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Aizvadītajā mēnesī pie Lielā Nabas 
ezera tika aizvadīts pasākums “Nogaršo 
Latviju Kurzemē!” – tas bija trešais ciklā 
“Novadu garšas”.

Visas dienas garumā apmeklētāji varēja 
baudīt teju 30 mazo ražotāju un mājražotāju 
piedāvātos garumus – kūpinātas zivis, mal-

kas krāsnī ceptu maizi, sierus, kūpinājumus, 
dažādus vīnus un citus kārumus.

Kuplajā dalībnieku pulkā bija arī divas 
Vaiņodes novada pārstāves. Ineta Jurķe-Mi-
ķelsone, pārstāvot savu uzņēmumu “Em-
būtes garšaugi”, vadīja meistarklasi “Gar-
švielas zivīm”. Viņa stāstīja par garšaugu 

maisījumiem, kas top ne tikai no dārza, bet 
arī savvaļas augiem. Savukārt Ineta Zveja 
piedāvāja mājās gatavotus gardumus – da-
žādu šķirņu maizi, zaķaušus, pīrādziņus. 
Paldies abām Inetām par Vaiņodes novada 
garšas popularizēšanu Kurzemes un Latvi-
jas mērogā!

Kurzemes garša

I. Jurķe-Miķelsone 
vada meistarklasi 
“Garšvielas zivīm”.

I. Zveja pārsteidza apmeklētājus ar dažādu šķirņu maizi.

Nestrādājoši 
jaunieši 

var pieteikties 
bezmaksas 
mācībām 

40 profesijās
Līdz 30. augustam 22 

profesionālās izglītības iestādēs 
visā Latvijā turpinās jauniešu 
uzņemšana programmā 
“Jauniešu garantija”. Mācību 
iestādēs joprojām tiek gaidīti 
jaunieši 17 – 29 gadu vecumā, 
kuri ieguvuši vidējo izglītību un ir 
bez darba. Bez maksas iespējams 
apgūt 40 darba tirgū pieprasītas 
profesijas. Mācību ilgums –  
1,5 gadi. Stipendija 70 – 115 eiro 
mēnesī.

Lai pieteiktos mācībām, 
jaunietim jābūt nestrādājošam, 
vecumā no 17 līdz 29 gadiem. 
Nepieciešama vidējā izglītība 
vai vidējā profesionālā izglītība, 
taču var būt iegūta arī augstākā 
izglītība. Ja jaunietim jau ir 
profesionālā kvalifikācija, tai jābūt 
iegūtai agrāk par 12 mēnešiem līdz 
mācību uzsākšanai programmā 
“Jauniešu garantija”.

Potenciālie reflektanti nevar 
atrasties akadēmiskajā vai bērna 
kopšanas atvaļinājumā, kā arī 
nevar būt pilna laika studenti, 
bet drīkst būt nepilna laika 
izglītības programmu studenti, 
reģistrēti bezdarbnieki un saņemt 
bezdarbnieka pabalstu.

Mācību laikā audzēkņiem ir 
iespēja saņemt dažādu veidu 
atbalstu – stipendiju no 70 līdz 
115 eiro mēnesī par sekmīgu 
mācīšanos, apmaksātu vietu 
dienesta viesnīcā, nepieciešamos 
mācību līdzekļus. Mācību 
noslēgumā ir paredzēta 
kvalifikācijas prakse, kuras 
laikā tiek apmaksāti izdevumi 
par ceļu un naktsmītni, ja tas ir 
nepieciešams.

Ar “Jauniešu garantijas” 
profesijām, izglītības iestādēm, 
uzņemšanas noteikumiem un 
priekšrocībām var iepazīties  
VIAA mājaslapā www.viaa.gov.lv/
jauniesugarantija.
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DOMES ZIŅAS

Vaiņodes novada dome 2019. gada 25. jūnija 
sēdē (protokols Nr. 9) NOLĒMA: 

1. Atsavināt personai dzīvokļa īpašumu Raiņa iela 36-6, 
kadastra Nr. 64929000229, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 
116/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas ar kad. apz. 64920060525001, būves ar kad. apz. 
64920060525002, zemes ar kad. apz. 64920060525 par 
2413,10 EUR (divi tūkstoši četri simti trīspadsmit euro un 10 
centi).

2. Atsavināt personai dzīvokļa īpašumu Raiņa iela 36-3, 
kadastra Nr. 64929000230, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 
150/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas ar kad. apz. 64920060525 001, būves ar kad. apz. 
64920060525002,  zemes ar kad. apz. 64920060525 par 
3004,10 EUR (trīs tūkstoši četri euro un 10 centi).

3. Atsavināt personai nekustamo īpašumu “Saktas”, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., ar kad. Nr. 6454 003 0031, 
kas sastāv no zemes vienības (kad. apz. 64540030167) 
3,9 ha platībā par 8623,50 EUR (astoņi tūkstoši divi simti 
divdesmit trīs euro un 50 centi).

4. Slēgt zemes nomas līgumu ar piecām personām.
5. Izdarīt grozījumus zemes nomas līgumā.
6. Pagarināt zemes nomas līgumu ar trīs personām.
7. Apstiprināt Vaiņodes kultūras nama ēdnīcas telpu 

izsoles noteikumu projektu. Izsoles dalībnieku pieteikšanās 
termiņš ir no 2019. gada 26. jūnija līdz 26. jūlijam plkst. 15.00. 
Izsole notiek 2019. gada 30. jūlijā plkst. 10.00 Vaiņodes 
novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, (3. stāva zālē). 
Izsoles sākumcena par 1 m2 ir 0,06 EUR (nulle euro un 06 
centi), nomas maksai pieskaitāms pievienotās vērtības 
nodoklis (PVN). Izsole ir mutiska ar augšupejošu soli. 
Viens solis ir 0,03 EUR (nulle euro un 03 centi) par 1 m2. 
Sludinājums par nedzīvojamās telpas nomas tiesību izsoli 
publicējams Vaiņodes novada mājaslapā www.vainode.lv 
un izliekams redzamā vietā Vaiņodes novada pašvaldības 
domes ēkā un Embūtes pagasta pārvaldē.

8. Atbalstīt konkursa “Darīsim paši – 2019” projektu 
pieteikumus:

8.1. “Vaiņodes novada pusmaratons” – 700,00 EUR;
8.2. “Veselībai un skaistumam” – 700,00 EUR;
8.3. “Adaptācijas diena Vaiņodes vidusskolā 

2019./2020. m. g. uzsākot” – 700,00 EUR;
8.4. “Reiz bija, ir un būs” – 700,00 EUR;
8.5.  “Futbola laukuma atjaunošana Kalna ielā” – 500,00 

EUR.
9. Slēgt līgumu par personas datu aizsardzības 

speciālista pakalpojumiem Vaiņodes novada pašvaldības 
iestādēs ar SIA “Sertifikācijas centrs”, reģ. Nr. 40103527277.  
Noteikt līgumcenu mēnesī par pakalpojumu sniegšanu – 
300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi), plus PVN 21%. Noteikt 
līguma termiņu 2 (divi) gadi no līguma noslēgšanas dienas.

10. Apstiprināt Vaiņodes sociālā atbalsta centra 
“Vaiņode” darbības nolikuma projektu.

11. Piešķirt Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam 
VISVALDIM JANSONAM ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 
(divas kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas) no 
2019. gada 1. līdz 14. jūlijam (ieskaitot).

12. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības, reģ. Nr. 
90000059071, publisko pārskatu par 2018. gadu.

Vaiņodes novada dome 2019. gada 22. jūlija 
ārkārtas sēdē (protokols Nr. 10) NOLĒMA: 

1. Īstenot projektu ar nosaukumu “Brīvdabas estrādes 
izbūve Vaiņodes parkā” un apliecina, ka pašvaldības 
budžetā ir līdzekļi 32 693,40 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši seši 
simti deviņdesmit trīs euro un 40 centi), tai skaitā PVN, 
projekta īstenošanai.

2. Īstenot projektu ar nosaukumu “Vaiņodes Mūzikas 
skolas teritorijas labiekārtošana” un apliecina, ka 
pašvaldības budžetā ir līdzekļi 46 772,72 EUR (četrdesmit 
seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit divi euro un 72 centi), 
tai skaitā PVN, projekta īstenošanai.

3. Īstenot projektu ar nosaukumu “Avota iztekas 
labiekārtošana Joda dambī” un apliecina, ka pašvaldības 
budžetā ir līdzekļi 8640,00 EUR (astoņi tūkstoši seši simti 
četrdesmit euro un 00 centi), tai skaitā PVN, projekta 
īstenošanai.

Projektu konkursa “Darīsim paši” rezultāti
Projektu konkursā “Darīsim paši 2019” tika iesniegti pieci projekti.
Tie visi saņēma prasīto finansējumu (Vaiņodes novada domes lēmums  
2019. gada 25. jūnija sēdē, protokols Nr.9, punkts 6).

Nr. Iesniedzējs Vadītājs Projekta 
nosaukums

Pieprasītais 
finansējums 

(EUR)

Veicamās darbības

1. Nereģistrēta 
iedzīvotāju grupa 
“Vaiņodes novada 
pusmaratons”

Kaspars 
Kirpičenoks

“Vaiņodes 
novada 
pusmaratons”

700,00 Organizēt pusmaratonu 
ar dažādām distancēm 
cilvēkiem dažādā vecumā 
un ar atšķirīgu fizisko 
sagatavotību.

2. Nereģistrēta 
iedzīvotāju grupa 
“Mēs esam tā 
vērtas”

Laila Strēle “Veselībai un 
skaistumam”

700,00 Praktisku lekciju cikls par sevis 
pilnveidošanu.

3. Nereģistrēta 
iedzīvotāju grupa 
“Pēdu deldētāji”

Tomass 
Pragulbickis

“Adaptācijas 
diena Vaiņodes 
vidusskolā, 
2019/2020. 
m. g. uzsākot”

700,00 Novadīt tradicionālo 
adaptācijas dienu ar 
dažādām aktivitātēm un 
atrakcijām, uzsākot mācību 
gadu.

4. Nereģistrēta 
iedzīvotāju 
grupa “Vēstures 
mantojuma 
glabātāji”

Ruta Barute “Reiz bija, ir un 
būs”

700,00 Apkopot vēsturiskos materiālus 
par godu 780 gadiem, 
kopš pirmo reizi rakstos 
minēta Embūte, organizēt 
prezentācijas pasākumu.

5. Nereģistrēta 
iedzīvotāju grupa 
“Atbalsts bērniem”

Renārs 
Mihelsons

“Futbola 
laukuma 
atjaunošana 
Kalna ielā”

700,00 Atjaunot futbola laukumu un 
apjozt to ar žogu, novietot 
soliņus un atkritumu urnas.

Oskars Zvejs, Vaiņodes novada domes projektu vadītājs 

Caur divu laikmetu prizmu
Tāds parasts ciemats. Viens starp daudziem Latvijas 

ciematiem, kas ne ar ko īpaši nav izcēlies nedz buržuāzi-
jas valdīšanas gados, nedz arī šodien, sociālisma aps-
tākļos, – tādu, ļoti vispārēju un lakonisku raksturojumu 
varētu dot par Vaiņodi. Kaut gan tās patrioti, iespējams, 
var arī protestēt. Sak, kā tad tā? Toreiz pat, kad…

Vai atkal toreiz…
Nu, ko, – tādā gadījumā atliek likt lietā seno sakā-

mo, ka nav tomēr likuma bez izņēmuma. 
Jā, bija tāds brīdis, kad šī, kā toreiz oficiāli dēvē-

jās, “biezi apdzīvota vieta” tika “Jaunākajās Ziņās” un 
citos “partijas laiku” vadošajos preses izdevumos īpaši 
atzīmēta.

Tas notika sakarā ar nikno strīdiņu, kas bija izcēlies 
starp Latvijas un Lietuvas valdītājiem. Tā rezultātā pē-
dējie pat uz kādu laiku noslēdza savu robežu toreiz vie-
nīgajai dzelzceļa līnijai, kas caur Mažeiķiem savienoja 
Liepāju un Rīgu (caur Saldu tad vēl dzelzceļa nebija). 
Un tad arī daudzviet uzzināja, ka ir tāda Vaiņode – tāda 
ievērojama stacija, kurā, braucot no Liepājas uz Rīgu, 
obligāti jāpārsēžas motorizētā transportā, lai pēc tam jau 
citā leišmales stacijā, Reņģē, no jauna kāptu vagonos un 
turpinātu ceļu līdz metropolei. Tātad Vaiņode tobrīd bija 
kļuvusi gandrīz vai par tādu kā sava veida priekšposteni.

Par priekšposteni, tikai nu jau daudzkārt nozīmī-
gāku, šis mūsu rajona (toreiz apriņķa) ciemats kļuva 
vēlreiz. Kad 1944. gada oktobrī tas pēkšņi radās “Kur-
zemes katla” pievārtē. Gandrīz visu laiku, kamēr “katls 
vārījās”, Vaiņodes stacijā visas sliedes bija pilnas ar va-
goniem un platformām, ko trauksmainā steigā atbrīvoja 
no tankiem, lielgabaliem, lādiņu kastēm un citiem kara 
materiāliem.

Bet tad, kad tuvu un tālu debesīs bija jau izzaigojis 
daudzkrāsainais uzvaras salūts un no stacijai pieguloša-
jiem laukumiem aizplūdusi kapitulējušās armijas zilgan-
pelēkā straume, Vaiņode atkal bija tikai tāds parasts cie-
mats. Un, kad pēc gadu desmitiem, kas aizritējuši kopš 
versmainā “katla” laika, atkal reiz esi iznācis pa vecās 
stacijas durvīm, pirmajā mirklī pat šķiet, ka senās pa-
ziņas sejā pat jaunu vaibstu grūti pamanīt. Un tomēr…

Divējādā statistika
Ielūkojoties datos par Vaiņodi kādā pabiezākam žur-

nālam līdzīgā brošētā grāmatiņā, kas izdota 1935. gadā 
un saucas “Liepājas rajona pašvaldības 15 gadi”, nezi-
nātājam var rasties doma, ka runa ir par kādu krietnāku 
izmēru pilsētu. Un kā gan ne, ja melns uz balta uzskaitī-
tas gan divas zāģētavas, tikpat krāsotavu un betona rūp-
nīcu, viena galdniecība un vēl vesela rinda visdažādāko 

darbnīcu. Atbilstošā līmenī parādīta arī tirdzniecība. De-
viņi dažādu materiālu un preču veikali, deviņi apģērbu, 
četri apavu, četri dzērienu (alkoholisko, protams) vei-
kali, plus vēl visādi pārtikas veikali. Vārdu sakot, lasi 
un brīnies, kur gan visu to tam laikam tik raksturīgajos 
viena un divu stāvu nameļos varēja sabāzt.

Uzpūsta statistika? Nē, apšaubīt minētajā jubilejas 
izdevumā rakstīto nav nekāda pamata. Jāiegaumē tikai 
viens – kādu laikmetu šie dati atspoguļo. Bet šādās “bie-
zi apdzīvotās vietās” tas, var teikt, bija sīkbodīšu un tā-
das pašas amatniecības laikmets. Tātad, cik amatnieku, 
tik “rūpniecību”. Jādomā, ka tieši te arī iemesls, kāpēc 
šajā statistikā velti meklēt kaut niecīgāko ziņu par to, 
kāds tad īsti bija katras nozares devums. Acīmredzot pā-
rāk sīks tas bija, lai, tā teikt, izrādītu pasaulei.

Tātad šodienas vaiņodniekiem savu ieguldījumu ar 
priekšteču varējumu nav iespējas salīdzināt? Ja runa ir 
par pilnīgi precīziem skaitļiem, tad, protams, nē. Toties 
tikt pie it labi uzskatāma priekšstata un atbilstošiem se-
cinājumiem šajā jomā ir iespējams. To mums dod pēc-
kara gados uzkrātie dati.

Lūk, arī solītais priekšstats. Gan par vakardienu, gan 
šodienu. Un reizē secinājums. Proti, ka Vaiņode tagad ir 
ne tikai “tāds parasts ciemats”, bet arī rūpniecības centrs. 
Bet kas attiecas uz tirdzniecību, tad nebūs pārspīlēts ap-
galvojot, ka visu to kādreizējo “piparbodīšu” preču klāstu 
mierīgi varētu izvietot staltajā ciemata universālveikalā 
(atvērts 1970. gadā), un arī tad vēl vieta paliktu pāri.

Par ko stāsta ielas, gan pāris kilometros, gan tikai 
dažos simtos metru mērāmas? Tādu Vaiņodē ir 29. Un 
kā vaiņodnieku apsveicamu tradīciju vietā ir atzīmēt 
tām dotos nosaukumus. Runa te ir par raksturīgākajiem, 
protams. Un it īpaši par tiem, kas saistās ar ciemata vēs-
turi, ar cilvēkiem, kas pielikuši savu roku tās veidošanā. 

Tā, lūk, atzīmējot Vaiņodes atbrīvošanas ceturtdaļ-
gadsimta jubileju, toreizējo Avotu ielu pārdēvēja Pa-
domju Savienības varoņa Vasilija Maslova vārdā. Lai 
ikvienam atgādinātu, ka šis divdesmitgadīgais jaunek-
lis bija viens no izlūku tanka apkalpes, kas 1944. gada 
8. oktobrī triju kaujas mašīnu vienībā pirmais ietraucās 
vēl hitleriešu okupētās Vaiņodes ieliņās. Tur viņu panā-
ca liktenīgais šāviņš…

Rūdolfa Zemnieka iela. Vaiņodes pagasta pirmais 
pēckara partorgs, tad apriņķa partijas komitejas instruk-
tors – tas bija sirmais Rūdolfs Zemnieks. Pie tā paša 
gribas arī pateikt, ka labi pazinu šo mūždien sirsnīgo, 
atsaucīgo, labsirdīgo un reizē arī stipro cilvēku, kurš pir-
mo lielo rūdījumu bija saņēmis jau Oktobra revolūcijas 
ugunīs.

Tāds parasts ciemats. Viens starp daudziem Latvijas 
ciematiem…

Ļeņina Ceļš (Liepājas raj.); Nr.132; 6.11.1982.

STĀSTS PAR VAIŅODI
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SPORTS

28. jūlijā notika Vaiņodes no
va da čempionāta ielu futbolā 
3. posms, uz kuru ieradās septiņas 
komandas. Ja iepriekšējos divos 
posmos uzvarēja komanda “Visap-
kārt”, tad šoreiz tā nenotika. 3. pos-
mā, izcīnot visās spēlēs uzvaru, pir-
mo vietu ieņēma komanda “Liepājas 
United”, aiz sevis atstājot tieši ko-
mandu “Visapkārt”. 3. vietu ieguva 
komanda “Dar, ko var!”, bet ceturtie 
palika komandas “Savējie” spēlētāji. 
Kopvērtējumā komanda “Visapkārt” 

ar 4 punktiem arī pēc 3. posma ir līde-
re, taču tūliņ seko “Liepājas United” 
ar 5 punktiem. 3. vietu ar 12 punk-
tiem ieņem komanda “Dar, ko var!”, 
tad ar 14 punktiem ir “Nīgrande” un 
“Savējie”. Labāko sešinieku noslēdz 
komanda “Sidrabūdens” ar 15 punk-
tiem.  Vaiņodes kausa izcīņas rezul-
tatīvāko spēlētāju sarakstā pirmajās 
divās vietās ierindojušies “Liepājas 
United” spēlētāji Artūrs Strēlis ar 32 
gūtiem vārtiem trīs posmos un Sandis 
Vārpiņš ar 25 vārtiem. Trešo vietu ie-

ņem komandas “Nīgrande” pārstāvis 
Jānis Bogužs ar 22 gūtiem vārtiem. 
Ceturtajā un piektajā vietā ierindoju-
šies komandas “Visapkārt” dalībnieki 
Artūrs Blumbergs (21 vārtu guvums) 
un Ģirts Jansons (20 vārti), bet labā-
ko sešinieku noslēdz Roberts Samats 
(“Nīgrande”) un Mārtiņš Megnis no 
“Dar, ko var!” (abiem pa 17 vārtiem). 
Nākamais posms norisināsies 31. au-
gustā, kad arī izšķirsies pirmās vietas 
liktenis. Tāpat sīva cīņa paredzama 
par 3. vietu.

21. jūlijā norisinājās Vaiņodes 
novada čempionāta pludmales 
volejbolā 2. posms, kurā piedalī
jās 18 dalībnieki, no kuriem čet
ras bija dāmas.

Dalībniekus salozēja deviņās 
komandās, no kurām tika izveidotas 
divas grupas: vienā piecas koman-
das, otrā – četras. Grupās komandas 
izspēlēja viena apļa turnīru, tieko-
ties katra ar katru. Pēc tam no katras 
grupas četras komandas tika tālāk 
un spēlēja “krustu” – vienas gru-

Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts. Papildu informācija Vaiņodes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.vainode.lv, 
sadaļā “Privātuma politika”, vai klātienē Vaiņodes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.

Saasinās cīņa par titulu
Otrajā posmā uzvar 
Deklāvs un Ignātovs

pas labākā komanda ar otras gru-
pas 4. vietas ieguvēju un 2. vietas 
ieguvēja ar pretējās grupas 3. vietas 
ieguvēju. 

A grupā, kurā bija 5 komandas, 
vislabāk veicās Edgaram Kanenie-
kam pārī ar Ričardu Gaļicki. Viņi, 
pateicoties labākam plusu un mī-
nusu rādītājam, starp ieguva pirmo 
vietu. Otrie palika Visvaldis Dēvits 
ar Miku Klievēnu, trešajā vietā at-
stājot Renāru Deklāvu un Adri Ignā-
tovu. Ceturto vietu A grupā ieņēma 
Uldis Valdmanis kopā ar Dāvidu 
Veitu, bet piektajā vietā palika Ginta 
Stauģe un Zaiga Gaļicka. 

B grupā situācija bija citāda. Vi-
sās trīs spēlēs uzvarot, 1. vietu ieņē-
ma Olīvija Ceļapītere un Artis Tau-
riņš. Par otro vietu cīņa bija sīvāka, 
jo pārējām trīs komandām izdevās 
izcīnīt pa vienai uzvarai. Tāpat kā A 
grupā, arī šeit nācās skaitīt komandu 
punktus, un rezultātā 2. vietu izcīnī-
ja Niks Puriņš pārī ar Ričardu Juzu-
pu, trešo vietu ieņēma Harijs Sud-
malis ar Aināru Pāvilu, bet ceturtajā 
vietā palika Mārtiņš Štrauss kopā ar 
Daigu Teibi. 

CETURDAĻFINĀLĀ 
SPĒKOJĀS ŠĀDI 
PRETINIEKI: 
1. Kanenieks/Gaļickis – 
Štrauss/Teibe;
2. Tauriņš/Ceļapītere – 
Valdmanis/Veits;
3. Dēvits/Klievēns – 
Sudmalis/Pāvils;
4. Puriņš/Juzups – 
Deklāvs/Ignātovs.

Pirmajā ceturtdaļfināla spēlē la-
bāki izrādījās Kanenieks/Gaļickis, 
otrajā – Tauriņš/Ceļapītere, trešajā – 
Dēvits/Klievēns, bet ceturtajā spēlē 
– Deklāvs/Ignātovs.

Pirmajā pusfinālā tikās Kane-
nieks/Gaļickis ar Devītu/Klievēnu, 
un pārāki bija Devīts/Klievēns. 
Otrajā pusfināla spēlē laukumā de-
vās Tauriņš/Ceļapītere un Deklāvs/
Ignātovs. Uzvaru izcīnīja un finālā 
iekļuva Deklāvs/Ignātovs. 

Spēlā par 3. vietu tikās abu 
grupu pirmās vietas ieguvēji Kane-
nieks/Gaļickis un Tauriņš/Ceļapīte-
re, šoreiz labāka izrādījās komanda 
ar dāmu sastāvā – Tauriņš/ Ceļapīte-
re. Ceturtajā vietā ierindojās Kane-
nieks/Gaļickis. 

Finālā laukumā devās Dēvits/
Klievēns un Deklāvs/Ignātovs, at-
tiecīgi otrās un trešās vietas ieguvēji 
A grupā. Par pārsteigumu visiem, 
sīva cīņa neizvērtās, jo lielisku snie-
gumu demonstrēja A grupas 3. vie-
tas ieguvēji Deklāvs/Ignātovs, kas 
izcīnīja pārliecinošu uzvaru. 

2. POSMA 
KOPVĒRTĒJUMS:
1. vietā – Deklāvs/Ignātovs;
2. vietā – Dēvits/Klievēns;
3. vietā – Tauriņš/Ceļapītere;
4. vietā – Kanenieks/Gaļickis;
5.–8. vietā – Štrauss/Teibe;
5.–8. vietā – Valdmanis/Veits;
5.–8. vietā – Sudmalis/Pāvils;
5.–8. vietā – Puriņš/Juzups;
9. vietā – Stauģe/Gaļicke.

Nākamais posms notiks 11. au-
gustā. Pēc posma paredzēta apbal-
vošana.



4 VAIŅODES NOVADA VĒSTIS
VAIÒODES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS. Iespiests SIA “Kurzemes Vârds” tipogrâfijâ. Tirâþa – 1000 eksemplâru. 

Atbildîgâ par izdevumu – Ilze Strçle (novada_vestis@vainode.lv). Par vârdu, uzvârdu un datu pareizîbu atbild raksta autors. 
Aicinu ikvienu Vaiòodes novada iedzîvotâju piedalîties “Vaiòodes Novada Vçstu” veidoðanâ! Materiâlus kârtçjam numuram sûtiet lîdz kârtçjâ mçneða 20. datumam.

DZIMTSARAKSTA ZIŅASKAPUSVĒTKI  
VAIŅODES NOVADA 

KAPSĒTĀS  
10. AUGUSTĀ:

Veldas kapos – plkst. 10.00;
Silnieku kapos – plkst. 11.00;
Vaiņodes kapos – plkst. 12.00;
Saulīšu kapos – plkst. 13.30;
Krieviņu kapos – plkst. 14.00;
Plepju kapos – plkst. 15.00.

VAIŅODES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU ZIŅAS:
Jūnijā reģistrēts 1 miršanas 
gadījums, jūlijā – 3.
Jūlijā reģistrēta 1 laulība.

Vieglu taku, raitu soli
Divatā staigājot,
Lai netrūkst mīļu vārdu,
Visu mūžu dzīvojot.

Vasara ir ideāls laiks, lai ietu dabā un tvertu mirkļus. 
Vēl labāk, ja esat to darījuši visu gadu – arī ziemā, pa-
vasarī, rudenī. Vaiņodes novadā ir daudz skaistu vietu, 
tāpat ir arī daudz tādu, kas vēl nav atklātas. Mēs aicinām 
piedalīties fotokonkursā ar skaistiem un neparastiem 
skatiem, kas notverti Vaiņodes novadā. Tie var būt neik-
dienišķi skati, notikumi, dabas parādības, negaisa māko-

ņi, dzīvnieki, dabas objekti… jebkas, kas liktu nodomāt: 
“Cik šeit, Vaiņodes novadā, ir skaisti!”

Esiet aktīvi un fotografējiet! Sīkāka informācija būs 
vēlāk. Fotokonkurss sāksies 1. oktobrī. Tad arī ikviens 
varēs sūtīt fotogrāfijas uz e-pastu turisms@vainode.lv.

I. Strēle, Vaiņodes novada tūrisma speciāliste

AUGUSTS
3. augustā plkst. 11.00 – jautrs vasaras pasākums 
pie senlietu krātuves ar muzikantu Gundaru Plānicu, 
Vaiņodes un Skrundas pašdarbnieku teātra izrādi 
“Pārdotie svētki”, Rutas un Viestura Legzdiņu 
“Mērkaķīšu izstādi”.
4. augustā – makšķerēšanas sacensību 3. posms.
11. augustā – 3. posms pludmales volejbolā.
16. augustā – senioru balle kultūras namā (slēgtais 
vakars).
16. un 17. augustā – Sporta svētki.
17. augustā plkst. 19.30 Vaiņodes parkā – Tomasa 
Kleina koncerts. 
24. augustā plkst. 12.00 Embūtes Joda dambī – 
Ģimenes diena.
31. augustā – 4. posms ielu futbolā.
31. augustā fotomeistars Jānis Vecbrālis un fotogrāfe 
Inga Ezeriete rīko vasaras fotoplenēru Vaiņodes 
novada teritorijā.

SEPTEMBRIS
1. septembrī – skriešanas svētki Vaiņodē.
7. septembrī – tūrisma rallijs “Leišmalīte”.
10. septembrī – “Dzejas dienas 2019”, piedalās 
literāte un dziesminiece Jana Egle un draugi.
22. septembrī – Baltu vienības diena.

Jau trešo gadu būs Vaiņodes novada 

FOTOKONKURSS

Jā, tieši tā! Mēs zinām, ka arī tev nekad nav garlai-
cīgi, ja pie sāniem ir četrkājains draugs, bet reizēm suņa 
uzvedība liek saraukt pieri grumbās, meklējot atbildes 
uz jautājumiem, kādēļ suns ķer savu asti, kāpēc sunim 
patīk vārtīties “smaržīgās” vietās, kādēļ, kādēļ… Nereti 
mūsu četrkājaino mīluļu uzvedībā ir tik daudz cilvēkam 
neizprotamā, taču suņu apmācības instruktore Līvija 
Sproģe spēs atbildēt uz mūsu jautājumiem un būs gatava 
sniegt saprotamus, loģiskus izskaidrojumus. Tev būs ie-

spēja piedalīties nodarbībās kopā ar savu mīluli, speciā-
lista vadībā uzzināt, ko tava suņa ikdienas darbības, ska-
tieni un pozas liecina par tā raksturu un kā iespējams to 
koriģēt. Kļūsti par vēl labāku saimnieku savam sunim!

Nodarbības par draudzīgu dalības maksu 
norisināsies Vaiņodē. Ieinteresējām? Lai pieteiktos 

nodarbībām, zvani Daigai (Vaiņodes kultūras nams, 
tālr. 25368822) vai Ivetai (tālr. 26199518).

Arī šogad, līdzīgi kā iepriekšējos gados, Embūtes dabas parku iecienī-
juši gan vietējie iedzīvotāji, gan Latvijas un ārvalstu viesi. Daudzi ceļotāji 
apmeklē arī TIC.

Par Embūtes Tūrisma informācijas centra 1000 apmeklētāju jūlija iz-
skaņā šogad kļuva Baiba Nurža, kas Embūti iepazina kopā ar ģimeni. Baiba 
ir no Rīgas un katru gadu divu nedēļu garumā iepazīst kādu vietu Latvijā. 
Šogad tika izvēlēta ainaviskā Embūte.

Cienījamais novadniek! 
Zinošs saimnieks – laimīgs suns…

Embūtes TIC ziņo

Baiba ar ģimeni, saņemot piemiņas velti kā 1000 apmeklētāja.


