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SEPTEMBRISNovada Vēstis
Vaiņodes Mūzikas skolā 
mācību gadu uzsāk 60 audzēkņi

Pirmajā klasē Matīss mācīsies klavierspēli; Karī-
na, Elīna un Marija – akordeona spēli; Ralfs, Kevins un 
Gabriela – vijoles spēli; Ralfs – pūšaminstrumentu spēli; 
Rūta un Keita mācīsies kora klasē. Kopā 1. klasi uzsāk 
10 audzēkņi.

Skolu šogad gatavosies beigt 8 audzēkņi.
Interešu izglītības programmas “Māksla” un “Bērnu 

vokālā studija” dalībnieki var pieteikties visu septembri. 
Īstenojam arī kokles spēles programmu un, protams, dar-
bosies arī ritma grupa.

Skolai šis ir īpaši svarīgs un atbildīgs gads, jo jāsa-
gatavojas skolas un izglītības programmu akreditācijai 
pavasarī.

Man ir bijis gods Vaiņodes Mūzikas skolu vadīt 17 
gadus. Šajos gados ir izsniegtas 99 apliecības par profe-
sionālās ievirzes izglītību. Augstāko muzikālo izglītību 
ieguvuši 5 absolventi, vidējo profesionālo 9 audzēkņi. Arī 
interešu izglītības programma “Māksla” strādā ar labiem 
rezultātiem, un savu izglītību vidējā profesionālā skolā 
gan Rīgā, gan Liepājā turpina 3 audzēknes.

Esmu ļoti gandarīta par “Bērnu vokālo studiju”, jo šie 
mazie bieži vien kļūst par mūsu audzēkņiem.

Esmu ļoti pateicīga Vaiņodes novada domei par at-
balstu, par iespēju brīvi un radoši strādāt. Man ir bijusi tā 
laime strādāt kopā ar talantīgiem, atsaucīgiem un lielis-
kiem kolēģiem. 

Paldies vacāku padomei, paldies visiem audzēkņiem 
un viņu vecākiem!

Novēlu turpmāk visiem pacietību, jo lielāka būs tava 
pacietība, jo tu vari būt drošāks par savu uzvaru!

Tik nemanot viss notiek dzīvē,
Viss plūst un mainās nezin kā,
Par to es atceros ik reizi, 
Kad diena piedzimst skrējienā...
Tad apzinos, ka man nav vairs varas
Neko šai ritmā izmainīt
Un Dievs par visiem maniem sapņiem 
Var tikai viegli pasmaidīt.
Bet tas jau neliedz kādu mīlēt
Vai meklēt to, kā šobrīd nav, 
Tāpēc es paldies saku dzīvei
Un tam, kas visu lēmis jau…

Ar cieņu – Miranda Ulberte

Pirmajā rudens dienā, 1. septem-
brī, norisinājās Vaiņodes taku skrē-
jiens. Tas tika organizēts, īstenojot 
Vaiņodes novada domes rīkoto pro-
jektu konkursu “Darīsim paši”. Pro-
jekta mērķis bija piesaistīt gan Vaiņo-
des, gan tuvējo novadu iedzīvotājus 
aktīvam dzīvesveidam – skriešanai 
brīvā dabā. 

Skriešanas distances tika sadalī-
tas vairākās vecuma grupās, kur jau-
nākajiem dalībniekiem bija jāpierāda 

savas rāpošanas prasmes, pirmskolas 
un skolas vecuma bērniem 50 m, 150 
m, 300 m, 500 m, 1 km un 2 km, bet 
jau pieredzējušākiem skrējējiem un 
nūjotājiem distances “Volzbaha izaici-
nājums” garums bija aptuveni 7,5 km. 
Uz Vaiņodes taku skrējienu bija iera-
dušies dalībnieki no Vaiņodes, Prieku-
les, Rucavas, Liepājas, Skrundas, Nīg-
randes un Rīgas. Pasākumā piedalījās 
93  dalībnieki ar vēlmi pierādīt sev un 
citiem, ka skriet var visi, izvēloties 

savām spējām atbilstošu distanci un 
tempu. Katrs dalībnieks pēc skrējiena 
saņēma piemiņas medaļu – magnētu, 
piedalījās loterijā un tika aicināts ie-
stiprināties ar gardu zupu.

Paldies mūsu atbalstītājiem – 
Vaiņodes novada domei, Vaiņodes 
vidusskolai, “Daiļradei Koks”, bied-
rībai “Volzbahs” un, protams, mūsu 
brīvprātīgajiem palīgiem.

Kaspars Kirpičenoks,
projekta koordinators

“Volzbaha izaicinājums” pulcēja kuplu dalībnieku skaitu – gan skrējējus, gan nūjotājus.
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Kaut gan visas laika 
prognozes 2. septembrī solīja 
ilgstošu lietu un pērkona 
negaisu, jaunais mācību 
gads sākās skolas pagalmā 
visiem kopējā pirmajā 
stundā ar dziesmu “Uz 
skolu” (Viktorija un Līga – 12. 
klase). Tradicionāli ar skolas 
kolektīvu tika iepazīstināti 24 
pirmklasnieki (audzinātāja 
Iveta Kabiņecka), valsts 
himnai skanot, iznests valsts 
karogs, un skolas direktors 
Zigmunds Mickus paziņoja, ka 
jaunais 2019./2020. mācību 
gads ir sācies.

Novada domes 
priekšsēdētājs Visvaldis 
Jansons visiem novēlēja ar 
darbu un sasniegumiem 
zināšanās apliecināt 
piederību mūsu skolai. 

Pirmklasnieki sevi pieteica 
jau pirmajā skolas dienā ar 
deju, kuru iemācījās pavasarī, 
beidzot bērnudārzu:

“Pa zīļu bruģi
zem zīļu lietus
mazi zīlēni
pēdējo pāri spēlē.
Sīki paši,
Vēl sīkākas micītes,
Bet viņos visos snauž
Nopietni ozoli.”
Tad 12. klases apsveikums 

un novēlējumi, un zvans 
uz  pirmo stundu jaunajā 
mācību gadā. 

Kad visi skolasbērni bija 
iegājuši klasēs un sākās 
stunda, klusiņām skolas 
pagalmā bija nolaidies 
“skaists, gudrs un diezgan 
tukls (kā jau spēka gados)” 
Karlsons, kas dzīvo uz jumta, 
pie skolas direktora viņš 
noskaidroja, vai skola jau 
sākusies, un devās pie 
pirmklasniekiem draudzēties.

Skolas kāpnēs ziedēja 
saulespuķu kompozīcijas, lai 
saulainā vasara vēl kādu 
brīdi pakavējas.

“Vai tu zini to, ka šodien
Beidzas tavi siltie rīti?”

12. klases skolēni ar klases audzinātāju Āriju Čerņavsku 
ir gatavi jaunajam un reizē arī pēdējam mācību gadam Vaiņodes 
vidusskolā.  

Skriešanas svētki Vaiņodē



2 VAIŅODES NOVADA VĒSTIS

DOMES ZIŅAS

Vaiņodes novada 
dome 30. jūlija sēdē 
(protokols Nr. 11) 
NOLĒMA 

1. Apstiprināt nomas tiesību 
izsoles noteikumu projektu zemes 
vienībai “Vaiņodes grantsbedres”, 
kadastra apzīmējums 6492 003 
0666, 1,48 ha platībā. Izsludināt 
pieteikšanos uz nomas tiesību izso-
li zemes vienības daļai “Vaiņodes 
grantsbedres”, kadastra apzīmē-
jums 6492 003 0666, 1,48 ha platī-
bā no 31.07.2019. līdz 19.08.2019. 
plkst. 15.00. Izsoles sākuma cena 
par 1 ha  10,29 EUR, nomas mak-
sai pievienojams pievienotās vēr-
tības nodoklis. Nomas tiesību iz-
soles solis 10,00 EUR (bez PVN). 
Zemes gabala iznomāšanas mērķis 
– zāles pļaušanai. Zemes nomas lī-
guma termiņš līdz 31.08.2024. Da-
lības maksa par piedalīšanos izsolē 
10,00 EUR līdz reģistrācijai uz iz-
soli iemaksājama Vaiņodes nova-
da pašvaldības norēķinu kontā vai 
pašvaldības kasē ar bankas norēķi-
nu karti. Izsole notiek Vaiņodes no-
vada pašvaldības domes telpās Vai-
ņodē, Raiņa ielā 23A, 20.08.2019. 
plkst. 10.00.  

2. Piedzīt bezstrīdus kārtībā 
termiņā nenomaksātos nodokļus un 
nokavējuma naudu, piedziņu vēršot 
uz parādnieka naudas līdzekļiem 
un tam piederošo kustamo un ne-
kustamo īpašumu no SIA “Rovet-
ta”, reģ.Nr. 50103279761, adrese 
Salamandras iela 1, Rīga, LV-1024, 
kopējā nekustamo īpašumu nodok-
ļa parāda summa uz 30.07.2019 ir 
787,43 EUR.

3. Piedzīt bezstrīdus kārtībā 
termiņā nenomaksātos nodokļus un 
nokavējuma naudu, piedziņu vēr-
šot uz parādnieka naudas līdzek-
ļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo īpašumu no personas, 
kopējā nekustamo īpašumu nodok-
ļa parāda summa uz 30.07.2019 ir 
123,78 EUR.

4. Atsavināt dzīvokļa īpašumu 
Raiņa iela 62-11, kadastra Nr. 6492 
900 0223, kurš atrodas Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., un 
pie dzīvokļa īpašuma piederošām 
2970/82250 domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
ar kad. apz. 6492 006 4244 001, no  
zemes ar kad. apz. 6492 006 4244 
– par 1486,10 EUR (viens tūkstotis 
četri simti astoņdesmit seši eiro un 
10 centi).

5. Atsavināt  nekustamo īpašu-
mu “Dīķu iela 13” ar kad.Nr. 6492 
006 4227, kas sastāv no viena dzī-
vokļa dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 
6492 006 4227 001 un zemes ar 
kad. apz. 6492 006 4227 0,0851 ha 
platībā par 2265,60 EUR (divi tūk-
stoši seši simti sešdesmit pieci eiro 
un 60 centi).

6. Atsavināt  […], p.k. […],  

nekustamo īpašumu “Dīķu iela 
4” ar kad.Nr. 6492 006 0597, kas 
sastāv no dzīvojamās ēkas ar kad. 
apz. 6492 006 0597 001 un zemes 
ar kad. apz. 6492 006 0597 0,1240 
ha par 3824,60 EUR (trīs tūkstoši 
astoņi simti divdesmit četri eiro un 
60 centi).

7. Nekustamā īpašumā ietilp-
stošajai zemes vienībai 56,8 ha 
platībā mainīt zemes lietošanas 
mērķi no lauksaimniecībā izman-
tojama zeme, NĪLM 0101, uz mež-
saimniecībā izmantojamu zemi, 
NĪLM:0201. 

8. Slēgt zemes nomas līgumu 
ar personu.

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

10. Piešķirt Vaiņodes novada 
sportistiem dalībai pasaules rei-
tinga sacensību šautriņu mešanā 
“WDF Pasaules čempionāts 2019” 
Rumānijā Vaiņodes novada pašval-
dības līdzfinansējumu par kopējo 
summu 612,00 EUR (seši simti 
divpadsmit eiro 00 centi) apmērā.

Vaiņodes novada 
dome 27. augusta 
sēdē (protokols Nr.12) 
NOLĒMA

1. Atzīt, ka pašvaldību funk-
ciju pildīšanai nav nepieciešams 
nekustamais īpašums “Starpga-
bals pie Vecraužiem” ar kad. Nr. 
6492 008 0228, zemesgabals ar 
kad. apz. 6492 008 0224 4,8 ha 
platībā, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov. Atzīt, ka pašvaldību funkciju 
pildīšanai nav nepieciešams ne-
kustamais īpašums “Starpgabals 
pie Teātra ielas” ar kad. Nr. 6492 
006 0699, zemesgabals ar kad. 
apz. 6492 006 0912 0,11 ha pla-
tībā, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Atzīt, ka pašvaldību funkciju pil-
dīšanai nav nepieciešams nekusta-
mais īpašums “Starpgabals pie Te-
ātra ielas 27” ar kad. Nr. 6492 006 
0037, zemesgabals ar kad. apz. 
6492 006 0712 0,05 ha platībā, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Uz-
dot nekustamā īpašuma speciālis-
tam Vaiņodes novada pašvaldības 
vārdā organizēt minēto nekustamo 
īpašumu uzmērīšanu, ierakstīšanu 
zemesgrāmatā un novērtēšanu at-
bilstoši “Standartizācijas likumā” 
paredzētajā kārtībā apstiprināta-
jiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 
standartiem.

2. Apstiprināt nomas tiesību 
izsoles noteikumu projektu zemes 
vienībai “Vaiņodes grantsbedres”, 
kadastra apzīmējums 6492 003 
0666, 2,39 ha platībā. Izsludināt 
pieteikšanos uz nomas tiesību izso-
li zemes vienības daļai “Vaiņodes 
grantsbedres”, kadastra apzīmē-
jums 6492 003 0666, 2,39 ha platī-

bā no 28.08.2019. līdz 16.09.2019. 
līdz plkst. 15.00. Izsoles sākuma 
cena par 1 ha  10,29 EUR, nomas 
maksai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis. Nomas tiesī-
bu izsoles solis  10,00 EUR (bez 
PVN). Zemes gabala iznomāša-
nas mērķis – zāles pļaušanai. Ze-
mes nomas līguma termiņš līdz  
31.08.2024. Dalības maksa par 
piedalīšanos izsolē 10,00 EUR līdz 
reģistrācijai uz izsoli iemaksājama 
Vaiņodes novada pašvaldības no-
rēķinu kontā vai pašvaldības kasē 
ar bankas norēķinu karti. Izsole 
notiek Vaiņodes novada pašvaldī-
bas domes telpās Vaiņodē, Raiņa 
ielā 23A, 17.09.2019. plkst. 10.00. 
Informācija par izsoli izliekama 
redzamā vietā Vaiņodes novada 
domes ēkā un pašvaldības mājas-
lapā www.vainode.lv. Izsoli vada 
ar Vaiņodes novada domes priekš-
sēdētāja rīkojumu iecelta izsoles 
komisija.

3. Slēgt zemes nomas līgumu 
ar personu.

4. Sagatavot dokumentāciju 
cirsmu pārdošanai.

5. Atsavināt dzīvokļa īpašumu 
“Eglāji”-2, kadastra Nr. 6454 900 
0045, kas atrodas Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., divistabu dzīvok-
lis ar kopējo platību 42 kv.m, un 
pie dzīvokļa īpašuma piederošām 
4200/9200 kopīpašuma domāja-
mām daļām no būves ar kadastra 
apzīmējumu 6454 004 0221 001, 
un no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 6454 004 0221 par 
716,10 EUR (septiņi simti sešpad-
smit eiro un 10 centi). 

6. Apstiprināt ar 1.09.2019. iz-
maiņas Vaiņodes novada pašvaldī-
bas amatu sarakstā un darba algās.

7. Apstiprināt 20.08.2019. Vai-
ņodes novada pašvaldības nekusta-
mā īpašuma “Vaiņodes grantsbed-
res”, kad. apz. 6492 003 0666, 1,48 
ha platībā, nomas tiesību izsoles 
protokolu. 

8. Izsludināt amata konkursu 
uz Vaiņodes Mūzikas skolas direk-
tora vakanci.

9. Pagarināt Vaiņodes novada 
bāriņtiesas pilnvaras līdz jauna bā-
riņtiesas sastāva ievēlēšanai.

10. Uzsākt lokālplānojuma, 
kas groza Vaiņodes novada terito-
rijas plānojumu 2013.–2024. ga-
dam, izstrādi nekustamajā īpašu-
mā “Poligons”, kadastra numurs 
64540030174, Embūtes pagastā, 
Vaiņodes novadā, ar mērķi mainīt 
funkcionālo zonējumu uz “Publis-
kās apbūves teritorija” (P), kurā 
galvenais zemes un būvju izmanto-
šanas veids būtu – aizsardzības un 
drošības iestāžu apbūve, saskaņā ar 
darba uzdevumu.

11. Piešķirt Vaiņodes novada 
domes priekšsēdētājam VISVAL-
DIM JANSONAM  ikgadējo ap-
maksāto atvaļinājumu, divas kalen-
dārās nedēļas, neieskaitot svētku 
dienas.

2020. gadā apritēs 780 gadi, 
kopš rakstos, t.i., Baltasara Ruso-
va “Livonijas hronikā”, pirmo reizi 
minēta Embūte. Nereģistrētā iedzī-
votāju grupa “Vēstures mantojuma 
glabātāji” jau otro gadu turpina vākt 
un apkopot dažādus materiālus par 
Embūti un embūtniekiem. Pērn ap-
zinājām māju likteņus, izveidojām 
karti un gada nogalē pulcējāmies pa-
sākumā, kur interesentus iepazīstinā-
jām ar savu veikumu. Šajā gadā plā-
nojam apkopot dažādas liecības gan 
par bijušo VĪBIŅU MUIŽU, gan 
padomju saimniecību “Embūte”. 

Mēdz teikt, ka cilvēki un vietas 
dzīvo tik ilgi, kamēr vien ir kāds, kas 
to atceras. Vēl ir cilvēki, kuri atceras 
Vībiņu muižu, kuri tur strādājuši, 
uz ballēm un citiem pasākumiem 
gājuši. Vēl ir cilvēki, kuri strādājuši 

padomju saimniecībā “Embūte”. Ai-
cinām ikvienu patīt atmiņu kamolu 
vismaz 30 gadus atpakaļ, atcerēties 
savas darba gaitas un darbabiedrus, 
kā arī dažādus priecīgus un bēdīgus, 
jautrus un nopietnus notikumus.

Projektā noderēs jebkas, kas 
saistīts ar Vībiņu muižu, Embūtes 
ciemu un padomju saimniecību 
“Embūte”: fotogrāfijas, atmiņu pie-
raksti, tā laika avīžu raksti, kādas 
piemiņas lietas u.c. Fotogrāfijās 
lūdzam norādīt uzņemšanas laiku, 
notikumu un cilvēkus. 

Materiālus var nodot Embū-
tes bibliotēkā vai sūtīt uz e-pastu  
in66jur@inbox.lv. Sīkāka infor-
mā cija, zvanot Rutai Barutei 
26540947.

Atstāsim liecības par savu laiku 
bērniem, mazbērniem nākotnei!

Lai saglabātu un nākamajām 
paaudzēm nodotu mūsu senču dzī-
vesziņu, ir ticis izveidots tūrisma 
maršruts “Baltu ceļš”. Balti pieder 
pie senas indoeiropiešu tautu gru-
pas, kas mūsdienās runā latviešu un 
lietuviešu valodās. Balti sastāvēja 
no vairākām maztautām, savstar-
pēji līdzīgām, tomēr unikālām, kas 
vēlākos laikos apvienojās, veidojot 
latviešu un lietuviešu tautas.

Tūrisma maršruts “Baltu ceļš” 
ir 1245 km garš, kas veidots Kuršu 
(~790 km), Zemgaļu (~620 km) un 
Sēļu (~735 km) lokos. 

Embūte maršrutā parādās kā 

sena kulta vieta, jo šeit savulaik at-
radusies viena no varenākajām kuršu 
pilīm. Šobrīd seno kuršu pilskalnu un 
tā sniegto ainavu iespējams izbaudīt, 
izstaigājot dabas takas, apmeklējot 
Joda dambi un uzkāpjot skatu tornī. 

4. septembrī mums bija tas gods 
uzņemt Kurzemes plānošanas reģio-
na organizēto lietuviešu žurnālistu 
un tūrisma aģentu vizīti Embūtes 
TIC un Embūtes dabas parkā  tū-
risma maršruta #BaltuCeļš ietvaros, 
lai prezentētu Embūtes TIC, Embū-
tes apkārtni, tās sasaisti ar kuršiem, 
baltu ceļu.

Dina un Ilze

3. septembrī skolas stadionā no-
tika tradicionālā Adaptācijas diena, 
kad pēc vasaras garajām brīvdienām 
visi atkal satikušies un gatavojas 
kopā pavadīt 9 skolas mēnešus. 

Jau vasaras sākumā novada 
mājaslapā izlasījām, ka projektu 
konkursa “Darīsim paši 2019!” ap-
stiprināto projektu sarakstā ir gru-
pas “Pēdu Deldētāji”  plānotais pro-
jekts – sarīkot dažādas aktivitātes 
un atrakcijas skolēniem Adaptācijas 
dienā. 

Visi  trases uzdevumi koman-
dām (5 skolēni) bija jāveic, praktis-
ki darbojoties dabā – jāuzceļ telts, 
jāpārvar šķēršļi, jāprot orientēties, 
jāzina pirmās palīdzības noteiku-
mi, jāprot savstarpēji saprasties, 
izvēlēties 3 nepieciešamās lietas, 
bez kurām neizdzīvot dabā (ūdens, 
kramiņi uguns iedegšanai un nazis). 
Interesanta un saturīga (pa klašu 
grupām) bija saruna ar  Žigiman-
tu Krēsliņu (Žigi), kurš brīvprātīgi 
strādā biedrībā “Liepājas Jaunie 
Vanagi”, ceļo, cik vien var, kurš gan 
projektu ietvaros, gan stopējot, gan 

citādi ceļojot pabijis vairāk nekā 60 
valstīs un tic, ka var izbraukt visu 
pasauli, bet Latviju nekad nemainī-
tu ne pret vienu citu.

Noslēgumā pozitīvas emocijas 
un lielisku iespēju tikt vaļā no liekās 
enerģijas  5.–12. klašu skolēniem 
sagādāja lāzertaga komandu spēle 
ar lāzerieročiem reālā, aizraujošā 
un, galvenais – drošā kaujā, bet pa-
matskolas bērni priecājās piepūša-
majās atrakcijās.

Pusdienu zupa visiem garšoja 
lieliski. Par veiksmīgu piedalīšanos 
Adaptācijas dienā tika atzīmēta 4., 
9. un 12. klase.  

Paldies visiem “Pēdu Deldētā-
jiem” – Artūram Blumbergam, To-
masam, Dāvidam, Raimondam Pra-
gulbickiem, Mārtiņam Fricsonam 
un Mārtiņam Juzupam (absolven-
tiem, kuri vēl pēc... gadiem turpina 
skolā iesākto tradīciju) par lieliski 
pavadīto dienu!

Sevi pārbaudīt un labi pavadīt 
dienu dabā puiši aicina 28. septem-
brī – doties pārgājienā (skatīt feis-
buka vietnē “Pēdu Deldētāji”).

EMBŪTE “REIZ BIJA, IR UN BŪS”
Cienījamie esošie un bijušie 
embūtnieki un Embūtes draugi!

Embūte – daļa no maršruta “Baltu ceļš”

Pa pēdām “Pēdu Deldētājiem”
ZIŅO VAIŅODES VIDUSSKOLA
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No 16. līdz 17. augustam norisi-
nājās Vaiņodes novada sporta svētki. 
Sporta svētkos bija iekļautas 12 spor-
ta disciplīnas – pludmales volejbols, 
ielu futbols, basketbols, loka šaušana, 
pludmales handbola izgājieni, zviedru 
stafete, tautas bumba un piecas dažā-
das stafetes. Sacensību kopvērtējumā 
tika ņemtas vērā 8 labākās disciplīnas.

Cīņai par lielo kopvērtējuma 
kausu bija pieteikušās 9 komandas – 
“Čiekuri”, “Bekons”, “Vībiņi”, “Vag-
nieze”, “Pophouse.lv”, “Daiļrade”, 
“Saldenieki/Bāta”, “Mālpilnieki” un 
“Šodien nebūs”. 

Svētki sākās ar pludmales vo-
lejbolu, kas norisinājās 16. augusta 
vakarā Vībiņu parkā. Volejbolam 
pieteicās 9 komandas. Vislabāk vei-
cās komandām, kuras necīnījās par 
kopvērtējuma kausu, – “Aizputei 1” 
un “Aizputei 2”, attiecīgi ierindojo-
ties 1. un 2. vietā. Trešo vietu ieņēma 
komanda “Šodien nebūs”.

Tāpat 16. augustā, bet plkst. 
19.00, sākās ielu futbols, arī futbolā 
bija 9 komandas. Par visiem pārāka 
izrādījās komanda “Saldenieki/Bāta”, 
aiz sevis atstājot un finālā pieveicot 
komandu “Pophouse.lv”, bet trešo 
vietu ieņēma komanda “Čiekuri”.

17. augusts plkst. 8.30 iesākās ar 
Vaiņodes novada sporta svētku lāpas 
nešanu no Embūtes pagasta pārval-
des ēkas līdz Vaiņodes vidusskolas 
stadionam un lielās lāpas aizdegša-
nu. Lāpu nesēji bija Vaiņodes novada 
iedzīvotāji, kuri iepriekšējā gadā par 
godu Latvijas 100. dzimšanas dienai 
noskrēja 100 km apkārt Vaiņodes 
novadam. Nesēji bija: 1. posmā Dā-
vis Ziemelis, 2. posmā Ilze Barute, 3. 
posmā Sandra Mickus un 4. posmu 
veica un iededzināja lielo sporta svēt-
ku lāpu Kaspars Kirpičenoks. Milzīgs 
paldies lāpu nesējiem par atsaucību!

Pēc lāpas iedegšanas sākās spor-
ta svētku programma ar basketbolu 
un loka šaušanu, kas noritēja paralē-
li. Basketbolā uzvaras laurus plūca 
komanda “Saldenieki/Bāta”, otrajā 
vietā atstājot komandu “Vagnieze”, 
bet trešo vietu ieņēma “Vībiņi”. Arī 

loka šaušanā vislabāk veicās koman-
dai “Saldenieki/Bāta”, apsteidzot par 
vienu punktu, otrajā vietā atstājot 
divas komandas “Šodien nebūs” un 
“Pophouse.lv”. 

Pēc tam turpinājās ar pludmales 
handbolu un “Stafeti 1”. Pludmales 
handbolā pārliecinošāko sniegumu 
demonstrēja komanda “Pophouse.
lv”, kura izcīnīja uzvaru, finālā apspē-
lējot komandu “Vībiņi”. Trešajā vietā 
atstājot “Mālpilniekus”. “Stafetes 1” 
komandām bija vispirms jāpiepūš 
balons tā, lai tas pārsprāgtu. Tad ko-
manda devās uz nākamo posmu, kur 
vienam no komandas uz galvas bija 
jānovieto krūzīte, kurā bija iesietas 
2 auklas. Turot auklas, dalībniekam 
bija jācenšas noturēt krūzi uz galvas. 
Pa to laiku pārējā komanda ar 25 ml 
trauciņiem centās šo krūzīti piepildīt 
ar ūdeni. Kad tika dota komanda do-
ties, dalībnieks ar krūzi uz galvas de-
vās tālāk un centās ieliet ūdeni traukā, 
kas novietots uz zemes. Nedrīkstēja 
atlaist auklas un pieskarties ar rokām 
krūzītei. Šajā stafetē vislabāk veicās 
komandai “Vībiņi”, kuri apsteidza ot-
rajā vietā esošo “Daiļradi” un trešos 
– “Saldeniekus/Bātu”. 

Pēc pludmales handbola un pir-
mās stafetes sekoja tautas bumba un 
“Stafete 2”. Tautas bumbā par visiem 
labāki izrādījās “Vībiņi”, aiz sevis at-
stājot “Pophouse.lv” un “Vagnieze”. 
“Stafetes 2” uzdevums komandām 
bija ar katra dalībnieka vienu kāju no-
turēt gaisā 25 l ūdens spaini. Sākumā 
spainis bija tukšs. Pirmās trīs minūtes 
spainī tika ieliets ūdens ik pēc 20 se-
kundēm, otrajās trīs minūtēs – ik pēc 
10 sekundēm. Tad dalībniekiem bija 
divas minūtes jātur pilns spainis ar 
ūdeni. Un pēc divām minūtēm ik pēc 
20 sekundēm tika ņemts viens dalīb-
nieks nost, līdz paliek divi komandas 
dalībnieki, kuri centās noturēt pēc 
iespējas ilgāk. Vislabāko rezultātu uz-
rādīja komanda “Šodien nebūs”, kuri 
spaini noturēja 9,39 min. Otrajā vie-
tā atstājot “Pophouse.lv” ar rezultātu 
9,21, bet trešo vietu ar rezultātu 9,10 
ieņēma komanda “Daiļrade”.

31. augustā noslēdzās Vaiņodes novada čempio-
nāts ielu futbolā, kurā par čempioniem kļuva “Liepājas 
United”. 

31. augustā norisinājās pēdējais 4. posms Vaiņodes 
novada čempionātā ielu futbolā. Uz posmu bija pie-
teikušās 6 komandas, kas izspēlēja viena apļa turnīru 
katra ar katru.

Pēc trim posmiem kopvērtējumā vadībā atradās ko-
manda “Visapkārt”, kurai 4. posmā pagalam neveicās, 
ierindojoties tikai sestajā pozīcijā. Bet viņu tiešajiem 
konkurentiem “Liepājas United” viss bija tieši otrādi. 
Komanda nepiedzīvoja nevienu zaudējumu, vienīgi 
nospēlēja neizšķirti ar vienību “Čiekuri”. Tā kā “Čie-
kuri” bija guvuši vairāk vārtu, pirmo vietu ieņēma tieši 

viņi, otrajā vietā atstājot “Liepājas United”. Trešo vie-
tu 4. posmā ieņēma komanda “Sidrabūdens”. Ceturtie 
palika komanda “Dar ko var”, bet piektie – “Skrunda”.

Kopvērtējumā ar 7 punktiem pirmajā vietā ierindo-
jās komanda “Liepājas United”, aiz sevis otrajā vietā 
atstājot komandu “Visapkārt” ar 10 punktiem, bet trešo 
vietu ar 16 punktiem ieņēma komanda “Dar ko var”, 
aiz sevis ar 18 punktiem ceturtajā vietā atstājot koman-
du “Sidrabūdens”. 

Kopumā Vaiņodes novada čempionāta ielu futbolā 
piedalījās 14 komandas.

Par čempionāta rezultatīvāko spēlētāju kļuva Ar-
tūrs Strēlis (“Liepājas United”) ar 39 gūtiem vārtiem 
visa čempionāta laikā.

3. augustā Vībiņu parkā norisinājās Vaiņodes novada čempionāta plud-
males volejbolā 3. posms, uz kuru bija ieradušies 10 dalībnieki. 

Trešajā posmā, izcīnot visās spēlēs uzvaras, pirmo vietu izcīnīja Uldis 
Valdmanis pārī ar Andri Ignātovu, aiz sevis atstājot Hariju Sudmali ar Ričar-
du Gaļicki, bet trešo vietu ieņēma uzreiz trīs komandas: Daiga Teibe/Zaiga 
Gaļicka, Ginta Stauģe/Inga Jansone un Dāvids Veits/Sandis Gaļickis. 

Kopvērtējumā ar 4 punktiem pirmo vietu ieņēma Andris Ignātovs, at-
stājot otrajā vietā Ričardu Gaļicki ar 7 punktiem, bet trešo vietu, atpaliekot 
par vienu punktu (8), ieņēma Harijs Sudmalis. Ceturto vietu ar 10 punktiem 
ieņēma 3. posma uzvarētājs Uldis Valdmanis. Visos trīs posmos kopā pie-
dalījās 21 dalībnieks, kuri pārstāvēja Vaiņodes novadu, Skrundas novadu, 
Aizputes novadu un Ventspils novadu.

Atgādinu, ka katru posmu pāri tika izlozēti.

Vaiņodes novada 
sporta svētki

Tālāk sekoja “Stafete 3”, kur bija 
no koka dēļiem un auklām uztaisītas 
“slēpes”, uz kurām bija vieta 6 dalīb-
niekiem. Uzdevums bija pēc iespējas 
ātrāk apiet apkārt atzīmei un atgriez-
ties atpakaļ sākuma punktā. Šeit 
veiksmīgāko komandas darbu pa-
rādīja “Saldenieki/Bāta”, apsteidzot 
“Daiļradi” un “Pophouse.lv”. Paralēli 
trešajai notika ceturtā stafete, kur ko-
mandai bija jāskrien ar baloniem, kas 
iespiesti starp dalībniekiem. Šeit labā-
ko rezultātu uzrādīja komanda “Vī-
biņi”, otrajā vietā atstājot komandu 
“Pophouse.lv”, bet trešo vietu izcīnīja 
“Saldenieki/ Bāta”. 

Aktīvajai dienai tuvojoties bei-
gām, notika laikam interesantākā 
stafete, piektā. Tā nebija kā stafete, 
vairāk līdzinājās virves vilkšanai, 
bet virves vietā bija traktora riepas 
kamera. Kameru satvēra tikai viens 
dalībnieks, nākamais turēja savu ko-
mandas biedru aiz vidukļa. Sievietes 
vilka pret sievietēm un vīrieši – pret 
vīriešiem, bet rezultātu skaitīja kopā. 
Šeit visspēcīgākie bija “Saldenieki/
Bāta”, kuri finālā uzvarēja “Mālpil-
niekus” un “Šodien nebūs”. 

Komandām un sportiskajai die-
nas daļai noslēgumā bija zviedru sta-
fete, kur komandā bija 4 dalībnieki – 
2 sievietes un 2 vīrieši. Pirmos divus 
posmus skrēja vīrieši – 400 m un 300 
m, bet pēdējos divus sievietes – 200 
m un 100 m. Šeit ātrākie izrādījās ko-
manda “Saldenieki/Bāta”, apsteidzot 
“Vagnieze” un “Pophouse.lv”. 

Kopvērtējumā tika ņemti vērā 8 
labākie rezultāti no 12 disciplīnām. Ar 
88 punktiem uzvarēja komanda “Sal-

denieki/Bāta”, otrajā vietā atstājot 
komandu “Pophouse.lv” ar 77 punk-
tiem, bet ar 74 punktiem trešo vietu 
ieņēma komanda “Vībiņi”.

Dienas gaitā arī norisinājās indi-
viduālās disciplīnas. Sākās ar bērnu 
skrējieniem 5 vecuma grupās. Pirmie 
distancē devās bērni līdz 3 gadiem, 
kuriem bija jāveic 50 m. Pirmais tos 
veica Jānis Andiņš, otro vietu ieņēma 
Emīlija Zemlīte, bet trešo vietu Pau-
la Pāvila. Pēc tam sekoja 4–5 gadus 
jaunie dalībnieki, kur otrajā vietā ie-
rindojās Deivids Znotinaitis, bet par 
uzvarētāju kļuva Henrijs Hartmanis. 
5–6 gadu vecuma grupā pirmais 200 
m veica Deniss Bražis, aiz sevis ot-
rajā vietā atstājot Adrianu Dureņcu, 
bet trešajā – Merselu Knaceru. 300 
m distancē devās 8–9 gadus veci bēr-
ni. Visātrāk šo distanci veica Dāvis 
Skrastiņš, pēc viņa – Daniels Embriks 
un trešais Deniss Rozentāls. Bērnu 
vecākajai grupai no 10 līdz 12 gadu 
vecumam bija jāveic 400 m distance. 
Par visiem ātrāks izrādījās Dins Štei-
manis, otro vietu ieņēma Rainers Mi-
helsons, bet trešo – Markuss Emriks.

Pēc bērnu skrējiena sekoja vēl ne-
bijusi disciplīna sporta svētkos – mā-
miņu skrējiens ar bērnu ratiņiem. Pie-
teicās 3 dalībnieces. 400 metru distanci 
visātrāk veica Ilze Barute, pēc Ilzes 
finišēja Aivita Žvirgždinaite un trešājā 
vietā ierindojās Ilze Malūka. 

Otra individuālā disciplīna bija 
loka šaušana. Sieviešu kategorijā līdz 
13 gadu vecumam visprecīzāk šāva 
Kristiāna Fridriksone, otrajā vietā 
atstājot Martu Grundmani un trešajā 
vietā Karīnu Puļķi. Sievietēm no 14 

gadiem uzvarēja divas sportistes Lie-
ne Sālava un Anna Gudinovska, tāpat 
otro vietu ieņēma divas sportistes 
Egita Minka un Līga Kriškāne.

Savukārt no puišiem līdz 13 gadu 
vecumam vislabāk veicās Andim Bo-
rim, viņam sekoja Viktors Sērmolītis 
un Bruno Jankovskis. Bet no 14 gadu 
vecuma bija lielāka atsaucība loka 
šaušanā. Šajā kategorijā piedalījās 
22 dalībnieki. Šeit izrādījās, ka bija 3 
precīzākie šāvēji, kuri sašāva vienādu 
punktu skaitu, tie bija – Gints Greikšs, 
Pāvels Znotinaitis un Alvis Rupeiks. 

Dienas gaitā arī norisinājās bērnu 
ballīte, par kuru parūpējās Edgars un 
draugi. Vakarā notika Tomasa Kleina 
koncerts. Un plkst. 22.00 norisinājās 
zaļumballe, kuru spēlēja grupa no Rī-
gas – “Taizers”.

Paldies visiem dalībniekiem, 
atbalstītājiem un skatītājiem, kuri 
ieradās uz Vaiņodes novada sporta 
svētkiem!

Milzīgs paldies mūsu atbalstītā-
jiem, kas nodrošināja, lai pasākums 
notiktu tik krāšņs un patīkams! 

PALDIES
Vaiņodes novada pašvaldībai.
“Vaiņodes bekonam”.
Latvijas Sporta aģentūrai.
“Pophouse.lv”
Veikalam “Top!”.
Maiznīcai “Priekule”.
ZS “Rubuļi”.

Paldies visiem brīvprātīgajiem, 
kuri palīdzēja, lai viss pasākums 
noritētu bez lielām problēmām. 

TIEKAMIES NĀKAMGAD!

Šie sportiskie vaiņodnieki pagājušajā gadā katrs veica 100 km apkārt Vaiņodes novadam un arī sporta 
svētkos bez problēmām noskrēja maršrutu no Vībiņiem līdz Vaiņodes stadionam, turot rokā lāpu.

FOTO: I. STRĒLE 

Noslēdzies Vaiņodes novada 
čempionāts pludmales volejbolā Noslēdzas čempionāts ielu futbolā
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VAIÒODES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS. Iespiests SIA “Kurzemes Vârds” tipogrâfijâ. Tirâþa – 1000 eksemplâru. 

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

Tiesībsargs sadarbībā ar invalīdu un viņu drau-
gu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo 
bibliotēku jau 5. gadu aicina konkursam “Gada 
balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” pieteikt cil-
vēkus, nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv cilvē-
ku ar īpašām vajadzībām tiesības un veicina viņu 
iekļaušanu sabiedrībā.

Konkurss ir kļuvis par neatņemamu Tiesībsarga bi-
roja un sadarbības partneru ikgadēju tradīciju un tiek 
rīkots ar mērķi novērtēt un atbalstīt cilvēku ar invali-
ditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju, kā 
arī individuālu darbību. Tādējādi gan sekmējot labās 
prakses attīstību cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsar-
dzībā, gan arī veicinot sabiedrības izpratni un iesaisti 
cilvēku ar invaliditāti situācijas uzlabošanā. 

Šogad konkursā izsludinātas sešas nominācijas:
l “Uzdrīkstēšanās”;
l “Nodarbinātības veicinātājs”;
l “Sociālo tīklu balss”;
l “Izglītotājs”;
l “Bērnu atbalsts”;
l “Pakalpojumu nodrošinātājs”.

Visās nominācijās ir iespējams pieteikt nominan-
tus divās kategorijās: gan kā nevalstiskās organizā-
cijas (biedrības, nodibinājumus), gan kā individuālu 
sniegumu (individuāla persona, uzņēmums, sociālais 
uzņēmējs, domubiedru grupa), kuri pēdējā gada laikā 
veltījuši savu enerģiju tieši cilvēku ar invaliditāti labā. 
Nominantus var pieteikt ikviens iedzīvotājs, institūci-
ja, pašvaldība, uzņēmums vai organizācija. 

Aicinām ikvienu stāstīt par labajiem darbiem, līdz 
7. oktobrim nosūtot pieteikumus uz e-pasta adresi ga-
dabalva@tiesibsargs.lv. Pieteikuma anketas un kon-
kursa nolikums pieejams Tiesībsarga biroja mājaslapā: 
https://ej.uz/GadaBalva_2019. 

Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks šī gada 
3. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Papildu informācija:
Ruta Siliņa,

Komunikācijas un starptautiskās sadarbības noda-
ļas vadītāja.

Tālr. 67201416,
Ruta.Silina@tiesibsargs.lv

“Ļeņina Ceļš”
Ceturtdien, 1964. gada 3. septembrī

Nr. 104 (356) 3. gads

VAIŅODĒ
Vaiņodē svētki. Jaunā vidusskola ver durvis. Tādi svētki ir reti, par 

tiem runā un atminas gadu desmitiem, un tomēr Vaiņodes strādnieku 
ciematā līdzīga vēsturiska diena vēl visiem labā atmiņā – kad atklāja 
internātskolu.

Jaunās gaismas pils priekšā pulcējas skolēni, pedagogi, bērnu ve-
cāki, celtnieki, daudzie viesi. Visi svinīga prieka pilni. Vieni par pa-
darīto darbu, otri par lielisko dāvanu. Bērnu sejās smaidi, rokās ziedi. 
Ziedu tik daudz, ka brīžos, šķiet, viļņo nepārskatāma krāsu jūra. Bet, 
augsti izslējusies gaisos, zaļo egļu ielokā stāv gaiša celtne ar sarkani 
izzīmētām logu ailēm. Pirms nedaudz vairāk nekā gada te vēl bija 
klajums. Kas deva spēku jaunajai celtnei tik ātri kā pasakā gaismas 
pilij izaugt?

Partijas un valdības rūpes par mūsu zemes nākotni, par tās viskrāš-
ņāko rotu – bērniem. Par to atklāšanas mītiņā runā vidusskolas direktors 
Pēteris Čačka un stāsta par tautu draudzības brīnišķo spēku, kas dien-
dienā biedrojies ar celtniekiem, par tautu draudzības garu, kas, trim sko-
lām apvienojoties, saglabāsies un stipru darīs audzēkņu un audzinātāju 
kolektīvu. Pie jaunās gaismas pils cēlējiem jāpieskaita arī tie varoņi, 
kas pirms divdesmit gadiem, atbrīvojot šo Kurzemes pusi, atdeva savas 
dzīvības. 

Pie vaiņodniekiem svētku dienā ieradušies daudz viesu. Saņemt ti-
kai labas un teicamas atzīmes jaunajā mācību gadā jaunajā skolā vēlē 
bijušie skolas direktori Zelma Šmiukše un Pēteris Tamužis. Viņi salīdzi-
not atminas, kādos apstākļos vajadzēja strādāt agrāk.

Priekules vidusskola, Embūtes astoņgadīgās, Vaiņodes internātsko-
las pionieru un skolēnu delegācijas sveic ar dāvanām un ziediem. Lietu-
vas draugi uzdāvina pašu atlietu skolas zvanu, kuram turpmāk būs skaņi 
jo skaņi jāstāsta par vaiņodnieku labajiem darbiem.

Beidzot klāt vēsturisks brīdis. Kādreizējais vidusskolas skolnieks, 
tagad inženieris un skolas celtniecības vadītājs Ilmārs Bredovskis pa-
sniedz skolas direktoram lielu atslēgu saišķi. Skan taures, aplausi. Vi-
dusskolas direktors Pēteris Čačka pārgriež sarkano lenti: “Lūdzu!”, un 
Vaiņodes visskaistākajā celtnē, kura kļuvusi par vairāk nekā 600 jauno 
ciemata un apkārtnes cilvēku otrajām mājām, pa viesmīlīgi atvērtajām 
durvīm plūst iekšā skolēnu straume. Pirmās iet Aija un Ingrīda no 1.a. 
Viņu soļi vēl bikli. Nekas. Pieradīs. Paaugsies. Un mēs par tiem sep-
tiņdesmit sešiem vismazākajiem, kuriem šodien divkārša svētku diena, 
vēl dzirdēsim. Ar ziedu straumēm pielīst gaiteņi, gaišās klases, mācību 
kabineti. Tad skan pirmais zvans. 

28. septembrī esi gatavs izai-
cinājumam iepazīt Vaiņodes un 
Priekules novadus!

Šis tūrisma rallijs ir brīv-
dienu izbrauciens – brīvdienu 
ekskursija, kurā katra komanda 
saņems rīkotāju izdotu karti ar 
norādītiem konkrētiem kontrol-
punktiem, lai apskatītu un iepa-
zītu konkrēto teritoriju. Katra 
komanda kontrolpunktos veiks 
atraktīvu, jautru, asprātīgu, dar-
bīgu, izzinošu uzdevumu. Tur-
klāt jābūt vērīgam, pavadot laiku 
ceļā, lai atrastu attēlos redzamos 
objektus.

Starts tūrisma rallijam tiks 
dots plkst. 11.00 no Vaiņodes 
kultūras nama (Tirgoņu ielā 23), 
kur dos konkrētas norādes ceļa 
veiksmīgākai veikšanai. Neaiz-
mirsti arī padomāt par oriģinālu 
savas ekipāžas nosaukumu.

Šī ir lieliska iespēja pavadīt 
aktīvu dienu kopā ar ģimeni vai 
draugu pulciņu, iepazīstot Vaiņo-
des un Priekules novadus. Aicini 
piedalīties draugus, mammu un 
tēti, omi un opi – kopā jautrāk!

Uz tikšanos!

Sīkāka informācija vēl sekos 
pasākuma afišā.

Vaiņodes un Priekules 
novada tūrisma 

organizatores

Jau piekto gadu tiesībsargs izsludina konkursu 
“Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

Tūrisma 
rallijs 

“Brauc un 
priecājies 

leišmalītē!”

 

PASĀKUMU PLĀNS
Septembris

7.–8. septembris “Vaiņodes kauss 2019” futbolā, Vaiņodes 
stadions.

10. septembris “Dzejas dienas 2019”, piedalās literāte Jana 
Egle un draugi, Volzbahs.

14.–15. septembris “Vaiņodes kauss 2019” futbolā, Vaiņodes 
stadions.

22. septembris Baltu vienības diena.
23.–29. septembris Eiropas sporta nedēļa, visā novada teritorijā.
28. septembris U18 Latvijas jaunatnes čempionāts handbolā, 

Vaiņode.
28. septembris Tūrisma rallijs “Leišmalīte”.
29. septembris Vaiņodes novada čempionāts florbolā,  

3. posms, Vaiņode.

Oktobris
1. oktobris Vaiņodes novada fotokonkurss “Šis ir mans 

Vaiņodes novads”. Ikviens aicināts iesūtīt 
fotogrāfijas uz e-pastu turisms@vainode.lv. 
Nolikums un sīkāka informācija  
www.vainode.lv.

12. oktobris Rudens gadatirgus, Vaiņodes tirgus laukums.

PASĀKUMU PLĀNAM IR INFORMATĪVS RAKSTURS, 
PASĀKUMU DATUMI VAR MAINĪTIES,  

KĀ ARĪ VAR TIKT IZZIŅOTI  
VĒL NEIEPLĀNOTI PASĀKUMI.


