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NOVEMBRISNovada Vēstis

Skrējienā “101 km ap-
kārt Vaiņodes novadam” par 
godu Latvijas 101. dzimšanas 
dienai oktobrī notika pieci 
posmi, kopumā skrējēji ir aiz-
vadījuši jau astoņus posmus. 
6. un 18. novembrī tiks veikti 
pēdējie divi posmi. 

Oktobrī skrējienos (no 4. 
līdz 8. posmam) vismaz vienu 
posmu veikuši 30 dalībnie-
ki, kā nu kurš, cits skrienot, 
cits nūjojot, ejot vai braucot 
ar velosipēdu. No šiem 30 
dalībniekiem 14 bija daiļā 
dzimuma pārstāves, bet 16 vī-
rieši. No visiem dalībniekiem 
septiņi bija riteņbraucēji, divi 
nūjotāji un 21 skrējējs. 

Visus astoņus posmus aiz-
vadījuši 11 dalībnieki, no ku-
riem seši ir vīriešu dzimuma 
pārstāvji un piecas dāmas.  

Kā jau iepriekš minēts, 
9. posms notiks 6. novembrī, 
nelabvēlīgu laikapstākļu ga-
dījumā tas var tikt pārcelts. 

10. posms norisināsies 18. no-
vembrī, plkst. 12 tiekoties pie 
senlietu krātuves. 10. posms 
notiks, neskatoties uz laika 
apstākļiem, pēc tam dalībnie-
ki tiks cienāti ar siltu zupu un 
tēju. Kā arī aktīvākie tiks ap-
balvoti ar piemiņas medaļām 
un balviņām. Pēc skrējiena arī 
kopīgi atskatīsimies uz skrē-

jiena gaitu, paveikto. 
Ja esat nolēmuši distancē 

nedoties, esat laipni aicināti 
sagaidīt dalībniekus finišā un 
kopīgi pēc tam atskatīties uz vi-
siem 10 paveiktajiem posmiem. 

Ainārs Pāvils, 
Vaiņodes novada 
sporta metodiķis

Veikti astoņi posmi skrējienā  
“101 km apkārt Vaiņodes novadam”
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SPORTA AKTUALITĀTES

DOMES ZIŅAS
30. septembrī Vaiņodes 
novada domes ārkārtas 
sēdē, protokols Nr.14, 
nolemtais 

1. Piešķirt papildu finansējumu 
no 1.09.2019. līdz 31.12.2019. no 
Vaiņodes novada pašvaldības bu-
džeta šādām PII “Zīlīte” pedagogu 
amata vienībām: skolotājs logo-
pēds, 0,445 slodze, amatalga 333,75 
EUR/mēn.; sporta skolotājs, 0,150 
likmes, amatalga 112,50 EUR/
mēn.; mūzikas skolotājs – 0,409 
likmes, amatalga 306,75 EUR/mēn. 
Apstiprināt PII “Zīlīte” pedagogu 
tarifikāciju no pašvaldības finansē-
juma no 1.09.2019. līdz 31.12.2019.  

2. Apstiprināt no 1.09.2019 līdz 
31.12.2019. no Vaiņodes novada 
pašvaldības budžeta Vaiņodes vi-
dusskolas vispārējās pamatizglītī-
bas un vispārējās vidējās izglītības 
pedagogu tarifikāciju: sociālais pe-
dagogs, 1 likme, 780,00 EUR/mēn., 
vispārējās vidējās izglītības sko-
lotājs (palīgskolotājs ķīmijā), 0,35 
likme, 273,00 EUR/mēn. Apstipri-
nāt  Vaiņodes vidusskolas direktora 
amata algas likmi 1240,00 EUR.

3. Apstiprināt Vaiņodes Mūzi-
kas skolas tarifikāciju ar 0,6 peda-
goģisko likmi, 450 EUR/mēn. (četri 
simti piecdesmit eiro un 00 centi) 
no Vaiņodes novada pašvaldības bu-
džeta no 1.09.2019 līdz 31.12.2019.  

4. Apstiprināt Gunitu Riežnieci 

Vaiņodes novada Mūzikas skolas 
direktora amatā ar 2019. gada 1. ok-
tobri. Uzdot Vaiņodes novada paš-
valdības izpilddirektoram slēgt dar-
ba līgumu. Noteikt: amata slodzi 0,8; 
amatalgu 760,00 eiro mēnesī pirms 
nodokļu nomaksas; pārbaudes laiku 
uz 3 (trīs) mēnešiem. Ar 30.09.2019. 
atbrīvot Mirandu Ulberti no Vaiņo-
des Mūzikas skolas direktora amata 
pienākumu pildīšanas.

5. Atcelt 24.09.2019. Vaiņodes 
novada domes sēdes lēmumu, pro-
tokols Nr. 13, 13. punktu “Par finan-
sējumu Vaiņodes novada pedagogu 
pasākumam Skolotāju dienā”. 

29. oktobrī Vaiņodes 
novada domes sēdē, 
protokols  
Nr. 15, nolemtais

1. Pagarināt  zemes nomas līgu-
mu ar personu.

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar 
personu.

3. Slēgt īres līgumus ar 2 
personām.

4. Uzsākt nekustamā īpašuma 
Taisnā iela 1, ar kad. apz. 6492 006 
0498, 1,1300  ha platībā, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsa-
vināšanas procedūru.

5. Noteikt, ka Vaiņodes novada 
pašvaldībai piederošais dzīvokļa 
īpašums Raiņa iela 7–2 ar kadastra 
apz. 6492 006 0677 001 002, ir kop-
īpašuma 73/1000 domājamā daļa no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
ar kad. apz. 6492 006 0677 001, 

zemes ar kad. apz. 6492 006 0677, 
palīgceltnēm 6492 006 0677 002 un 
6492 006 0677 003 (šķūnis),  Raiņa 
iela 7–2, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. Atzīt, ka pašvaldību 
funkciju pildīšanai nav nepiecie-
šams nekustamais īpašums Raiņa 
iela 7–2, kad. apz. 6492 006 0677 
001 002 ar kopējo platību 33,10 
kvm. Uzsākt nekustamā īpašuma 
Raiņa iela 7–2, kad. apz. 6492 006 
0677 001 002, kas atrodas Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsa-
vināšanas procedūru.

6. Atsavināt  personai, dzīvokļa 
īpašumu Kalnu iela 2–15, kadas-
tra Nr. 6454 900 0046, kas atrodas 
Vībiņos, Embūtes pag., Vaiņodes 
nov., trīsistabu dzīvoklis ar kopējo 
platību 70,6 kvm, un pie dzīvok-
ļa īpašuma piederošām 669/9216 
kopīpašuma domājamām daļām 
no būves ar kadastra apzīmējumu 
6454 004 0001 001, un no zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 
6454 004 0001 par 1903,10 EUR 
(viens tūkstotis deviņi simti trīs 
eiro un 10 centi).

7. Apstiprināt nekustamā īpašuma 
sadalīšanu un sadalīšanas projektu.

8. Izbeigt dzīvojamo telpu īres 
līgumus ar 2 personām.

9. Izdarīt grozījumus Vaiņodes 
novada pašvaldības 30.04.2019. 
saistošajos noteikumos Nr.4 “Vai-
ņodes novada pašvaldības pamatbu-
džeta un speciālo līdzekļu budžeta 
plāns 2019. gadam”. Izdot Vaiņodes 
novada pašvaldības saistošos notei-
kumus Nr.5 “Grozījumi 2019. gada 

30. aprīļa Vaiņodes novada pašval-
dības saistošajos noteikumos Nr. 
4 “Vaiņodes novada pašvaldības 
pamatbudžeta un speciālo līdzekļu 
budžeta plāns 2019.gadam””. 

10. Apmaksāt personas uztu-
rēšanās pakalpojuma maksu SIA 
“Pansionāts Rokaiži” par summu 
444,25 EUR (četri simti četrdesmit 
četri eiro un 25 centi) mēnesī, sākot 
ar 1.01.2020.

11. Apstiprināt ar 1.11.2019. 
izmaiņas Vaiņodes novada pašval-
dības amatu sarakstā un darba algās.

12. Projekta pieteikuma “Vai-
ņodes novada lauku ceļu infra-
struktūras pārbūve” atklātam 
projektu iesniegumu konkursam 
Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam, pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” ietvaros 
projekta apstiprināšanas gadījumā 
ņemt aizņēmumu no Valsts kases 
141 000,00 EUR apmērā. 

13. Atzīt 2019. gada 18. jūnija 
kustamās mantas izsoli par nenoti-
kušu. Apstiprināt Vaiņodes novada 
pašvaldībai piederošās kustamās 
mantas izsoles noteikumu projektu. 
Pārdot izsolē ar augšupejošu soli 
Vaiņodes novada pašvaldībai pie-
derošo kustamo mantu:  traktoru 
K-701, reģ.Nr.T6016LF, izlaiduma 
gads 1989. Noteikt izsoles sākum-
cenu traktoram K-701 – 2000,00 
EUR (divi tūkstoši eiro un 00 centi) 
plus pievienotās vērtības nodoklis 
420,00 EUR, kopā 2420,00 EUR 
(divi tūkstoši četri simti divdesmit 

eiro un 00 centi). Dalības maksa par 
piedalīšanos izsolē ir 20,00 EUR  
(divdesmit eiro 00 centi). Noteikt 
izsoles soli – 20,00 EUR (divdesmit 
eiro un 00 centi). Noteikt nodroši-
nājuma naudu 10% apmērā no izso-
lāmās kustamās mantas sākumcenas 
– 200,00 eiro, summai pievienojams 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 
21% – 42,00 eiro, kopā 242,00 eiro. 
Punktā 12.5. un 12.7. minētie mak-
sājumi veicami AS “SEB banka” 
– kods: UNLALV2X, konts: LV33 
UNLA 0012 0111 3065 0 vai AS 
“Swedbank”, kods: HABALV22, 
konts: LV28HABA 0551 0177 2752 
4 vai Vaiņodes novada domes kasē 
Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņo-
des pagastā, Vaiņodes novadā, LV-
3435, ar norēķinu karti. Izsole no-
tiek 2019. gada 19. novembrī plkst. 
11 Vaiņodes novada pašvaldības 
domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zālē.

14. Anulēt personai deklarēto 
dzīvesvietu.

15. Izdarīt 2018. gada 23. ok-
tobra Vaiņodes novada saistošajos 
noteikumos Nr.7 “Vaiņodes novada 
pašvaldības nolikums” šādus gro-
zījumus: svītrot nolikuma 9.6. pun-
ktu; papildināt nolikuma 9. punktu 
ar 9.14. punktu: “9.14. Vaiņodes 
tūrisma informācijas centrs”. Izdot 
Vaiņodes novada pašvaldības sais-
tošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi 
“2018. gada 23. oktobra Vaiņodes 
novada saistošajos noteikumos Nr.7 
“Vaiņodes novada pašvaldības noli-
kums””.

Aicinām Vaiņodes novada 
iedzīvotājus savlaicīgi norēķi-
nāties par komunālajiem pa-
kalpojumiem līdz katra mēneša 
20. datumam.

Maksājumus varat veikt:
1) Komunālās nodaļas biro-

jā – Brīvības ielā 17, Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
LV-3435.

Darba laiks: katru darba 
dienu no 8.30 līdz 17.00. Pus-
dienu pārtraukums no 12.30 līdz 
13.00. 

2) Vaiņodes novada domes 
kasē – Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, 

Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
LV-3435.

Darba laiks: katru darba 
dienu no 8.30 līdz 12.30 un no 
13.30 līdz 17.00.

3) Veicot bankas pārskaitīju-
mu uz Vaiņodes novada domes 
norādītajiem bankas kontiem 
(skatīt mājaslapā vainode.lv, sa-
daļā “Kontakti”).

4) Embūtes pagasta pār-
valdē – Uzvaras ielā 6, Vībiņi, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., 
LV-3436. 

Darba laiks: no 8.30 līdz 
17.00.

UZVAR ARTURS SPURIS
Sestdien, 19. oktobrī, tika dots 

starts pirmajam Vaiņodes novada čem-
pionātam kāršu spēlē “Cūkas” jeb “Du-
raks”. Salīdzinot ar pagājušā gada kau-
su izcīņu Embūtē, dalībnieku skaits bija 
ievērojami mazāks. Uz pirmo posmu 
ieradās 7 dalībnieki, no kuriem 2 bija 
dāmas. 

Pirmajā posmā par visiem pārāks iz-
rādījās Arturs Spuris, kurš četrās kārtās 
iekrāja 20 punktus (+21), aiz sevis atstā-
jot Alīti Eidimtu ar 18 punktiem (+20), 
bet trešo vietu ieņēma Oskars Pāvils ar 
14 punktiem (+10). Aiz labāko trijnieka 
ceturtajā vietā palika Kristers Plūme ar 
14 punktiem (–2). 

Čempionātā paredzēti 5 posmi. Nā-
kamais posms notiks 30. novembrī Vai-
ņodes kultūras nama 3. stāvā

VAIŅODES NOVADA 
PĀRSTĀVIS LATVIJAS 
KAUSA 16. POSMĀ

19. oktobrī Liepājā norisinājās 
16. posms Latvijas kausa izcīņā spiešanā 
guļus bez ekipējuma. Vaiņodes novadu 
pārstāvēja Andris Šulcs.

Andris startēja “senioru 3. grupā”, 
kas ir vecuma grupa 60+, un līdz 83 kg 
svara kategorijā. Andris pirmajā mēģinā-
jumā uzspieda 80 kg smagu svaru, otrajā 
mēģinājumā 85 kg, bet trešajā Andris 

centās izspiest 90 kg – diemžēl nesek-
mīgi. 

Neskatoties uz vienu neveiksmī-
gu mēģinājumu, Andris izcīnīja pirmo 
vietu līdz 83 kg, bet absolūtajā kop-
vērtējumā “seniori 3” izcīnīja 6. vietu. 
Apsveicam!

1. POSMĀ UZVAR 
DAINA TROIKA

11. oktobrī notika 1. posms Vaiņodes 
novada čempionātā zolītē, kurā piedalī-
jās 14 dalībnieki. Viņu vidū viena bija 
daiļā dzimuma pārstāve un, kā izrādījās, 
arī visveiksmīgākā zolmane. Pirmajā 
posmā uzvaras laurus plūca Daina Troi-
ka, kas ar 27 punktiem un +110 ieņēma 
pirmo vietu. 

Aiz Dainas otro vietu ar 23 punk-
tiem (+70) ieņēma Edgars Auders, 
aiz sevis trešajā vietā atstājot Aigaru 
Legzdiņu ar 19 punktiem (+31). Ce-
turto vietu ieņēma priekulnieks Doms 
Bumblausks ar 18 punktiem (+33), 
piektajā vietā ar 18 punktiem (+21) ie-
rindojās Artūrs Auders, bet labāko se-
šinieku ar 18 punktiem (+11) noslēdza 
Artūrs Bauze.

Vaiņodes novada čempionātā no-
tiks septiņi posmi, no kuriem 5 labākie 
iet kopvērtējumā. Otrais posms notiks 
29. novembrī plkst.18.30 Vaiņodes kul-
tūras nama 3. stāvā.

Ainārs Pāvils, 
Vaiņodes novada sporta metodiķis

Iegādājoties mājdzīvnieku – suni, kaķi vai 
citu, kuru mājās atļauts turēt saskaņā ar Latvijas 
normatīvajiem aktiem –, īpašnieks uzņemas 
rūpes un atbildību par to. Mājdzīvnieka īpašnieka 
pienākums ir arī parūpēties, lai dzīvnieks 
netraucētu apkārtējos. Tomēr nereti mēdz būt 
citādi, piemēram, kaimiņos dzīvojošais suns 
nemitīgi klaiņo, kož kājāmgājējiem, rej. Kā rīkoties 
šādās situācijās?

“Dzīvnieku aizsardzības 
likuma” 5. pants mājdzīvnieka īpašniekam 
par pienākumu nosaka rūpēties par labvēlīgu 
sabiedrības attieksmi pret viņa īpašumā esošo 
dzīvnieku un nodrošināt, lai tas netraucē 
cilvēkiem un citiem dzīvniekiem.

Gadījumos, kad mājdzīvnieks traucē 
apkārtējiem un dzīvnieka īpašnieks traucējumu 
nenovērš, mājdzīvnieka īpašnieku drīkst sodīt 
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 106. panta pirmo daļu. Mājdzīvnieka 
īpašniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu – fiziskajām personām no septiņiem līdz 
trīssimt piecdesmit eiro. Ja pārkāpums gada laikā 
izdarīts atkārtoti, fiziskām personām naudas sodu 
uzliek no piecpadsmit līdz septiņdesmit eiro.

Brīdinājums! Vaiņodes apkārtnē regulāri 
novērota privātpersonu suņu klaiņošana, 
aicinām iedzīvotājus ziņot, ja pamanāt 
klaiņošanu atkal un atkal. Rīkosimies, lai saimnieks 
saņemtu atbilstošu sodu.

Kā arī izsakām brīdinājumu Vaiņodē – 
“Sanatorijas 8” suņu saimniekam par šīs sētas 
suņu klaiņošanu apkārtnes teritorijā. Šī gada laikā 
ir fiksēti divi kājās iekošanas gadījumi. Suņi brīvi 
klīst pa teritoriju bez uzpurņa, kā arī kož kājās. 
Ja jautājums netiks risināts, sekos atbilstošas 
darbības.

Vaiņodes novada pašvaldība

SVARĪGI VISIEM SUŅU ĪPAŠNIEKIEM!

Komunālā nodaļa aicina
Aicinām Vaiņodes novada 

iedzīvotājus līdz katra mēneša 
30. datumam ziņot ūdens skai-
tītāju rādījumus par patērēto 
ūdens daudzumu savā māj-
saimniecībā. 

Ūdens skaitītāja rādījumu 
varat ziņot:

1) ierodoties Komunālās 
nodaļas birojā – Brīvības ielā 
17, Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., LV-3435;

2) zvanot pa tālruni 
63464974;

3) nosūtot pa e-pastu –  
komunala.nodala@vainode.lv.
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APSTIPRINĀTS:
ar 2019. gada 29. oktobra

Vaiņodes novada domes sēdes
lēmumu (protokols Nr.15, 8.p.).

Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5
“Grozījumi 2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4

 “Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2019. gadam””
       
Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada domes 30.04.2019. saistošajos noteikumos Nr.4 un izteikt to šādā redakcijā:

Vaiņodes novada domes
PAMATBUDŽETA PLĀNS 2019. gadam

Grozījumi Nr.1
Klasif.
kods 

 Vaiņodes 
novada 
dome   

Vaiņodes 
internāt-

pamatskola

Konso-
lidācija

Konso-
lidētais 
plāns

 IEŅĒMUMI PLĀNS (EUR)
1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1080476   1080476
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 188703   188703
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas 2611   2611
10.0.0.0. Naudas sodi 20   20
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 7145   7145
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas
124888   124888

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1662415   1662415
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 14147 204605 -204605 14147
21.0.0.0. Maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi 423009 2955 -640 425324
 KOPĀ 3503414 207560 -205245 3505729
 IZDEVUMI pēc funkcionālajām kategorijām PLĀNS (EUR)
01.100. Vispārējie valdības dienesti 458240   458240
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība 40144   40144
04.000. Ekonomiskā darbība 273977   273977
06.000. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 620814  -240 620574
08.000. Atpūta, kultūra, sports 148878   148878
09.000. Izglītība 1465478 208515 -204605 1469388
10.000. Sociālā aizsardzība 455732  -400 455332
 KOPĀ 3463263 208515 -205245 3466533
 IZDEVUMI pēc ekonomiskajām kategorijām PLĀNS (EUR)
1100 Atalgojums 1606846 140272 -240 1746878
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas
566166 29692  595858

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 
braucieni

31059 0  31059

2200 Pakalpojumi 415479 25068  440547
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, inventārs 386586 13403  399989
2500 Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 31940 80  32020
3000 Subsīdijas un dotācijas 3937   3937
4000 Procentu izdevumi 0   0
5000 Pamatkapitāla veidošana 92754 0  92754
6000 Sociālie pabalsti 90620  -400 90220
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti 236376  -204605 31771
9000 Kapitālo izdevumu transferti 1500   1500
 KOPĀ 3463263 208515 -205245 3466533
 FINANSĒŠANA     
 Naudas līdzekļi perioda sākumā 208191 1355  209546
 Naudas līdzekļi perioda beigās 176331 400  176731
 Aizņēmumi saņemti 133266   133266
 Aizņēmumu atmaksa 205277   205277

           Vaiņodes novada domes konsolidētais
SPECIĀLO LĪDZEKĻU BUDŽETA PLĀNS 2019.gadam

Grozījumi Nr.1
Klasif. kods IEŅĒMUMI PLĀNS (EUR)
5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 20620
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 0
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 107719
19.1.0.0. Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta veidiem 4950
 KOPĀ 133289
Klasif. kods IZDEVUMI pēc funkcionālajām kategorijām PLĀNS (EUR)
04.000. Ekonomiskā darbība 103950
05.000. Vides aizsardzība 25800
 KOPĀ 129750
Klasif.kods IZDEVUMI pēc ekonomiskajām kategorijām PLĀNS (EUR)
2200 Pakalpojumi 86400
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, inventārs 26300
2500 Nodokļu maksājumi 6100
5000 Pamatkapitāla veidošana 10950
 KOPĀ 129750

FINANSĒŠANA  
Naudas līdzekļi perioda sākumā 128258
Naudas līdzekļi perioda beigās 114553
Aizņēmumi saņemti 0
Aizņēmumu atmaksa 17244

Vaiņodes novada pašvaldības
Autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas                                         

Indikatīvais plāns
Klasif. 
kods

Izdevumi pēc ekonomiskajām 
kategorijām

2019. 
gads

2020. 
gads

2021. 
gads

Kopā ( 1000+2000+3000) 121 194 107719 107719
1000 Atlīdzība 0 0 0
2000 Preces un pakalpojumi 96 000 97719 107719
5000 Pamatkapitāla veidošana 25 194 10000 0

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
pie Vaiņodes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Grozījumi 2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4
 “Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta 
plāns 2019. gadam””

IEŅĒMUMI 
Vaiņodes novada domes PAMATBUDŽETA ieņēmumus 3 449 211 EUR apmērā veido 
l nodokļu ieņēmumi – 35,6 % no ieņēmumu kopējā apjoma – ienākuma 
nodokļi, tas ir, iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 069 114 EUR un īpašuma nodokļi 
159 895 EUR; 
l nenodokļu ieņēmumi – 4,9 % – ieņēmumi no uzņēmējdarbības 1 541 EUR 
valsts (pašvaldības) nodevas 1 803 EUR, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 
pārdošanas 157 198 EUR, pārējie nenodokļu ieņēmumi 7 514 EUR;
l transfertu ieņēmumi – 47,20 % – lielāko daļu veido no valsts budžeta 
saņemtās mērķdotācijas izglītības funkciju nodrošināšanai (12 mēnešiem) – 
un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kopā valsts transferti 
1 587 529 EUR un neliela daļa no pašvaldību budžetiem savstarpējo norēķinu 
kārtībā saņemtie maksājumi par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 
16 502 EUR un no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un 
budžeta nefinansēto iestāžu transferti 6 769 EUR;
l ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 12,3 % – 421 346 EUR veido ieņēmumi 
no ēdināšanas pakalpojuma izglītības iestādēs un sociālā atbalsta iestādē, 
ieņēmumi no īres un komunālajiem pakalpojumiem, klientu uzturēšanās sociālā 
atbalsta centrā “Vaiņode”, siltumenerģijas piegāde komersantiem un citi 
ieņēmumi par pārējiem pakalpojumiem.
SPECIĀLĀ BUDŽETA ieņēmumi 133 289 EUR sastāv no 
l nodokļu ieņēmumiem – 15,5% – tie ir dabas resursu nodokļa ieņēmumi par 
dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu 20 620 EUR;
l transfertu ieņēmumiem – 84,5% – mērķdotācija no valsts budžeta autoceļu 
uzturēšanai 107 719 EUR un pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 
pašvaldības budžeta veidiem 4 950 EUR.

IZDEVUMI
Vaiņodes novada domes PAMATBUDŽETA līdzekļu apjoms plānots ar likumu 
noteikto pašvaldības funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. 
Izdevumu segšana notiek no pašvaldības pamatbudžetā plānotiem 
ieņēmumiem 3 429 211 EUR un  naudas līdzekļu un noguldījumu atlikuma 
uz 2019. gada 1. janvāri – 176 331 EUR. 2019. gadā izdevumiem paredzēti 
3 407 737 EUR, tai skaitā, 87 723 EUR aizņēmumu atmaksai, un plānots arī 
līdzekļu atlikums uz pārskata perioda (gada) beigām 197 805 EUR. Izdevumi 
plānoti sadalījumā pa funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām atbilstoši 
normatīvajiem aktiem.
2019. gadā plānots īstenot šādus Eiropas Savienības politiku instrumentu 
finansētus projektus –
l ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” – 
Vaiņodes vidusskolā;
l ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – 
Vaiņodes vidusskolā;
l ERASMUS+ projekts “Learning English, Learning Through English” – Vaiņodes 
vidusskolā;
l ERASMUS+ projekts “Creative Learners, Tomorrow’s Entrepreneurs” – 
Vaiņodes vidusskolā;
l ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – 
Vaiņodes vidusskolā;
l ELFLA projekts “Vaiņodes novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”;
Vislielākie izdevumi plānoti šādu funkciju veikšanai – 
l izglītībai – vidusskolai, mūzikas skolai un pirmsskolas izglītības iestādei – 36,6 %  
jeb 1 251 522 EUR apmērā no kopapjoma,
l pašvaldības teritoriju un mājokļu uzturēšanai – Embūtes un Vaiņodes pagastu 
komunālajām saimniecībām, pašvaldības teritoriju labiekārtošanai – 18,8 % jeb 
641 595 EUR,
l vispārējiem dienestiem, tai skaitā pašvaldības domes ēkas Vaiņodē un 
Embūtes pagasta pārvaldes uzturēšanas izdevumiem, valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai  – 13 % jeb 443 263 EUR,
l sociālajai aizsardzībai – Sociālā dienesta un Sociālā atbalsta centra uzturēšanai, 
kā arī sociālās palīdzības pabalstu izmaksām – 15,2 %  jeb 516 569 EUR. 
Ievērojami mazāk plānots izlietot atpūtai, kultūrai, sportam (divām bibliotēkām un 
kultūras namiem) – 5 % jeb 172 056 EUR, ekonomiskai darbībai – 7,8 % jeb 264 732 
EUR un sabiedriskai kārtībai, drošībai (depo, bāriņtiesai) – 1 % jeb 30 277 EUR.  
Aizņēmumu atmaksa – 2,6 % jeb 87 723 EUR. Pašvaldībai ir kredītsaistības par 
5 aizņēmumiem 790 476  EUR apmērā. 2019. gadā jāatmaksā divu ilgtermiņa 
aizņēmumu īstermiņu daļas, 2012. gadā ņemtam aizņēmumam Eiropas 
Savienības KPFI projekta īstenošanai 62 236 EUR un 25 487 EUR 2013. gadā 
ņemtam aizņēmumam ES KF projekta realizācijai. 
Pēc ekonomiskām kategorijām izdevumi PAMATBUDŽETĀ plānoti: 
l atlīdzībai – 62,4 % jeb 2 125 840 EUR;
l precēm un pakalpojumiem – 26,3 % jeb 894 704 EUR;
l nodokļiem (PVN, valsts nodevas) – 1,0 % jeb 32 720 EUR;
l subsīdijām, dotācijām – 0,3 % jeb 11 730 EUR;
l pamatkapitāla veidošanai – 2,5 % jeb 85 324 EUR;
l sociāliem pabalstiem – 3,6 % jeb 124 055 EUR;
l pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti – 1,3 % jeb 45 641 EUR, 
l aizņēmumu atmaksa – 2,6 % jeb 87 723 EUR.
SPECIĀLĀ BUDŽETA izdevumi 2019. gadā plānoti 146 994 EUR apmērā, tai skaitā  
l no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem – 25 800 EUR – pasākumiem vides 
aizsardzībai un uzlabošanai, atjaunošanai, aizsardzībai un monitoringam;
l no valsts mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai – 103 950 EUR pašvaldības 
ceļu un ielu uzturēšanas darbu veikšanai un 17 244 EUR divu ielu rekonstrukcijai 
ņemto ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļas atmaksai.
Pēc ekonomiskām kategorijām izdevumi SPECIĀLĀ BUDŽETĀ plānoti:
l precēm un pakalpojumiem – 76,7 % jeb 112 700 EUR;
l nodokļiem (DRN) – 4,1 % jeb 6 100 EUR;
l pamatkapitāla veidošanai – 7,4 % jeb 10 950 EUR;
l aizņēmumu atmaksa (ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa) – 11,8 % jeb 17 
244 EUR(aizņēmumi ņemti divu novada autoceļu rekonstrukcijai 2016. gadā).

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons



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.

Labo darbu nedēļa “Zīlītē”

1. novembrī publiski apmeklētāju vajadzībām nodo-
ta Vaiņodes un Priekules novadu kopējā tūrisma mājas-
lapa www.leismalite.lv. 

Pie “Leišmalītes” nonācām gluži dabīgi, jo gan Vai-
ņodes, gan Priekules novadi aprakstīti Imanta Ziedoņa 
“Leišmalītē”, kā arī pavisam svaigā atmiņā ir palikuši 
fonda “1836” rīkotie gājieni cauri abiem novadiem, un 
tik tiešām esam Lietuvas pierobeža, tāpēc “Leišmalīte” 
ir tik ļoti pašsaprotama izvēle. 

Mājaslapas mērķis ir uzlabot aktuālās informācijas 
apriti virtuālajā telpā. Izveidota ir mūsdienīga un sapro-
tama mājaslapa, kuru ikviens interesents var apmeklēt 
no datora vai savas viedierīces. Mājaslapā būs pieejama 
informācija par visiem novados pieejamiem tūrisma ob-
jektiem, novadu tūrisma uzņēmēju piedāvājumiem. Mā-

jaslapa ir aktīva, taču līdz pat nākamās tūrisma sezonas 
sākumam to papildinās ar maršrutiem, objektiem, atpūtas 
iespējām, kartēm u.tml. Tāpēc arī tad, ja pamanāt kļūdu 
vai jums ir kādi ieteikumi, priecāšos, ja padalīsieties. Ir 
ieguldīts liels darbs, lai nonāktu pie šādas mājaslapas 
koncepcijas, un tikpat liels darbs vēl ir priekšā, lai lapu 
apsaimniekotu, taču tas tiek darīts Vaiņodes un Priekules 
novadu atpazīstamības veicināšanai, novadu uzņēmēju 
integrēšanai tūrisma apritē. Tādēļ jau atkal aicinu novad-
niekus – ja uzskatāt, ka jums ir ko piedāvāt, droši, nekaut-
rējieties, palīdzēsim jums ar padomiem, publicitāti un 
pieredzi. Ar jautājumiem vērsties – turisms@vainode.lv.

Kopā mums izdosies!
I. Strēle, 

Vaiņodes novada tūrisma speciāliste

NOVEMBRA PASĀKUMI
5. novembrī Pērlīšu kroņu darināšana kopā ar meistari Eviju 

Apermani. 18.00 Vaiņodes k/n (dalības maksa 6 eiro, 
par materiāliem).

6. novembrī Liliputu cirks. 18.00 Vaiņodes k/n. Ieejas maksa 5 eiro.
6. novembrī “101 km apkārt Vaiņodes novadam” 8. posms. 

Pulcēšanās pie senlietu krātuves plkst. 17.00.
9. novembrī Vaiņodes novada čempionāts florbolā, 3. posms.
11. novembrī Lāpu gājiens.
15. novembrī Valsts svētku pasākums un grupas “Baltie lāči” 

koncerts. Sākums plkst. 18.00 Vaiņodes k/n.
16. novembrī Atraktīva un izzinoša komandu spēle “Es mīlu tevi, 

Vaiņodes novad!” Sākums plkst. 17.00 Vaiņodes k/n.
17. novembrī Synottip handbola virslīgas spēle HK “Vaiņode” – “MSĢ/

LAT2000”. Sākums plkst. 13.00 Vaiņodes sporta hallē.
18. novembrī “101 km apkārt Vaiņodes novadam” noslēguma (10.) 

posms un skrējēju godināšana. Sākums plkst. 12.00 pie 
senlietu krātuves.

24. novembrī Synottip handbola virslīgas spēle HK “Vaiņode” – 
“Jūrmalas sports”. Sākums plkst. 13.00,Vaiņodes 
sporta hallē.

29. novembrī Vaiņodes novada čempionāts zolītē, 2.posms
30. novembrī Vaiņodes novada čempionāts “Durakā/Cūkās”,  

2. posms.
Pirmdienās, otrdienās – Vaiņodes k/n darbojas popgrupa “Ūbelītes”.
Trešdienās – Vaiņodes k/n deju nodarbības (plkst. 20.00).
Ceturtdienās – Vaiņodes k/n darbojas amatierteātris “Kuratieši”.
Pirmdienās – Vaiņodes k/n sieviešu koris.

Ir Tava diena, SKOLOTĀJ!
Kā katru gadu, oktobra pirmās nedēļas nogalē mūsu 

skolās atzīmējam Skolotāju dienu, kad pat paši nerātnākie 
bērni pieklust, uz skolu ceļo pēdējās rudens puķes un ir 
svētku pārsteigums skolotājiem.

Šogad svētku dienu divpadsmitie bija sagatavojuši 
citādu – skolotāji tika uzaicināti sporta halles tribīnēs, kur 

skolēni, tērpušies svētku drēbēs, tos sagaidīja ar ovācijām 
un ilgiem aplausiem.

Koncerts bija īss, bet no sirds – tie bija pateicības 
vārdi un visu skolēnu kopīgā deja sporta hallē 12. klases 
režijā.

Paldies par svētku torti, par sagatavoto jau sen pie-
mirsto bilžu fotomontāžu un tik ļoti pozitīvajām emoci-
jām, skatoties dejotājus.

Ziņo Vaiņodes Mūzikas skola
l Lai atskan, lai sabirst notis kā sapņi, ar gaismu, ar zelta puskrēsliņu, 

lai ļaužu sirdis šurpu tiecas pār raizēm, pār likstām uz bezgalību…
Vaiņodes Mūzikas skolas vijoles spēles 1. klases audzēkne Enija Krūza un 

skolotāja Dace Bērzniece 16. oktobrī piedalījās Grobiņas Mūzikas un mākslas 
skolas rīkotajā “Labās prakses” pasākumā “Vijoles spēles etīžu pēcpusdiena”. 
Koncertā piedalījās Grobiņas, Nīcas, Liepājas, Priekules, Vaiņodes un Pāvilostas 
mūzikas skolu jaunie vijolnieki, kuri atskaņoja etīdes un iesaistījās pārrunās par 
etīdes nozīmi jaunā mākslinieka izaugsmē. Pēc koncerta audzēkņiem bija noor-
ganizētas radošās darbnīcas, kurās izveidoja skaistus atstarotājus nošu un vijoles 
atslēgas veidolā. Savukārt pedagogi savā starpā dalījās labās prakses sarunās par 
kopīgām pedagoģiskām aktualitātēm skolās un jauno vijolnieku izglītošanu. Visi 
koncerta dalībnieki un pedagogi saņēma Pateicības rakstus par piedalīšanos.

l 18. oktobrī Ventspilī koncertzālē “Latvija” notika V Latvijas Mūzikas sko-
lu kora klašu solo, duetu un trio ansambļu konkurss “Jūras Zvaigzne”, kurš veltīts 
operdziedātājai Alīdai Vānei. Konkursu organizēja profesionālās izglītības kom-
petences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola” sadarbībā ar A. Vānes atbalsta 
fondu, un tajā varēja piedalīties visi Latvijas mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 
7 līdz 16 gadiem. No Vaiņodes Mūzikas skolas piedalījās 5. kora klases duets – 
Elīna Kroņkalna un Daniela Snip  (ped. Gunita Riežniece, koncertmeistare Selga 
Puķīte), kā arī 6. kora klases audzēkne Silga Barakauska (ped. Baiba Leite, kon-
certmeistare Selga Puķīte). Dziedātājas un skolotājas saņēma Pateicības rakstus 
par piedalīšanos.

Paldies Vaiņodes novada domei par finansiālu atbalstu, audzēkņiem un pe-
dagogiem – par piedalīšanos pasākumos un skaisto muzicēšanu, kā arī vecākiem 
par atbalstu!

Ar cieņu
Mūzikas skolas direktore Gunita Riežniece

PII “Zīlīte” bērni piedalījās 
“Labo darbu nedēļā”, kurā tika 
vākti gan ziedojumi dzīvnieku 
patversmei, gan vārīts ievārī-
jums, gan vākti āboli. 

“Spārīšu” grupiņa devās eks-
kursijā uz dzīvnieku patversmi 
“Mežavairogi” Ķekavā. Viņiem tā 
bija pirmā garā ekskursija, kuru viņi 
lieliski izbaudīja. Patversmē bēr-
niem bija iespēja apskatīt dzīvnie-
kus, viņu dzīves apstākļus.

“Mārīšu”, “Bitīšu” grupiņas arī 
vāca ziedojumus dzīvnieku patvers-
mēm. “Bitītes” ziedojumus iedeva 
līdzi “Spārītēm” uz “Mežavairo-
giem”, bet “Mārīšu” grupa savus 

ziedojumus nogādāja Liepājas pil-
sētas pašvaldības dzīvnieku pat-
versmē “Lauvas sirds”. 

“Skudriņu” grupa palīdzēja 
Vaiņodes vidusskolai savākt ābolus 
Sociālā atbalsta centra senioriem. 
Kopā ar vecākiem tika savākts 371 
kg ābolu. “Skudriņu” grupa saka 
lielu paldies Aldai Prūsei un Inesei 
Muižarājai par iespēju lasīt ābolus.

“Taurenīši” vārīja ābolu ievārī-
jumu, kurus nogādāja Sociālā atbal-
sta centra senioriem. 

Liels paldies vecākiem, vecve-
cākiem par ieguldījumu “Labo dar-
bu nedēļā”!

Dita Valtere

VAIŅODES VIDUSSKOLĀ

Fotokonkursam iesūtītās fotogrāfijas 
pieejamas balsošanai

No 1. līdz 18. oktobrim norisinājās novada pašvaldī-
bas organizētais fotokonkurss “Šis ir mans Vaiņodes no-
vads”, jau trešo reizi aicinot iedzīvotājus iesūtīt fotogrā-
fijas ar dabas skatiem, dažādām novada apskates vietām 
dažādu gadalaiku noskaņās. Konkursā piedalījās septiņ-
padsmit dalībnieki, kopumā iesūtot 125 fotogrāfijas.

Tās tiks nodotas balsošanai vietnē facebook.com 
Vaiņodes novada domes kontā, kur ikviens novada iedzī-
votājs vai viesis ar “patīk” pogu varēs nobalsot par sev 
tīkamākajām fotogrāfijām. 

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 12. novembrim 
pašvaldības mājaslapā www.vainode.lv, kā arī pašvaldī-
bas facebook.com kontā. 

Labākie fotogrāfiju autori tiks pie piemiņas balvām, 
savukārt fotogrāfijas, par kurām visvairāk balsots, tiks ie-
kļautas novada kalendārā, tūrisma bukletos, novada pre-
zentācijas materiālos.

Paldies autoriem par skaistajām fotogrāfijām un at-
saucību, piedaloties konkursā, un veiksmi balsošanā!

Aicinājums atsaukties tūrisma uzņēmējiem
Ja varat tūristiem un ne tikai tūristiem, bet arī vie-

tējiem iedzīvotājiem piedāvāt savus pakalpojumus (viesu 
nami, lauku mājas, atpūtas vietas, pirtiņas, laivu noma, 
maizes cepējas, siera sējējas, mājās ražotu produkciju 
piedāvātāji u.c.) Vaiņodes novada teritorijā, aicinām sazi-
nāties, lai jaunajā mājaslapā un atjaunotajos tūrisma ma-
teriālos iekļautu informāciju par jūsu piedāvājumu. 

Lūgums sazināties arī tad, ja jau esat iekļauti tūrisma 
bukletos, lai  precizētu vai papildinātu esošo informāciju.

Mājaslapas vajadzībām aicinu informēt par pakalpo-
juma veidu, izveidot uzrunājošu aprakstu (vai izveidosim 
to kopā), norādīt kontaktinformāciju, kā arī iesūtīt labas 
kvalitātes fotogrāfijas, kas raksturo jūsu pakalpojumu.
Kontakti: turisms@vainode.lv, tālrunis +37163451572.

Atklāta tūrisma mājaslapa www.leismalite.lv

Gandrīz gadu Vaiņodes vidus-
skolā savus Eiropas brīvprātīgā darba 
(EVS) projektus aizvadīja Arafs no 
Spānijas un Giorgijs no Gruzijas. Abi 
jaunieši Latviju par savu galamērķi 
izvēlējušies tādēļ, ka iepriekš neko 
daudz par mūsu valsti nebija dzirdē-
juši, tāpēc arī vēlējušies šeit nokļūt, 
lai izbaudītu citu kultūru, iepazītu 
nezināmu valsti. Kā izrādās, abi brīv-
prātīgie līdz pat projekta beigām savu 
izvēli nav nožēlojuši.

Giorgijs atzīst, ka iepriekš bijis iz-
veidojies priekšstats, ka esam “vēsa” 
(intraverta) tauta, taču tas nebūt tā 
nav. Vismaz vaiņodnieki esot dzīves-
priecīgi un ar labu humora izjūtu. Viņš 
min, ka vienmēr visi viņam ir palīdzē-
juši, bieži mašīnas uz ielas apstājušās 
un piedāvājušas aizvest uz mājām vai 
skolu. Kā ļoti labu tradīciju Giorgijs 
min valsts karoga izkāršanu svētku 
vai atceres dienās un valsts lentītes 
nēsāšanu pie apģērba novembrī. “Pie 

mums Gruzijā mēs pie savām mājām 
neizkaram karogus. Tas ir ļoti patrio-
tiski, tas man ļoti jūsos patīk!” ar aiz-
rautību stāsta Giorgijs. 

Arī Arafs, daloties savās pārdo-
mās, min, ka ļoti liels gandarījums 
viņam ir tieši par Vaiņodes novada 
iedzīvotājiem, jo šeit cits citu pazīst, 
visi piedāvā palīdzību, ja tas ir nepie-
ciešams. Tāpat viņš atzīmē, ka ļoti 
patīkami, ka ieguvis šeit daudz drau-
gu, ar kuriem kopā svinējis dažādus 
svētkus, apceļojis Latviju, iepazinis 
vietējās tradīcijas, kultūru. 

Jaunieši ir pateicīgi Vaiņodes 
vidusskolas skolotājiem par viņu ne-
savtību un laipno pieņemšanu skolas 
vidē, saviem mentoriem, kuri visu 
gadu bija viņu uzticības personas, 
skolas jauniešiem. Abi kā viens saka: 
“Paldies, ka padarījāt šo gadu neaiz-
mirstamu, paldies par pieredzi!”

Jaunieši projekta laikā attīstīja 
savas prasmes un iemaņas darbā ar 

skolas vecuma jauniešiem, organiza-
toriskās prasmes, sadarbību, komuni-
kāciju. Realizējot projektu, tika piln-
veidotas Vaiņodes novada jauniešu 
brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tā-
pat, darbojoties internacionālā vidē, 
tika iepazītas citu valstu valodas, kul-
tūra. Giorgijs un Arafs palīdzēja arī 
organizēt pasākumus.

Arafs un Giorgijs iesaka šādu pie-
redzi ikvienam, īpaši jauniešiem, kuri 
pēc skolas absolvēšanas vēl īsti nav 
droši par savas profesijas un tālākās 
dzīves aicinājumu, jo EVS palīdz sa-
prast, kas tu esi un kas tu vēlies savā 
dzīvē būt, kādas ir tavas prasmes un 
spējas, stiprās un vājās puses un kā to 
visu izmantot, lai veidotu sev labāku 
nākotni. 

Paldies NO “Radi vidi pats” par 
iespēju izmēģināt ko jaunu un nebiju-
šu Vaiņodes novadā, paldies par iegū-
to pieredzi! 

I. Strēle, Vaiņodes novada 

Noslēdzies EVS projekts diviem jauniešiem no ārzemēm

tūrisma speciāliste


