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Ņem spēku no jāņuzālēm,  
Ko tās tev šovakar sniedz, – 
Tas paliks ar tevi tik ilgi, 
Kaut sen būs novītis zieds. 
 

Ņem spēku no Jāņu gaismas, 
Kas pakalnos gaiši spīd, – 
Tas paliks ar tevi tik ilgi,  
Kaut sen būs atausis rīts.

Ej, mazais Sprīdīt, saules taku,
Tev baltas dienas pretī skries.
Būs vienmēr tavi mīļie blakus,
Un ceļš pret kalnu vienmēr ies.
Viņi atnāca mazi, nobijušies, mammai un tētim pie-

ķērušies pie rokas… Nu jau viņi ir lieli – 25 Sprīdīši ir 
beiguši pirmsskolas gaitas un gatavi doties uz skolu. 
31. maijā ciemos bija atnācis pats galvenais Sprīdītis, lai 
iepazītos ar nākamajiem pirmklasniekiem. Sprīdītis gai-
dīs 1. klasē visus bērnus, jo viņi parādīja, ka prot dejot, 
dziedāt, skaitīt dzejoļus. Un vēl viņi prot lasīt, rakstīt, rē-
ķināt, draudzēties, spēlēties un vēl, un vēl… 

Šis gads atšķīrās no citiem – “Zīlītes” telpās nebija 
meiju, ziedu smaržas, nebija ierastās kņadas. Tas viss bija 
skolā – smaržoja maigās bērzu lapiņas, smaržoja lupīnas, 
gaisā sprāga baloni, skolēni nāca un jautāja, vai var palī-
dzēt. Visa lielā skolas un “Zīlītes” saime bija kopā, prie-
cājās izlaidumā. Paldies Vaiņodes vidusskolas palīgiem. 

Paldies “Sprīdīšu” kolektīvam, Irēnai, Intai un Kris-
tīnei, par svētkiem bērniem un vecākiem. Novēlam labas 
skolas gaitas! 

Dita Valtere

Ir aizsteidzies Vaiņodes Mūzikas 
skolas pastāvēšanas 20. gads.

Apliecības  par profesionālās ie-
virzes izglītību no 1998. gada izsnieg-
tas 99 audzēkņiem:

Izglītības programmā “Klavier-
spēle” – 25;

Akordeona spēle – 15;
Vijoles spēle – 6;
Ģitāras spēle – 8;
Flautas spēle – 9;
Klarnetes spēle – 4;
Saksofona spēle –1;
Kora klase – 30.
Vidējo profesionālo izglītību ie-

guvuši 9 audzēkņi, augstāko izglītību 
mūzikā – 5 audzēkņi.

Īpaši lepni esam par mūsu 1. iz-
laiduma absolventu Edgaru Čužinski, 
kurš šogad ieguva maģistra grādu 
klavierspēlē, absolvējot Bekingemas 
Karalisko konservatoriju.

Skanīgi aizvadīts arī šis mācību 
gads. Valsts konkursā pūšaminstru-
mentu spēlē piedalījās Karlīna Jan-
sone  un ieguva 3. vietu, Eduardam 

Sprīdīši gatavi doties uz skolu!

Stūrim – atzinība. Abi saksofonisti 
godam pārstāvēja mūsu skolu Starp-
tautiskajā saksofonistu konkursā 
“Saksofonia” Rīgā. Klavierspēlē 
3. vietu Kurzemes reģiona etīžu kon-
kursā Saldū ieguva Evelīna Seļukova. 
Vijoles spēlē 3. vietu ieguva Patriks 
Trofimovs. Latvijas mūzikas sko-
lu klavieransambļu konkursā Nīcā 
3. vietu ieguva mūsu klavieru an-
samblis – Ņikita Bulavkins un Marks 

Teo Dūčis. Ar savu priekšnesumu viņi 
pārstāvēja mūsu skolu arī LMMDV 
rīkotajā klaviermūzikas koncertā, kas 
notika Liepājas koncertzālē “Lielais 
dzintars”. Arī akordeona spēles au-
dzēkņiem bija iespēja spēlēt kopīgā 
orķestrī, ko organizēja LMMDV. Tajā 
piedalījās Guna Troika, Evelīna Stas-
jus un Dzintra Linda Bokuma. Vokāli 
instrumentālis ansamblis “Ārpus zo-
nas” skolotāja Toma Bokuma vadībā 

piedalījās konkursos “Rojas ritmi” un 
“Boldsoynd”, kur ieguva 4. vietu.

Kā jau ierasts, centīgi darbojas un 
skaisti dzied mūsu Bērnu vokālā studi-
ja Gunitas Riežnieces vadībā. Protams, 
esam gandarīti par konkursu “Cālis”. 

Ar skaistu, sirsnīgu koncertu iz-
skanēja skolas 20. gadu jubileja, kas 
bija  kopā ar izlaidumu, kuru vadī-
ja mūsu absolventi Dita Sproģe un 
Toms Bokums.

Mācību gadu noslēdza koncerts 
Vaiņodē kopā ar LMMDV orķestri, 
kurā iesaistījās visu reģiona mūzikas 
skolu stīgu instrumentu spēles au-
dzēkņi. Koncerta “Mēs esam un bū-
sim” izskaņa notika Liepājā, “Lielajā 
dzintarā”.

Paldies visiem audzēkņiem par 
centību! Paldies visiem kolēģiem par 
darbu!

Ar cieņu M. Ulberte

Lai lustīgi un 
latviešu tradīcijām bagāti 

Līgo svētki!

Mūzikas skolas jubilejas gada izlaidums

Vaiņodes novada pašvaldība
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Vaiņodes novada dome 14. maijā ārkārtas 
sēdē (protokols Nr.6) NOLEMJ:

1. Noteikt Vaiņodes novada internātpamatskolas telpu no-
mas maksu 0,06 EUR/m2 diennaktī (bez PVN).

Vaiņodes novada dome 28. maijā sēdē 
(protokols Nr.7) NOLEMJ:

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Starpgabali”, kad. Nr. 
64920080224, ar kopējo platību 7,60 ha zemesgabalu (kad. 
apz. 64920080224) 4,8 ha platībā. Atdalītajam zemesgabalam 
(kad. apz. 64920080224) 4,8 ha platībā piešķirt nosaukumu 
“Starpgabals pie Vecraužiem” un noteikt zemes lietošanas mēr-
ķi: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Bez adreses”, kad. 
Nr. 64920060037, ar kopējo platību 0,16 ha zemesgabalu 
(kad. apz. 64920060912) 0,11 ha platībā. Atdalītajam ze-
mesgabalam (kad. apz. 64920060912) 4,8 ha platībā piešķirt 
nosaukumu “Starpgabals pie Teātra ielas” un noteikt ze-
mes lietošanas mērķi: lauksaimniecībā izmantojama zeme, 
NĪLM:0101.

3. Atļaut personai sadalīt nekustamo īpašumu.
4. Sešām personām pagarināt zemes nomas līgumus.
5. Apstiprināt Vaiņodes novada Sociālā dienesta datu aiz-

sardzības noteikumus.
6. Apstiprināt Vaiņodes novada Sociālā dienesta dokumen-

tu un arhīva pārvaldības kārtības noteikumus.
7. Apstiprināt Vaiņodes novada Sociālā dienesta personas 

datu pieprasījumu izskatīšanas noteikumus.
8. Apstiprināt grozījumus 27.02.2019. apstiprinātā doku-

menta “GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES KARTĪBA 2019” 
13. sadaļā “Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana pašval-
dībā”. 

Vaiņodes novada dome 30. maijā
ārkārtas sēdē (protokols Nr.8)  
NOLEMJ: 

1. Atzīt, ka pašvaldības funkciju pildīšanai nav nepie-
ciešams nekustamais īpašums “Starpgabals pie Veldas gra-
viņām” ar kad. Nr. 64920030050, zemesgabals (kad. apz. 
64920030050) 0,6 ha platībā Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Atzīt, ka pašvaldības funkciju pildīšanai nav nepiecie-
šams nekustamais īpašums “Pie Pumpuriem 1” ar kad. Nr. 
64920061158, zemesgabals (kad. apz. 64920061158) 0,32 ha 
platībā Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Vaiņodes novada 
pašvaldības vārdā organizēt minētā nekustamā īpašuma novēr-
tēšanu, atbilstoši “Standartizācijas likumā” paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.

2. Atsavināt personai dzīvokļa īpašumu ar kopējo platību 
36,00 kvm un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 360/20489 
kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kad. apz. 

64920060520001 un piekrītošajai zemes daļai ar kad. apz. 
64920060520.

Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Vaiņodes novada 
pašvaldības vārdā organizēt minētā nekustamā īpašuma novēr-
tēšanu, atbilstoši “Standartizācijas likumā” paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.

3. Atzīt, ka pašvaldības funkciju pildīšanai nav nepie-
ciešams nekustamais īpašums ar kad Nr. 64920060607, 
kas sastāv no viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 
64920060607001 un zemes (kad. apz. 64920060607) 0,1209 ha 
platībā. Uzsākt nekustamā īpašuma ar kad. Nr. 64920060607, 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ierakstīšanu zemesgrā-
matā un atsavināšanas procedūru, piedāvājot īrniekam iegādā-
ties nekustamo īpašumu.

Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
speciālistam Vaiņodes novada pašvaldības vārdā organizēt 
minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un 
novērtēšanu, atbilstoši “Standartizācijas likumā” paredzētajā 
kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standar-
tiem.

4. Atzīt, ka pašvaldības funkciju pildīšanai nav nepiecie-
šams nekustamais īpašums ar kad. apz. 64920060642001002 
ar kopējo platību 46,90 kvm. Uzsākt nekustamā īpašuma 
ar kad. apz. 64920060642001002 atsavināšanas procedūru. 
Noteikt 469/2528 domājamās daļas dzīvoklim daudzdzīvok-
ļu mājā ar kad. apz. 64920060642001, šķūnim ar kad. apz. 
64920060642002, garāžai ar kad. apz. 64920060642003 un 
piekrītošajai zemes daļai ar kad. apz. 64920060642. 

Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
speciālistam Vaiņodes novada pašvaldības vārdā organizēt mi-
nētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novēr-
tēšanu, atbilstoši “Standartizācijas likumā” paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.

5. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepiecie-
šams nekustamais īpašums ar kad. apz. 64920064224001007 
ar kopējo platību 74,60 kvm. Uzsākt nekustamā īpašuma ar 
kad. apz. 64920064224001007 atsavināšanas procedūru. No-
teikt 7460/52680 domājamās daļas dzīvoklim daudzdzīvok-
ļu mājā ar kad. apz. 64920064224001, šķūnim ar kad. apz. 
64920064224002 un piekrītošajai zemes daļai ar kad. apz. 
64920064224.

Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
speciālistam Vaiņodes novada pašvaldības vārdā organizēt 
minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un 
novērtēšanu, atbilstoši “Standartizācijas likumā” paredzētajā 
kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standar-
tiem. 

6. Atbalstīt biedrību “Latvijas politiski represēto apvienī-
ba” visu Latvijas politiski represēto personu salidojuma orga-
nizēšanā, pārskaitot 70,00 EUR (septiņdesmit euro un 00 centi) 
no pašvaldības pamata budžeta biedrības norēķinu kontā pēc 
piestādītā rēķina.

7. Piešķirt finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas 
administratīviem izdevumiem 507,08 EUR (pieci simti sep-

tiņi euro un 08 centi) mēnesī par 2019. gada maiju, jūniju, 
jūliju un augustu.

8. Apstiprināt konkursa “Darīsim paši 2019” nolikuma 
projektu. Noteikt pieteikšanās termiņu no 30. maija līdz 14. 
jūnijam plkst. 16. Noteikt viena projekta maksimālo pieejamo 
finansējumu 700,00 EUR apmērā. Virzīt konkursa žūrijas lē-
mumu par finanšu sadalījumu uz Vaiņodes novada domes sēdi 
apstiprināšanai. Konkursa nolikumu publicēt Vaiņodes novada 
pašvaldības mājaslapā.

9. Noteikt Vaiņodes kultūras nama telpu nomas maksu 0,06 
EUR/m2 mēnesī (bez PVN). Rīkot telpu nomas tiesību izsoli.

10. Piedalīties ar līdzfinansējumu 3000,00 EUR (trīs tūkstoši 
euro un 00 centi) apmērā SIA “Liepājas reģiona Tūrisma infor-
mācijas birojs” deleģētā uzdevuma nodrošināšanai 2019. gadā.

11. Atzīt, ka Vaiņodes novada pašvaldības funkciju pildīša-
nai nav nepieciešama šāda kustamā manta:

1) vieglā pasažieru automašīna – marka: “AUDI”, modelis: 
80, reģ. Nr. CA 5676, izlaiduma gads: 1986.;

 2) traktors – marka: K-701, reģ. Nr.T6016LF, izlaiduma 
gads: 1989.

Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kusta-
mās mantas izsoles noteikumu projektu.

Pārdot izsolē ar augšupejošu soli Vaiņodes novada pašval-
dībai piederošo kustamo mantu: 

1) vieglo pasažieru automašīnu – marka: “AUDI”, mode-
lis: 80, reģ. Nr. CA 5676, izlaiduma gads: 1986.;

2) traktoru – marka: K-701, reģ. Nr.T6016LF, izlaiduma 
gads: 1989.

Noteikt izsoles sākumcenu: 
1) automašīnai “AUDI 80” – 146,25 EUR,  plus pievieno-

tās vērtības nodoklis 30,71 EUR, kopā 176,96 EUR;
2) traktoram K-701 – 3000,00 EUR, plus pievienotās vērtī-

bas nodoklis 630,00 EUR, kopā 3630,00 EUR.
Dalības maksa par piedalīšanos izsolē ir 20,00 EUR (div-

desmit euro un 00 centi).
Noteikt izsoles soli – 20,00 EUR.
Noteikt nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās 

kustamās mantas sākumcenas:
1) par automašīnu “AUDI 80”, reģ. Nr. CA 5676 – 14,63 

EUR, summai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN) 21% – 3,07 EUR, kopā 17,70 EUR;

2) par traktoru K-701, reģ. Nr. T6016LF – 300,00 EUR, 
summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 
21% – 63,00 EUR, kopā 363,00 EUR. 

Izsole notiks 2019. gada 18. jūnijā plkst. 11 Vaiņodes no-
vada pašvaldības domes ēkā (zālē) Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikumus izsolei iesniegt līdz 2019. gada 17. jūnijam 
plkst. 15 Vaiņodes novada pašvaldības ēkā (sekretariātā) Raiņa 
ielā 23a, Vaiņodē,Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

12. Piešķirt no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta 
786,00 EUR (septiņi simti astoņdesmit seši euro un 00 centi) 
Vaiņodes vidusskolas un Vaiņodes Mūzikas skolas izglītojamo 
un skolotāju apbalvošanai.

VAIŅODES PAGASTA 
BIBLIOTĒKAS  
GRĀMATU JAUNUMI
1. I. Jurisons “Dukuri. 
Ledus karaļi”.
2. S. Švarca “Klusumu 
meklējot”.
3. D. Šadre “Sens attēls”.
4. R. Bula “Stopētāju 
lieta”.
5. H. Paukšs “Pele 
slazdā”.
6. A. Auziņš “Kā pliks pa 
nātrēm”.
7. I. Tora “Varbūt vēlreiz 
iemīlēties”.
8. D. Žuravska “Kā pa 
plānu ledu”.
9. M. Grietēna “Ne 
vienmēr runcim krējuma 
pods jeb Leo un lauvas”.
10. R. Falka “Ziemas 
kartupeļu knēdeļi”.
11. R. Falka 
“Mannāklimpu afēra”.
12. K. Hūvere “Veritija”.
13. I. Sigurdardotira 
“Sāga”.

14. D. Čemberlena 
“Vijolniece”.
15. L. Bērne “Sirds 
lūgšanas”.
16. Z. Lencs “Pārbēdzējs”.
17. A. Starobiņeca 
“Paskaties uz viņu”.
18. F. Tiljē “Sapņot”.
19. J. Nesbē “Makbets”
20. N. Noihausa “Mežā”.

BĒRNU UN JAUNIEŠU 
GRĀMATAS
1. A. Strautniece “Kaķi, 
kamoli un sapņi”.
2. M. Parra “Vārtsargs un 
jūra”.
3. S. Petešena “Burbulis”.

VAIŅODES PAGASTA 
BIBLIOTĒKĀ

JAUNO GRĀMATU 
APSKATS

NOTIKS 19. JŪNIJĀ PLKST. 
12.

LAIPNI GAIDĪTI VISI 
INTERESENTI!

Tālrunis – 63464243.

Šā gada 30. maijā tika izsludināts 
gadskārtējais pašvaldības projektu 
konkurss “Darīsim paši 2019”, kura 
nolikumu apstiprināja 30. maija 
domes sēdē. Konkursa pamata ideja 
nav mainījusies. Arī šajā, tāpat kā 
iepriekšējos gados, gan biedrības, 
gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas 
var pieteikties finansējumam publisku 
pasākumu rīkošanai vai publiski 
pieejamas infrastruktūras uzlabošanai. 
Projektu vērtēšana notiks pēc punktu 
sistēmas – katrs vērtēšanas komisijas 
loceklis piešķirs punktus atbilstoši 
noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem 
un piešķiramajiem punktiem katrā 
kritērijā (skatīt nolikuma pielikumu 
Nr.5). Projekts saņems augstāku 
vērtējumu, ja tajā vairāk darbosies 
paši dalībnieki, ieguldot savu darbu, 
vai arī projektam būs plaša ietekme 

– iespējami lielāka mērķauditorija, 
piemēram, kāds publisks pasākums 
plašai mērķauditorijai. Projektus vērtēs 
piecu cilvēku komisija (nolikuma 4.1. 
punkts), kuras lēmums būs jāapstiprina 
Vaiņodes novada domes sēdē 2019. 
gada 25. jūnijā. Pieteikšanās laiks šogad 
ir īss – divas nedēļas. Projektu konkursa 
izsludināšana aizkavējās pašvaldības 
budžeta vēlās pieņemšanas dēļ. Šogad 
kopējais finansējums ir 3500 eiro. 
Vienam projektam maksimāli pieejamā 
summa – 700 eiro. Nav nekādu 
ierobežojumu attiecībā uz tiem 
iesniedzējiem, kuru projekti tika atbalstīti 
iepriekšējā gadā. Visi laipni aicināti 
darboties arī šogad. Projektus varēs 
iesniegt līdz 2019. gada 14. jūnijam 
pulksten 16. Nolikums ar pielikumiem 
un pieteikuma veidlapa rodami 
vietnē www.vainode.lv/projekti.

DOMES ZIŅAS

Vaiņodes novada dome aicina iesniegt 
pieteikumus ikgadējam pašvaldības projektu 

konkursam “Darīsim paši 2019”
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SESTAJĀ POSMĀ UZVAR 
VALENTĪNS PELECKIS

24. maijā norisinājās Vaiņodes novada čempionāta zolītē 6. posms. Šo-
reiz piedalījās vien 6 dalībnieki. Vislabāk veicās Valentīnam Peleckim, kurš 
ar 25 punktiem un +17 posmā uzvarēja. Otro vietu ieņēma Edgars Auders ar 
23 punktiem un +53, bet trešajā vietā ierindojās Jānis Birznieks ar 21 punktu 
un -6. Aiz labāko trijnieka palika Toms Legzdiņš ar 19 punktiem un -4.

Pēc sešiem posmiem un pirms pēdējā posma līderis kopvērtējumā ir Ar-
tūrs Auders ar 105 punktiem (+154), otrajā vietā – Aigars Legzdiņš ar 93 
punktiem (-54), bet trešo vietu ieņem Jānis Birznieks ar 90 punktiem (+124). 
Labāko sešiniekā iekļuva arī Edgars Auders ar 89 punktiem (+31), Valentīns 
Peleckis ar 82 punktiem (+103) un Gatis Bērziņš ar 80 punktiem (+136).

Pēdējais posms norisināsies 7. jūnijā pulksten 19 Vaiņodes kultūras 
nama 3. stāvā. Pēc pēdējā posma tiks apbalvoti kopvērtējuma uzvarētāji.

SPORTS

NOSLĒDZAS 
JAUNATNES 
ČEMPIONĀTI

11. un 12. maijā Ulbrokā norisinājās U15 Latvijas jaunatnes čempionā-
ta handbolā fināls, kurā Vaiņodes novada komanda izcīnīja 3. vietu. Pirmajā 
spēlē Vaiņodes komanda nospēlēja neizšķirti ar vietējo komandu “Ulbrokas 
SK” (22:22). Otrajā spēlē ar “Ludzas NSS” komandu vaiņodniekiem nedaudz 
pietrūka līdz uzvarai, arī šoreiz rezultāts neizšķirts 29:29. Nākamajā dienā 
Vaiņodes novada komandai bija jātiekas ar “Dobeles SS” komandu, un spēlē 
tika piedzīvots zaudējums ar 17:29. Ludzas komanda uzvarēja “Ulbrokas SK” 
un ierindojās vienu vietu augstāk par Vaiņodes novada komandu. Čempionātā 
pavisam piedalījās 8 komandas. 

Komandā spēlēja: M. Blumbergs, A. Bors, M. Jurševskis, M. Dīks, 
M. M. Gavrilovs, M. Laugalis, M. Muižarājs, D. Norvaišs, Z. Opelts, D. Strazds, 
R. Untulis, R. Vītols, D. E. Volbedahts, A. Zemgrīds, S. Žilinskis. Komandas 
treneris: Zigmunds Mickus.

12. maijā norisinājās Latvijas čempionāta handbolā pēdējais aplis U14 
grupas meitenēm. Bija jāaizvada trīs spēles, un diemžēl visās meitenes pārlie-
cinoši zaudēja. Pirmajā spēlē ar 5:22 zaudējums “Dobeles SS” komandai, pēc 
tam ar 8:20 Salaspils 1. komandai, bet pēdējā spēlē meitenes zaudēja Jēkabpils 
komandai ar 9:27. Vaiņodes novada komanda čempionāta kopvērtējumā ierin-
dojās 5. vietā septiņu komandu konkurencē. 

18. maijā Dobelē Latvijas jaunatnes čempionātā handbolā sacentās U18 
grupas meitenes. Pirms tam, 12. maijā, vaiņodnieces jau bija aizvadījušas spēli 
pret vietējo Dobeles komandu un piedzīvojušas zaudējumu ar 17:39. 18. maijā 
tika piedzīvots otrs zaudējums, spēlējot ar “Ludzas NSS” komandu. Noslēgu-
mā vaiņodnieces ierindojās 4. vietā. 

No 24. līdz 25. maijam Jūrmalā notika U17 Latvijas jaunatnes čempio-
nāta handbolā fināls, kurā piedalījās četras komandas no Ludzas, Vaiņodes, 
Jūrmalas un Salaspils. Pirmajā spēlē ar “Ludzas NSS” komandu vaiņodnieki 
piedzīvoja smagu zaudējumu ar rezultātu 19:40. Otrajā dienā vaiņodniekiem 
veicās daudz labāk – pirmajā spēlē ar viena punkta pārsvaru viņi uzvarēja 
“Salaspils SS” komandu. Cīņas pēdējās sekundēs R. Juzups pie neizšķirta 
rezultāta ieguva komandai 7 metru soda metienu, kuru G. Greikšs realizēja, 
izcīnot uzvaru ar 31:30. Nākamā spēle bija ar Jūrmalas komandu. Vaiņodnieki 
nocīnījās līdz galam, tika pie uzvaras 31:26 un 2. vietas U17 Latvijas jaunatnes 
čempionātā, kas ir viņu augstākais panākums savā vecuma grupā. 

Komandā spēlēja: G. Greikšs, A. Silnieks, R. Juzups, D. Veits, A. Pāvel-
sons, R. Žentiņš, V. Bublauskis, M. Dīks, M. Jurševskis, A. Zemgrīds, K. Ja-
rutis, D. Norvaišs, H. Sudmalis, M. Lībeks. Komandas treneris: Ainārs Pāvils.

18. maijā plkst. 18.30 sākās 
Vaiņodes novada čempionāts ielu 
futbolā, un pirmais posms vien-
laikus bija arī Muzeju nakts kausa 
izcīņa. Muzeju nakts kausu ieguva 
vietējā komanda “Visapkārt”. 

Uz Muzeju nakts kausa izcīņu 
pieteicās 12 komandas, kas bija 
rekords, salīdzinot ar iepriekšē-
jiem gadiem. Diemžēl viena ko-
manda nebrīdinot neieradās, tādēļ 
turnīrā piedalījās 11 komandas no 
Vaiņodes novada, Liepājas, Sal-
dus un Nīgrandes. Katra komanda 
aizvadīja 10 spēles, spēlējot katra 
ar katru. Spēles laiks bija 10 mi-
nūtes, bet, ja vienas komandas 
pārsvars sasniedza 5 vārtus, spēle 
tika pārtraukta. Turnīrs norisinājās 
10 stundu garumā – sākās 18.30 un 
beidzās ap 4.30 nākamajā rītā. 

Ne tikai komandu skaits bija 
lielākais turnīra rīkošanas vēstu-
rē, bet arī pašas sacensības izvēr-
tās ļoti interesantas. Trīs kārtas 
pirms turnīra beigām uz vietu 
labāko trijniekā pretendēja sešas 
komandas – “Liepājas United”, 
“Savējie”, “Visapkārt”, “Sidrab-

ūdens”, “Nīgrande”, “Dar, ko var”. 
Veiksmīgākie izrādījās komandas 
“Visapkārt” spēlētāji, kuriem bija 
vienāds punktu skaits ar komandas 
“Liepājas United” futbolistiem, bet 
savstarpējā spēlē uzvarēja koman-
da “Visapkārt”. 2. vietā – “Liepājas 
United”. 

Ja pirmo vietu izšķīra savstar-
pējā spēle, tad trešās vietas likteni 
– iesisto un ielaisto vārtu attiecī-
ba, jo trim komandām, “Savējie”, 
“Dar, ko var” un “Sidrabūdens”, 
bija vienāds punktu skaits. Šajā rā-
dītājā vislabāk bija veicies koman-
dai “Sidrabūdens” (+21), 4. vietu 
ieņēma komanda “Savējie” (+17), 
bet 5. vietā ierindojās komanda 
“Dar, ko var” (+16). 6. vietā palika 
komanda “Nīgrande”. 

Kā jau tika minēts, viena ko-
manda uz turnīru neieradās, bet 
divas devās prom, neaizvadot visas 
spēles. Tādēļ visas trīs komandas 
– “Pirmie līgā”, “Saldus karaļi” 
un “Mālpils” – tiek diskvalificētas 
uz visiem Vaiņodes novada čem-
pionāta posmiem. Tāpat arī šo ko-
mandu spēlētāji tiek diskvalificēti, 

viņi nedrīkst spēlēt citu komandu 
sastāvos. 

Šā gada jaunums Vaiņodes 
novada čempionātā ir tas, ka tiks 
noteikts rezultatīvākais spēlētājs 
čempionātā un būs arī iespēja re-
dzēt saņemto kartīšu (dzelteno un 
sarkano) skaitu. 

LABĀKIE  
VĀRTU GUVĒJI 
PĒC PIRMĀ POSMA:
1. vietā – Artūrs Blumbergs (“Visap-
kārt”), 16 vārti;
2.–3. vietā – Arturs Strēlis (“Liepājas 
United”), 13 vārti;
Mārtiņš Sloka (“Saldus karaļi”), 13 
vārti;
4.–6. vietā Jānis Bogužs (“Nīgran-
de”), 10 vārti; 
Sandis Žilinskis (“Caljan”), 10 vārti;
Artūrs Stauga (“Savējie”), 10 vārti. 

Turnīra tabula, vārtu guvēji un 
dalībnieki, kuri saņēmuši kartītes, 
skatāmi pielikumā.

Nākamais posms norisināsies 
29. jūnijā.

VALĒRIJS SIRMAIS 
UZVAR PIRMAJĀ POSMĀ

18. maijā norisinājās šā gada 1. posms Vaiņodes novada čempionātā 
makšķerēšanā ar pludiņu. Pirmajā posmā piedalījās 9 dalībnieki, kuri sacen-
sības sāka 5 no rīta un makšķerēja 4 stundas. 

Vislabāk veicās Valērijam Sirmajam, kurš plūca uzvaras laurus, noķerot 
kopā 2,472 kg zivju un apsteidzot tuvāko sekotāju vairāk par kilogramu. 
2. vietu ieņēma Edgars Jaunzemis ar 1,332 kg zivju, bet 3. vietā ierindojās 
Edgars Bražis, kurš noķēra 1,246 kg zivju. 

Vieta, kur dalībnieks makšķerē, tiek izlozēta. Pirms katra posma dalīb-
nieks velk lapiņu ar sektora numuru. Visvairāk nepaveicās Gunāram Bražim, 
kurš noķēra tikai vienu zivi, kura svēra vien 6 gramus.

Nākamais posms paredzēts 9. jūnijā pulksten 4 no rīta Vībiņos. Makšķe-
rēšana norisināsies Mednieku dīķī.

Muzeju nakts kausa izcīņa noslēdzas 
ar komandas “Visapkārt” uzvaru
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DZIMTSARAKSTA ZIŅAS

PASĀKUMU 
PLĀNS

21. jūnijā pasākums 
“Izgaismo Latviju” 
– ugunskura 
iedegšana pie 
senlietu krātuves.

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

REĢISTRĒTS VIENS 
MIRŠANAS GADĪJUMS.

IZLAIDUMI VAIŅODES 
VIDUSSKOLĀ
15. jūnijā plkst. 14 
atestātus saņems 

9. klases absolventi.
15. jūnijā plkst. 18 

atestātus saņems 
12. klases absolventi.

Aicinām vecākus 
pieteikt 

savus bērnus 
pirmsskolas 

izglītības iestādē 
“Zīlīte” 

jaunajam 
2019./2020. 

mācību gadam. 

Gaidīsim
 līdz 21. jūnijam!

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
PIE VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠO NOTEIKUMU GROZĪJUMIEM  
“PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM VAIŅODES NOVADĀ” 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu lēmumprojekts izstrādāts, lai pilnveidotu Vaiņodes novada saistošos noteikumus 
par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā un nodrošinātu likumu "Par sociālo drošību" un 
"Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" noteiktos pamatprincipus.

2. Īss projekta satura izskaidrojums Precizējums tiek veikts tāpēc, ka pēc pašreizējiem saistošajiem noteikumiem dzīvokļa pabalsts 
pienākas visām trūcīgām un maznodrošinātām personām, neizvērtējot konkrēti, kurš no dzīvokļa 
pabalstu veidiem ir nepieciešams: īrei, komunālo maksājumu segšanai, apsaimniekošanas 
maksājumam vai kurināmā iegādei.
Saistošo noteikumu lēmumprojekts tiek papildināts:
1) noteikumu 19. punktā tie piedāvāta precizēta versija, ka dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts vienu reizi 
gadā līdz 90,00 euro trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 
(personām), pēc faktiskajiem apsaimniekošanas, komunālajiem pakalpojumiem, īres vai ar kurināmā 
iegādi saistīto izdevumu daļējai segšanai;
2) 19.1 punktā tiek precīzi atrunāts, kam ir tiesības pieprasīt dzīvokļa pabalstu – to var darīt dzīvokļa 
īpašnieks (tiesiskais valdītājs) vai īrnieks, ar kuru noslēgts apsaimniekošanas vai dzīvojamās telpas 
īres līgums, un dzīvoklis, par kuru pieprasa pabalstu, ir dzīvokļa pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu 
dzīvojošo personu pamatdzīvesvieta;
3) saistošajos noteikumos tiek iekļauta pieprasījuma iesniegšanas kārtība un Sociālā dienesta 
pienākums nepieciešamības gadījumā apsekot iesniedzēja dzīvesvietu;
4) dzīvokļa pabalsts tiks aprēķināts pēc formulas.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

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

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Vaiņodes novada 
administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām un konsultācijām ar 
privātpersonām 

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu, ir 
Vaiņodes novada pašvaldības Sociālais dienests. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 
konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Vaiņodes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs V. Jansons

APSTIPRINĀTI
ar Vaiņodes novada domes

2019. gada 30. aprīļa
sēdes lēmumu (prot. Nr.5, 10.p.). 

Vaiņodes novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 3
“GROZĪJUMI 23.01.2018. 
VAIŅODES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS NR.3  
“PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 
PABALSTIEM VAIŅODES 
NOVADĀ””

Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma” 33. panta otro daļu, 
35. panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
252. panta pirmo un piekto daļu, 14. panta sesto 
daļu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu 
Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienā-
kuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vie-
nošanās par līdzdarbību” 13. punktu; Ministru 
kabineta 26.06.2018 noteikumu Nr.354 “Audžu-
ģimenes noteikumi” 78. punktu; Ministru kabine-
ta 15.11.2005. noteikumu Nr.857 “Noteikumi  par 
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģi-
menes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās” 27., 30. un 31. punktu.

1. Izdarīt šādus grozījumus 23.01.2018. Vai-
ņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr.3 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņo-
des novadā”:

1.1. Noteikumu 19. punktu izteikt šādā redak-
cijā: 

“19. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts, izvērtē-
jot nepieciešamību, līdz 90,00 euro gadā ģime-
nēm (personām), kuras atbilst trūcīgas vai maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) statusam, vai 
krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), 
pēc faktiskajiem apsaimniekošanas, komunāla-
jiem pakalpojumiem, īres vai ar kurināmā iegādi 
saistīto izdevumu daļējai segšanai.”

1.2. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu: 
“19.1 Dzīvokļa pabalstu ir tiesības pieprasīt 

personai, kura ir dzīvokļa īpašnieks (tiesiskais 
valdītājs) vai īrnieks un ar kuru ir noslēgts ap-
saimniekošanas vai dzīvojamās telpas īres lī-
gums, un dzīvoklis par kuru pieprasa pabalstu, 
ir dzīvokļa pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu 
dzīvojošo personu pamatdzīvesvieta.”

1.3. Papildināt noteikumus ar 19.2 punktu: 
“19.2 Dzīvokļa pabalsta pieprasītājam ir jāie-

sniedz iesniegums, dzīvojamās telpas apsaimnie-
košanas vai dzīvojamās telpas īres līguma kopija, 
iepriekšējo trīs mēnešu īres un komunālo maksā-
jumu apliecinošu dokumentu kopijas, par apkuri 
– maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas par 
pēdējiem trim pilniem apkures mēnešiem (nepie-
ciešamības gadījumā uzrādot oriģinālu), kas ap-
liecina tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu.”

1.4. Papildināt noteikumus ar 19.3 punktu: 

“19.3 Sociālais dienests ir tiesīgs dzīvokļa pa-
balsta pieprasītājam pieprasīt iesniegt vai uzrādīt 
citus dokumentus, kas nepieciešami, lai izvērtētu 
pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu deklarēto 
personu tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu, un 
pirms pabalsta piešķiršanas, ja nepieciešams, veic 
pabalsta pieprasītāja dzīvesvietas apsekošanu.”

1.5. Papildināt noteikumus ar 19.4 punktu: 
“19.4 Dzīvokļa pabalstu aprēķina pēc formulas:
P = (A+I) x12+K,
K = (K1+K2) x12 +K3 x 7, kur
P – pabalsta apmērs,
A – vidējie maksājumi par apsaimniekošanu 

trīs mēnešu periodā,
I – vidējie maksājumi par īri trīs mēnešu pe-

riodā,
K – vidējie maksājumi par komunāliem pa-

kalpojumiem trīs mēnešu periodā,
K1 – ūdens,
K2 – kanalizācija,
K3 – apkure.”
1.6. Papildināt noteikumus ar 19.5 punktu:
“19.5 Personas, kurām pienākas pabalsts un 

kuras dzīvo dzīvoklī vai dzīvojamā mājā ar mal-
kas apkuri, pabalstu kurināmā iegādei var pie-
prasīt līdz 90 euro gadā. Ja visa summa netiek 
izlietota kurināmā iegādei, atlikušo pabalsta daļu 
pēc pabalsta pieprasītāja izvēles piešķir īres vai 
komunālo pakalpojumu samaksai.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma 
“Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Vaiņodes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs V. Jansons

Teātra 
nometne 
“Wanted 
heroes”

Latviet`s biju, latviet`s esmu, latviet`s mūžam palikšu!

23. jūnijā
Pulksten 14 Vībiņu parkā Līgo koncerts ar kapelu “Paurupīte”,

pēc koncerta Līgu un Jāņu godināšana.

No pulksten 18 Vaiņodes stadionā – Līgo vakars.
Pulksten 18 “Kuratiešu” teātra izrāde “Pārdotie svētki”,

pēc izrādes Līgu un Jāņu godināšana.
Pulksten 22 Līgo zaļumballe ar dejošanu un sadziedāšanos.

Ieeja brīva 

Norises laiks: no 30. jūnija 
līdz 6. jūlijam.

Organizētājs: Vaiņodes 
baptistu draudze sadarbībā 
ar Kathy Covert un 
jauniešiem no Kanādas.

Norises vieta: Vaiņode, 
Vaiņodes baptistu draudze, 
Elkoņa ielā 3.

Dalības maksa: 60 eiro, 
piesakoties līdz 25. jūnijam, 
vēlāk – 75 eiro.

Sadzīves apstākļi: 
Nometnes dalībniekiem tiks 
nodrošināta ēdināšana 4 
reizes dienā, nodarbības un 
materiāli darbam. Dalībnieki 
nakšņos Vaiņodes baptistu 
draudzes pagalmā (Elkoņa 
ielā 3) līdzpaņemtajās teltīs. 
Nometnē piedalīsies ap 40 
dalībnieku vecumā no 7 līdz 
13 gadiem.  

Apraksts: Nometnes 
dalībnieki kopā ar jauniešiem 
no Kanādas un Vācijas 
iestudēs izrādi, praktizēsies 
angļu valodas lietojumā, 
dziedās dziesmas un 
piedalīsies citās aktivitātēs 
un vakara pasākumos. 
Nometnes noslēgumā  
6. jūlijā plkst. 19 Vaiņodes 
kultūras nama zālē tiks 
rādīta izrāde, uz kuru aicināts 
ikviens interesents.

Sīkāka informācija pa 
tālruni 26168193 (Baiba).


