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Tuvojas laiks, kad novadnieki var sākt pārskatīt savas fo-
tomapītes viedajos telefonos un fotoaparātos. Varbūt tur iz-
dodas atrast novada ievērojamus vai ne tik pazīstamus objek-
tus dažādos gadalaikos? Embūtes dabas parks, Vībiņu parks, 
Vaiņodes skati, Elkuzeme un vēl, un vēl. Pavasara ziedu un 
zelta rudens ieskautus! Varbūt ar šiem interesantajiem failiem 
gribat dalīties?

Ikviens iedzīvotājs pēc savas radošās iniciatīvas var ie-
sniegt oriģinālas interesantu objektu un dabas ainavu fotogrā-
fijas, kas tapušas visos gadalaikos Vaiņodes novada teritorijās. 
Labākie darbi tiks publicēti pašvaldības izdotajā kalendārā. La-
bāko fotogrāfiju autori tiks apbalvoti ar veicināšanas balvām. 
Prasība: viens pretendents var iesūtīt līdz 10 fotogrāfijām, ku-
ras tikušas uzņemtas Vaiņodes novada teritorijā. 

2019. gada fotogrāfijas gaidīsim e-pastā turisms@ 
vainode.lv līdz 18. oktobrim. Visu konkursantu fotogrāfijas tiks 
publicētas Vaiņodes novada mājaslapā www.vainode.lv, kā arī 
tiks nodotas publiskai vērtēšanai vietnē www.facebook.com.

Parādiet novadu no sava skatu punkta!
Lai veicas!

I. Strēle, Vaiņodes novada tūrisma speciāliste

Septembrī ir norisinājušies trīs posmi skrējienam “101 km 
apkārt Vaiņodes novadam”.  Šajos  trijos  posmos  ir  piedalīju-
šies 27 dalībnieki, noskrienot vismaz vienu posmu, dalībnieku 
vidū ir astoņas daiļā dzimuma pārstāves. Visus trīs posmus ir 
veikuši 14 dalībnieki,  lielākā daļa  ir skrējēju, bet arī  ir viena 
nūjotāja un riteņbraucēja. 

Katrā posmā parādījās arī kāds jauns dalībnieks. Lielākais dalīb-
nieku skaits bija tieši pēdējā septembra posmā – 25 dalībnieki, bet 
mazākais skaits ir bijis 16 dalībnieki. Laikapstākļi skrējiena laikā ir 
bijuši visdažādākie – saule, lietus, vējš. Bet dalībnieki nenobīstas. 

Nākamie posmi paredzēti 2., 9., 16., 23. un 30. oktobrī. Tikšanās 
katrā posmā paliek nemainīga – plkst. 17.30 pie senlietu krātuves. 

Skrējiens veltīts Latvijas 101. dzimšanas dienai. Noslēguma 
skrējiens 18. novembrī.

101 km apkārt 
Vaiņodes novadam

16 ekipāžas piedalās leišmalītes tūrisma rallijā
Jau  otro  gadu  startē  tūrisma  rallijs 

“Brauc un priecājies  leišmalītē”. Gluži  tāpat 
kā iepriekšējo reizi, rallija maršruts veda cau-
ri Vaiņodes un Priekules novadiem, iekļaujot 9 
kontrolpunktus un 24 apslēptos punktus. 

Lai arī diena iesākās ar visai pamatīgu 
lietu, tas netraucēja 16 ekipāžām (tas ir rallija 
rekords!), kopumā 69 dalībniekiem, doties uz 
Vaiņodi, lai piedalītos novadus izzinošā pasā-
kumā. Ekipāžas bija sabraukušas no Vaiņodes, 
Vībiņiem, Priekules, Kalētiem, Gramz das, 
Virgas, Liepājas, Kuldīgas un Dzeldas. Jāuz-
teic arī tas, ka teju puse no dalībniekiem īpa-
ši bija piedomājuši pie sava vizuālā tēla, kā 
rezultātā Vaiņodes kultūras namā no rīta uz 
reģistrēšanos rallijam pulcējās dažnedažādi 
dalībnieki – skrullīši, bizbizmārītes, zilonīši, 
meitenes ar ziedu vainagiem, čigānietes. 

Deviņos kontrolpunktos, kuri bija atro-
dami, izmantojot koordinātas, bija sagatavoti 
dažādi uzdevumi, citur vieglāki, citur grūtāki. 
Atrodot kontrolpunktu, izpildot doto uzdevu-
mu, ekipāža nopelnīja apstiprinošu zīmogu, 
tādā veidā papildinot savu punktu bagāžu. Sa-

vukārt apslēptie punkti bija pa ceļam (daži pat 
ne pa ceļam) atrodami, ja vērīgi ieskatās. 

Baudot silto zupu finišā, rallija dalībnieki ar 
konkurentu ekipāžām izrunāja savas stratēģijas 
un minēja, ka ir gandarīti par pavadīto dienu.

Apbalvošanā dalībnieki dalījās iespaidos, 

teikdami, ka nemaz tik vienkārši vis nebija, bija 
vietas, kas tika apmeklētas pirmo reizi. Kā arī, 
ja rallijs notiks arī nākamgad, viņi noteikti pie-
dalīsies. Īpašs paldies Embūtes TIC meitenēm 
un Bakūzes muižas saimniekiem par aktīvu ie-
saisti un palīdzēšanu, lai rallijs izdotos. Paldies 

Vaiņodes un Priekules novada pašvaldībām. 
Liels paldies Daigai par viesmīlīgo uzņemšanu 
Vaiņodes kultūras namā un palīdzīgu roku pa-
sākuma organizēšanā!

Ilze Strēle, 
Vaiņodes novada tūrisma speciāliste

Fotokonkurss “Šis ir mans Vaiņodes novads” jau sācies!

3. posma dalībnieki gatavi 10,1 km izaicinājumam.
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DOMES ZIŅAS
Vaiņodes novada 
domes 24. septembra 
sēdē (protokols  
Nr. 13) NOLĒMA

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar 
personu.

2. Pagarināt zemes nomas līgumu 
ar personu.

3. Atzīt 9.04.2019. nekustamā 
īpašuma “Kazbara dīķis” atsavināša-
nas izsoli par nenotikušu. Izsludināt 
atkārtotu izsoli NĪ “Kazbara dīķis”, 
samazinot izsoles sākuma cenu par 
40% no nosacītās cenas. Apstiprināt 
nekustamā īpašuma “Kazbara dīķis”, 
kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., kadastra numurs 6492 004 0156, 
izsoles noteikumu projektu. Noteikt 
izsoles datumu 2019. gada 4. novem-
brī plkst. 11.00. Izsoles veids: mutiska 
izsole ar augšupejošu soli. Izsoles sā-
kumcena: 15 780,00 EUR (piecpads-
mit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit 
eiro 00 centi). Izsoles solis: 158,00 
EUR (viens simts piecdesmit astoņi 
eiro 00 centi). Noteikt nodrošinājuma 
naudu 10% apmērā no sākumcenas, 
t.i., 1578,00 EUR (viens tūkstotis 
pieci simti septiņdesmit astoņi eiro 
un 00 centi). Uzdot nekustamā īpašu-
ma speciālistam ievietot sludinājumu 
par izsoli vietnē “Latvijas Vēstnesis”, 
pašvaldības mājaslapā www.vainode.
lv, un bezmaksas informatīvajā izde-
vumā “Vaiņodes Novada Vēstis”.

4. Atzīt, ka pašvaldību funkciju 
pildīšanai nav nepieciešams nekus-
tamais īpašums “Embūte 3”, ar kad. 
Nr. 6454 003 0349, sastāv no zemes 
vienību ar kad. apz. 6454 003 0349, 
0,48 ha, dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 
6454 003 0349 001, šķūnis ar kad. 
apz. 6454 003 0349 002, Embūtes 
pag., Vaiņodes nov. Uzdot nekusta-
mā īpašuma speciālistam Vaiņodes 
novada pašvaldības vārdā organizēt 
minētā nekustamā īpašuma novēr-
tēšanu, atbilstoši “Standartizācijas 
likumā” paredzētajā kārtībā apstip-
rinātajiem Latvijas īpašuma vērtēša-
nas standartiem.

5. Atzīt, ka pašvaldību funkciju 
pildīšanai nav nepieciešams nekus-
tamais īpašums Tirgoņu iela 29A-12, 
kad. Nr. 6492 900 0228. Apstiprināt 
nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 
29A-12, kad. Nr. 6492 900 0228, 
kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., izsoles noteikumu 
projektu. Noteikt izsoles datumu 
2019. gada 4. novembrī plkst. 12.00. 
Izsoles veids: mutiska izsole ar aug-
šupejošu soli. Izsoles sākumcena:  
1570 EUR (viens tūkstotis pieci sim-
ti septiņdesmit eiro). Izsoles solis: 
16,00 EUR (piecpadsmit eiro un 00 
centi). Noteikt dalības maksu: 20,00 
EUR (divdesmit eiro un 00 centi). 
Noteikt nodrošinājuma naudu 10% 
apmērā no sākumcenas, t.i., 157,00 
EUR (viens simts piecdesmit septiņi 
eiro un 00 centi). Uzdot nekustamā 
īpašuma speciālistam ievietot sludi-
nājumu par izsoli vietnē “Latvijas 
Vēstnesis”, pašvaldības mājaslapā 

www.vainode.lv un bezmaksas infor-
matīvajā izdevumā “Vaiņodes Nova-
da Vēstis”.

6. Atsavināt  personai zemi zem 
ēkām ar kad. Nr. 6492 006 0385, kas 
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 
6492 006 0693, 0,2352 ha platībā par 
1887,90 EUR (viens tūkstotis astoņi 
simti astoņdesmit septiņi eiro un 90 
centi).

7. Apstiprināt Vaiņodes novada 
pašvaldībai piederošā zemesgabala 
“Vaiņodes grantsbedres”, 2,39 ha pla-
tībā, nomas tiesību izsoles protokolu.

8. Atdalīt no nekustamā īpašu-
ma “Vecdārznieki”, kad. Nr. 6454 
002 0048, ar kopējo platību 21,8 ha, 
zemes gabalu ar kad. apz. 6454 002 
0050, 9,1 ha platībā. Atdalītajam ze-
mes gabalam ar kad. apz. 6454 002 
0050, 9,1 ha platībā, piešķirt nosau-
kumu “Dārznieki”, noteikt zemes 
lietošanas mērķi: mežsaimniecībā iz-
mantojama zeme: NĪLM: 0201. Atli-
kušajiem zemes gabaliem ar kad. apz. 
6492 002 0048, 10,8 ha platībā, un ar 
kad. apz. 6454 002 0049, 1,9 ha platī-
bā, saglabāt nosaukumu “Vecdārznie-
ki”, noteikt zemes lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība: NĪLM: 
(0101). Zemesgabalam ar kad. apz. 
6454 002 0048, 10,8 ha platībā, sagla-
bāt adresi: “Vecdārznieki”, Embūtes 
pag., Vaiņodes nov., LV-3436.

9. Apstiprināt SIA “Latvijas 
mērnieks” reģ. Nr. 40003783960, ie-
sniegto zemes ierīcības projektu ne-
kustamajam īpašumam “Mežaine”, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadas-
tra Nr.  6492 008 0226.

10. Apstiprināt Vaiņodes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu izdevu-
mu tāmes pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem par viena audzēkņa iz-
maksām izglītības iestādēs no 2019. 
gada 1. septembra.

11. Apstiprināt ar 1.10.2019. iz-
maiņas Vaiņodes novada pašvaldības 
amatu sarakstā un darba algās.

12. Apstiprināt uz pieciem ga-
diem Vaiņodes novada bāriņtiesas 
sastāvu:

Daiga Minka – bāriņtiesas 
priekšsēdētāja;

Rūta Desmitniece – bāriņtiesas 
locekle;

Ligita Gintere – bāriņtiesas lo-
cekle;

Olga Niedola – bāriņtiesas lo-
cekle.

Vaiņodes bāriņtiesas sastāva piln-
varu laiks ir no 2019. gada 25. sep-
tembra līdz 2024. gada 24. septem-
brim. Guntai Varnovskai pilnvaras 
bāriņtiesas sastāvā beidzas ar 2019. 
gada 24. septembri.

13. Piešķirt finansējumu Vaiņo-
des novada pedagogu Skolotāju die-
nas pasākumam 865,00 EUR (astoņi 
simti sešdesmit pieci eiro un 00 centi) 
apmērā.

14. Piešķirt finansējumu automa-
šīnu stāvlaukuma izbūvei Avotu ielā 
4, Vaiņodē,  18 077,81 (astoņpadsmit 
tūkstoši septiņdesmit septiņi eiro un 
81 cents), ieskaitot PVN, apmērā.

HUMORAM

“ĻEŅINA CEĻŠ” 
(LIEPĀJAS RAJ.), NR.8

2.06.1962.
VĒRTĪGU PADOMU 
STŪRĪTIS
IETEICAM IZMĒĢINĀT!

Līdz ar siltā laika 
iestāšanos Vaiņodes 
strādnieku ciematā 
ieviesti daži interesanti 
jauninājumi. Pats par sevi 
šis fakts dažam labam 
varbūt neliksies sevišķi 
nozīmīgs, taču mūsu 
zemāk minētie apsvērumi 
dod lielu efektu.

Mēs Vaiņodē 
likvidējām kurpnieku 
darbnīcu. Tādēļ:

1) saņēmām daudz 
siltu pateicības vārdu no 
vietējiem iedzīvotājiem,

2) cilvēkiem vairs nav 
jātērē laiks, nesot pie 
kurpnieka zābakus, tā 
vietā viņi, piemēram, 
var nodarboties ar 
sava kultūras līmeņa 
paaugstināšanu,

3) ietaupās apavu 
remontam līdz šim tērētie 
līdzekļi, 

4) no medicīniskā 
viedokļa kājas (basas) 
pasargātas no svīšanas, 
labāk attīstās un rada 
iedegumu,

5) veicina tūrismu, jo 
tagad vaiņodnieki, kas 
vēlas remontēt apavus, 
brauc uz Priekuli, Grobiņu 
un Liepāju.

Bet tas vēl nav viss. 
Visu efektu, ko dod mūsu 
jauninājums, aprakstīt 
grūti.

Tādēļ ieteicam sekot 
mūsu paraugam!

No 4. novembra līdz 4. decembrim var pieteikties 
atbalsta saņemšanai divos investīciju atbalsta pasāku-
mos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un 
“Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Pasākuma “Atbalsts  ieguldījumiem  lauku  saim-
niecībās” mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uz-
labotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurēt-
spēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot 
dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot 
pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku. Sestās 
kārtas pieejamais publiskais finansējums lauksaimnie-
cības  pakalpojumu  kooperatīvajām  sabiedrībām  ir 
7,5 miljoni eiro, bet lauku saimniecībām 29 miljoni 
eiro. Lauku saimniecībām finansējums sadalīts pēc re-
ģionalizācijas principa, sadalījumu var skatīt dienesta 
mājaslapā. Projektu vērtēšana, ievērojot atbrīvoto pub-
lisko finansējumu, notiks līdz 2021. gada 1. martam.

Pasākuma “Atbalsts  ieguldījumiem  pārstrādē” 
mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pār-
strādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto 
vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību 

un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un 
inovāciju ieviešanu uzņēmumos. Apakšpasākumā tiek 
atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar lauksaimniecības 
produktu pārstrādi un ar to saistītu iepakošanu un pirm-
apstrādi. Astotās kārtas pieejamais publiskais finansē-
jums ir 15,7 miljoni eiro.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek 
ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, 
– viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projek-
ta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, 
pārbūve, ierīkoti ilggadīgie stādījumi un iegādāti ražoša-
nas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņem-
šanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas no-
sacījumiem un prasībām pretendentiem pieejama die-
nesta mājaslapā www.lad.gov.lv. Projektu iesniegumi 
jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās 
sistēmu (EPS).

Projektu iesniegumu pieņemšana izsludināta Eiro-
pas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

ZIŅO VAIŅODES VIDUSSKOLA
“Tu vari, ja tu dari” 

Šī gada Olimpiskās dienas vingrojumu devīze mūsu skolā tika īstenota 
visas dienas laikā. No rīta visi skolēni un bērnudārza grupas “Spārītes” bērni 
vingroja, pēc tam mazākie sporta hallē sacentās dažādās stafetēs ar sporta 
spēļu elementiem un priecājās, dejojot jazz dance.

4. – 7. klases skolēniem notika vieglatlētikas četrcīņas sacensības, bet 8. 
– 11. klašu jauktās komandas stadiona basketbola laukumā spēlēja strītbolu. 
12. klase palīdzēja sacensību tiesāšanā.

Lai arī pēc vasaras sporta stundās un treniņos vēl nav pierasts pie tik 
intensīvas slodzes – “tu vari, ja tu dari”!

Pats rudens jau naktī bija nomazgājis debesis, visu rītu spīdē-
ja saule, bet mākoņi parādījās tikai tad, kad sacensības bija beigušās. 
Ar “Olimpisko dienu 2019” arī šogad sākās “Eiropas Sporta nedēļa”, kura 
norisinājās 23.–30. septembrī, un tās mērķis – veicināt fiziskās aktivitātes 
visā Eiropā, un tajā iesaistīties tika aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Pārgājiens ar uzdevumu
Pirmdien, 16. septembrī, 8.a un 8.b klases skolēni un klašu audzinātāji 

Laila Strēle un Artūrs Blumbergs veica 7 km pārgājienu pa Vaiņodi, piedalo-
ties Eiropas Savienības fondu (ESF) finansētā pārgājienā (īstenots 28 pašval-
dībās visā Latvijā), kura mērķis ir veicināt fiziskās aktivitātes un savstarpējo 
saliedētību, lai skolēni ne tikai mācītos sadarboties, izkustētos un kvalitatīvi 
pavadītu laiku, bet arī lai attīstītu zināšanas par veselību, uzturu.

Maršruts bija izplānots tā, lai tas ietvertu Vaiņodes kultūrvēsturiskos un da-
bas objektus. 4 kontrolpunktos bija jāveic dažādi vienkārši, taču ļoti interesanti 
uzdevumi. Arī ceļā no kontrolpunkta uz kontrolpunktu bija papildu aktivitātes, lai 
savāktu papildu punktus. Dalībnieki tika sadalīti 3 komandās, lai visi tiktu veik-
smīgi iesaistīti uzdevumu izpildē. Pēc pārgājiena Zaļajā klasē visiem bija kopīgs 
noslēgums ar nelielu mielastu un kopīga pārgājiena izvērtēšana. (Gan skolēni, 
gan skolotāji to novērtēja atzinīgi). Paldies Jānim Loginam un Evijai Gailei (SIA 
“Izglītības pasākumi”) un mūsu brīvprātīgajiem palīgiem Giorgijam un Arafam.

 “L’adventure”
Kādā septembra pēcpusdienā skolotāji izspēlēja “izlaušanās spēli” 

(L’adventure), kad bija jāiejūtas migrantu situācijās. Tika izspēlēts 2 ģimeņu 
mēģinājums bēgt no savas kara postītās zemes un nokļūt drošībā – mierīgā 
valstī, kur varēs saņemt palīdzību un nodrošināt ģimenei cilvēka cienīgu dzīvi. 
Lai arī spēles “leģenda” un situācijas bija izdomātas, izejot pārbaudījumu 
“stacijas” un veicot uzdevumus, un noslēgumā analizējot sajūtas un pārdzī-
voto, visi atzina, ka piedzīvoja neziņu, bailes, nedrošību. Ikdienā, dzirdot par 
migrantiem un viņu problēmām, reti kad iedomājamies, kādas tās ir īstenībā 
– “tas jau nav par mums”, “tas ir kaut kur tur – pasaulē”.

Paredzēts, ka precīzi izstrādātu šādu “izlaušanās” spēli oktobrī izspēlēs 
arī vecāko klašu skolēni, jo mūsdienu sabiedrībā tik svarīga ir tolerance, 
cieņa pret līdzcilvēkiem, taisnīgums, atbildība, solidaritāte un apziņa, ka vis-
svarīgākais ir miers visā pasaulē.

Spēli sagatavoja skolotāja Viktorija Bulavkina, Giorgijs un Arafs.
Māra Tamuža

No 4. novembra līdz 4. decembrim var pieteikties atbalsta 
saņemšanai divos investīciju atbalsta pasākumos “Atbalsts ieguldījumiem 

lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”
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Lai  e-pakalpojumus  portālā  Latvija.lv 
varētu saņemt arī tie  iedzīvotāji, kuri neiz-
manto  eID  karti  ar  elektronisko  parakstu 
vai  internetbanku,  ir  izstrādāts  īpašs  risi-
nājums  –  e-asistents  jeb  pilnvarotais  e-pa-
kalpojums. Šī pakalpojuma mērķis ir radīt 
vienlīdzīgu pieejamību valsts un pašvaldību 
pakalpojumiem  visām  sociālajām  grupām, 
dodot  iespēju  ikvienam  saņemt  pakalpoju-
mus  elektroniski.  Pilnvarotā e-pakalpojuma 
jeb e-asistenta darbības principus šā gada feb-
ruārī apstiprināja Ministru kabinets, pieņemot 
grozījumus noteikumos, kuri nosaka valsts 
pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru 
darbības kārtību. E-asistents ir Valsts un paš-
valdību vienoto klientu apkalpošanas centru 
(VPVKAC) darbinieks, kuram klients savā 
vārdā uztic pieteikt vienu konkrētu VSAA pa-
kalpojumu. Līdz ar to tas ir lielisks palīgs tiem 
iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami jau minētie 
elektroniskās identifikācijas līdzekļi un tāpēc 
nav iespējams izmantot e-pakalpojumus.

Viss, kas jādara, – jāņem savs personu ap-
liecinošais dokuments (pase vai personas aplie-
cība), jādodas uz tuvāko VPVKAC un jālūdz 
klientu apkalpošanas centra darbinieka palīdzī-
ba nepieciešamās formalitātes – pilnvarojuma 
– nokārtošanā. Šis pilnvarojums būs spēkā ti-
kai konkrētā VSAA pakalpojuma saņemšanai. 
Pēc pilnvarojuma parakstīšanas VPVKAC 
darbinieks klienta vārdā pieteiks nepieciešamo 
e-pakalpojumu un informēs klientu par pakal-
pojuma plānoto izpildes laiku un atbildes sa-
ņemšanas iespējām.

Pašlaik Latvijā izveidoti 109 klientu ap-
kalpošanas centri 84 pašvaldībās. Visu VPV-
KAC adreses var atrast portālā Latvija.lv, sa-
daļā “Vienotie pakalpojumu centri”.

Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM), tad e-asistenta 
nodrošināšana uzlabos e-pakalpojumu pieeja-
mību fiziskām personām, jo tie, kas neizmanto 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus, nepaliks 
“ārpus” e-pakalpojumu saņēmēju loka. Vien-
laikus pilnvarotā e-pakalpojuma funkcionalitā-
te mazinās arī administratīvo slogu iestādēm, jo 
tiek paplašināts to cilvēku loks, kas pakalpoju-
mus var pieteikt un saņemt elektroniski, nevis 
tikai klātienē vai pa pastu.

VSAA pakalpojumu saraksts, 
kurus var saņemt vietējā  
VPVKAC

l Apbedīšanas pabalsts,
l bērna invalīda kopšanas pabalsts,
l bērna kopšanas pabalsts,
l bērna piedzimšanas pabalsts,
l bezdarbnieka pabalsts,
l brīvprātīga pievienošanās valsts sociā-

lajai apdrošināšanai,
l ģimenes valsts pabalsts,
l invaliditātes pensija,
l klienta nāves gadījumā nesaņemtās 

pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa (nav pie-
ejams E-asistents),

l maternitātes pabalsts,
l pabalsts invalīdam, kuram nepiecieša-

ma kopšana,

l pabalsts mirušā pensijas saņēmēja lau-
lātajam,

l pabalsts transporta izdevumu kompen-
sēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pār-
vietošanās,

l pārmaksātās valsts sociālās apdrošinā-
šanas iemaksas,

l paternitātes pabalsts,
l personas datu vai izmaksas adreses 

maiņa (nav pieejams e-asistents),
l slimības pabalsts,
l valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 

2. līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldīju-
mu plāna izvēle,

l valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 
2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldīju-
mu plāna maiņa,

l valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts,
l vecāku pabalsts,
l vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar 

uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensi-
jas piešķiršanas/pārrēķināšanas (nav pieejams  
e-asistents).

Pensiju indeksācija 1. oktobrī
Pēc šā gada 1. oktobra indeksācijas pen-

siju saņēmēju ieguvums būs lielāks nekā cit-
kārt, jo valstī straujāk augusi vidējās apdro-
šināšanas iemaksu alga, kam ir tieša ietekme 
uz indeksāciju. Arī šogad piemēros atšķirīgus 
koeficientus – jo lielāks apdrošināšanas stāžs, 
jo lielāks būs indekss un vecuma pensijas pie-
augums. Turklāt pirmoreiz tiks indeksēta arī 
pensijas piemaksa.

Īsumā 
Pagājušā gada 1. oktobrī tika indeksēta 

pensija vai tās daļas apmērs, kas nepārsniedza 
382 eiro mēnesī. Šogad tiks indeksēti 420 eiro 
mēnesī.

Pensijas un atlīdzības palielinājums pēc 
ikgadējās 1. oktobra indeksācijas būs atkarīgs 
gan no piešķirtā maksājuma apmēra, gan pie-
mērojamā indeksa.

Indeksācijā ņem vērā inflāciju un 50% no 
apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā 
pieauguma procentiem.

Lielāku indeksu piemēro par ilgāku ap-
drošināšanas stāžu.

Šogad pirmo reizi tiks indeksēta arī pen-
sijas piemaksa.

2019. gada 1. oktobrī indeksēs pensijas 
un atlīdzības vai to daļu, kas nepārsniedz 420 
eiro mēnesī, informē Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūra (VSAA). Tas nozīmē, ka tiks 
indeksētas visas pensijas un atlīdzības, kas ne-
pārsniedz 420 eiro, un pensijas palielinājums 
būs atkarīgs no pensijas apmēra. Savukārt 
tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas 
par 420 eiro, indeksēs tikai daļu no piešķirtās 
summas – 420 eiro.

Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki 
ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atom-
elektrostacijas avārijas seku likvidēšanas da-
lībnieki, kuriem, tāpat kā iepriekšējos gados, 
indeksēs visu pensijas apmēru.

Indeksējamā pensijas apmērā netiek ie-
kļauta piemaksa pie valsts pensijas, norāda 

VSAA preses sekretāre Iveta Daine. Piemaksu 
indeksēs atsevišķi.

Kā jau katru gadu, arī šogad 1. oktobrī tiks 
indeksētas vecuma, izdienas, invaliditātes, ap-
gādnieka zaudējuma pensijas un atlīdzības, 
kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 30. sep-
tembrim.

Izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudē-
juma pensijām un atlīdzībām, tāpat arī vecu-
ma pensijām ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 
gadiem tiks piemērots indekss – 1,0719, no-
rāda VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas 
vecākā eksperte Egita Garā.

Šogad, tāpat kā pērn, vecuma pensiju indek-
sācijā tiks piemēroti dažādi indeksi, kas atkarīgi 
no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo lie-
lāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāks indekss tiks 
piemērots un lielāku vecuma pensijas pieaugu-
mu cilvēks var sagaidīt. Salīdzinot ar pagājušo 
gadu, šogad vēl papildus palielināts indekss pen-
sionāriem ar 45 gadu un ilgāku stāžu.

Vecuma pensijai 2019. gada 1. oktobra 
indeksi ir šādi:

l 1,0719 – ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 
29 gadiem;

l 1,0805 – ja apdrošināšanas stāžs ir no 
30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija ir pie-
šķirta par darbu kaitīgos, smagos (2. saraksts) 
vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos (1. sa-
raksts) darba apstākļos (arī, ja apdrošināšanas 
stāžs ir mazāks par 30 gadiem);

l 1,0891 – ja apdrošināšanas stāžs ir no 
40 līdz 44 gadiem;

l 1,0977 – ja apdrošināšanas stāžs ir 45 
un vairāk gadu.

Labklājības ministre Ramona Petraviča ir 
uzsvērusi, ka šī būs lielākā pensiju indeksāci-
ja pēdējo gadu laikā un to nodrošina Latvijas 
ekonomikas attīstība.

Jāpiebilst, ka apdrošināšanas stāžu vei-
do ne tikai līdz pensijas piešķiršanai sakrātie 
gadi, bet arī pēc tam papildinātais stāžs, ja cil-
vēks pēc pensijas piešķiršanas ir strādājis vai 
joprojām strādā.

Indeksē piešķirto pensiju  
jeb bruto

Ja cilvēks pats vēlas vismaz aptuveni izrē-
ķināt, par cik eiro palielināsies pensija oktobrī, 
jāņem vērā, ka tiek indeksēta piešķirtās pen-
sijas summa, tas ir, bruto summa. Tātad nevis 
summa, kas katru mēnesi tiek ieskaitīta kontā 
(vai piegādāta mājās). Tas jāņem vērā tiem pen-
sionāriem, kuriem pensija ir lielāka par pensio-
nāra neapliekamo minimumu – šogad tas ir 270 
eiro mēnesī. Pensijas izmaksā tiek norādīta ti-
kai summa pēc nodokļa ieturēšanas.

To, kāda ir piešķirtā (bruto) pensija, var 
apskatīties, portālā www.latvija.lv, izmantojot 
VSAA e-pakalpojumu “Informācija par pie-
šķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru”.

Indeksēs arī piemaksu
Lielākā daļa pensionāru saņem 1 eiro vai 

1,50 eiro piemaksu par katru stāža gadu, kas 
uzkrāts līdz 1995. gada beigām. Šogad pir-
mo reizi indeksēs arī vecuma un invaliditātes 
pensijas piemaksas. Piemaksas indeksācijas 

koeficients ir 1,0719. Piemaksas apmēru par 
vienu apdrošināšanas stāža gadu nosaka ar di-
vām zīmēm aiz komata.

Kāds pēc indeksācijas būs piemaksas ap-
mērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas 
uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim:

l 1,07 eiro – ja vecuma pensija piešķirta, 
sākot no 1997. gada 1. janvāra;

l 1,61 eiro – ja vecuma pensija piešķir-
ta līdz 1996. gada 31. decembrim vai invali-
ditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas 
piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts 
līdz 1996. gada 31. decembrim.

Līdz ar to, ja pensijas piemaksa par 25 
stāža gadiem līdz šim bija 25 eiro vai 37,50 
eiro, no oktobra tā būs attiecīgi 26,75 eiro vai 
40,25 eiro.

Pensija – ar nodokli apliekams 
ienākums

No kopējā pensijas un piemaksas apmēra 
var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodok-
lis, kas samazina izmaksājamo summu.

Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli” pensija ir ar nodokli apliekams 
ienākums. Pensijai līdz 1667 eiro tas ir 20%. 
Ar nodokli neapliek visu pensiju, bet gan daļu 
virs neapliekamā minimuma (šogad ar nodok-
li neapliek 270 eiro – tas ir pensionāra neap-
liekamais minimums mēnesī).

Pensijas pārrēķinās VSAA
Pensijas un atlīdzības saņēmējiem nav jā-

iesaistās, pašiem nekas nav jādara – pensiju 
indeksāciju nodrošinās Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūra, un tā notiks automātiski. 

Likuma “Par valsts pensijām” 26. pants 
nosaka: valsts pensiju vai tās daļas apmēru, kas 
nepārsniedz 50% no iepriekšējā kalendāra gada 
vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī (no-
apaļotu līdz veseliem eiro), pārskata reizi gadā 
– 1. oktobrī –, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu 
indeksu un 50% no apdrošināšanas iemaksu 
algu summas reālā pieauguma procentiem.

Vecuma pensiju pārskatīšanai atkarībā 
no personas apdrošināšanas stāža, par kuru ir 
piešķirta (pārrēķināta) pensija, piemēro nevis 
50%, bet gan šādu apdrošināšanas iemaksu 
algu summas reālā pieauguma procentus:

1) 60% – ja stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem 
vai ja vecuma pensija piešķirta par darbu 
kaitīgos, smagos vai sevišķi kaitīgos, sevišķi 
smagos darba apstākļos;

2) 70% – ja stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;
3) 80% – ja stāžs ir 45 gadi un vairāk.
Informācijai, kā noteikta indeksējamā 

summa (šogad 420 eiro): tā ir puse no iepriek-
šējā gada valsts vidējās iemaksu algas, kas 
katru gadu pieaug. 2015. gadā – 664,63 eiro, 
2016. gadā – 698,64 eiro; 2017. gadā – 764,42 
eiro; 2018. gadā – 839,13 eiro.

Vaiņodes VPVKAC atgādina, ka savu 
pensijas apmēru cilvēks var uzzināt portālā 
www.latvija.lv, autorizējoties izmantojot eID, 
eParaksts, eParaksts mobile vai ibank, izman-
tojot Smart-ID personīgi mājās vai atnākot uz 
vietējo VPVKAC, kā arī vēršoties jebkurā 
VSAA nodaļā.

VAIŅODES VPVKAC INFORMĀCIJA

E-asistents – neaizstājams palīgs 
e-pakalpojumu saņemšanā
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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 ZIŅAS

Būs brīnumi,
 ja vien tiem noticēsim.

Būs laime tad, 
ja pratīsim to dot.

Būs saskaņa, 
ja vien to radīt spēsim,

Vien dodot citiem, 
varam laimi gūt.

AUGUSTĀ –  
DIVAS MIRŠANAS,  
VIENA LAULĪBA.
SEPTEMBRĪ  
NAV REĢISTRĀCIJAS 
GADĪJUMU.

VUGD atgādina: lai pavasarī nedegtu 
kūla, rudenī jāsakopj savs īpašums!

Katru pavasari ugunsdzēsēji glābēji ik dienas steidzas dzēst vairākus 
desmitus kūlas ugunsgrēku, kuros ne tikai nodeg vairāki tūkstoši hektāru 
Latvijas teritorijas, bet arī cieš un pat iet bojā cilvēki. Šogad kūlas uguns-
grēkos gāja bojā viens cilvēks, bet cieta 11! Lai pasargātu sevi un savu 
īpašumu, kā arī mazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu, Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus un pašvaldības savlai-
cīgi sakopt sev piederošās teritorijas jau rudenī, lai pavasarī nebūtu kūlas, 
kam degt! 

Šā gada kūlas statistika bija īpaši dramatiska, jo tika reģistrēts pēdējos 
četros gados lielākais kūlas ugunsgrēku skaits – 2769 un tika iznīcinātas 
130 ēkas/būves un viens transportlīdzeklis, kas ir par apmēram 100 ēkām 
vairāk nekā citus gadus. 

VUDG novērojumi liecina, ka pavasaros cīņa ar kūlas ugunsgrēkiem 
ir jau cīņa ar sekām, jo, ja rudenī lauki, piemājas teritorijas un ceļa malas 
ir sakoptas un zāle nopļauta, tad pavasarī nav kūlas, kurai degt! 

VUGD atgādina, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpumu 
kodeksa 51.panta otro daļu, par zemes apsaimniekošanas pasākumu ne-
izpildīšanu un zāles nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, fizis-
kas personas var tikt sodītas ar simt četrdesmit līdz septiņsimt eiro lielu 
naudas sodu, savukārt juridiskas personas ar septiņsimt līdz divtūkstoš 
deviņsimt eiro lielu sodu.

Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece,

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa,
tālrunis  67075871, prese@vugd.gov.lv

ZIŅO PII “ZĪLĪTE”
Kādā saulainā dienā “Zīlītes” bērnus apciemoja Pelīte Pīkstīte un Ru-

dens vīriņš. Kopīgi devāmies uz Rudens gadatirgu, kur Rudens vīriņš 
iepazīstināja Pelīti un iestādes bērnus ar rudens veltēm, gāja rotaļās un 
dziedāja dziesmas. Kopā ar skolotājām veidojām gleznas, radošos darbus 
no rudens veltēm. Kā tik visa tur nebija: kaķis ar ūsām un kuplu asti, 
Jumītis, zaķis un dažādi burkāniņi, lieli, mazi, resni, tievi, savijušies, pat 
vienā pelīte bija pacienājusies. Bet vajadzēja redzēt, to vajadzēja just! 
Smarža, krāsa, koši un rudenīgi. Septembra vidū piedalījāmies Olimpis-
kajā dienā, visi vingrojām zālē dažādus vingrojumus, vieglus un grūtus, 
pēc tam cienājāmies ar veselīgiem našķiem. 

Dita Valtere

 SPORTA NOTIKUMU PLĀNS
Oktobris 
2.10. – “101 km apkārt Vaiņodes novadam”.
5., 6.10 – U16 Latvijas čempionāts handbolā.
9.10. – “101 km apkārt Vaiņodes novadam”.
11.10. – Vaiņodes novada čempionāts ZOLĪTĒ, 1. posms.
16.10. – “101 km apkārt Vaiņodes novadam”.
19.10. – Vaiņodes čempionāts DURAKĀ/CŪKĀS, 1. posms.
20.10. – “Synottip” handbola virslīgas spēle, HK “Vaiņode” – “ASK/LSPA”.
23.10 – “101 km apkārt Vaiņodes novadam”.
30.10. – “101 km apkārt Vaiņodes novadam”.
Novembris
3.11. –  Vaiņodes novada čempionāts FLORBOLĀ, 3. posms.
6.11. – “101 km apkārt Vaiņodes novadam”.
10.11. – “Synottip” handbola virslīgas spēle, HK “Vaiņode” – “Celtnieks Rīga”.
15.11. – Vaiņodes novada čempionāts ZOLĪTĒ, 3. posms.
17.11. – “Synottip” handbola virslīgas spēle HK “Vaiņode” – “MSĢ/LAT2000”.
18.11. – “101 km apkārt Vaiņodes novadam” noslēgums.
24.11. – “Synottip” handbola virslīgas spēle HK “Vaiņode” – “Jūrmalas Sports”.
30.11. – Vaiņodes novada čempionāts DURAKĀ/CŪKĀS, 2. posms.
* Pasākumu plānam ir informatīvs raksturs, pasākuma datumi var mainīties, 
kā arī var tik izziņoti vēl neierakstīti pasākumi.

Lai veicinātu iedzīvotāju veselību un bagātinātu 
zināšanas onkoloģisko slimību profilaksē, 12. oktobrī 
no pulksten  11  līdz  15 Liepājā,  tirdzniecības namā 
“Kurzeme”,  norisināsies  slimību  profilaksei  veltīts 
pasākums “Krūšu veselības diena”. Tās laikā ikvie-
nam būs iespēja satikt veselības jomā praktizējošus 
speciālistus, uzklausīt viņu padomus un ieteikumus, 
smelties zināšanas izglītojošās lekcijās, kā arī pieda-
līties praktiskās uztura meistarklasēs.

Onkoloģijas medmāsa Solvita  Rubene  stāstīs par 
krūšu pašpārbaudes nepieciešamību un aicinās pasākuma 
apmeklētājus doties kopā uz krūšu pašpārbaudes pun-
ktu, kur dalīsies zināšanās par ikmēneša rituālu – krūšu 
pašpārbaudi, ko var veikt katra sieviete pati, un uzzināt, 
kādām izmaiņām jāpievērš pastiprināta uzmanība. Krūšu 
pašpārbaudes apmācība tiks veikta atsevišķā kabinetā.

Īpašā viešņa psihoterapeite Aina Poiša dalīsies ar 
ieteikumiem, kā emocionāli pārvarēt grūtības un pie-
ņemt realitāti par uzstādīto diagnozi, neiegrimstot bez-
cerībā, un kur rast resursus dzīves kvalitātes uzlaboša-
nai pat tad, ja tie ir ļoti ierobežoti. Savukārt vienmēr 
dzīvespriecīgā un pozitīvā krūts vēža pacientu atbalsta 
biedrības “VITA” vadītāja Irīna Januma dalīsies savā 
personīgajā un iedvesmojošā pieredzes stāstā.

Piejūras slimnīcas Onkoloģijas klīnikas galvenā 
māsa Rigonda Kalna, kura ikdienā strādā ar onkoloģi-
jas pacientiem, savā lekcijā runās par viņu ikdienas dzī-
ves kvalitāti un fiziskā diskomforta aspektiem.

Ikviens ir aicināts uz uztura speciālistes Alises 
Kindzules lekciju “Veselīga uztura nozīme slimību 
profilaksē”, kurā speciāliste ieteiks, kā ēst veselīgāk un 

garšīgāk. Visas dienas garumā būs iespēja piedalīties arī 
vairākās praktiskās uztura meistarklasēs un apgūt ve-
selīgas un gardas uzkodu receptes. Meistarklases vadīs 
uztura speciālistes Alise Kindzule un Agrita Spēlmane.

Geštaltterapeite Elīna  Zelčāne savā lekcijā vēstīs 
par stresa ietekmi uz mūsu emocionālo un fizisko paš-
sajūtu, sniedzot praktiskus padomus stresa mazināšanai 
ikdienā.

Visas dienas garumā par īpašu noskaņu rūpēsies 
talantīgā džeza dziedātāja Katrīna Kabiņecka, kā arī 
pasākuma laikā darbosies “Laimes rats” ar pārsteiguma 
balvām ikvienam.

Ārpusē pie tirdzniecības nama “Kurzeme” no pulk-
sten 10 līdz 17 ar Nacionālā veselības dienesta uzaici-
nājuma vēstuli, ģimenes ārsta vai cita speciālista nosū-
tījumu būs iespēja bez maksas veikt augstvērtīgu krūšu 
dziedzeru mamogrāfijas izmeklējumu MFD mobilajā 
mamogrāfā.

Vietu skaits lekcijās, meistarklasēs un uz mamogrā-
fijas izmeklējumu ir ierobežots, tāpēc lūgums iepriekš 
pieteikties, zvanot vai sūtot īsziņu uz tālruni: 26118444. 
Lūgums norādīt vārdu, uzvārdu un interesējošo lekciju 
vai uztura meistarklasi.

Pasākums tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda pro-
jekta Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Lai-
mīgs” ietvaros. Informatīvais atbalstītājs: “Kurzemes 
radio”.

Papildu informācija: 
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, 

veselības un sabiedrības līdzdalības daļa, tālrunis: 
63404747, e-pasts: veseliba@liepaja.lv.

Iedzīvotāji aicināti uz slimību profilaksei 
veltītu pasākumu “Krūšu veselības diena”

SPORTS

Eiropas sporta nedēļa
No  23.  līdz  30.  septembrim  visā  Latvijā  norisi-

nājās “Eiropas sporta nedēļa 2019”. Šis bija piektais 
gads Eiropas sporta nedēļai, bet pie mums Vaiņodes 
novadā otrais gads pēc kārtas. 

Vaiņodes novadā Eiropas sporta nedēļa sākās ar 
tenisa vakaru daudzfunkcionālajā laukumā. Atsaucība 
tieši no skolēniem bija diezgan liela. Pēc šī vakara viņi 
katru dienu turpināja doties uz daudzfunkcionālo lauku-
mu, lai spēlētu tenisu. 

Nākamais pasākums, kas notika arī Eiropas sporta 
nedēļas laikā, bija skrējiens “101 km apkārt Vaiņodes 
novadam”. Ātrāko laiku šajā posmā uzrādīja Artūrs 
Bauze – 0:45:42. 

Sestdienā, 28. septembrī, bija visplašākā Eiropas 
sporta nedēļas programma Vaiņodes novadā. Norisinājās 
4 pasākumi. Diena iesākās ar draugu grupas “Pēdu deldē-
tāji” veidoto pārgājienu, pēc tam starts tika dots tūrisma 

rallijam, kurā piedalījās 16 ekipāžas. Plkst. 12.00 Vaiņo-
des vidusskolas sporta zālē tika dots starts U18 Latvijas 
jaunatnes čempionātam handbolā zēniem, kurā Vaiņodes 
komanda tikās ar Dobeles Sporta skolas komandu. Diem-
žēl tika piedzīvots zaudējums ar 1 punkta starpību. Bet 
plkst. 21.00 tika dota iespēja mazliet izaicinošākam pasā-
kumam “Nakts peldējums 2019”. Peldētāju bija 3 – sko-
lotāja Dace Čivžele, Andis Silnieks un Alvis Rupeiks. Bet 
to visu noskatīties ieradās 20 skatītāju. 

Visbeidzot nedēļas pēdējā dienā notika “Synottip” 
handbola virslīgas spēle HK “Vaiņode” – HK “Ogre”. 
Diemžēl arī lielajai handbola komandai spēle sākumā 
nevedās, bet otrā puslaika otrajā daļā komanda saņēmās, 
no mīnus 11 pārsvaru līdz spēles beigām sadeldējot līdz 
mīnuss 2. HK “Vaiņode” nākamās spēles 5. oktobrī Lu-
dzā pret Ludzas “Latgols” un 6. oktobrī Jūrmalā pret 
“Jūrmalas Sportu”. 

Ainārs Pāvils, 
Vaiņodes novada sporta metodiķis 


