no lauksaimniecībā izmantojama 
zeme, NĪLM: 0101, uz individuālo 
dzīvojamo māju apbūvei paredzēta 
zeme, NĪLM:0601. 

5. Izdarīt grozījumus 2017. 
gada 7. februārī noslēgtajā līgumā 
Nr.15 “Par medību tiesību nodoša-
nu”, noslēgtu starp Mednieku klubu 
“Embūte”, reģ. Nr. 40008018439, 
un Vaiņodes novada domi, un svīt-
rot no 1.1. punkta 13. apakšpunktu. 
Pārējie līguma nosacījumi nemai-
nās.

6. Apstiprināt nekustamā īpašu-
ma “Lielbātas Saktas”, kadastra Nr. 
64920060692, Vaiņodes pagastā, 
Vaiņodes novadā, lokālplānojuma 
redakciju un izdot tā grafiskās da-
ļas karti “Teritorijas funkcionālais 
zonējums” un teritorijas izmantoša-
nas un apbūves noteikumus. Izdot 
Vaiņodes novada domes saistošos 
noteikumus Nr.2 “Lokālplānojums 
nekustamajam īpašumam “Lielbā-
tas Saktas”, Vaiņodes pagastā, Vai-
ņodes novadā”.

7. Atzīt, ka pašvaldības funk-
ciju pildīšanai nav nepieciešams 
nekustamais īpašums, kad. Nr. 
64549000045, ar kopējo platību 42 
m2. Uzdot Vaiņodes novada pašval-
dības nekustamā īpašuma speciālis-
tam Vaiņodes novada pašvaldības 
vārdā organizēt minētā nekustamā 
īpašuma novērtēšanu atbilstoši 
“Standartizācijas likumā” apstipri-
nātajiem Latvijas īpašuma vērtēša-
nas standartiem.

8. Uzsākt nekustamā īpa-
šuma zemes vienības, kad. apz. 

64540030167, 3,9 ha platībā, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., at-
savināšanas procedūru. Uzdot ne-
kustamā īpašuma speciālistam Vai-
ņodes novada pašvaldības vārdā 
organizēt zemesgabala, kad. apz. 
64540030031, 3,9 ha platībā ierak-
stīšanu zemesgrāmatā, novērtēšanu, 
atbilstoši “Standartizācijas likumā” 
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 
vērtēšanas standartiem.

9. Piedalīties Lauku atbalsta 
dienesta izsludinātā Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam at-
balsta pasākumā “Ieguldījums meža 
ekosistēmas noturības un ekoloģis-
kās vērtības uzlabošanai” aktivitātē 
“Jaunaudžu retināšana”. Piešķirt 
Vaiņodes novada pašvaldības līdzfi-
nansējumu 3344,02 EUR (trīs tūk-
stoši trīs simti četrdesmit četri euro 
un 2 centi) pasākuma īstenošanai.

10. Apstiprināt ar 2019. gada 
1. aprīli Sociālā atbalsta centra 
“Vaiņode” sociālās aprūpes pakal-
pojuma maksu 456,45 EUR mēnesī.

10.1. Apstiprināt Sociālā atbal-
sta centra “Vaiņode” vienas porcijas 
pašizmaksu:

10.1.1. brokastis – 1,14 EUR;
10.1.2. pusdienas – 1,48 EUR;
10.1.3. launags – 0,50 EUR;
10.1.4. vakariņas – 0,93 EUR.
10.2. Noteikt Sociālā atbalsta 

centra “Vaiņode” darbiniekiem vie-
nas porcijas cenu pēc patērēto pārti-
kas produktu faktiskajām izmaksām 
attiecīgajā mēnesī, pie kuras sum-
mas klāt ir pieskaitāmas pastāvīgās 
izmaksas:

10.2.1. brokastis – 0,54 EUR 
par 1 (vienu) porciju;

10.2.2. pusdienas – 0,70 EUR 
par 1 (vienu) porciju;

10.2.3. launags – 0,24 EUR par 
1 (vienu) porciju;

10.2.4. vakariņas – 0,45 EUR 
par 1 (vienu) porciju.

 Uzdot Sociālā atbalsta centra 
“Vaiņode” vadītājam Uģim Melbār-
dim informēt klientus par izmaiņām 
un izdarīt grozījumus līgumos ar 
klientiem.

11. Pieņemt Vaiņodes novada 
Dzimtsarakstu nodaļas iesniegto 
projektu “Personas datu pieprasīju-
mu izskatīšanas noteikumi”. Uzdot 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai 
sagatavot parakstīšanai pieņemtos 
noteikumus. Lēmums stājas spēkā 
ar 2019. gada 1. aprīli. 

12. Apstiprināt iesniegto pro-
jektu “Vaiņodes novada Dzimtsa-
rakstu nodaļas datu aizsardzības 
noteikumi”. Uzdot Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājai sagatavot paraks-
tīšanai iesniegtos noteikumus. Lē-
mums stājas spēkā ar 2019. gada 
1. aprīli. 

13. Pieņemt iesniegto notei-
kumu projektu “Vaiņodes novada 
Dzimtsarakstu nodaļas dokumentu 
un arhīva pārvaldības kārtība”. Uz-
dot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai 
sagatavot parakstīšanai pieņemtos 
noteikumus. Lēmums stājas spēkā 
ar 2019. gada 1. aprīli. 

14. Izbeigt starp Vaiņodes no-
vada domi un personu 2016. gada 
11. novembrī noslēgto nekustamā 
īpašuma pirkuma līgumu Nr.41 
par nekustamā īpašuma ar kad. Nr. 
64920060319 atsavināšanu par ne-
samaksāto pirkuma summu 2352,46 
EUR (divi tūkstoši trīs simti piec-

desmit divi euro un 46 centi), t.sk. 
likumiskie 6%. Uzdot Vaiņodes 
novada domes juristiem sagatavot 
atcēlāja līgumu. Noslēgt atcēlāja lī-
gumu 10 darba dienu laikā no lēmu-
ma spēkā stāšanās dienas. Iemaksā-
tā pirkuma summa ( 529,21 EUR)  
netiek atmaksāta. 

15. Izbeigt starp Vaiņodes no-
vada domi un personu 2016. gada 
6. oktobrī noslēgto nekustamā īpa-
šuma pirkuma līgumu Nr.37 par 
nekustamā īpašuma ar kad. Nr. 
64920060154 atsavināšanu par ne-
samaksāto pirkuma summu 1412,87 
EUR (viens tūkstotis četri simti 
divpadsmit euro un 87 centi), t.sk. 
likumiskie 6%. Uzdot Vaiņodes 
novada domes juristiem sagatavot 
atcēlāja līgumu. Noslēgt atcēlāja lī-
gumu 10 darba dienu laikā no lēmu-
ma spēkā stāšanās dienas. Saskaņā 
ar 2016. gada 6. oktobra nekusta-
mā īpašuma pirkuma līguma Nr.37 
3. punkta 3.5. apakšpunktu iemak-
sātā pirkuma summa (396,89 EUR) 
netiek atmaksāta.

 16. Vērsties tiesā ar prasī-
bas pieteikumu par parāda pie-
dziņu 3643,77 EUR (trīs tūkstoši 
seši simti četrdesmit trīs euro un 
77 centi) apmērā no sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību “Suvenīru 
darbnīca”, reģ. Nr. 44103067089, 
juridiskā adrese: Vanagu iela 2, 
Valmiermuiža,Valmieras pag., Burt-
nieku nov., par labu Vaiņodes no-
vada domei, reģ. Nr. 90000059071. 
Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības 
juristam sagatavot prasības pietei-
kumu un līdz 2019. gada 1. jūnijam 
iesniegt to tiesā. 

17. Piešķirt finansējumu Lie-
pājas rajona Sporta skolas treneru 
algām 775,11 EUR mēnesī no Vai-
ņodes novada pašvaldības budže-
ta. Finansējums tiek piešķirts līdz 
2019. gada 31. augustam.

18. Apstiprināt viena cilvēka 
dalības maksu Vaiņodes vidusskolas 
absolventu salidojumā 2019. gada 
4. maijā 7,00 EUR (septiņi euro 
un 00 centi). Vaiņodes vidusskolas 
direktors atbildīgs par ielūgumiem 
un personām, kuras atbrīvojamas no 
dalības maksas Vaiņodes vidussko-
las salidojumā 2019. gada 4. maijā. 
Piešķirt pašvaldības līdzfinansēju-
mu Vaiņodes vidusskolas absolven-
tu salidojumam – trūkstošo summu 
no kopējās summas 4500,00 euro, 
bet ne vairāk par 1500,00 EUR.

19. Pieņemt iesniegto notei-
kumu projektu “Par kārtību, kādā 
veicams novērtējums par ietekmi 
uz personas datu aizsardzību”. No-
teikumi stājas spēkā ar 2019. gada 
1. aprīli. 

20. Atcelt 2018. gada 24. jūlija 
Vaiņodes novada domes sēdes pro-
tokola Nr.9 piektā punkta “Par ne-
kustamā īpašuma domājamo daļu 
noteikšanu, izvērtēšanu pašvaldības 
funkciju pildīšanai un atsavināšanas 
procedūras uzsākšanu” lēmumu ar 
tā pieņemšanas brīdi. Noteikt, ka 
Vaiņodes novada pašvaldībai piede-
rošais dzīvokļa īpašums ar kad. apz. 
64920060525001006 ir kopīpašu-
ma 116/1000 domājamā daļa no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
ar kad. apz. 64920060525001, ga-
rāžas ar kad. apz. 64920060525002,  
zemes ar kad. apz. 64920060525 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov. Atzīt, ka pašvaldības funk-

Paziņojums par lokālplānojuma 
apstiprināšanu un 

saistošo noteikumu izdošanu
Vaiņodes novada dome 2019. gada 26. martā 

domes sēdē (protokols Nr.4, punkts Nr.6) pieņēma 
lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Lielbātas 
Saktas”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā 
(kadastra apzīmējums 64920060692), lokālplānojuma 
apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2 “Nekustāmā 
īpašuma “Lielbātas Saktas”, Vaiņodes pagastā, 
Vaiņodes novadā, izmantošanas un apbūves saistošie 
noteikumi” izdošanu.

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

ciju pildīšanai nav nepieciešams 
nekustamais īpašums, kad. apz. 
64920060525001006, ar kopējo 
platību 55,00 m2 un pie dzīvokļa 
piederošā kopīpašuma 116/1000 
domājamā daļa no daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājas ar kad. apz. 
64920060525001, garāža ar kad. 
apz. 64920060525002, zeme ar kad. 
apz. 64920060525 Vaiņodē, Vai-
ņodes pag., Vaiņodes nov. Uzsākt 
nekustamā īpašuma ar kad. apz. 
64920060525001006, kas atrodas 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., atsavināšanas procedūru. Uz-
dot Vaiņodes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma speciālistam 
Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 
organizēt minētā nekustamā īpašu-
ma ierakstīšanu zemesgrāmatā un 
novērtēšanu atbilstoši “Standarti-
zācijas likumā” apstiprinātajiem 
Latvijas īpašuma vērtēšanas stan-
dartiem.

21. Atcelt 2018. gada 27. no-
vembra Vaiņodes novada domes 
sēdes protokola Nr.16 punkta 
Nr.10.3. “Par nekustamā īpašuma 
domājamo daļu noteikšanu, izvēr-
tēšanu pašvaldības funkciju pildī-
šanai un atsavināšanas procedūras 
uzsākšanu” lēmumu ar tā pieņem-
šanas brīdi. Noteikt, ka Vaiņodes 
novada pašvaldībai piederošais 
dzīvokļa īpašums ar kadastra apz. 
64920060525001003 ir kopīpašu-
ma 150/1000 domājamā daļa no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
ar kad. apz. 64920060525001, ga-
rāža ar kad. apz. 64920060525002, 
zeme ar kad. apz. 64920060525 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov. Atzīt, ka pašvaldības funk-
ciju pildīšanai nav nepieciešams 
nekustamais īpašums, kad. apz. 
64920060525001003, ar kopējo 
platību 71,20 kvm un pie dzīvokļa 
piederošā kopīpašuma 150/1000 
domājamā daļa no daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājas ar kad. apz. 
64920060525001, garāža ar kad. 
apz. 64920060525002, zeme ar kad. 
apz. 64920060525 Vaiņodē, Vai-
ņodes pag., Vaiņodes nov. Uzsākt 
nekustamā īpašuma ar kad. apz. 
64920060525001003, kas atrodas 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., atsavināšanas procedūru. Uz-
dot Vaiņodes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma speciālistam 
Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 
organizēt minētā nekustamā īpašu-

ma ierakstīšanu zemesgrāmatā un 
novērtēšanu atbilstoši “Standarti-
zācijas likumā” apstiprinātajiem 
Latvijas īpašuma vērtēšanas stan-
dartiem.

22. Atzīt 2019. gada 20. marta 
kustamās mantas izsoli par nenoti-
kušu.

22.1. Apstiprināt Vaiņodes no-
vada pašvaldībai piederošās kusta-
mās mantas izsoles noteikumu pro-
jektu (pielikumā).

22.2. Pārdot izsolē ar augšup-
ejošu soli Vaiņodes novada pašval-
dībai piederošo kustamo mantu: 
vieglo pasažieru automašīnu – mar-
ka “Audi”, modelis 80, reģ. Nr. CA 
5676, izlaiduma gads 1986.; trakto-
ru K-701, reģ. Nr.T6016LF, izlaidu-
ma gads 1989.

22.3. Noteikt izsoles sākumce-
nu: automašīnai “Audi” 80 – 195,00 
EUR plus pievienotās vērtības no-
doklis 40,95 EUR, kopā 235,95 
EUR; traktoram K-701 – 4000,00 
EUR plus pievienotās vērtības no-
doklis 840,00 EUR, kopā 4840,00 
EUR.

22.4. Dalības maksa par pieda-
līšanos izsolē ir 20,00 EUR (divdes-
mit euro un 00 centi).

22.5. Noteikt izsoles soli – 
20,00 EUR.

22.6. Noteikt nodrošinājuma 
naudu 10% apmērā no izsolāmās 
kustamās mantas sākumcenas. Izso-
le notiek 2019. gada 18. aprīlī plkst. 
11 Vaiņodes novada pašvaldības do-
mes ēkas zālē, Raiņa ielā 23a, Vai-
ņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Pieteikumus izsolei iesniegt līdz 
2019. gada 17. aprīlim plkst. 15 Vai-
ņodes novada pašvaldības ēkā (sek-
retariātā) Raiņa ielā 23a, Vaiņodē.

23. Piešķirt finansējumu no Vai-
ņodes novada pašvaldības budžeta 
Liepājas rajona Sporta skolas admi-
nistratīviem un administrācijas atal-
gojuma izdevumiem par 2019. gada 
februāri, martu un aprīli 507,08 
EUR (pieci simti septiņi euro un 8 
centi) mēnesī. 

24. Anulēt personai deklarēto 
dzīvesvietu.

25. Atļaut personai deklarēt dzī-
vesvietu.

26. Piešķirt Vaiņodes novadā 
deklarētām politiski represētajām 
personām vienreizēju pabalstu 
30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 
centi) katram no pašvaldības sociālā 
budžeta.



3VAIŅODES NOVADA VĒSTIS

DOMES ZIŅAS

Vaiņodes 
novada dome 
30. aprīļa sēdē 
NOLĒMA 
(protokols Nr.5):

1. Lauzt zemes nomas līgumus 
ar divām personām.

2. Slēgt zemes nomas līgumus 
ar četrām personām.

3. Pagarināt zemes nomas līgu-
mu ar vienu personu.

4. Izdarīt grozījumus zemes no-
mas līgumā un pagarināt zemes no-
mas līgumu ar vienu personu.

6. Lauzt noslēgtu īres līgumu un 
piešķirt īres tiesības uz dzīvokli.

7.  Piešķirt vienai personai īres 
tiesības uz dzīvokli.

8. Apstiprināt Vaiņodes novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma atsavināšanas izsoles pro-
tokolu. Slēgt atsavināšanas līgumu 
ar izsoles uzvarētāju par nosolīto 
cenu 3070,00 EUR (trīs tūkstoši 
septiņdesmit euro un 00 centi). Uz-
dot Vaiņodes novada pašvaldības 
juristam sastādīt pirkuma līgumu.

Samaksu veikt ar atlikto mak-
sājumu piecu gadu laikā, pārskaitot 
naudu uz pašvaldības bankas kontu 
vai pašvaldības kasē ar bankas karti: 
Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes 
pagastā, Vaiņodes novadā, maksājot 
sešus procentus gadā no vēl neno-
maksātās summas un par pirkuma 
līgumā noteikto maksājumu termi-
ņu kavējumiem – nokavējuma pro-
centus 0,1 procenta apmērā no ka-
vētās maksājuma summas par katru 
kavējuma dienu.

9. Atdalīt no nekustamā īpašuma 
(kadastra Nr. 64920080080) ar ko-
pējo platību 36,8 ha zemesgabalu ar 
kadastra apzīmējumu 64920080079 
8,2 ha platībā un piešķirt nosauku-
mu, kā arī noteikt zemes lietošanas 
mērķi – lauksaimniecībā izmantoja-
ma zeme, NĪLM: 0101.

Zemesgabalam 28,6 ha platī-
bā saglabāt nosaukumu, saglabāt 
zemes lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, NĪLM: (0101). 
Zemes ierīcības projekta izstrāde 
nav nepieciešama.

10. Noteikt, ka Vaiņodes no-
vada pašvaldībai piederošais 
dzīvokļa īpašums ar kad. apz. 
64920040775001001 ir kopīpašu-
ma 573/2855 domājamā daļa no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 
kad. apz. 64920040775001, zemes 
ar kad. apz. 64920040775. Atzīt, ka 
pašvaldības funkciju pildīšanai nav 
nepieciešams nekustamais īpašums 
ar kopējo platību 57,30 kvm. Uzsākt 
nekustamā īpašuma atsavināšanas 
procedūru.

11. Atzīt, ka pašvaldības funk-
ciju pildīšanai nav nepieciešams 
nekustamais īpašums (kad. Nr. 
64929000223) ar kopējo platību 
29,70 kvm.

Uzsākt nekustamā īpašuma 
atsavināšanas procedūru. Uzdot 
nekustamā īpašuma speciālistam 
Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 
organizēt minētā nekustamā īpašu-
ma novērtēšanu atbilstoši “Standar-
tizācijas likumā” apstiprinātajiem 

Latvijas īpašuma vērtēšanas stan-
dartiem.

12. Atsavināt personai dzīvokļa 
īpašumu ar kopējo platību 70,6 kvm 
un pie dzīvokļa īpašuma piedero-
šām 669/9216 kopīpašuma domā-
jamām daļām no būves ar kad. apz. 
64540040001001 un no zemesga-
bala ar kad. apz. 64540040001 par 
1903,10 EUR (viens tūkstotis deviņi 
simti trīs euro un 10 centi). Samak-
su veikt vienā maksājumā, pārkaitot 
naudu uz pašvaldības bankas kontu 
vai pašvaldības kasē ar bankas norē-
ķinu karti: Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, 
Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, 
līdz 2019. gada 31. maijam.

13. Uzsākt nekustamā īpašu-
ma ar kad. apz. 64920060413 0,15 
ha platībā Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., atsavināšanas pro-
cedūru. Uzdot Vaiņodes novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
speciālistam ierakstīt zemesgrā-
matā zemesgabalu ar kad. apz. 
64920060413 0,15 ha platībā uz 
Vaiņodes novada pašvaldības vārda. 
Uzdot nekustamā īpašuma speciā-
listam Vaiņodes novada pašvaldības 
vārdā organizēt minētā nekusta-
mā īpašuma novērtēšanu atbilstoši 
“Standartizācijas likumā” apstipri-
nātajiem Latvijas īpašuma vērtēša-
nas standartiem.

14. Uzsākt nekustamā īpašuma 
ar kad. apz. 64920070121 6,6 ha 
platībā atsavināšanas procedūru.

Uzdot Vaiņodes novada paš-
valdības nekustamā īpašuma spe-
ciālistam ierakstīt zemesgrāmatā 
zemesgabalu 6,6 ha platībā uz Vai-
ņodes novada pašvaldības vārda un 
Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 
organizēt minētā nekustamā īpašuma 
novērtēšanu atbilstoši “Standartizā-
cijas likumā” apstiprinātajiem Latvi-
jas īpašuma vērtēšanas standartiem.

15. Izdarīt grozījumus 
2018. gada 23. janvāra Vaiņodes no-
vada pašvaldības saistošajos notei-
kumos Nr.3 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Vaiņodes novadā”. Izdot 
saistošos noteikumus Nr.3 “Grozī-
jumi 23.01.2018. Vaiņodes novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr.3 “Par sociālās palīdzības pabal-
stiem Vaiņodes novadā”.

16. Apstiprināt iesniegto SIA 
“Vaiņodes pagasta doktorāts”, reģ. 
Nr. 42103011250, finanšu pārskatu 
par 2018. gadu.  

17. Apstiprināt Vaiņodes nova-
da pašvaldības 2018. gada konsoli-
dēto finanšu pārskatu. 

18. Izdarīt Vaiņodes novada 
pašvaldības amatu sarakstā un darba 
algās 2019. gadā šādus grozījumus:

- noteikt ar 2019. gada 1. maiju 
Sociālā atbalsta centra “Vaiņode” 
aprūpētājiem summēto darba laiku 
ar stundas likmi 2,6875 EUR pirms 
nodokļu nomaksas ar pārskata pe-
riodu – 3 mēneši;

- noteikt vienam aprūpētājam 
par papildu darbu noliktavā 20,00 
EUR mēnesī.

Uzdot Vaiņodes novada pašval-
dības lietvedībai informēt Sociālā 
atbalsta centra “Vaiņode” darbinie-
kus par minētajām izmaiņām.

18. Apstiprināt projektu “Vai-
ņodes novada pašvaldības pamatbu-
džeta un speciālo līdzekļu budžeta 
plāns 2019. gadam”.

Izdot Vaiņodes novada pašval-
dības saistošos noteikumus Nr.4 

“Vaiņodes novada pašvaldības pa-
matbudžeta un speciālo līdzekļu bu-
džeta plāns 2019. gadam”. 

19. Papildināt Vaiņodes nova-
da attīstības programmas 2013.–
2019. gadam 1. pielikumu “Investīciju 
plāns” ar 28. punktu “Infrastruktūras 
izveide uzņēmējdarbības attīstībai 
Brīvības ielā 2a, Vaiņodē. (Dzelzceļa 
stacijas ēkas renovācija un ārējo ka-
nalizācijas tīklu izbūve)”.

Papildināt Vaiņodes nova-
da attīstības programmas 2013.–
2019. gadam 2. pielikumu “Rīcības 
plāns” ar sadaļu RV14 “Inženier-
komunikāciju tīklu atjaunošana un 
paplašināšana. Kanalizācijas un 
ūdensapgādes tīklu paplašināšana 
Vaiņodes ciemā” un sadaļu RV24 
“Kvalificēta darbaspēka pieejamība. 
Uzņēmējdarbības attīstības veicinā-
šana Vaiņodes novadā, balstoties uz 
vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju va-
jadzībām”.

20. Noteikt, ka līdz 2019. gada 
1. jūnijam personai jāatmaksā Vai-
ņodes novada domes organizētajā 
projektu konkursā “Darīsim paši 
2017” piešķirtais finansējums 500 
EUR (pieci simti euro un 00 centi) 
projekta “Atpūtai” realizācijai. No-
teikt, ja minētajā termiņā piešķirtais 
finansējums 500 EUR (pieci simti 
euro un 00 centi) netiks atmaksāts, 
vērsties tiesā par piešķirtā finansēju-
ma atgūšanu par labu Vaiņodes no-
vada domei, reģ. Nr. 90000059071. 

21. Noteikt, ka personai līdz 
2019. gada 1. jūnijam jāsamaksā 
parāds 293,92 EUR (divi simti  de-
viņdesmit trīs euro un 92 centi) ap-
mērā. 

Noteikt, ja līdz minētajam da-
tumam parāds netiks nomaksāts, 
vērsties tiesā ar prasības pieteikumu 
par īres, komunālo pakalpojumu 
maksājumu parāda piedziņu pret 
parādnieku. 

22.  Noteikt, ka personai līdz 
2019. gada 31. augustam jāsamak-
sā parāds 132,64 EUR (viens simts 
trīsdesmit divi euro un 64 centi) ap-
mērā. 

Noteikt, ja līdz minētajam da-
tumam parāds netiks nomaksāts, 
vērsties tiesā ar prasības pieteikumu 
par īres, komunālo pakalpojumu 
maksājumu parāda piedziņu pret 
parādnieku.

23. Noteikt, ka personai līdz 
2019. gada 1. jūnijam jāsamaksā 
parāds 230,92 EUR (divi simti trīs-
desmit euro un 92 centi) apmērā. 

Noteikt, ja līdz minētajam da-
tumam parāds netiks nomaksāts, 
vērsties tiesā ar prasības pieteikumu 
par īres, komunālo pakalpojumu 
maksājumu parāda 230,92 EUR 
(divi simti trīsdesmit euro un 92 
centi) piedziņu pret parādnieku.

24. Noteikt, ka personai līdz 
2019. gada 1. jūnijam jānomaksā 
pašvaldībai īres maksas, pamatpa-
kalpojumu un apsaimniekošanas 
maksas parāds 181,37 EUR (viens 
simts astoņdesmit viens euro un 37 
centi), par patērēto elektroenerģiju 
94,20 EUR (deviņdesmit četri euro 
un 20 centi), kopsummā 275,57 
EUR (divi simti septiņdesmit pieci 
euro un 57 centi). 

Noteikt, ja līdz minētajam da-
tumam parāds netiks nomaksāts, 
vērsties tiesā ar prasības pieteikumu 
par īres, komunālo pakalpojumu 
maksājumu parāda piedziņu pret 

parādnieku.
25. Noteikt, ka personai līdz 

2019. gada 1. jūnijam jāsamaksā 
parāds 470,59 EUR (četri simti sep-
tiņdesmit euro un 70 centi) apmērā. 

Noteikt, ja līdz minētajam da-
tumam parāds netiks nomaksāts, 
vērsties tiesā ar prasības pieteikumu 
par īres, komunālo pakalpojumu 
maksājumu parāda piedziņu pret 
parādnieku.

26. Noteikt, ka personai līdz 
2019. gada 1. jūnijam jāsamaksā 
parāds 337,83 EUR (trīs simti trīs-
desmit septiņi euro un 83 centi) 
apmērā. Noteikt, ja līdz minētajam 
datumam parāds netiks nomaksāts, 
vērsties tiesā ar prasības pieteikumu 
par īres, komunālo pakalpojumu 
maksājumu parāda piedziņu pret 
parādnieku.

27. Noteikt, ka personai līdz 
2019. gada 1. jūnijam jānomaksā 
parāds 189,18 EUR (viens simts as-
toņdesmit deviņi euro un 18 centi) 
apmērā. 

Noteikt, ja līdz minētajam da-
tumam parāds netiks nomaksāts, 
vērsties tiesā ar prasības pieteikumu 
par īres, komunālo pakalpojumu 
maksājumu parāda piedziņu pret 
parādnieku.

28. Noteikt, ka personai līdz 
2019. gada 1. jūlijam jāsamaksā 
parāds 2201,78 EUR (divi tūkstoši 
divi simti viens euro un 78 centi) 
apmērā. 

Noteikt, ja līdz minētajam da-
tumam parāds netiks nomaksāts, 
vērsties tiesā ar prasības pieteikumu 
par komunālo pakalpojumu un dzī-
vojamās mājas apsaimniekošanas 
maksājumu parāda piedziņu pret 
parādnieku.

29. Noteikt, ka personai līdz 
2019. gada 1. jūnijam, jāsamak-
sā parāds 673,31 EUR (seši simti 
septiņdesmit trīs euro un 31 centi) 
apmērā. 

Noteikt, ja līdz minētajam da-
tumam parāds netiks nomaksāts, 
vērsties tiesā ar prasības pieteikumu 
par īres, komunālo pakalpojumu 
maksājumu parāda piedziņu pret 
parādnieku.

30. Noteikt, ka personai līdz 
2019. gada 1. jūnijam jānomaksā 
parāds 653,40 EUR (seši simti piec-
desmit  trīs euro un 40 centi) apmērā. 

Noteikt, ja līdz minētajam da-
tumam parāds netiks nomaksāts, 
vērsties tiesā ar prasības pieteikumu 

par īres, komunālo pakalpojumu 
maksājumu un apsaimniekošanas 
izdevumu parāda piedziņu pret pa-
rādnieku.

31. Noteikt, ka līdz 2019. gada 
1. jūnijam personai jāsamaksā pa-
rāds 511,84 EUR (pieci simti vien-
padsmit euro un 84 centi) apmērā. 

Noteikt, ja līdz minētajam da-
tumam parāds netiks nomaksāts, 
vērsties tiesā ar prasības pieteikumu 
par īres, komunālo pakalpojumu 
maksājumu parāda piedziņu pret 
parādnieku.

32. Dzēst parādu par kopējo 
summu 757,52 EUR (septiņi simti 
piecdesmit septiņi euro un 52 cen-
ti) apmērā ēdināšanas izdevumiem 
Vaiņodes internātpamatskolā.  

33. Noteikt, ka personai līdz 
2019. gada 31. augustam jāsamak-
sā parāds 154,13 EUR (viens simts 
piecdesmit četri euro un 13 centi) 
apmērā. 

Noteikt, ja līdz minētajam da-
tumam parāds netiks nomaksāts, 
vērsties tiesā ar prasības pieteikumu 
par īres, komunālo pakalpojumu 
maksājumu parāda piedziņu pret 
parādnieku.

34. Lauzt ar vienu personu no-
slēgtu īres līgumu. Telpas jāatbrīvo 
un atslēgas jānodod Komunālajā 
nodaļā līdz 2019. gada 31. maijam.

35. Lauzt ar vienu personu no-
slēgtu īres līgumu. Telpas jāatbrīvo 
un atslēgas jānodod Komunālajā 
nodaļā līdz 2019. gada 31. maijam.

36. Apstiprināt Gati Kauliņu 
par Vaiņodes novada pašvaldības 
Iepirkumu komisijas locekli. Atļaut 
savienot Gatim Kauliņam:

- Iepirkumu komisijas locekļa 
amatu ar Komunālās nodaļas vadī-
tāja vietnieka amatu;

- Iepirkumu komisijas locek-
ļa amatu ar Bātes-Vaiņodes ev.lut. 
draudzes priekšnieka amatu.

37. Apstiprināt Aiju Pāvelsoni 
par Vaiņodes novada pašvaldības 
Sociālā dienesta vadītāja vietnieci. 
Atļaut savienot Aijai Pāvelsonei:

- Vaiņodes novada Sociālā die-
nesta vadītāja vietnieka amatu ar 
Vaiņodes novada Sociālā dienesta 
sociālā darbinieka amatu;

- Vaiņodes novadaSsociālā die-
nesta vadītāja vietnieka amatu ar 
VSAC “Kurzeme” filiāles “Aizvī-
ķi” sociālā aprūpētāja amatu. 

38. Anulēt vienai personai dek-
larēto dzīvesvietu.

4. un 5. maijā jau otro gadu Embūtes TIC piedalījās asociācijas “Lau-
ku ceļotājs” organizētajā akcijā “Atvērtās dienas laukos”. Sadarbībā ar 
SIA “Mija” piedāvājām izbaudīt Leišmalītes garšas un smaržas burvību 
mūsu dārzos un pļavās. Kaut laiks mūs šogad nelutināja, interesentiem 
bija iespēja piedalīties garšaugu darbnīcā, gatavot tējas, garšaugu maisī-
jumus un skrubīšus. Tāpat katrs varēja iestādīt līdzņemšanai Leišmalītes 
garšaugu komplektu. Sēžot pie balti klāta galda, akcijas apmeklētāji cie-
nājās ar saimnieku ceptu maizīti, kam klāt garšaugi, kā arī mielojās ar 
salātiem, kas gatavoti no savvaļas augiem. Tika piedāvāts arī izbaudīt 
gleznainos Embūtes senlejas dabas skatus, kopā ar gidu iepazīstot gan 
bagāto kultūrvēsturi, gan daudzveidīgo augu klāstu. “Atvērtās dienas 
laukos” ir pasākums, kur savējiem satikties ar savējiem un bez ikdienas 
steigas tuvāk iepazīt dabas vērtības, kas ir mums apkārt. Priecājamies 
gan par apmeklētājiem no pašu novada, gan par tālākiem ciemiņiem, ku-
rus bija ieinteresējis šis pasākums.

Dina Ziemele

Embūtes TIC aicināja uz 
“Atvērtajām dienām laukos 2019”
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PIETEIKŠANĀS  
LĪDZ 22. MAIJAM!

Platību maksājumus 2019. gadā veido 
vienotais platības maksājums (VPM) un 
maksājums par klimatam un videi labvēlī-
gu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas 
maksājums (ZAL).

VPM ir maksājums tieši lauksaimniekam, 
ko var saņemt par lauksaimniecības zemi 
(LIZ), kurā tiek audzēta kāda no atbalsttiesī-
gajām lauksaimniecības kultūrām, ja zeme ir 
uzturēta labā lauksaimniecības un vides stā-
voklī un:

l tajā nav invazīvo latvāņu ģints augu, 
kam izveidojušās ziedkopas;

l tajā nav vairāk par 50 atsevišķi augo-
šiem kokiem uz 1 hektāru;

l tajā nav vilkvālītes vai tā nav mitrzeme, 
kura laika posmā no 15. maija līdz 15. sep-
tembrim ir klāta ar ūdeni ilgāk par 4 nedēļām 
pēc kārtas;

l tā ir uzturēta kultūraugu audzēšanai vai 
noganīšanai piemērotā stāvoklī;

l tās minimālā kopējā atbalsttiesīgā pla-
tība ir vismaz 1 ha, bet katra lauka (vienlaidu 
zemesgabals, kurā audzē vienu lauksaimniecī-
bas kultūru) platība ir vismaz 0,3 ha;

l tā ir lauksaimnieka īpašumā vai tie-

siskajā valdījumā (lietošanā) uz 2019. gada 
15. jūniju. Ja atbalstam pieteiktā platība pieder 
vairākiem īpašniekiem, atbalsta pretendentam 
jānoslēdz vienošanās ar pārējiem kopīpašnie-
kiem par iespēju pretendēt atbalsta saņemša-
nai par kopīpašumā esošo platību.

Atbalsta maksājumus nevar saņemt par 
LIZ platību, ja:

l tā tiek izmantota nelauksaimnieciskai 
darbībai, īpaši ceļu būvei, telšu novietošanai, 
auto un tehnikas stāvvietām, izstāžu, gadatir-
gu, sporta, atpūtas un citu sabiedrisku pasā-
kumu rīkošanai laika posmā no 15. maija līdz 
15. septembrim ilgāk par 4 nedēļām pēc kārtas 
un ja nepieciešama augsnes virskārtas atjau-

nošana un izlīdzināšana vai zālāju zelmeņa 
atjaunošana;

l tā ir platība, ko pārsvarā izmanto ne-
lauksaimnieciskai darbībai, uz kuras atrodas 
lidlauks, pastāvīgs sporta laukums, t.sk. golfa 
laukums, lauki vai nogāzes, kur ierīkotas slēpo-
šanas un citu sporta veidu trases ar aprīkojumu, 
zirgu izjāžu laukums ar aprīkojumu, atpūtas un 
kempingu laukums, siltumnīcas ar grīdas segu-
mu, ceļi, Ziemassvētku eglīšu stādījumi.

Vienotajā iesniegumā jādeklarē tas kul-
tūraugs, kurš aug vai iesēts laukā līdz kārtējā 
gada 25. jūnijam un dominē, pārsniedzot 60% 
no laukā augošajiem augiem laika posmā no 
25. jūnija līdz 31. augustam.

Vienotais platības maksājums (VPM) 2019. gadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) ir pārska-
tījusi un pilnveidojusi traktortehnikas vadītāju eksaminācijas 
iespējas, kā arī atgādina par traktortehnikas vadīšanas iespēju 
klāsta paplašināšanos līdz ar traktortehnikas vadītāja apliecības 
maiņu.

Līdzšinējo 16 VTUA biroju vietā turpmāk traktortehnikas 
vadīšanas pretendenti varēs pieteikties kārtot teorētisko eksā-
menu par ceļu satiksmes noteikumiem un drošību (CSN eksā-
mens) un teorētisko eksāmenu par traktortehnikas ekspluatā-
cijas drošību (ekspluatācijas eksāmens) sev izdevīgākajā vai 
tuvākajā VTUA birojā (https://www.zm.gov.lv/valsts-tehniska-
uzraudziba/statiskas-lapas/kontakti?nid=2664), izņemot Vi-
dzemes nodaļas biroju Alūksnē.

Savukārt traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmenu 
(vadīšanas eksāmens) tāpat kā līdz šim pieņems visi VTUA 
biroji, tai skaitā arī birojs Alūksnē.

Traktortehnikas vadītāja tiesības pēc visu trīs eksāmenu 
nokārtošanas var iegūt persona, kas pabeigusi teorētisko un 
praktisko apmācību vai attiecīgās kategorijas teorētiskās zinā-
šanas un praktisko pieredzi apguvusi pašmācībā. Pašmācībā 
var iegūt TR1 kategoriju, savukārt TR2, TR3 un TR4 kategori-
ju pašmācībā atļauts iegūt personai, kurai vismaz 12 mēnešus 

jau ir kāda no traktortehnikas vadītāja kategorijām. Persona ir 
atbrīvota no ceļu satiksmes noteikumu eksāmena, ja tai ir tie-
sības vadīt traktortehniku vai C1 vai C kategorijai atbilstošus 
transportlīdzekļus.

Kategoriju eksāmenus iespējams kārtot jebkurā darba die-
nā, tiesa, iepriekš piesakoties un vienojoties par eksaminācijas 
iespējām ar izdevīgāko vai tuvāko VTUA biroju. Eksāmenu 
biežumu katrā VTUA birojā plāno individuāli, bet ne retāk 
kā reizi nedēļā. CSN eksāmens tiek pieņemts elektroniski, bet 
ekspluatācijas eksāmens – rakstiski.

Tāpat VTUA atgādina, ka kopš 2018. gada septembra tiek 
mainīta vecā parauga traktortehnikas vadītāja apliecība pret 
jauno kategoriju (bez papildu eksāmenu veikšanas) arī tad, ja 
apliecības derīguma termiņš vēl nav beidzies. Jaunā traktor-
tehnikas vadītāja apliecība paplašina traktortehnikas kategoriju 
grupas – persona ir tiesīga vadīt plašāku traktortehnikas klāstu, 
nekā tas bija paredzēts vecā parauga apliecībā.

Traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanu, apmaiņu 
un atjaunošanu veic visos VTUA birojos.

Līdz ar pērnā gada izmaiņām traktortehnikas vadītāja ap-
liecību kategoriju nosaukumi nedublējas ar autovadītāju kate-
gorijām Latvijā un Eiropas Savienībā. Traktortehnikas vadītāju 

kategorijas pēc traktortehnikas specifikācijas un to galvenā iz-
mantojuma veida grupētas šādi:

TR1 – traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komu-
nālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, ekskavatori, ie-
krāvēji un speciālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 
kilogramiem,

TR2 – visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, ko-
munālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ek-
skavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas,

TR3 – meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās 
pašgājējmašīnas,

TR4 – ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvē-
ji un speciālās pašgājējmašīnas.

 
Plašāku informāciju skatīt VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā 

“Traktortehnikas vadītāji” 
(https://www.zm.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/

statiskas-lapas/traktortehnikas-vaditaji?nid=2666#jump).
VTUA sabiedrisko attiecību speciālists 

Jānis Mergups-Kutraitis, 
tālr. 26397648, e-pasts janis.mergups@vtua.gov.lv, 

www.vtua.gov.lv, Twitter: @vtua

Traktortehnikas vadītāju 
eksaminācija un apliecības apmaiņa

PIETEIKŠANĀS  
LĪDZ 3. JŪNIJAM!

Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dī-
zeļdegvielu, iesnieguma iesniedzējam jāveic 
lauksaimnieciskā darbība, kas reģistrēta 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai 
Valsts ieņēmumu dienestā līdz kārtējā gada 
1. jūnijam.

Dīzeļdegvielu piešķir par to VPM vai MLS 
saņemšanai deklarēto un apstiprināto hektāru 
skaitu, par kuru ir nodrošinātie ieņēmumi no 
lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras 
produkcijas ražošanas (neieskaitot saņemto 
valsts un Eiropas Savienības atbalstu) atbilstoši 
Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienā-
kumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārska-
tam par iepriekšējo taksācijas gadu, vai taksācijas 
gadā pirms iepriekšējā taksācijas gada ir:

l vismaz 285 EUR no hektāra,
l vismaz 200 EUR no hektāra bioloģiski 

sertificētajās saimniecībās.
Prasību par ieņēmumiem nepiemēro:
l tai zemes platībai, kuru lauksaimniecības 

produkcijas ražotājs salīdzinājumā ar pēdējo 
deklarēšanas periodu ir papildus deklarējis VPM 
vai MLS saņemšanai arī nākamajā gadā pēc tās 
deklarēšanas;

l ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir 
uzsācis saimniecisko darbību lauksaimniecībā un 
reģistrējis to Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņē-
mumu dienestā laika posmā no iepriekšējā gada 
1. janvāra līdz kārtējā gada 1. jūnijam un kārtējā 
gadā pirmo reizi deklarējis lauksaimniecībā iz-

mantojamo zemi VPM vai MLS saņemšanai arī 
nākamajā gadā pēc tam, kad lauksaimniecībā iz-
mantojamā zeme pirmo reizi deklarēta VPM vai 
MLS saņemšanai.

Zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem 
lauk saimnieks ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, 
ja:

l audzē zivis vismaz 20 ha platībā;
l akvakultūras nozares uzņēmums ir atzīts 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterināra-
jām prasībām akvakultūras dzīvniekiem;

l akvakultūras dzīvnieku novietne ir reģis-
trēta Lauksaimniecības datu centrā.

Samazināto akcīzes nodokļa likmi nepie-
mēro grūtībās nonākušam lauksaimniecības 
produkcijas ražotājam, ja:

l kapitālsabiedrībai – akciju sabiedrībai 
vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (izņemot 
mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir pastāvēju-
ši mazāk nekā trīs gadus) – uzkrāto zaudējumu 
dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no tās parakstītā 
kapitāla, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no 
rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras 
pieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu 
kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz 
pusi no parakstītā kapitāla, un kapitāls attiecīgajā 
gadījumā ietver kapitāldaļu uzcenojumu;

l sabiedrībai, kurā vismaz dažiem dalīb-
niekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrī-
bas parādsaistībām (izņemot mazos un vidējos 
uzņēmumus, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs 
gadus), uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk 
nekā puse no kapitāla, kas norādīts sabiedrības 
grāmatvedības pārskatos. Šā apakšpunkta izprat-
nē sabiedrība ir tāda sabiedrība, kurā vismaz da-

žiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par 
sabiedrības parādsaistībām (jo īpaši pilnsabiedrī-
bas un komandītsabiedrības);

l lauksaimniecības produkcijas ražotājam 
ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespē-
jas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības 
process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpus-
tiesas tiesiskās aizsardzības process, vai ir uzsākta 
bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mier-
izlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, 
vai komersants atbilst normatīvajos aktos noteik-
tajiem kritērijiem, lai pēc kreditoru pieprasījuma 
tam varētu pieprasīt maksātnespējas procedūru;

l lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir 
saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis 
aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ir saņēmis 
pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām at-
tiecas pārstrukturēšanas plāns;

l lauksaimniecības produkcijas ražotājs ne-
atbilst mazo un vidējo uzņēmumu statusam un 
pēdējos divus gadus uzņēmuma parādsaistību 
un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pār-
sniegusi 7,5, kā arī uzņēmuma procentu seguma 
attiecība, kas, rēķināta pēc uzņēmuma ieņēmu-
miem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un 
amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), ir bijusi 
mazāka par 1,0.

Dīzeļdegvielas daudzums tiks noteikts, 
ņemot vērā šādu sadalījumu atkarībā no au-
dzējamās kultūras:

l augkopība – 100 litru uz vienu hektāru,
l augļkopība, ogulāji un dārzkopība – 

130 litru uz vienu hektāru, 
l lucerna:
l ja tiek nodrošināts minimālais lauksaim-

niecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,5 (bio-
loģiskajā saimniecībā – vismaz 0,4) nosacītās 
liellopu vienības uz vienu hektāru – 130 litru uz 
hektāru,

l ja platības pieteiktas brīvprātīgajam sais-
tītajam atbalstam par sertificētām stiebrzāļu un 
lopbarības augu sēklām vai lucernu tīrsējā, ja 
lauksaimniecības produkcijas ražotājam Lauk-
saimniecības datu centrā (LDC) nav reģistrēts 
ganāmpulks, lauksaimniecības dzīvnieki un no-
vietnes – 100 litru uz hektāru,

zālāju platības:
l ja tiek nodrošināts minimālais lauksaim-

niecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās 
liellopu vienības uz vienu hektāru – 130 litru uz 
vienu hektāru;

l bioloģiskajās saimniecībās dzīvnieku blī-
vums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz 
vienu hektāru – 130 litru uz vienu hektāru,

l dzīvnieku barības primāram ražotājam – 
60 litru uz hektāru,

l zeme zem zivju dīķiem – 60 litru uz hek-
tāru,

l citas kultūras un platības, kuras ir dekla-
rētas un apstiprinātas VPM vai MLS saņemšanai, 
– 60 litru uz vienu hektāru.

Lauksaimniecības produkcijas ražotājam 
atbrīvojumu no akcīzes nodokļa nepiešķirs 
par:

l visu papuvju platību, ja papuvju platība 
pārsniegs 30% no lauksaimniecībā izmantoja-
mās zemes, kura ir pieteikta un apstiprināta VPM 
vai MLS;

l kultūraugiem, kas deklarēti ar kodiem 
641, 642, 644, 645, 646 un 791.

Dīzeļdegvielas piešķiršana 2019./2020. saimnieciskajam gadam
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Vaiņodes novada domes sēdes
lēmumu (protokols Nr.5, 14. p.).

VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI NR.4

“VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS  
PAMATBUDŽETA UN SPECIĀLO LĪDZEKĻU BUDŽETA 

PLĀNS 2019. GADAM”

PAMATBUDŽETA PLĀNS 2019. GADAM  
Klasif.      
kods 

  

 IEŅĒMUMI PLĀNS (EUR)
1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1069114
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 149395
08.0.0.0 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 183
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas 2150
10.0.0.0. Naudas sodi 0
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 3761
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas
147126

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1366533
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 16502
21.0.0.0. Maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi 388855
 KOPĀ 3143619
   
 IZDEVUMI pēc funkcionālajām kategorijām PLĀNS (EUR)
01.100. Vispārējie valdības dienesti 471 738
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība 32 652
04.000. Ekonomiskā darbība 261 743
06.000. Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana
593 504

08.000. Atpūta, kultūra, sports 169 966
09.000. Izglītība 1 047 027
10.000. Sociālā aizsardzība 505 191
 KOPĀ 3 081 821
   
 IZDEVUMI pēc ekonomiskajām kategorijām PLĀNS (EUR)
1100 Atalgojums 1 556 784
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas
415 098

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, 
darba braucieni

20 463

2200 Pakalpojumi 412 116
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

inventārs
425 776

2500 Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 32 000
3000 Subsīdijas un dotācijas 7960
4000 Procentu izdevumi 0
5000 Pamatkapitāla veidošana 48 228
6000 Sociālie pabalsti 123 155
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti 40 241
9000 Kapitālo izdevumu transferti 0
 KOPĀ 3 081 821
   
 FINANSĒŠANA  
 Naudas līdzekļi perioda sākumā 176 331
 Naudas līdzekļi perioda beigās 150 406
 Aizņēmumi saņemti 0
 Aizņēmumu atmaksa 87 723

SPECIĀLO LĪDZEKĻU BUDŽETA PLĀNS 2019. GADAM
Klasif. kods IEŅĒMUMI PLĀNS (EUR)
5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 17 134
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 0
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 107 719
 KOPĀ 124 853
Klasif.  kods IZDEVUMI pēc funkcionālajām 

kategorijām
PLĀNS (EUR)

04.000. Ekonomiskā darbība 72 500
05.000. Vides aizsardzība 19 600
 KOPĀ 92 100
Klasif. kods IZDEVUMI pēc ekonomiskajām 

kategorijām
PLĀNS (EUR)

2200 Pakalpojumi 56 200
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, inventārs
21 800

2500 Nodokļu maksājumi 6100
5000 Pamatkapitāla veidošana 8000
 KOPĀ 92 100

FINANSĒŠANA  
Naudas līdzekļi perioda sākumā 128 258
Naudas līdzekļi perioda beigās 143 767
Aizņēmumi saņemti 0
Aizņēmumu atmaksa 17 244

  
 Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

PASKAIDROJUMA RAKSTS PAR 
VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETU 2019. GADAM

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

Vaiņodes pašvaldības iestādes: 
l Vaiņodes vidusskola; 
l pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”; 
l Vaiņodes Mūzikas skola; 
l Vaiņodes kultūras nams; 
l Vaiņodes pagasta bibliotēka; 
l Embūtes pagasta bibliotēka; 
l Embūtes pagasta pārvalde; 
l Sociālā atbalsta centrs “Vaiņode”; 
l Embūtes Tūrisma informācijas centrs; 
l Vaiņodes komunālās nodaļas birojs;
l bāriņtiesa; 
l Sociālais dienests.
Budžets ir novada domes finansiālās darbības pa-

matdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā no-
drošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic 
ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar 
finansiālajām iespējām. Gadskārtējais pašvaldības bu-
džets ir dokuments, kurš noformēts un apstiprināts kā 
Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4 
“Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciā-
lo līdzekļu budžeta plāns 2019. gadam”.

Vaiņodes novada pašvaldības budžets 2019. gadam 
ir izstrādāts, ievērojot likumu “Par budžetu un finanšu 
vadību”, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu 
“Par pašvaldībām”, Ministru kabineta noteikumus par 
budžetu ieņēmumu (MK not. Nr.1032), izdevumu (MK 
not. Nr.1031) klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām un 
funkcionālajām (MK not. Nr.934) kategorijām, kā arī 
budžetu finansēšanas klasifikāciju (MK not. Nr.875).

Vaiņodes novada pašvaldības budžets sastāv no pa-
matbudžeta un speciālā budžeta.

Gan pamatbudžets, gan speciālais budžets sastāv no 
trīs daļām – ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas.

Pašvaldības budžeta periods ir gads; sākas 1. janvārī 
un beidzas 31. decembrī.

IEŅĒMUMI 
Vaiņodes novada domes PAMATBUDŽETA ieņē-

mumus 3 143 619 EUR apmērā veido nodokļu ieņēmu-
mi, kas ir 38,8% no ieņēmumu kopējā apmēra:

l nodokļu ieņēmumi ir ienākuma nodokļi – iedzī-
votāju ienākuma nodoklis 1 069 114 EUR un īpašuma 
nodokļi 149 395 EUR; 

l nenodokļu ieņēmumi (4,9%) – ieņēmumi no uzņē-
mējdarbības 183 EUR, valsts (pašvaldības) nodevas 2150 
EUR, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 
147 126 EUR un pārējie nenodokļu ieņēmumi 3761 EUR;

l transfertu ieņēmumi (44,00%) – lielāko daļu vei-
do no valsts budžeta saņemtās mērķdotācijas izglītības 
funkciju nodrošināšanai (8 mēnešiem) un dotācija no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kopā valsts 
transferti ir 1 366 533 EUR un neliela daļa no pašvaldī-
bām saņemtie savstarpējo norēķinu maksājumi par izglī-
tības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem – 16 502 EUR;

l ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (12,3%) 
– 388 855 EUR veido ieņēmumi par ēdināšanas pakal-
pojumiem izglītības iestādēs un sociālā atbalsta iestādē, 
ieņēmumi par īres un komunālajiem pakalpojumiem, 
klientu uzturēšanās Sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, 
siltumenerģijas piegāde komersantiem un citi ieņēmumi 
par pārējiem pakalpojumiem.

SPECIĀLĀ BUDŽETA ieņēmumi ir 132 819 EUR, 
ko veido: 

– nodokļu ieņēmumi (12,9%) – dabas resursu no-
dokļa ieņēmumi par dabas resursu ieguvi un vides pie-
sārņojumu 17 134 EUR;

– transfertu ieņēmumi (87,1%) – mērķdotācija no 
valsts budžeta autoceļu uzturēšanai 107 719 EUR.

IZDEVUMI
Vaiņodes novada domes PAMATBUDŽETA līdzekļu 

apmērs plānots ar likumu noteikto pašvaldības funkciju, uz-
devumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Izdevumu segšana 
notiek no pašvaldības pamatbudžetā plānotajiem ieņēmu-
miem 3 143 619 EUR un naudas līdzekļu un noguldījumu at-
likuma uz 2019. gada 1. janvāri – 176 331 EUR. 2019. gadā 
izdevumiem paredzēti 3 169 544 EUR, tai skaitā, 87 723 
EUR aizņēmumu atmaksai. Plānots arī līdzekļu atlikums uz 

pārskata perioda (gada) beigām – 150 406 EUR. Izdevumi 
plānoti sadalījumā pa funkcionālajām un eko nomiskajām 
kategorijām atbilstoši normatīvajiem aktiem.

2019. gadā plānots īstenot šādus Eiropas Savienības 
fondu finansētus projektus:

l ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un pro-
fesionālās izglītības iestādēs” – Vaiņodes vidusskolā;

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

l “ERASMUS+” projekts “Learning English, Lear-
ning Through English” – Vaiņodes vidusskolā;

l “ERASMUS+” projekts “Creative Learners, 
Tomorrow’s Entrepreneurs” – Vaiņodes vidusskolā;

l ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai” – Vaiņodes vidusskolā;

l ELFLA projekts “Vaiņodes novada lauku ceļu in-
frastruktūras pārbūve”.

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

skolas izglītības iestādei 33,00% jeb 1 047 027 EUR;
l pašvaldības teritoriju un mājokļu uzturēšanai – 

Embūtes un Vaiņodes pagasta komunālajām saimniecī-
bām, pašvaldības teritoriju labiekārtošanai – 18,7% jeb 
593 504 EUR;

l vispārējiem dienestiem, tai skaitā, pašvaldības 
domes ēkas Vaiņodē un Embūtes pagasta pārvaldes uz-
turēšanai, Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkal-
pošanas centra uzturēšanai  – 14,9 % jeb 471 738 EUR;

l sociālajai aizsardzībai – Sociālā dienesta un Soci-
ālā atbalsta centra uzturēšanai, kā arī sociālās palīdzības 
pabalstu izmaksām – 15,9% jeb 505 191 EUR. 

Ievērojami mazāk plānots izlietot atpūtai, kultūrai, 
sportam (divām bibliotēkām un kultūras namiem) – 
5,4% jeb 169 966 EUR, ekonomiskajai darbībai – 8,3% 
jeb 261 743 EUR un sabiedriskajai kārtībai, drošībai 
(depo, bāriņtiesa) – 1,0% jeb 32 652 EUR.

Aizņēmumu atmaksa – 2,8% jeb 87 723 EUR. Paš-
valdībai ir kredītsaistības par pieciem aizņēmumiem 
790 476 EUR apmērā. 2019. gadā jāatmaksā divu ilg-
termiņa aizņēmumu īstermiņu daļas 2012. gadā ņemtam 
aizņēmumam Eiropas Savienības KPFI projekta īsteno-
šanai 62 236 EUR un 25 487 EUR 2013. gadā ņemtam 
aizņēmumam ES KF projekta realizācijai. 

Pēc ekonomiskām kategorijām izdevumi PAMAT-
BUDŽETĀ plānoti:

l atlīdzībai – 62,2% jeb 1 971 882  EUR;
l precēm un pakalpojumiem – 27,1% jeb 858 355 

EUR;
l nodokļiem (PVN, valsts nodevas) – 1,0% jeb 

32 000 EUR;
l subsīdijām, dotācijām – 0,3% jeb 7960 EUR;
l pamatkapitāla veidošanai – 1,5% jeb 48 228 EUR;
l sociālajiem pabalstiem – 3,9% jeb 123 155 EUR;
l pašvaldību uzturēšanas izdevumu transfertiem – 

1,3% jeb 40 241 EUR, 
l aizņēmumu atmaksai – 2,8% jeb 87 723 EUR.
SPECIĀLĀ BUDŽETA izdevumi 2019. gadā plāno-

ti 109 344  EUR apmērā, tai skaitā:
l no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem – 19 600 

EUR pasākumiem vides aizsardzībai un uzlabošanai, at-
jaunošanai, monitoringam;

l no valsts mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai – 
72 500 EUR pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas dar-
biem un 17 244 EUR divu ielu rekonstrukcijai ņemto 
ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļas atmaksai.

Pēc ekonomiskām kategorijām izdevumi SPECIĀ-
LAJĀ BUDŽETĀ plānoti:

l precēm un pakalpojumiem – 71,3% jeb 78 000 
EUR;

l nodokļiem (DRN) – 5,6% jeb 6100 EUR;
l pamatkapitāla veidošanai – 7,3% jeb 8000 EUR;
l aizņēmumu atmaksai (ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļa) – 15,8% jeb 17 244 EUR (aizņēmumi 
ņemti divu novada autoceļu rekonstrukcijai 2016. gadā).

FINANSĒŠANA
Pašvaldības PAMATBUDŽETA finansēšanas avoti 

ir plānotie ieņēmumi 3 143 619 EUR un naudas līdzek-
ļu atlikums 176 331 EUR uz plānojamā perioda sāku-
mu. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās plānots 
150 406 EUR apmērā.

SPECIĀLAJĀ BUDŽETĀ finansēšanas avoti ir plā-
notie ieņēmumi 124 853 EUR un naudas līdzekļu atlikums 
128 258 EUR uz gada sākumu. Naudas līdzekļu atlikums 
speciālajā budžetā gada beigās paredzēts 143 767 EUR ap-
mērā.

2019. gadā nav plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē.
Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs 

V. Jansons
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Debesīs augstu spīd saulīte,
mēs lejā – saulītes bērni:
mēs esam saulītes meitiņas
un brašuļi saulītes zēni!

No debesīm pamāj mums saulīte,
mēs pretī – saulītes bērni:
mēs esam saulītes meitiņas
un zēni ir saulstarēni!
                          (Maija Laukmane)

   
14. aprīlī notika Vaiņodes novada mazo vokālis-

tu konkurss “CĀLIS 2019”, kurā piedalījās 22 dzie-
dātāji – “cālēni”. Katrs dalībnieks izpildīja vienu 
dziesmu, kuru bija sagatavojis kopā ar vecākiem un 
dziedāšanas skolotāju. Dziesmas bija par pavasari, 
draugiem, pasaku tēliem, dzīvniekiem, putniem un 
kopā būšanas prieku. Lai dziedātājiem būtu drošāka 
uzstāšanās, savu sveicienu viņiem veltīja Vaiņodes 
Mūzikas skolas 1.–3. klašu koris, nodziedot dzies-
mu “Simtkājis”, 4.–8. klašu koris nodziedāja dzies-
mu par “Lāci autobraucēju”, bet 3. klases meitenes 
Lāsma Mame (kokle) un Evelīna Seļukova (klavie-
res) atskaņoja skaņdarbu “Mierinājums”. Savukārt 
Vaiņodes muzikālā Seļukovu ģimene – Ance (flau-
ta), Evelīna (kokle) un Ralfs (zvani) – iepriecināja 
ar priekšnesumu “Merdzenietis”.

Mazos vokālistus vērtēja žūrija, un katrs kon-
kursa dalībnieks saņēma diplomu ar iegūto nomi-
nāciju un balvu.

CERĪBU CĀLIS –  Sāra Pelce
PAVASARĪGĀKAIS CĀLIS – 
 Dace Bokuma
MĪLĪGĀKAIS CĀLIS –  Keita Krūza
TĒLAINĀKAIS CĀLIS –  Tomass Cērps
CĀLIS DŽENTLMENIS –  Marts Kirpičenoks
NOSLĒPUMAINĀKAIS CĀLIS – 
 Merisa Nikolajeva
SAULAINĀKAIS CĀLIS – Dana Pāvelsone
SIRSNĪGĀKAIS CĀLIS –  Zane Zālīte
BRAŠĀKAIS CĀLIS –  Ralfs Pelcis
DROSMĪGĀKAIS CĀLIS – 
 Eva Sofija Zunde
MĀKSLINIECISKĀKAIS CĀLIS – 
 Tīna Grundmane
ATRAKTĪVĀKAIS CĀLIS – Ralfs Seļukovs
CENTĪGĀKAIS CĀLIS – Diāna Demčenko
ČAKLĀKAIS CĀLIS – Vanesa Jaunzeme
NOPIETNĀKAIS CĀLIS – 
 Anna Aīda Vaitkus

ROMANTISKĀKAIS CĀLIS –  Anita Cērpa
KOŠĀKAIS CĀLIS –  Deniss Bražis
SKANĪGĀKAIS CĀLIS –  Keita Dūdiņa
EMOCIONĀLĀKAIS CĀLIS – 
 Liliāna Purmale
CĒLĀKAIS CĀLIS –  Adrians Pinkovskis
SKATUVISKĀKAIS CĀLIS – 
 Patrīcija Barute
MODĪGĀKAIS CĀLIS –  Sendija Jonuša

Galveno titulu 
“VAIŅODES NOVADA  

CĀLIS 2019” 
ieguva trīsgadīgā dziedātāja 

KEITA KRŪZA.
Paldies mazajiem dziedātājiem, ansambļu dalīb-

niekiem, koristiem un viņu vecākiem par atsaucību 
un aktīvu dalību pasākumā! Paldies žūrijas pārstā-
vēm – Mirandai Ulbertei, Baibai Leitei, Mairai Strē-
lei un Selgai Puķītei! Paldies pasākuma vadītājiem 
no Liepājas Agnesei Kuplēnai un Raivim Bružim! 
Paldies kultūras nama kolektīvam par palīdzību un 
Vaiņodes novada domei par finansiālu atbalstu!

Lepojos ar saviem 22 “cālēniem” un Mūzikas 
skolas audzēkņiem!

Skolotāja Gunita Riežniece

PII “Zīlīte” 9. aprīlī Ventspilī pie-
dalījās “Zaļā jostas” radošā konkursa 
“Es sāku ar sevi – tīrai Latvijai!” 
Kurzemes reģionālajā kārtā. Tajā sa-
vas oriģinālās, dizainiski skaistās un 
praktiskās idejas, kā mājas apstākļos 
darināt videi draudzīgas somas un 
maisiņus, prezentēja 24 komandas 
no Kurzemes reģiona mācību ies-
tādēm. Konkursa “Es sāku ar sevi 
– tīrai Latvijai!” dalībnieku uzde-
vums bija pētīt, ar ko iespējams aiz-
stāt plastmasas iepirkumu maisiņus, 
meklēt dabai draudzīgākus risināju-
mus preču iesaiņošanai un līdzneša-
nai, kā arī radīt pašiem savus iepir-
kumu maisiņus, kuri iespēju robežās 
gatavoti no otrreizējām izejvielām. 
Konkursa Kurzemes reģionālajā 
kārtā savus darbus prezentēja sešas 
pirmsskolas izglītības iestāžu ko-
mandas un 18 skolu komandas. Pēc 
visām prezentācijām žūrija konkur-
sa finālam izvirzīja vairākas mācību 
iestāžu komandas.

Simpātiju balvu pirmsskolas 
izglītības iestāžu kategorijā saņēma  
pirmsskolas izglītības iestādes “Zī-
līte” komanda “Supermeitenes un 
puiši” par samezglotiem iepirkumu 
tīkliņiem.  

Paldies skolotājai Alisai un bēr-
nu vecākiem par dalību šajā konkur-
sā. Mēs lepojamies ar iegūto spec-

balvu, kā arī ieguvām lielu pieredzi 
un jaunas idejas turpmākai darbībai. 

Dita Valtere

“Es sāku ar sevi – tīrai Latvijai!”
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20. aprīlī noslēdzās Vaiņodes 
novada čempionāts dambretē. Pēdē-
jā posmā uzvaras laurus plūca Ēriks 
Kanders, aiz sevis atstājot Aināru 
Pāvilu. 3. vietā ierindojās Rudīte 
Jaunzeme. 

Pēc aizvadītajiem četriem pos-
miem par čempionāta uzvarētāju 
kļuva Ēriks Kanders. Viņš uzvarēja 
trīs posmos. Otrajā vietā kopvērtē-
jumā – Rudīte Jaunzeme, trešais – 
Ainārs Pāvils.

 Ainārs Pāvils

SPORTS

14. aprīlī Vībiņu angārā norisi-
nājās pirmais posms Vaiņodes no-
vada čempionātā florbolā, uz kuru 
bija pieteikušās sešas komandas, bet 
dažādu iemeslu dēļ trīs komandas 
sacensību dienā neieradās. Tādēļ 
visas trīs komandas aizvadīja divu 
apļu turnīru, spēlējot katra ar katru 
divas reizes.

Par pirmā posma uzvarētājiem, 
izcīnot panākumus visās četrās 
spēlēs, kļuva komanda “Aspirīns”, 
2. vietu ieguva komanda “Vībiņi”, 
bet 3. vietā palika komanda “Vaiņo-
des naži”.

Nākamais posms plānots 29. jū-
nijā Vaiņodes daudzfuncionālajā 
laukumā.

Notika otrais kāršu spēles “cūkas” turnīrs

5. un 6. aprīlī mūsu novada 
meiteņu komandas aizvadīja turnīru 
Dobelē. No Vaiņodes novada pieda-
lījās divas komandas. Vienā spēlēja 
2005. gadā dzimušās un jaunākas 
meitenes, bet otrā komandā bija 
2002. gadā dzimušās un jaunākas. 

Pirmajā dienā abas komandas 
piedzīvoja zaudējumus, spēlējot ar 
vietējām meitenēm no “Dobeles 
SS” komandām. 

Otrajā dienā pirmās spēli aizva-
dīja jaunākās grupas meitenes, ku-
ras stājās pretī Šauļu komandai, pēc 

tam vaiņodnieces tikās ar “Salaspils 
SS” komandu. Abās spēlēs tika pie-
dzīvoti zaudējumi, līdz ar to Vaiņo-
des komanda ierindojās 4. vietā. Par 
labāko spēlētāju komandā tika atzīta 
Estere Volkova. 

Vecākās grupas meitenes pirmo 
spēli aizvadīja pret “Salaspils SS” ko-
mandu, bet dienas un turnīra pēdējā 
spēlē mūsu meitenes tikās ar Paņeve-
žas vienaudzēm. Abās spēlēs diemžēl 
tika piedzīvoti zaudējumi, un viņod-
niecēm 4. vieta. Par labāko spēlētāju 
komandā tika atzīta Elīna Taujēna.

13. aprīlī Nīcā noslēdzās Lejaskurzemes čempionāts 
telpu futbolā. Nīcā notika pusfināli un fināli. Čempio-
nātā piedalījās septiņas komandas no Vaiņodes novada, 
Nīcas, Durbes, Grobiņas pagasta, Medzes, Dunalkas un 
Rokasbirzs. Par čempioniem kļuva medzenieki.

Vaiņodes novada komanda pusfinālā tikās ar māji-
nieci – Nīcu. Pirmie vārtus guva tieši mājinieki. Pirmā 
puslaika vidū viņi guva divus ātrus vārtus. Pēc soda si-
tiena izpildes vārtus guva arī mūsu novada komanda. Tā 
arī puslaiks beidzās – 2:1. Otrā puslaika sākumā māji-
nieki iesita vēl vienus vārtus, panākot 3:2 savā labā, bet 
Vaiņodes novada komanda atbildi parādā nepalika un 
raidīja vēl vienu bumbu pretinieku vārtos. Tad sekoja 
Nīcas komandas izrāviens, gūstot trīs bezatbildes vār-
tus un spēli noslēdzot ar uzvaru pār Vaiņodes novada 
komandu ar 6:2.

Uzreiz pēc pusfināla Vaiņodes novada komandai 
bija jāspēlē mazajā finālā jeb spēlē par 3. vietu. Šajā 
spēlē pretī stājās Dunalkas komanda, kura pusfinālā ar 

6:0 piekāpās Medzei. Pirmie vārtus guva dunalcnieki, 
bet ātri vien vaiņodnieki rezultātu izlīdzināja. Tā arī no-
slēdzās pirmais puslaiks – 1:1. Otrajā puslaikā scenārijs 
bija līdzīgs, vispirms vārtus iesita Dunalkas komanda, 
pēc tam Vaiņodes novada komanda. Otrajā puslaikā bija 
atlikušas 2,5 sekundes līdz spēles beigām, kad Vaiņodes 
komandai pie pretinieku vārtiem bija jāizspēlē “auts”. 
Vaiņodes komandas pārstāvis ar spēcīgu spērienu vārtu 
virzienā un cerot, ka kādam no abu komandu spēlētā-
jiem bumba pieskarsies un atradīs ceļu vārtos, trāpīja ar 
bumbu pa vārtu stabu un tā ielidoja pretinieku vārtos. Pa 
ceļam bumba esot trāpījusi Vaiņodes komandas pārstā-
vim pa pēdu, to apstiprināja gan pats spēlētājs, gan arī 
Medzes komandas pārstāvji, kas skatījās spēli no malas, 
bet tiesneši to neredzēja un vārtus neieskaitīja. Spēles 
pamatlaiks tā arī beidzās – 2:2. Sekoja pēcspēles soda 
sitieni, kuros diemžēl Vaiņodes komanda zaudēja ar 5:3 
(pēdējais Vaiņodes komandas pārstāvis netika pie sitie-
na iespējas) un rezultātā ieņēma 4. vietu čempionātā

Noslēdzies Lejaskurzemes starpnovadu 
čempionāts telpu futbolā

21. aprīlī ar Gata Bērziņa uzva-
ru noslēdzās Lieldienu kausa izcīņa 
zolītē. Šis bija 5. posms Vaiņodes 
novada čempionātā. 

G. Bērziņš, lai uzvarētu, savāca 
24 punktus un plus 109, aiz sevis 
atstājot Artūru Auderu ar 22 punk-
tiem un plus 49, Valentīnu Pelecki 
ar 19 punktiem un mīnus 3. Līdz pat 
pēdējai kārtai nebija skaidrs, kurš 
uzvarēs, jo pēc četrām aizvadītām 
kārtām trīs dalībniekiem bija pa 18 
punktiem (Gatim Bērziņam, Jānim 
Birzniekam, Artūram Auderam), trīs 
dalībniekiem pa 15 punktiem (Mare-
kam Dapšauskam, Mārim Labovam, 
Tomam Legzdiņam) un diviem pa 
13 punktiem (Valentīnam Peleckim 
un Aināram Pāvilam). Skaidrs bija 
tas, ka viens no līderu trijnieka uz-
varēs, bet nebija zināms, kurš. Pie 
labvēlīga rezultāta cīņā par otro vie-
tu varēja iesaistīties arī tie, kam bija 
15 punkti pēc ceturtās kārtas. Bet 

uz trešo vietu vēl varēja cerēt tie, 
kam bija 13 punkti. Tā arī notika, 
Valentīns Peleckis 5. kārtā pie sava 
galda uzvarēja, bet pie pirmā galda 
viens no līderiem palika ceturtais 
un ieguva 0 punktus. Tā Valentīns 
par vienu punktu apsteidza 4. vietā 
palikušo Jāni Birznieku (18 punkti 
un +52). No 5. līdz 8. vietai četriem 
dalībniekiem bija 17 punkti, tādēļ 
vietu likteni izšķīra plus/mīnus rā-
dītājs. Starp četriem tas bija labāks 
Oskaram Troikam (+63), tad sekoja 
Ainārs Pāvils (+24), Toms Legzdiņš 
(+15) un Māris Labovs (-23). 

Lieldienu kausa izcīņā pieda-
lījās 16 dalībnieki, starp tiem bija 
arī viena daiļā dzimuma pārstāve 
– Daina Troika. Diemžēl vīri viņu 
atstāja 16. vietā.

Vaiņodes novada čempionā-
tā palikuši vēl divi posmi. Kopā ir 
paredzēti septiņi posmi, no kuriem 
pieci tiek ņemti kopvērtējumā.

13. aprīlī Vaiņodes kultūras 
namā norisinājās otrais kāršu spēles 
“cūkas” turnīrs, kurā piedalījās 10 
dalībnieki. Pirmais turnīrs norisi-
nājās 9. februārī, kad piedalījās 16 
dalībnieki.

Šoreiz uzvarētāji tika noskaid-
roti trīs kategorijās – sievietēm, 
vīriešiem un absolūtajā kopvērtēju-
mā. Sieviešu grupā piedalījās divas 
dalībnieces, kuras arī cīnījas par 
zelta medaļu. Veiksmīgāka izrādījās 
Rudīte Jaunzeme, aiz sevis atstājot 
Baibu Bēķi. Pirmajā turnīrā pieda-
lījās sešas daiļā dzimuma pārstāves.

Vīriem konkurence bija ne-
daudz lielāka – astoņi dalībnieki. 
Visveiksmīgākais izrādījās Gatis 
Bērziņš, kurš savāca 22 punktus 
un +30. 2. vietā ieerindojās Ēriks 
Kanders ar 18 punktiem un +11, 
3. vietā atstājot Valentīnu Pelecki ar 
16 punktiem un +6. Uzreiz aiz la-
bāko trijnieka ar 14 punktiem palika 
trīs dalībnieki. Pateicoties labākam 
plus/mīnus rādītājam, 4. vietu ie-
ņēma Oskars Pāvils (+18). 5. vietā 
ierindojās pārstāvis no Gruzijas – 
Giorgi Gogilidze (+5), bet sestais 
palika Dāvids Veits (-7).

Šoreiz dāmas absolūtā kopvēr-
tējuma topā neiejaucās – Rudīte ie-
ņēma 8. vietu, bet Baiba 10. vietu. 

Absolūtais kopvērtējums:
1. vietā – Gatis Bērziņš;
2. vietā – Ēriks Kanders;
3. vietā – Valentīns Peleckis; 
4. vietā – Oskars Pāvils;
5. vietā – Giorgi Gogilidze;
6. vietā – Dāvids Veits;
7. vietā – Ainārs Pāvils;
8. vietā – Rudīte Jaunzeme;
9. vietā – Kristers Plūme;
10. vietā – Baiba Bēķe.

Lieldienu kauss zolītē Pirmais posms 
florbolā

Noslēdzies 
Vaiņodes novada 
čempionāts dambretē

Vaiņodes handbolistes 
aizvada turnīru Dobelē
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DZIMTSARAKSTA ZIŅAS

Vaiņodes novadam  ir paveicies, 
ka ir tik liels, skaists un sakopts kul-
tūras nams.

Aprīlis kultūras namā sākās ar 
lekciju “Kā saglabāt harmoniju ik-
dienā”. Šajā tehnoloģiju straujās at-
tīstības laikmetā, kad “informācijas 
gūzma tevi apēd”, ir ļoti svarīgi sa-
glabāt fizisko, emocionālo un sociālo 
līdzsvaru. Lektore klausītājus aicināja 
ielūkoties pašiem sevī un palīdzēja 
rast atbildes uz jautājumu, kāpēc tieši 
tagad ar mani notiek tas, kas notiek.

Mazie dziedātāji no pirmsskolas 
izglītības iestādes “Zīlīte” un mūzi-
kas skolas (pavisam 23 bērni) no gada 
sākuma bija cītīgi gatavojuši dzies-
miņas, lai tās izdziedātu konkursā 
“Cālis 2019”. Mazie “cālēni” priecēja 
savus vecākus, draugus, radus un vi-
sus klātesošos ar skanīgiem priekšne-
sumiem. Tas bija satraucoši rosīgu un 
pozitīvu emociju pārpilns pasākums 

katram dalībniekam un apmeklētājam.  
Saldus tautas teātris pie mums 

viesojās ar izrādi “Vakars ar pīlādžu 
tēju”. Izrāde bija sirsnīgs atmiņu 
stāsts par kādas sievietes dzīves līklo-
čiem, kas norisuši vienlaikus ar Latvi-
jai svarīgiem vēstures pavērsieniem. 
Šī izrāde Saldus teātrim ir atnesusi 
vairākas godalgas. Balvā ir arī iespēja 
izrādi nospēlēt Dailes teātrī uz lielās 
skatuves.

Leģendārais Liepājas mūziķis un 
grupas “Līvi” dibinātājs Juris Pavītols 
šopavasar svin savu 70. dzimšanas 
dienu. Dāvana mums visiem bija  ju-
bilejas koncerts “Starp debesīm un 
zemi”, kas 6. maijā notika koncertzālē 
“Lielais dzintars”. Vaiņodē 18. aprīlī 
Juris uzstājās ar koncerta akustisko 
versiju. Tika izspēlētas un izdziedātas 
dziesmas no 1972. gada – pirmās mī-
las dziesmas, roka balādes, arī vēlāku 
gadu skaņdarbi. Daudzas dziesmas 

VAIŅODES PAGASTA 
BIBLIOTĒKAS  
GRĀMATU JAUNUMI
1. I. Vaidere “Misija Latvijai”.
2. I. Bauere “Jānis Lūsēns trešais”.
3. A. Manfelde “Mājās pārnāca 
basa”.
4. I. Dimante “Paslēptā dzīve”.
5. D. Judina “Ēnas spogulī”.
6. R. Blaumanis “Noveles”.
7. L. Alnats “Mums pieder debesis”.
8. H. Lindberga “Stokholmas 
virtuve”.
9. L. Railija “Itāļu meitene”.
10. D. Barija “Brīvais kritiens”.
11. S. Montefjore “Deverilu 
pēdējais noslēpums”.
12. L. Teilore “Sniega roze”.
13. R. Falka “Skābo kāpostu 
koma”.
14. R. Falka “Cūkgalvas Al Dente”.
15. L. Horsts “Medību suņi”.
16. D. Šetuka “Sievietes pilī”.
17. A. Pāsilima “Mīlīgā indes 
brūvētāja”.
18. R. Dēvorte “Zahera viesnīca”.
19. I. Edvardsa-Džonsa 
“Sanktpēterburgas raganas”.
20. L. Keplers “Smilšuvīrs”.

BĒRNU UN JAUNIEŠU 
GRĀMATAS
I. Paklone “Es picas brālēnu cepu”.
“Dambo”.
U. Auseklis “Četras otas”.
H. Veba “Slepenais draugs”.

VAIŅODES PAGASTA 
BIBLIOTĒKĀ 

JAUNO GRĀMATU APSKATS
NOTIKS 15. MAIJĀ PLKST. 12.

LAIPNI GAIDĪTI VISI 
INTERESENTI!

Tālrunis 63464243.

Lai Laimas rokas ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba tikumu 

un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība 

kā pilna ziedu pļava!

REĢISTRĒTS  
VIENS 
JAUNDZIMUŠAIS.

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Labi darbi, mīļi vārdi –
Tie palika šai saulē.

REĢISTRĒTS  
VIENS MIRŠANAS 
GADĪJUMS.

Vaiņodē Mūzikas skola 
skan jau 20 gadus…

26. maijā svinēsim svētkus!
15. IZLAIDUMS UN SKOLAS  

20 GADU JUBILEJAS KONCERTS 

Šogad skolu beidz Marija Taujēna, 
Evelīna Stasjus, Samanta Jasjučeņja, 

Viktorija Puļķe, Kristena Balčus, 
Alisa Aleksašina, Leina Frimane, Loreta Pūlīte.
Tiekamies Vaiņodes kultūras namā plkst. 12!

Vaiņodes Mūzikas skola 
(Tirgoņu ielā 21a, Vaiņodē)
UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS 

30. un 31. maijā un 3. jūnijā no plkst. 16 līdz 18.               
PIEDĀVĀJAM APGŪT:
l klavierspēli;
l akordeona spēli;
l vijoles spēli; 
l ģitāras spēli;
l pūšamo instrumentu – flautas, klarnetes, saksofona –  spēli;
l vokālo mūziku – kora klasi.

LLKC Liepājas 
biroja Vaiņodes 
novada lauku 
attīstības speciālistes 
INESES FREIBERGAS 
pieņemšanas laiki:

l Vaiņodē (Brīvības 
ielā 17, otrajā stāvā, 
ieeja no sētas puses)  – 
mēneša 1. un 3. otrdienā 
un katru ceturtdienu no 
plkst. 9 līdz 12;

l Embūtē (pagasta 
pārvaldes ēkas telpās) – 
mēneša 2. un 4. otrdienā 
no plkst. 9 līdz 12.

Tālrunis 29196937.

APRĪLIS KULTŪRAS NAMĀ

Muzeju nakts Vaiņodē
2019. gada 18. maijā no plkst. 19 līdz pusnaktij Vaiņodes novada 

senlietu krātuve cels godā notikumus, kas palī dzējuši novadam iz
veidoties par tādu, kāds tas ir šobrīd. Atskatīsimies un iztēlosimies, 
kāds Vaiņodes novads izskatījās pirms teju simts gadiem, ko par 
mums rakstīja, ko par mums domāja, kas bija paveikts un ko ļaudis 
vēlējās paveikt.

No plkst 19 līdz 22  –”Izzini Vaiņodi”. Fotoorientēšanās 
komandām (komandā 2 – 4 dalībnieki, telefons ar kameru. 
Pieteikties līdz 17. maijam, rakstot uz epastu turisms@vainode.lv 
vai zvanot pa tālruni 63451572).

No plkst. 19 līdz 24 – “Ceļojums laikā”. Senlietu krātuves 
ekspozīcijas iepazīšana.

No plkst. 19 līdz 24 – “Tā tas bija”. Vēsturiska informācija no 
dažādiem laikrakstiem par Vaiņodes apkārtni.

Plkst. 20 – ielu futbols.
Ilze Strēle

stāsta par latvieša spītu un gara stipru-
mu, kas ir mūsu tautas pamatvērtības.

Lieldienās bērni skatījās aizraujo-
šu multenīti par to, kā Lote ar mazo 
māsiņu Rozīti palīdzēja zinātniekiem 
atrast un ierakstīt mītiskā pūķa dzie-
dāšanu.

Aprīlī uz pirmo tikšanos tika ai-
cināti visi, kam patīk adīt, tamborēt, 
šūt. Biju patīkami pārsteigta par to, 
cik mēs, vaiņodnieces, esam čaklas 
un talantīgas rokdarbnieces, kādi in-
teresanti darbiņi top mūsu mājās! Pa-
vasaris nāk ar saviem darbiem, tāpēc 
rokdarbi ir nedaudz jānoliek malā. 
Šīs sezonas pēdējā tikšanās reizē 13. 
maijā plkst. 19 ieskicējām nākotnes 
plānus rudenim.

Visu aprīli kultūras nama foajē 
bija skatāma Vaiņodes Mūzikas sko-
las mākslas nodaļas audzēknes Līgas 
Matisones darbu izstāde.

Arī maijā aicinu  
ikvienu iesaistīties  
kultūras pasākumos!

16. maijā plkst. 16 – dokumentā-
lā filma “No Ghetto līdz olimpiādei”, 
kas stāsta par “Ghetto Basket”, vienu 
no jaunā olimpiskā sporta veida – 3x3 
basketbola – labākajām komandām 
pasaulē, un Latvijas izlases spēlētā-
jiem Nauri Miezi, Kārli Paulu Lasma-
ni, Agni Čavaru un Edgaru Krūmiņu.

17. maijā – Vaiņodes novada 
čempionāts zolītē (6. posms).

18. maijā – Muzeju nakts par tēmu 
“Tālavas taurētājs”. Sporta cienītājiem 
– novada čempionāts makšķerēšanā ar 
pludiņu (1. posms) un novada čempio-
nāts ielu futbolā (1. posms – “Muzeju 
nakts 2019” kausa izcīņa).

25. maijā – Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas.

26. maijā – Vaiņodes Mūzikas 
skolas jubilejas koncerts un izlaidums.

27. maijā – Liepājas Mākslas, 
mūzikas un dizaina vidusskolas stīgu 
nodaļas koncerts.

Maijā savus darbus publiskai ap-
skatei ir nodevusi Kate Grundmane.

Kultūras namā mājvieta ir:
* Vaiņodes novada jauktajam 

korim (mēģinājumi notiek katru 
pirmdienu plkst. 19);

* amatierteātrim “Kuratieši” 
(mēģinājumi notiek katru ceturtdienu 
plkst. 19).

Aicinu ielūkoties sevī un apjaust, 
cik esam talantīgi, uzņēmīgi un bagāti 
ar dažādām radošām idejām!

Dzīves straumēm krāsu ir daudz,
Dzīves dienām ceļu bez gala.
Vajag zināt, kur tavējais sauc,
Kur tavs sapnis un debesu mala.
Uz tikšanos!

Vaiņodes kultūras jomas 
vadītāja Sarmīte Volkova


