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DECEMBRISNovada Vēstis

Skrējiens “101 km apkārt Vai-
ņodes novadam” sākās 11. septem-
brī. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
laikapstākļi mūs lutināja, un neti-
ka atcelts neviens posms.

101 km skrējienā vismaz vienu 
posmu veica 43 dalībnieki, no ku-
riem 17 bija sievietes, bet 26 vīrieši. 
No visiem, kas piedalījās, trīs bija 
nūjotāji un 10 brauca ar divriteni.

Lielākais dalībnieku skaits bija 
10. posmā – 30, pagājušajā gadā vis-
apmeklētākajā posmā piedalījās 45 
dalībnieki. Šogad mazākais dalībnie-
ku skaits bija 9. posmā – 15, bet pērn 
šo posmu veica tikai 8 dalībnieki. Ja 

katrā posmā dalībniekus ņem atse-
višķi (piemēram, pirmajā posmā pie-
dalās 10 dalībnieki un otrajā posmā 
piedalās tie paši 10 – saskaitot kopā 
ir 20), tad skrējienā pavisam piedalī-
jušies 192 dalībnieki. Viņi kopā vei-
kuši: 1939,2 km; sievietes – 747,4 
km; vīrieši – 1191,8 km; ātrākais 
laiks kādā no posmiem – 0:44:48; 
ātrākais laiks sievietēm – 0:55:58; 
ātrākais laiks vīriešiem – 0:44:48.

Vismaz piecus posmus veikuši 17 
dalībnieki. Visus 10 posmus pievarē-
juši 11 dalībnieki – piecas dāmas un 
seši kungi. Tas ir gandrīz trīs reizes 
vairāk nekā pagājušajā gadā, kad 100 

km apkārt Vaiņodes novadam veica 
četri dalībnieki – divas dāmas un divi 
kungi. Zīmīgi, ka arī šogad visus pos-
mus veikušas šīs divas dāmas. 

101 kilometru garo ceļu mēroja 
arī Latvijas karogs, kas piedzīvoja 
gan tos pašus laikapstākļus, gan visu 
pārējo, ko izbaudīja 11 aktīvā dzī-
vesveida piekritēji. Paldies visiem, 
kas pieteicās un nesa karogu apkārt 
novadam! Kopīgi mēs to izdarījām!

TIEKAMIES NĀKAMGAD, 
LAI VEIKTU 102 KM APKĀRT 
VAIŅODES NOVADAM!

 Ainārs Pāvils, Vaiņodes 
novada sporta metodiķis

Vaiņodes vidusskolas audzēkne Evelīna saņem veicināšanas balvu 
un diplomu. Lepojamies! LATVIJAS OLIMPISKĀ KOMITEJA. VADIMS MOROZOVS

Dalībnieki, kuri veikuši 101 km apkārt Vaiņodes novadam. Patiess prieks par viņu izturību, neatlai-
dību un cīņas sparu! Lepojamies!

101 km apkārt Vaiņodes novadam

LEPOJAMIES!
8. novembrī “Rimi Latvija” no-

risinājās “Olimpiskās dienas 2019” 
radošā konkursa uzvarētāju svi-
nīgā apbalvošanas ceremonija un 
meistarklase ar Mārtiņu Sirmo.

Zīmējumu konkursā 1.–6. klašu 
grupā (iesūtīti 222 zīmējumi) veici-
nāšanas balvu saņēma Evelīna SE-

ĻUKOVA (4. klase, skolotāja Aiga 
Jaunzeme).

1.–6. klašu bērniem bija izslu-
dināts zīmējumu konkurss ar uzde-
vumu – uzzīmēt Latvijas olimpiskās 
komandas talismanu vasaras XXXII 
Olimpiskajām spēlēm Tokijā. Dar-
bus vērtēja māksliniece Inta Bēren-
te-Strenga un žurnāla “Sports” gal-
venais redaktors Dainis Caune.

Baltiem vārdiem baltā pasaulē,
Baltiem sapņiem savā sirdī vietu sameklē,
Neļauj tumsai ceļam pāri krist,
Ja pār melnu upi jāiet brist.
Tālu augšā saule gaismu krāj,
Balti sniegi rudens pelnus klāj un neapklāj,
Tad, kad naktīs zvaigznes zemē krīt,
Paņem vienu sirdi sasildīt.
(A. Ronis)

Paldies novada ļaudīm par kopīgi paveiktajiem vērtīgajiem darbiem 2019. gadā! 
Gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu 2020. gadu! 
Darba sparu un radošumu, optimismu un izturību Jaunajā gadā!

 Vaiņodes novada pašvaldība
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DOMES ZIŅAS

MŪZIKAS SKOLAS AKTUALITĀTES
n 21. novembrī Vaiņodes Mūzikas skolā viesojās Liepājas Mūzikas, 

mākslas un dizaina vidusskolas stīgu instrumentu programmas “Vijoles spē-
le” bērnu skolas un vidusskolas jaunās vijolnieces Beatrise Lapiņa, Anas-
tasija Pasternaka, Ļubova Kučerenko, Helēna Eglīte un viņu skolotājas Lud-
mila Skinča, Maija Apenīte un Līna Andrējeva. Koncertā meitenes izpildīja 
gan liriskus, gan jautrus un atraktīvus latviešu un ārzemju komponistu skaņ-
darbus. Vaiņodes Mūzikas skolas audzēkņiem tā bija lieliska iespēja iepazī-
ties ar jauniem skaņdarbiem un baudīt skaistu muzikālu sniegumu.

n Novembrī Vaiņodes Mūzikas skolas interešu izglītības programmas 
“Māksla” audzēkņi un skolotāja Inese Pāvila izjuta lielu gandarījumu par 
iepriekšējā mācību gadā un vasaras nometnē ieguldīto darbu – 1. novembrī 
jaunie mākslinieki piedalījās vizuālās mākslas konkursa “Priekules Ikars” 
laureātu godināšanas pasākumā, bet 8. un 9. novembrī vasaras nometnes dar-
bu izstādes atklāšanā Viļņā. Paldies audzēkņiem un skolotājai par ieguldīto 
darbu, un vēlam panākumus arī turpmāk!

n Jau vairākus gadus Lejaskurzemes mūzikas skolu audzēkņi apgūst ko-
lektīvās muzicēšanas iemaņas – spēlēšanu orķestrī. Vienu reizi mēnesī Prie-
kules Mūzikas un mākslas skolā notiek mēģinājumi orķestrim, kurā spēlē 
audzēkņi no Priekules, Vaiņodes, Kalētiem, Kuldīgas, Nīgrandes un Saldus. 
No Vaiņodes Mūzikas skolas šajā mācību gadā orķestrī muzicē divi audzēk-
ņi – Lāsma Mame (fl auta) un Patriks Trofi movs (vijole). Ventspils koncert-
zālē “Latvija” 29. un 30. novembrī notika VI Latvijas Orķestru asociācijas 
festivāls, kurā piedalījās Ziemeļkurzemes, Lejaskurzemes, Madonas, Jēkab-
pils un Kuldīgas orķestris. Prieks par vērtīgo sadarbību ar citām mūzikas un 
mākslas skolām un talantīgajiem jauniešiem!

Vaiņodes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi aicina uz Ziemassvētku 
ieskaņas koncertu 2019. gada 16. decembrī plkst. 16 kultūras nama lielajā zālē!

Ar cieņu Gunita Riežniece

2019. gada 26. novembrī Vaiņodes novada 
domes sēdē (protokols Nr.17) NOLEMJ: 

1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar 4 personām.
2. Izdarīt grozījumus zemes nomas līgumā ar vienu per-

sonu.
3. Sadalīt nekustamo īpašumu.
4. Atsavināt personai nekustamo īpašumu “Kalna iela 10”, 

Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad Nr. 64920060340, 
kas sastāv no divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 
64920060340001 un zemes ar kad. apz. 64920060340 0,1647 
ha platībā, par 3558,45 EUR (trīs tūkstoši pieci simti piecdes-
mit astoņi euro un 00 centi).

5. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Tirgoņu iela 29a-12”, Vaiņodē, Vai-
ņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas izsoles protokolu. 
Slēgt atsavināšanas pirkuma līgumu ar izsoles dalībnieku 
Nr.1 par nekustamā īpašuma “Tirgoņa iela 29a-12”, kad. 
apz. 64929000228, atsavināšanu par nosolīto cenu 1586,00 
EUR (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit seši euro un 
00 centi).

6. Atzīt 2019. gada 4. novembrī nekustamā īpašuma “Kaz-
bara dīķis”, kad. Nr.64920040156, atsavināšanas izsoli par 
nenotikušu un pārtraukt nekustamā īpašuma atsavināšanas 
procedūru.

7. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības autoceļu uztu-
rēšanas klases 2019./2020. g. ziemas sezonai.

8. Apstiprināt Vaiņodes Mūzikas skolas veidlapu (pieliku-

mā). Apstiprināt Vaiņodes vidusskolas veidlapu (pielikumā). 
Apstiprināt Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zīlīte” veidlapu (pielikumā).

9. Noteikt vienas Ziemassvētku paciņas cenu 4,00 EUR (čet-
ri euro un 00 centi), tai skaitā PVN. Paciņas pasniegt bērniem, 
kas deklarēti Vaiņodes novadā vai kas apgūst izglītību Vaiņo-
des novada pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” vai Vaiņodes 
vidusskolā, un visiem Sociālā atbalsta centra “Vaiņode” iemīt-
niekiem. Kopā ar Ziemassvētku paciņu pasniegt atstarotāju ar 
Vaiņodes novada simboliku.

10. Piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu Vaiņodes novada 
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem, pašvaldī-
bai parādā neesošiem:

10.1. nestrādājošiem pensionāriem – 10,00 EUR (desmit 
euro un 00 centi) personai;

10.2. daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni, tai skaitā 
bērni  līdz 24 gadiem, kuri turpina mācības un nestrādā algotu 
darbu) – par katru bērnu 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

10.3. nestrādājošiem invalīdiem – 10,00 (desmit euro un 
00 centi) personai.

10.4. pabalsts vienai personai saņemams par vienu no 
10. punktā minētajām kategorijām. Pabalstu nesaņem perso-
nas, kurām pašvaldība līdzfi nansē uzturēšanās maksu Sociālā 
atbalsta centrā “Vaiņode”. Pabalstu izmaksu sākt 2019. gada 
16. decembrī.

11. Dāvināt katrai Vaiņodes novada administratīvajā teri-
torijā deklarētai ģimenei/mājsaimniecībai novada kalendāru 
2020. gadam.

12. Komandēt Vaiņodes novada domes priekšsēdētāju Vis-
valdi Jansonu uz Igauniju no 2019. gada 3. līdz 5. decembrim 
(ieskaitot). Komandējuma mērķis – labās prakses apgūšana. 
Apmaksāt no pašvaldības budžeta Vaiņodes novada domes 
priekšsēdētājam komandējuma dienas naudu. 

13. Atzīt 2019. gada 19. novembra kustamās mantas 
izsoli par nenotikušu. Apstiprināt Vaiņodes novada pašval-
dībai piederošās kustamās mantas izsoles noteikumu pro-
jektu (pielikumā). Pārdot izsolē ar augšupejošu soli Vaiņo-
des novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu: traktoru 
K-701, reģ. Nr. T6016LF, izlaiduma gads 1989. Noteikt 
izsoles sākumcenu – 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 
00 centi) plus pievienotās vērtības nodoklis 420,00 EUR, 
kopā 2420,00 EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit euro 
un 00 centi). Noteikt izsoles soli – 20,00 EUR (divdesmit 
euro un 00 centi). Noteikt nodrošinājuma naudu 10% ap-
mērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas – 200,00 
EUR, summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis 
21% apmērā jeb 42,00 EUR, kopā – 242,00 EUR. 12.5. un 
12.7. punktā minētie maksājumi veicami AS “SEB banka”, 
kods: UNLALV2X, konts: LV33UNLA0012011130650, 
vai AS “Swedbank”, kods: HABALV22, konts: 
LV28HABA0551017727524, vai Vaiņodes novada domes 
kasē Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā,  Vaiņodes 
novadā, LV-3435, ar norēķinu karti. Izsole notiek 2019. gada 
13. decembrī plkst. 11.00 Vaiņodes novada pašvaldības do-
mes ēkā (zālē), Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vai-
ņodes nov.

2019. gada 15. novembrī Vaiņodes novada domes 
ārkārtas sēdē (protokols Nr.16) NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Vaiņodes novada apbalvojumu saņēmējus: GODA DIP-
LOMS un 150,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) – Ineta Jurķe-Miķelsone; 
PATEICĪBAS RAKSTS un 100,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) – Ruta 
Barute un grupa “Vēstures faktu apkopotāji”; ATZINĪBAS RAKSTS un 
50,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) – Viesturs Legzdiņš. Vaiņodes novada 
apbalvojumus pasniegt 15. novembrī svinīgajā valsts svētku pasākumā Vai-
ņodes kultūras namā.

2. Apstiprināt Liepājas dāvanu kartes 100,00 EUR (viens simts euro) 
vērtībā (pēc nodokļu nomaksas) piešķiršanu bijušajai Vaiņodes Mūzikas 
skolas direktorei Mirandai Ulbertei.

3. Apstiprināt Liepājas teātra izrādes biļešu dāvinājumu par kopējo sum-
mu 302,40 EUR (trīs simti divi euro un 40 centi) SIA “Priekules slimnīca” 
darbiniekiem.

APSTIPRINĀTS
ar Vaiņodes novada domes

2019. gada 29. oktobra
sēdes lēmumu (prot. Nr.15, 15. p.). 

VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.6

“GROZĪJUMI VAIŅODES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 2018. GADA 
23. OKTOBRA SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS NR.7 “VAIŅODES 
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu.

1.  Izdarīt 2018. gada 23. oktobra Vaiņodes novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 “Vaiņodes no-
vada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Svītrot nolikuma 9.6. punktu;
1.2. Papildināt nolikuma 9. punktu ar 9.14. punktu:
“9.14. Vaiņodes Tūrisma informācijas centrs”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par paš-

valdībām” 45. panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktajā 
kārtībā.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

PASKAIDROJUMA RAKSTS
VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.6 “GROZĪJUMI 
VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA 23. OKTOBRA SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS NR.7 “VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
Pašreizējās situācijas raksturojums Salīdzinot pašvaldības izveidoto iestāžu skaitu un struktūru 

pašvaldības nolikumā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
publisko personu un iestāžu sarakstu, konstatēta atšķirīga 
informācija par Vaiņodes novada pašvaldības struktūru.

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības raksturojums

Nepieciešams sakārtot informāciju par Vaiņodes novada 
pašvaldības struktūru.

Īss saistošo noteikumu projekta satura 
izklāsts

2018. gada 23. oktobra Vaiņodes novada saistošajos noteikumos 
Nr.7 “Vaiņodes novada pašvaldības nolikums” 9.6. punktā 
norādīts, ka dome ir izveidojusi šādu iestādi: “Embūtes tautas 
nams”. Faktiski šāda iestāde tika veidota pagasta padomes laikā 
un domes laikā nav aktualizēta un kā iestāde pašlaik nedarbojas. 
Ieraksts “Embūtes tautas nams” svītrojams Vaiņodes novada 
pašvaldības nolikumā un dzēšams Valsts ieņēmumu dienesta 
reģistrā.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Vaiņodes Tūrisma informācijas centra 
darbību, nepieciešams izveidot jaunu struktūrvienību. Priekšlikums 
papildināt 2018. gada 23. oktobra Vaiņodes novada saistošos 
noteikumus Nr.7 “Vaiņodes novada pašvaldības nolikums” ar 
9.14. punktu “Vaiņodes Tūrisma informācijas centrs”.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz  
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms.

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Personas saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var vērsties 
pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons
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BĒRNUDĀRZA AKTUALITĀTESSPORTA AKTUALITĀTES 

Novembris ir Latvijas mēnesis, tāpēc “Zīlītes” bērni 
ar skolotājām runāja par Latvijas dzimšanas dienu. Bērni 
mācījās atpazīt Latvijas karogu, valsts simbolus, prezi-
dentu, iepazina tuvējo apkārtni, ielas, mājas. 

“Mārītes”, “Taurenīši” un “Skudriņas” svētku rītā 
dziedāja, dejoja, runāja par Latviju un Vaiņodi, bet “Bi-
tītes” un “Spārītes” veidoja koncertu kopā ar vecākiem. 

“Spārīšu” grupa devās ekskursijā uz Vaiņodes domi. 
Bērni iejutās deputātu lomā un balsoja, vai brīvdienās 
iet uz pirmsskolas izglītības iestādi vai ne. Jaunie depu-
tāti ar nelielu balsu vairākumu pieņēma lēmumu brīv-
dienās uz pirmsskolu tomēr neiet.

“Spārīšu” grupas kolektīvs saka PALDIES par jauko 
uzņemšanu Vaiņodes novada domei!

Daudz laimes!

“Spārīšu” grupiņa, apmeklējot Vaiņodes novada domi.

Cerībās par labāko četrinieku

Trīs dienas 
Berlīnē

Ilgi gaidīta, 27. novembra rītā 
sākās 12. klases skolēnu un audzinā-
tājas Ārijas Čerņavskas ekskursija 
uz Berlīni (klase bija labākā 5.–11. 
klašu reitingā iepriekšējā mācību 
gadā – tika vērtēta gan sekmju iz-
augsme, gan darbošanās un pašini-
ciatīva skolas sabiedriskajā dzīvē, 
kā arī piedalīšanās novadā rīkotajos 
pasākumos).

Vispirms iekārtošanās ērtā “No-
vum Hotel Aldea” viesnīcā Berlīnē, 
Šēnbergas rajonā, tikai 200 m attā-
lumā no metro stacijas, tad – mir-
dzošās gaismās saposts Ziemassvēt-
ku gaidīšanai – Potsdamas laukums. 
Turpat blakus krāsas mainīja “Sony 
Center” kompleksa milzīgais tērau-
da jumta segums.  

Nākamajā dienā ekskursija sā-
kās Aleksandra laukumā, Berlīnes 
centrālajā pulcēšanās vietā, pēc tam 
tika apskatīts 368 metrus augstais 
Berlīnes TV tornis, ceļš veda uz 
Reihstāgu. Ejot pa “Unter den Lin-
den” bulvāri, tika pārrunāta Berlīnes 
vēsture, daudzo valdnieku nozīme, 
apskatīti Brandenburgas vārti, pilis, 
Marijas baznīca (viena no vecāka-
jām Berlīnes baznīcām), Humbolta 
universitāte, Opera, Doms, muzeji, 
“Rotes Haus” (rātsnams).

Reihstāgā, lēnām virzoties augš-
up un klausoties austiņās audiogida 
informāciju, caur kupola slapjo logu 
varēja iepazīt Berlīni, jo audiogidā 
iebūvētais GPS raidītājs uztver kon-

29. novembrī notika Vaiņo-
des novada čempionāta zolītē 
2. posms, uz kuru bija ieradušies 
12 dalībnieki. 

Tāpat kā pirmajā posmā, arī 
šoreiz uzvaras laurus plūca Daina 
Troika, kura sakrāja 26 punktus un 
plus 138, otrajā vietā ar 22 punk-
tiem (+65) atstājot Regimantu Pe-
lecki. Trešajā vietā ierindojās Doms 
Bumblausks ar 18 punktiem (+18). 
Ceturtajā vietā – Toms Legzdiņš ar 
17 punktiem (+7), piektajā vietā – 
Aigars Legzdiņš ar 16 punktiem 
(-13), bet labāko sešinieku noslēdza 
Edgars Auders ar 14 punktiem un 
plus/mīnuss rādītāju 0.

Pēc pirmajiem diviem posmiem 

pārliecinošā vadībā atrodas Daina 
Troika ar 53 punktiem un plus 248. 
Otrajā vietā ierindojies Edgars Auders 
ar 37 punktiem un plus 70. No otrās 
vietas atpaliekot tikai par punktu, 
trešo vietu ieņem Doms Bumblausks 
(36 punkti un +51). Uzreiz aiz labāko 
trijnieka atrodas Aigars Legzdiņš ar 
35 punktiem un plus 18. Labāko seši-
niekā vēl iekļuvuši Valentīns Peleckis 
(29 punkti un -35) un Laimonds Ma-
mis (26 punkti un -71). 

Nākamais posms norisināsies 
21. decembrī, kas būs arī Ziemas-
svētku kausa izcīņa. 

Ainārs Pāvils, 
Vaiņodes novada 
sporta metodiķis

Uzvarētājs nemainās 
arī otrajā posmā

HK “VAIŅODE” 12 SPĒLĒS IR IEKRĀJIS 12 PUNKTUS 
AR LIETDERĪBAS KOEFICENTU -11.

Komanda S U N Z Vārti +/- Punkti
1 “Celtnieks Rīga” 11 10 0 1 477:300 177 20
2 HK “Ogre” 12 8 1 3 357:346 11 17
3 “Dobeles Tenax” 7 7 0 0 270:185 85 14
4 HK “Vaiņode” 12 6 0 6 335:346 -11 12
5 SK “Latgols” 9 5 0 4 257:257 0 10
6 “MSĢ/LAT 2000” 13 3 0 10 324:439 -115 6
7 “Jūrmalas sports” 10 2 0 8 259:297 -38 4
8 “ASK/LSPA” 12 1 1 10 315:424 -109 3

HK “Vaiņode” novembrī aiz-
vadīja 3 spēles, 1 izbraukumā un 
2 mājās. Tā arī sadalījās spēļu 
bilance – zaudējums izbrauku-
mā un abas uzvaras mājas sie-
nās. 

10. novembrī komanda devās 
uz Rīgu, lai tiktos ar pagājušā gada 
vicečempionu “Celtnieks Rīga”. Uz 
spēli komanda devās jaunākajā sa-
stāvā, kāds jebkad bijis. Bija tikai 
divi spēlētāji, kas dzimuši pirms 
2000. gada. Lai arī “Vaiņodes” 
spēlētāji pirmie guva vārtus, tomēr 
puiši nespēja izrādīt pārāk lielu 
pretestību “Celtniekam”. Beigās 
tika piedzīvots smags zaudējums ar 
20:40. 

Vārtus guva: Jurševskis – 4, 
Greikšs – 3, Plūme – 3, Juzups – 2, 
Sproģis – 2, Pumpurs – 2, Ziemelis 
– 2, Žentiņš – 1, Dīks – 1. 

Otrā spēle novembrī bija pret 
Latvijas jauniešu izlases bāzes ko-
mandu “MSĢ/Lat 2000”, kurā spē-
lēja pieci “Vaiņodes” kluba sistēmas 
audzēkņi. Spēli komandas iesāka, 
apmainoties vārtu guvumiem. Pēc 
pirmā puslaika rezultāts uz tablo 
vēstīja 16:13 HK “Vaiņode” labā. 
Otrajā puslaikā pirmā vārtus guva 
viesu komanda, un, kas zīmīgi, tos 
iesita tieši mūsu kluba audzēknis 
Ričards Juzups. Pēc tam pamazām 
sāka izvērsties HK “Vaiņode” pār-

svars, un komanda spēli beidza 
ar uzvaru 30:24. No kopīgajiem 
54 vārtiem vaiņodnieki guva 46 
(“MSĢ/Lat 2000” sastāvā vaiņod-
nieki guva 16 vārtus)

Vārtu guvēji: Oskars Pāvils – 
9, Ainārs Pāvils – 7, Pumpurs – 6, 
Kristers Plūme – 3, Rihards Plūme 
– 2, Mickus – 2, Dīks – 1.

24. novembrī HK “Vaiņode” 
vidusskolas sporta zālē aizvadīja 
pēdējo novembra spēli, tiekoties ar 
komandu “Jūrmalas sports”. Šajā 
spēlē vaiņodnieki tika uzskatīti par 
favorītiem, un to viņi arī pierādīja, 
jau no spēles sākuma (8. minūtē) iz-
virzoties vadībā ar 7:1. Vienu brīdi 
“Jūrmalas sports” pietuvojās līdz 
minimumam, bet tad vaiņodnieki 
spēja saņemties un beigās svinēja 
uzvaru ar 30:23. 

Vārtus guva: Kristers Plūme 
– 8, Oskars Pāvils – 7, Juzups – 6, 
Pumpurs – 3, Greikšs – 2, Dīks– 1, 
Bublauskis – 1.

Decembrī HK “Vaiņode” pare-
dzētas divas spēles – pret SK “Lat-
gols” un “Dobeles Tenax”. Pret SK 
“Latgols” spēle notiks 7. decembrī 
un būs sezonas svarīgākā spēle, jo 
tās uzvarētājs pēc pirmā posma ie-
kļūs labāko četriniekā, tā nodrošinot 
vietu izslēgšanas spēlēs. Bet datums 
spēlei ar “Dobeles Tenax” vēl nav 
zināms.

krēto vietu un sniedz attiecīgu infor-
māciju. Pats kupols ir sava veida ar-
hitektūras brīnums – tajā iestrādāti 
360 spoguļi, un katrs no tiem atstaro 
gaismu dažādos virzienos, bet ku-
pola pašā augšā ir caurums, līdzīgi 
kā Romas Panteonā. 

UNESCO mantojuma sarakstā 
iekļautajā Muzeju salā, kur atrodas 
pieci blakus izvietoti muzeji (katrā 
var pavadīt pusi dienas), “Neues” 
muzeja četros stāvos bija apskatāmas 
aizvēsturisko un klasisko eksponātu 
kolekcijas no daudzām valstīm.

Bija iespēja iepirkties dau-
dzajos maģiskajos Ziemassvētku 
tirdziņos un “Melnās piektdienas” 
izpārdošanā lielākajos tirdzniecī-
bas centros.

Šīs nedēļas nogalē skolēni “ci-
tādi” apguva vēsturi, ģeogrāfi ju, 
literatūru un saņēma milzum daudz 
ļoti pozitīvu emociju.

Paldies par šo iespēju skolas 
direktoram Zigmundam Mickum, 
mācību pārzinei Guntai Minkai, no-
vada pašvaldībai un lieliskajai gidei 
Santai Avotiņai. 

12. klases skolēni un skolotāja A. Čerņavska aizvadīja trīs neaiz-
mirstamas dienas Berlīnē.
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NO 2019. GADA 
1. NOVEMBRA LĪDZ 

2020. 1. APRĪLIM
Embūtes Tūrisma informācijas 
centru iespējams apmeklēt, 
sazinoties pa info tālruņiem: 
Dina – 26632134, 
Ingūna – 25417962.

PIEDĀVĀJAM:
l naktsmītnes,
l telpas pasākumiem,
l suvenīrus,
l bukletus.

Visi laipni gaidīti! 

Pasākumi decembrī
 
7. decembrī 
plkst. 11.00 

Ziemassvētku egles iedegšana Vaiņodes tirgus 
laukumā.

7. decembrī 
plkst. 13.00

“Synottip” handbola virslīga: 
HK “Vaiņode” – SK “Latgols”. Vaiņodes sporta hallē.

16. decembrī 
plkst. 18.00

Vaiņodes Mūzikas skolas Ziemassvētku koncerts 
Vaiņodes kultūras namā.

20. decembrī 
plkst. 19.00

Vaiņodes vidusskolas Ziemassvētku koncerts. 

21. decembrī Ziemassvētku kauss zolītē. Vaiņodē.
22. decembrī Ziemassvētku kauss cūkās/durakos. Vībiņos.
25. decembrī 
plkst. 12.00 (datums 
vēl tiks precizēts, 
sekojiet informācijai)

Ziemassvētku eglīte mazuļiem 
Vaiņodes kultūras namā.

26. decembrī Vecgada pasākums Augustē un Vībiņos.
27. decembrī Vecgada pasākums Vaiņodē.
1. janvārī 
plkst. 00.30

Jaunā gada balle ar grupu “Vēja runa” 
Vaiņodes kultūras namā.

Liekas, nupat vēl skolas kāp-
nēs greznojās pirmās skolas die-
nas saulespuķu kompozīcijas, bet 
tagad vestibilā jau iedegta pirmā 
Adventes svece, un pēc pāris ne-
dēļām beigsies šī mācību gada 
1. semestris.

Arī šajā mācību gadā 11. klases 
skolēni un audzinātāja reizi mēnesī 
turpina mācīties “Panākumu univer-
sitātē”, bet 10. klases skolēni apgūst 
jaunu mācību priekšmetu – valsts 
aizsardzības mācība, kā arī RSU 
Liepājas fi liālē apmeklē seminārus 
ciklā “Mana izvēle – medicīna”, 
kur uzzina par fi liālē apgūstamajām 
izglītības programmām un RSU stu-
diju norisi Rīgā, kā arī iegūst dzīvē 
noderīgas zināšanas medicīnā.

Aizvadītajos trīs mēnešos mācī-
bu priekšmetos apgūto papildināja 
dažādas izzinošas ekskursijas.

Izmantojot ESF projekta “Iz-
glītojamo individuālo kompeten-
ču attīstība” fi nansējumu:

12. un 10. klases skolēniem (au-
dzinātājas Ārija Čerņavska un Inese 
Butkeviča) Tartu Zinātnes centrā 
“AHHAA” (vismodernākais Balti-
jā) bija iespēja aplūkot vairāk nekā 
170 eksponātu, veikt daudzveidīgus 
eksperimentus, iepazīties ar fi zikas 
likumu darbību, pētīt kosmonautikas 
sasniegumus, vērot saistošus ķīmijas 
eksperimentus un bioloģijas pētīju-
mu rezultātus, iepazīties ar mūsdienu 
tehnoloģijām, izmēģināt tās.

7.b klases (audzinātāja Elita 
Ozola) un 6. klases skolēni (audzi-
nātāja Astrīda Gaļicka) Zinātkāres 
centrā “ZINOO Cēsis” interesantā 
un atraktīvā “citādā” mācību stun-
dā izzināja skaņu, noteica kliedzie-
na stiprumu decibelos, izmēģināja 
krāsu jaukšanu, griežot krāsu apli. 
Bērniem bija iespēja kļūt par “kos-
monautiem” un doties simulācijas 
lidojumā kosmosā, vērot zibens ra-

šanos, un katrs mēģināja apsēsties 
uz naglām krēsla sēdeklī.

4. klases skolēni (audzinātāja 
Māra Pliņģe) Irbenes Radioastrono-
mijas centrā apskatīja milzīgo (32 
m) grozāmo parabolisko antenu. 
Kurzemes Democentrā aizraujošā 
interaktīvā nodarbībā skolēni uzzi-
nāja, kāpēc notiek klimata pārmai-
ņas, kādi tām ir iemesli un kādas var 
būt sekas, vai tās vispār ir novērša-
mas. Nodarbību noslēgumā planetā-
rijā bērni noskatījās fi lmu par planē-
tām un Visuma noslēpumiem.

9. un 8.a klases skolēni (audzi-
nātājas Iveta Mame un Laila Strēle) 
Kauņas Aviācijas muzejā izzināja 
aviācijas vēsturi no tās pirmsāku-
miem līdz šodienai, apskatīja eks-
pozīcijā izvietotos lidaparātus un ci-
tus priekšmetus, iepazina Suvalkijas 
pauguraines dabas parka bioloģisko 
vidi un, pateicoties pašvaldības fi -
nansējumam, apmeklēja moderno 
Kopernika Zinātnes centru Varšavā. 

 2. klases un 5.b klases skolē-
ni (audzinātājas Baiba Auguste un 
Anda Žvagule) aizvadīja ļoti inte-
resantu un STEM jomā izglītojošu 
nodarbību Liepājas Zinātnes un iz-
glītības inovāciju centrā (ZIIC).

Arī šogad programma “Latvi-
jas skolas soma” dod iespēju iepa-
zīt Latvijas mākslas un kultūras 
norises. 

Sākumskolas skolēniem Līga 
Reitere, stāstniece, tautas tradīciju 
zinātāja, vadīja glītrakstīšanas stun-
das pēc 100 gadu vecas metodikas, 
runāja ar bērniem par rokraksta vēr-
tību mūsdienās. 

12. klasei bija iespēja iepazīties 
ar divu iemīļotu dzejnieku tekstiem 
Latvijas Radio kora programmā 
“Ojāra Vācieša un Imanta Ziedoņa 
dzeja mūzikā”.

Valsts svētku nedēļā 9.–12. kla-
šu skolēni Liepājas kinoteātrī “Bal-

ZIEMASSVĒTKU 
IZSTĀDE TIRDZIŅŠ – 
BIEDRĪBAS MĀJĀ 
RAIŅA IELĀ 5
14.12.

no plkst. 
10 līdz 13

16.12.

17.12.

18.12.

19.12.

21.12.

23.12.
 

Aicinām vietējos mājamatnie-
kus, mājražotājus piedalīties biedrī-
bas rīkotajā izstādē tirdziņā.

Gaidīsim apmeklētājus!
Informācija 

pa tālruni 29196937 (Inese).

CIENĪJAMIE 
VAIŅODES 
NOVADA 
IEDZĪVOTĀJI!

Nav bijis vēl neviens tāds gads,
Kas tikai laimi nestu,
No bēdām, rūpēm sargātu
Un laimes kalnā vestu,
Bet laimīgs tas, kas smaidot prot
Ņemt pretī to, ko dzīve dod!

Lai nākamais gads ir skaistāks 
par bijušo!

Lai Ziemassvētki atklāj labāko 
katrā no mums un visu labo, kas 
mūsos kopā!

Vaiņodes pašvaldības 
Komunālā nodaļa

Gaišus, priecīgus un mīlestības 
pilnus svētkus!

Lai Jaunajā gadā piepildās iece-
rētais, veicas darbi un raisās idejas 
jauniem sasniegumiem!

Vaiņodes novada 
TIC meitenes

le” noskatījās vēsturisko kara drāmu 
“Dvēseļu putenis”.

4. klases skolēni Liepājas teātrī 
noskatījās izrādi bērniem “Smarag-
da pils@enter”.

Par veiksmīgām un noderīgām 
atzītas Absolventu stundas, kad 
par savu karjeras izvēli un veik-
smes stāstiem runā mūsu skolas 
senāki un arī ne tik seni absolventi 
gan skolā, gan savās darbavietās. 
Šogad paldies Ilzei Grundmanei, 
Janai Jansonei un Inetai Zvejai par 
praktiskām nodarbībām (izmantots 
ESF projekts “Karjeras atbalsts vis-
pārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs”), Lolitai Janekai par mācī-
bu stundu “Dzīvei gatavs!”, “Pēdu 
deldētājiem” Artūram Blumbergam, 
Tomasam, Dāvidam, Raimondam 
Pragulbickiem, Mārtiņam Fricso-
nam un Mārtiņam Juzupam, kuri 
noorganizēja tradicionālo Adaptā-
cijas dienu 3. septembrī, un LLU 
studentiem Kitijai Juzupai, Matīsam 
Polim, Mikum Pocim, Dāvim Zie-
melim, Unai Kauliņai (VA), Deivi-
dam Nilam Vaitkum (LU) par pirmo 
studiju mēnešu “patiesībām”!

Karjeras dienu noslēgumā 
1. klases skolēni (audzinātāja Iveta 
Kabiņecka) un 3. klases skolēni (au-
dzinātāja Kristīne Pāvila) uzzināja, 
kā Saldus Pārtikas kombinātā no 
piena tiek gatavoti dažādi saldumi 
– konfektes “Gotiņa” un īrisi, arī 
šerbeti, marmelādes un konfekšu 
krēmi.

8.a un 8.b klases skolēni (audzi-
nātāji Laila Strēle un Artūrs Blum-
bergs) veica 7 km pārgājienu pa 
Vaiņodi, piedaloties ESF fi nansētā 
un SIA “Izglītības pasākumi” saga-
tavotā pārgājienā, kura mērķis bija 
veicināt skolēnu sadarbības pras-
mes, dot iespēju kvalitatīvi pavadīt 
laiku, kā arī gūt zināšanas par vese-
lību un uzturu.

Labo darbu nedēļā tika turpinā-
ta iepriekšējos gados iesāktā “Ābolu 
zibakcija”.  SIA “Ābolīt’s” konser-
vu cehā nodoti pārstrādei 5522 kg 

ābolu, pretī saņemot gatavo produk-
ciju, kuru izmantos skolas ēdnīcā 
un arī Vaiņodes pansionātā. Paši 
čaklākie – 5.b klases skolēni (audzi-
nātāja Anda Žvagule) – salasīja vai-
rāk nekā 110 maisus ābolu un par to 
saņēma dāvanu – biļetes uz hokeja 
maču 15. novembrī.

8.a klases skolēni aizveda sarū-
pētos pārtikas krājumus dzīvnieku 
aizsardzības biedrības “Liberta” pat-
versmes “ķepām un astēm” Paplakā, 
bet 1. un 3. klases bērni ar savām dā-
vanām apciemoja Saldus dzīvnieku 
patversmes kaķus un suņus.

Oktobra beigās sirsnīgu “Uz re-
dzēšanos!” teica brīvprātīgie Gior-
gijs Gogilidze (Gruzija) un Arafs 
Tobals Nafae (Spānija), jo te, Latvi-
jā, jutušies kā otrajās mājās.

Šajā mācību pusgadā aktīvi sā-
kusi darboties ekopadome (Aiga 
Jaunzeme).

Turpinās “Vecāku skolas” no-
darbības. Šī rudens temati – “Vārda 
spēks. Spēka vārdi” (Ilga Reitere) 
un “Vesela ģimene. Vesela valsts” 
(Aina Poiša).

Par skolas padomes priekšsēdē-
tāju šajā mācību gadā ievēlēta Inga 
Harmsone.

Turpinās klašu sacensība, kurā 
tiek vērtēta skolēnu sekmju izaug-
sme, darbošanās un pašiniciatīva 
skolas sabiedriskajā dzīvē, piedalī-
šanās novada sabiedriskajā dzīvē.  
Klases reitingu var papildināt arī 
vecāku aktivitāte, apmeklējot “Ve-
cāku skolas” nodarbības un iesais-
toties sabiedriski nozīmīgās akcijās 
skolā. 12. klases skolēni un audzi-
nātāja Ārija Čerņavska par 1. vietu 
5.–11. klašu reitingā (2018./2019. 
m. g.) saņēma balvu – trīs dienu ce-
ļojumu uz Berlīni.

Lai šī gada pēdējā mēnesī daudz 
labu domu un labu vārdu, un to 
spēks lai Jaunajā gadā kā vibrācija 
izplūst uz visām debespusēm, jo šis 
ir tavs laiks un vieta! Te ir tava ie-
spēja!

VIDUSSKOLAS AKTUALITĀTES

2.09.2019.–2.12.2019.

SVĒTKU DIEVKALPOJUMI
Bātes-Vaiņodes evaņģēliski luteriskajā baznīcā
24.12. plkst. 15.00 Ziemassvētku vakara
  dievkalpojums.
25.12. plkst. 13.00 Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums.
29.12. plkst. 13.00 Atvadas no vecā gada,
 dievkalpojums.
Vaiņodes baptistu draudzē
24.12. plkst. 16.00 Ziemassvētku vakara
 dievkalpojums.
Vaiņodes Romas katoļu draudzē
24.12. plkst. 20.00 Ziemassvētku Mise.


