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Vaiņodes Mūzikas skolas au-
dzēkņiem un pedagogiem decem-
bris bija radošs, aktīvs, ar mīlestī-
bu un labām emocijām piepildīts. 
14. decembrī bērnu vokālās stu-
dijas un kora klašu audzēkņi pie-
skandināja Vaiņodi ar skanīgām 
dziesmām un piedalījās Vaiņodes 
galvenās egles iedegšanas pasāku-
mā.

Mūzikas skolai ir izveidoju-
sies skaista tradīcija – 1. semestri 
noslēgt ar audzēkņu un pedagogu 
Ziemassvētku ieskaņas koncertu 
kultūras namā. 16. decembrī pēc 
koncerta “Ziemassvētki Rūķu cie-
mā” audzēkņi saņēma liecības un 
dāvanā jaunas termokrūzes, ko 
varēs izmantot, uzturoties skolas 
2. stāvā iekārtotajā atpūtas stūrītī.

18. decembrī ciemojāmies pie 
topošajiem mūzikas skolas audzēk-
ņiem Vaiņodes pirmsskolas izglī-
tības iestādē “Zīlīte”, bet 19. de-
cembrī sniedzām koncertu sociālajā 
mājā “Vaiņode”.

 Ziemas brīvdienās, kad audzēk-
ņi un pedagogi atpūtās un krāja spē-
kus jaunam darba cēlienam, čakli 
strādnieki ar domes atbalstu skolā 
izremontēja klavierspēles klasi. 

PALDIES visiem audzēkņiem 
un pedagogiem par ieguldīto darbu 
un aktīvu koncertdarbību, PAL-
DIES vecākiem par rūpēm un at-
balstu, PALDIES Vaiņodes novada 
domei par finansiālu atbalstu! PAL-
DIES kultūras nama un komunālās 
nodaļas darbiniekiem par nesavtīgo 
darbu un skaistajām dekorācijām! 
Vaiņode Ziemassvētkos krāšņi mir-
dzēja!

Šajā semestrī Mūzikas skolas 
pedagogi un audzēkņi gatavojas 
skolas akreditācijai, dažādiem kon-
kursiem un festivāliem. Mūzikas 
skolu maijā gatavojas beigt astoņi 
audzēkņi. Lai izdodas!

 
KOPĀ MĒS VARAM 
SASNIEGT DAUDZ! 
Lai dzīvespriecīgs un labām 
emocijām piepildīts 2020. GADS!

 
Mūzikas skolas direktore 

G. Riežniece

Es tiešām ticu brīnumiem (..)
Tie vienmēr ir kaut kur tepat,
Pat ja tos nepazīsti.

Jau otro gadu Ziemassvētku klases stundā, kad 
pie izgreznotās eglītes visi skolēni un skolotāji novērtē 
mācību gada 1. semestrī padarīto, skolas direktors 
Zigmunds Mickus diviem skolēniem pasniedz dāvanu – 
portatīvo datoru no kāda mecenāta, kura noteikums 
– vērtēt skolēna sekmes un attieksmi pret mācību un 
sabiedrisko dzīvi kā piederības apliecinājumu savai 
skolai. Otrs noteikums un lūgums – nenosaukt viņa 
vārdu. Šogad dāvanas saņēma Beāte Briede no 8.a 
klases un Elvis Linarts 10. klasē.

“Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, 
bet gan tas, kurš spēj dot citiem,” šī Oga Mandino 
atziņa lai ir novēlējums jaunajā gadā  Nezināmajam!

Mūzikas skolas audzēkņi sniedz koncertu novada senioriem.
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DOMES ZIŅAS

Decembris aizvadīts Ziemassvētku 
brīnuma gaidās, jo visskaistākie un gaidītākie 
svētki lieliem un maziem ir Ziemassvētki. 
Piparkūku smarža, mandarīnu smarža, kanēļa 
standziņas, pīrāgi…. Bērni devās pie rūķiem 
uz Priekuli, kur aktīvi darbojās – taisīja eglīšu 
rotājumus un konfektes, kā arī sagaidīja 
svētku brīnumu savās grupās, kur satikās ar 
Ziemassvētku vecīti.

Pie mums ciemojās Vaiņodes Mūzikas 
skolas audzēkņi, kas iepazīstināja ar skaisto 
mūzikas pasauli. Bērni muzicēja, dziedāja, 
stāstīja par dažādiem mūzikas instrumentiem 
un skaitīja nedzirdētus dzejoļus. Paldies 

Mūzikas skolas direktorei un viņas darbīgajiem 
rūķiem par skaisto koncertu! 

Janvāra sākumā PII “Zīlīte” bērni devās 
uz sociālā atbalsta centru “Vaiņode”, lai 
sniegtu Jaunā gada koncertu. Bet decembrī 
visi bērni gatavoja apsveikuma kartītes, ar ko 
iepriecināt sociālā centra iemītnieku sirsniņas. 
Paldies klausītājiem, un ceram, ka mums 
izdevās šo cilvēku ikdienu padarīt gaišāku un 
citādāku. 

Novēlam jaunajā gadā izturību, radošu 
garu, veselību un spēku ikvienam novada 
iedzīvotājam! 

Dita Valtere

Lejaskurzemes tūrisma forumā 
iedvesmas aģenti stāstīs par savu pieredzi 
un uzdrīkstēšanos. Idejas cilvēki runās par 
ceļošanu, kas paver plašāku redzējumu. 
Inovācijas eksperti atklās, ka inovācija nav 
tikai tehnoloģija. Lejaskurzemes tūrisma 
forums – tā ir ideju diena, iedvesmas šūpulis, 
inovācijas atspēriens tūrisma nozarē.

Kad un kur? 2020. gada 20. februārī Nīcas 
Kultūras centrā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas 
novadā.

Reģistrācija Lejaskurzemes tūrisma 

forumam –  http://www.lejaskurzeme.travel/.
Aicinu izbrīvēt 20. februāri un apmeklēt 

tūrisma forumu! Īpaši gaidīti tūrisma nozarē 
strādājoši cilvēki, kā arī ikviens, kas to tikai 
plāno darīt. 

Lejaskurzemes tūrisma forumu organizē 
Liepājas rajona partnerība.

Pieteikšanās vietnē  
http://www.lejaskurzeme.travel/par-mums/.

Forums ir bez maksas.
Vaiņodes novada tūrisma speciāliste 

I. Strēle

2019. gada 17. decembrī  
Vaiņodes novada domes sēdē  
(protokols Nr. 18) NOLEMJ: 

1. Pagarināt zemes nomas līgumus ar 35 personām.
2. Lauzt zemes nomas līgumus ar 6 personām.
3. Slēgt zemes nomas līgumus ar 10 personām.
4. Grozīt zemes nomas līgumus ar 3 personām
5. Sadalīt nekustamo īpašumu un apstiprināt sadalīšanas 

projektu.
6. Rīkot slēgtu medību tiesību nomas izsoli.
7. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projek-

tu zemesgabalam “Embūtes senleja”, kadastra apzīmējums 
64540030164, 10,77 ha platībā. Izsludināt pieteikšanos uz no-
mas tiesību izsoli zemesgabalam “Embūtes senleja”, kadastra 
apzīmējums 64540030164, 10,77 ha platībā no 23.12.2019. 
līdz 13.01.2020. plkst. 15.00. Izsoles sākuma cena par 1 ha 
10,08 EUR gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pie-
vienotās vērtības nodoklis. Nomas tiesību izsoles solis 10,00 
EUR (bez PVN). Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi. Dalī-
bas maksa par piedalīšanos izsolē 10,00 EUR līdz reģistrācijai 
uz izsoli iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu 
kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. Izsole no-
tiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa 
ielā 23a, 14.01.2020. plkst. 10.00. 

8. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projek-
tu zemes vienībai “Taurētājkalns”, kadastra apzīmējums 
64540030092, 14,37 ha platībā. Izsludināt pieteikšanos uz 
nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai “Taurētājkalns”, 
kadastra apzīmējums 64540030092, 14,37 ha platībā no 
23.12.2019. līdz 13.01.2020. plkst. 15.00. Izsoles sākuma cena 
par 1 ha 10,40 EUR gadā (bez PVN), nomas maksai pievie-
nojams pievienotās vērtības nodoklis. Nomas tiesību izsoles 
solis 10,00 EUR (bez PVN). Zemes nomas līguma termiņš ir 
līdz 31.12.2024. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē 10,00 
EUR līdz reģistrācijai uz izsoli iemaksājama Vaiņodes novada 

pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas no-
rēķinu karti. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes 
telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23a, 14.01.2020. plkst. 10.00. 

9. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projek-
tu zemes vienībai “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 
64540040193, 8,5 ha platībā. Izsludināt pieteikšanos uz nomas 
tiesību izsoli zemes vienības daļai “Lauku ganības”, kadastra 
apzīmējums 64540040193, 8,5 ha platībā no 23.12.2019. līdz 
13.01.2020. plkst. 15.00. Izsoles sākuma cena par 1 ha 8,88 
EUR gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis. Nomas tiesību izsoles solis 10,00 EUR (bez 
PVN). Zemes nomas līguma termiņš ir līdz 31.12.2024. Dalī-
bas maksa par piedalīšanos izsolē 10,00 EUR līdz reģistrācijai 
uz izsoli iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu 
kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. Izsole no-
tiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa 
ielā 23a, 14.01.2020. plkst. 10.00. 

10. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projek-
tu zemes vienībai “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 
64540040193, 6,0 ha platībā. Izsludināt pieteikšanos uz nomas 
tiesību izsoli zemes vienības daļai “Lauku ganības”, kadastra 
apzīmējums 64540040193, 6,0 ha platībā no 23.12.2019. līdz 
13.01.2020. plkst. 15.00. Izsoles sākuma cena par 1 ha 8,88 
EUR gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis. Nomas tiesību izsoles solis 10,00 EUR (bez 
PVN). Zemes nomas līguma termiņš ir līdz 31.12.2024. Dalī-
bas maksa par piedalīšanos izsolē 10,00 EUR līdz reģistrācijai 
uz izsoli iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu 
kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. Izsole no-
tiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa 
ielā 23a, 14.01.2020. plkst. 10.00. 

11. Uzsākt nekustamā īpašuma Celtnieku iela 6-8, kad. 
apz. 64920060521001008, kas atrodas, Vaiņodē, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas procedūru.

12. Nepagarināt projektu konkursa “Darīsim paši!” 
2019. gada projekta “Futbola laukuma atjaunošana Kalna ielā” 

realizēšanas termiņu.
13. Paredzēt Vaiņodes novada pašvaldības budžetā 2020. 

gadam atbalstu 50 EUR apmērā nodibinājumam “Fonds “Si-
bīrijas bērni””.

14. Īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju 
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīs-
tībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām” projektu “Uzņēmējdarbības attīstība 
Vaiņodes novadā, atbilstoši pašvaldību attīstības programmā 
noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balsto-
ties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām”. Deleģēt 
Vaiņodes novada domes vārdā domes priekšsēdētāju Visvaldi 
Jansonu parakstīt vienošanos par Eiropas Savienības fonda 
projekta Nr.3.3.1.0/18/I/008 īstenošanu ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru.

15. Neskatīt jautājumu par izmaiņām Vaiņodes novada 
amatu sarakstā un darba algās.

16. Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības 
30.04.2019. saistošajos noteikumos Nr.4 “Vaiņodes novada 
pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 
2019. gadam”. 

Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr.7 “Grozījumi 2019. gada 30. aprīļa Vaiņodes novada paš-
valdības saistošajos noteikumos Nr.4 “Vaiņodes novada paš-
valdības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 
2019. gadam””.  

17. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā 
kustamā īpašuma, traktora K701, reģ. Nr. T6016LF, atsavinā-
šanas izsoles protokolu. Slēgt pirkuma līgumu ar kustamā īpa-
šuma (traktora K701) izsoles uzvarētāju – dalībnieku Nr.1 SIA 
“SB AGRO”, reģ. Nr. 42103032661, juridiskā adrese: “Birzes 
Puļķi”, Bārtas pag., Grobiņas nov., par nosolīto cenu 2560,00 
EUR (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 centi) ar 
PVN.

Aizvadītā gada nogalē sagaidīts 
2000. apmeklētājs Embūtes TIC

2019. gada nogalē draugu grupiņa par Vecgada pārgājiena 
maršrutu bija izvēlējusies Embūtes apkārtni, un Maija Sērdiene 
kļuva par 2000. apmeklētāju Embūtes Tūrisma informācijas 
centrā. Balvā viņa saņēma suvenīru – krūzīti.
Kopā 2019. gadā Embūtes TIC ir apmeklējuši 2002 tūristi, 252 no 
tiem bija no ārvalstīm.

Embūtes TIC

Norisināsies Lejaskurzemes 
tūrisma forums

DECEMBRA RŪĶI



3VAIŅODES NOVADA VĒSTIS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sākot ar 2020. gada 
1. janvāri spēkā stājušies 
grozījumi, kas paredz 
izmaiņas pacientu 
līdzmaksājumos, saņemot 
valsts apmaksātos veselības 
aprūpes pakalpojumus. 
Visiem iedzīvotājiem 
līdzmaksājumu summas 
būs samazinātas, izņemot 
līdzmaksājumu par ģimenes 
ārsta apmeklējumu 
personām līdz 65 gadu 
vecumam.

Pacientu līdzmaksājums 
pie ģimenes ārsta personām 
no 65 gadu vecuma 
līdzšinējo 1,42 eiro vietā būs 
1 eiro. Savukārt personām 
līdz 65 gadu vecumam, 
apmeklējot ģimenes ārstu, 
būs jāmaksā 2 eiro par vizīti. 
Pacienta līdzmaksājums par 
ģimenes ārsta mājas vizīti 
paliks nemainīgs – 2,85 eiro.

Visiem iedzīvotājiem būs 
samazināti līdzmaksājumi, 
veicot izmeklējumus un 
apmeklējot ārstu speciālistu. 
Ja iepriekš pacienta 
līdzmaksājums bija  
4,27 eiro, tad no šī gada –  
4 eiro. Līdzīgi samazināsies arī 
līdzmaksājums par gultasvietu 

dienas stacionārā – no  
7,11 uz 7 eiro. Par ārstēšanos 
slimnīcā, sākot ar otro 
dienu, līdzmaksājums paliek 
nemainīgs – 10 eiro, savukārt 
par ārstēšanos aprūpes 
nodaļā vai no onkoloģiskām 
vai onkohematoloģiskām 
slimībām, alkohola, narkotisko, 
psihotropo un toksisko vielu 
atkarības līdzšinējo 7,11 eiro 
vietā pacienta līdzmaksājums 
būs 7 eiro.

Pacienta līdzmaksājums 
par datortomogrāfijas 
izmeklējumiem bez 
kontrastvielas, sākot ar  
1. janvāri, būs 14 eiro, nevis 
14,23 eiro. Savukārt par 
izmeklējumu ar kontrastvielu 
21,23 eiro vietā būs jāmaksā 
21 eiro. Par kodolmagnētiskās 
rezonanses izmeklējumu bez 
kontrastvielas līdzšinējo  
28,46 eiro vietā būs jāmaksā 
28 eiro, bet par izmeklējumu 
ar kontrastvielu līdzšinējo 35,57 
eiro vietā jāmaksā 35 eiro.

NVD atgādina, ka 
vairākas iedzīvotāju 
grupas no pacientu 
līdzmaksājumiem ir 
atbrīvotas, piemēram, bērni 
līdz 18 gadu vecumam, 

politiski represētās personas, 
1. grupas invalīdi, trūcīgas 
personas u.c. Plašāka 
informācija par pacientu 
līdzmaksājumiem, arī no 
pacientu līdzmaksājumiem 
atbrīvotām iedzīvotāju 
grupām pieejama  
NVD mājaslapā  
www.vmnvd.gov.lv, sadaļā 
“Veselības aprūpes 
pakalpojumi” – “Pacienta 
līdzmaksājumi”.

Līdz ar Latvijas 
pievienošanos eirozonai 
2014. gadā pacientu 
līdzmaksājumu summas 
no latiem tika konvertētas 
uz eiro. Tā pacienta 
līdzmaksājums 1 lata apmērā 
tika konvertēts uz 1,42 eiro, 
bet 3 lati uz 4,27 eiro, līdzīgi 
bija ar citām līdzmaksājumu 
likmēm. Tā kā norēķini ar 
cipariem aiz komata nav ērti 
ne pacientiem, ne ārstiem, 
turklāt neveicina sabiedrības 
izpratni par veselības aprūpes 
pakalpojumu apmaksas 
kārtību, kā arī ir sarežģīti un 
grūti uztverami, tika pieņemts 
lēmums atgriezties pie 
apaļām summām, kā tas bija 
pirms eiro ieviešanas.

APSTIPRINĀTI
2019. gada 17. decembrī ar

Vaiņodes novada domes sēdes
lēmumu (protokols Nr.18, 15. p).

Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7
“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 tos šādā redakcijā: 

VAIŅODES NOVADA DOMES  
PAMATBUDŽETA PLĀNS 2019. GADAM 
GROZĪJUMI NR.2     
Klasif.  
kods

IEŅĒMUMI PLĀNS 
(EUR)

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa

1 161 584

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 183 995
08.0.0.0 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 1541
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas 1953
10.0.0.0. Naudas sodi  
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 8114
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

īpašuma iznomāšanas, pārdošanas
157 198

17.0.0.0.  No valsts budžeta daļēji finansēto 
atvasināto publisko personu un budžeta 
nefinansēto iestāžu transferti

9670

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1 587 529
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 161 509
21.0.0.0. Maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi 422 035
 KOPĀ 3 695 128
 IZDEVUMI pēc funkcionālajām 

kategorijām
PLĀNS 
(EUR)

01.100. Vispārējie valdības dienesti 468 713
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība 30 927
04.000. Ekonomiskā darbība 262 038
06.000. Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana
678 470

08.000. Atpūta, kultūra, sports 175 466
09.000. Izglītība 1 285 878
10.000. Sociālā aizsardzība 527 749
 KOPĀ 3 429 241
 IZDEVUMI pēc ekonomiskajām 

kategorijām
PLĀNS 
(EUR)

1100 Atalgojums 1 735 774
1200 Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas
482 586

2100 Mācību, darba un dienesta 
komandējumi, darba braucieni

22 851

2200 Pakalpojumi 411 073
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

inventārs
474 927

2500 Nodokļu, nodevu un naudas sodu 
maksājumi

35 120

3000 Subsīdijas un dotācijas 11 830
4000 Procentu izdevumi 0
5000 Pamatkapitāla veidošana 84 884
6000 Sociālie pabalsti 124 555
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti 45 641
9000 Kapitālo izdevumu transferti 0
 KOPĀ 3 429 241
   
 FINANSĒŠANA  
 Naudas līdzekļi perioda sākumā 176 331
 Naudas līdzekļi perioda beigās 354 495
 Aizņēmumi saņemti 0
 Aizņēmumu atmaksa 87 723

   
 Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

Izmaiņas pacientu līdzmaksājumos, 

sākot ar 2020. gadu

VAIŅODES NOVADA DOMES KONSOLIDĒTAIS 
SPECIĀLO LĪDZEKĻU BUDŽETA PLĀNS 2019. GADAM 
GROZĪJUMI NR.2 
  
Klasif. kods IEŅĒMUMI PLĀNS (EUR)
5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 21 217
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 0
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 109 348
19.1.0.0. Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem
4950

 KOPĀ 135 515
Klasif. kods IZDEVUMI pēc funkcionālajām kategorijām PLĀNS (EUR)
04.000. Ekonomiskā darbība 170 957
05.000. Vides aizsardzība 75 572
 KOPĀ 246 529
Klasif. kods IZDEVUMI pēc ekonomiskajām kategorijām PLĀNS (EUR)
2200 Pakalpojumi 70 583
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, inventārs 22 189
2500 Nodokļu maksājumi 2584
5000 Pamatkapitāla veidošana 6166
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti 145 007
 KOPĀ 246 529

FINANSĒŠANA  
Naudas līdzekļi perioda sākumā 128 258
Naudas līdzekļi perioda beigās 0
Aizņēmumi saņemti 0
Aizņēmumu atmaksa 17 244

   
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.

DZIMTSARAKSTA ZIŅAS

21. decembrī notika Vaiņodes 
novada Ziemassvētku kauss zo-
lītē, kas vienlaicīgi bija 3. posms 
Vaiņodes novada atklātajā čem-
pionātā. Ziemassvētku kausa izcī-
ņā piedalījās 10 dalībnieki.

Ziemassvētku galvenais kauss 

aizceļoja uz Priekuli. To aizve-
da Aigars Legzdiņš, kurš savāca 
26 punktus un +67. Viņš aiz sevis 
2. vietā atstāja vēl vienu priekulnie-
ku Domu Bumblausku, kurš ieguva 
20 punktus un +29, un tikai 3. vietā 
ierindojās Vaiņodes pārstāvis Artūrs 

SPORTS

Ziemassvētki ir laiks,
kad vārdi, ko vēlamies teikt,
tiek rakstīti sirdī.

19. decembrī 1. semestra pēdējo mācību stundu 5.–12. klasei bija sa-
gatavojis Juris Jope, mūsu skolas absolvents, aktieris, LNO solists. Māksli-
nieks skolēniem izstāstīja savas karjeras veiksmes stāstu, uzsverot, ka panā-
kumu pamatā ir stingra griba, spēja rast sevī spēku un prasme organizēt savu 
dzīvi, jo studiju laikā ne tikai apguvis aktiera meistarību Latvijas Kultūras 
akadēmijā, bet arī strādājis visdažādākos darbus, lai varētu dzīvot un mācī-
ties Rīgā. Pagājušajā gadā Juris ieguvis maģistra grādu Lietuvas Mūzikas un 
teātra akadēmijā, piedalās LNO izrādēs, vairāku teātru dažādos projektos. 
Mīļus un patiesus pateicības vārdus Juris teica savai mammai, saviem skolotājiem 
un handbola trenerim, tagad skolas direktoram Zigmundam Mickum. Šie cilvēki 
skolas laikā iemācīja cieņu pret citiem, novērtēt, ko dod mūsu skola, kas ir kolek-
tīvs, ka pasaulē jāiet, lai saprastu, cik svarīgi ir apzināties savu piederību un mājas.

Koncerta programma bija dāvana mums Ziemassvētkos.
Vēlā pēcpusdienā sākumskolas skolēniem un vecākiem dziedātājs mā-

cīja rotaļas, ar viņiem kopā dziedāja, bet kopā ar 1. klases bērniem uzbūra 
brīnumu – nez no kurienes atsauca Ziemassvētku vecīti ar dāvanu maisu. 
Paldies pianistam Anatolijam Livčam un sniegavīriņam Olafam no multfilmas 
“Ledus sirds”.Juris ar mammu un savām skolotājām, kurām bija nozīmīga loma viņa skatuves karjeras izvēlē.
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AKCIJA 
“AUDUMA 
MAISIŅI”

Katru gadu Latvijā tiek patērētas 
trīs tonnas plastmasas, un tas ir ļoti liels 
apjoms, tāpēc, lai mazinātu plastmasas 
daudzumu, ekoskolas jaunieši aicināja 
vecākus un vecvecākus šūt iepirkumu 
maisiņus, otrreiz izmantojot dažādus 
auduma materiālus. 21. decembrī jau-
nieši Līva, Karīna, Janta, Elīna, Sono-
ra, Arvis un Dzintars kopā ar skolotā-
jām Aigu Jaunzemi un Jolantu Kauliņu 
devās uz Vaiņodes pagasta centru, lai 
sestdienas tirgū pircējiem un pārdevē-
jiem pastāstītu par plastmasas negatīvo 
ietekmi uz dabu un dzīvniekiem, kā arī 
aicinātu plastmasas maisiņus aizstāt 
ar auduma maisiņiem. Akcijas laikā 
saņēmām uzaicinājumu sadarboties ar 
Edīti Jonušu un citiem, kuri labprāt no-
dotu vecās grāmatas makulatūrā. Liels 
prieks bija par tiem iedzīvotājiem, 
kuri, saņemot dāvanā auduma maisi-
ņu, atzinīgi novērtēja jauniešu rīkoto 
akciju  un to, ka viņi kopā ar skolotā-
jām realizē dabai draudzīgas idejas.

Kopumā ekoskolas jaunieši iz-
dalīja 28 auduma maisiņus. Visvai-
rāk maisiņu bija sagādājis Dzintars 
Hartmanis. Pērn ekoskola pirmo reizi 
rīkoja šādu akciju, kurā jaunieši varē-
ja gūt pieredzi, kas nākotnē ļaus rīkot 
citas aktuālas akcijas un pasākumus. 
Paldies vecākiem un vecvecākiem par 
auduma maisiņu šūšanu, kā arī liels 
paldies Vaiņodes iedzīvotājiem, kuri 
atsaucās akcijai.

Ekoskolas pārstāve 
Viktorija Karzone  

JANVĀRIS 
19. 01. “Vaiņodes kauss 
2020” telpu futbolā Vaiņodes 
vidusskolas sporta zālē.
19.01. “Synottip” handbola 
virslīgas spēle HK “Vaiņode” – 
“Dobeles Tenax” plkst. 17.00 
Vaiņodes vidusskolas sporta 
zālē.
24.01. Vaiņodes novada 
čempionāts (4. posms) 
durakos/cūkās plkst. 18.30 
Vaiņodes kultūras nama 
3. stāvā. 
25.01. “Vaiņodes kauss 
2020” telpu futbolā Vaiņodes 
vidusskolas sporta zālē.

FEBRUĀRIS
1.– 2.02. “Vaiņodes kauss 
2020” telpu futbolā Vaiņodes 
vidusskolas sporta zālē.
7.02 Vaiņodes novada 
čempionāts zolītē plkst. 18.30 
Vaiņodes kultūras nama 
3. stāvā.
8.02. “Vaiņodes kauss šautriņu 
mešanā 2020” Vaiņodes 
kultūras namā.

Vaiņodes novada sporta metodiķis 
Ainārs Pāvils

Pirmās divas vietas ieņem priekulnieki
Auders ar 20 punktiem un -1. Aiz 
labāko trijnieka uzreiz ierindojās 
Artūra tēvs Edgars Auders ar 19 
punktiem un +7.

Vaiņodes novada atklātajā čem-
pionātā aizvadīti trīs posmi. Līdere ir 
pirmo divu posmu uzvarētāja Daina 
Troika ar 68 punktiem un +242. Ot-
rajā vietā atrodas Ziemassvētku kausa 
ieguvējs Aigars Legzdiņš ar 61 pun-
ktu un +85. Trešo vietu ieņem prie-
kulnieks Doms Bumblausks, kurš sa-
vācis 56 punktus un +80, bet no viņa 
tikai par trim mazajiem punktiem at-
paliekot, 4. vietā atrodas Edgars Au-
ders ar 20 punktiem un +77. Labāko 
sešiniekā vēl atrodas Toms Legzdiņš 
ar 52 punktiem un -14 un Laimonds 
Mamis ar 43 punktiem un -107. 

Kopumā Vaiņodes novada at-
klātajā čempionātā piedalījušies 18 
dalībnieki. No septiņiem posmiem 
kopvērtējumā tiek ņemti pieci labā-
kie posmi.  

Uzvar otro posmu pēc kārtas 
un iegūst Ziemassvētku kausu

22. decembrī tika aizvadīts 
3. posms Vaiņodes novada at-
klātajā čempionātā durakos jeb 
cūkās. Trešais posms notika Zie-
massvētku kausa izcīņas laikā. 
Tajā piedalījās 17 dalībnieki, no 
kuriem septiņas bija daiļā dzimu-
ma pārstāves. 

Gan pie uzvaras 3. posmā, gan 
pie Ziemassvētku kausa tika Alīte 
Eidimte, kas spēja savākt maksimā-
lo punktu skaitu, proti, 24 punktus 
un +54. Otro vietu ieņēma Arturs 
Spuris ar 18 punktiem un +41, kurš 
apsteidza trešajā vietā palikušo 
Aināru Pāvilu, kurš arī savāca 18 
punktus, bet mazāk plusus (+32). 
Ceturto vietu ieņēma Artūra sieva 

Sandra Spure ar 16 punktiem un +8. 
1. decembrī durakos norisinājās 

2. posms, uz kuru bija ieradušies 
vien pieci dalībnieki. Par uzvarētāju 
kļuva Alīte Eidimte ar 24 punktiem 
un +37, aiz sevis 2. vietā atstājot Ai-
nāru Pāvilu ar 13 punktiem un +5, 
bet 3. vietu ieņēma Sandra Spure ar 
13 punktiem un -10. 

Ir aizvadīti trīs posmi Vaiņodes 
novada atklātajā čempionātā durakos/
cūkās, tajos piedalījušies 19 dalībnie-
ki. Kopumā tiks aizvadīti pieci posmi 
(visi tiek ņemti vērā kopvērtējumā). 
Pēc trīs posmiem pārliecinošā vadībā 
ir pēdējo divu posmu uzvarētāja Alīte 
Eidimte ar 66 punktiem un +111, 2. 
vietu ieņem Arturs Spuris ar 50 punk-

tiem un +53, bet 3. vietā ierindojies 
Ainārs Pāvils ar 43 punktiem un +32. 
Labāko sešiniekā vēl ir Sandra Spure 
(39 punkti un -8), Oskars Pāvils (38 
punkti un -17) un Daniels Jānis Jur-
jevs (14 punkti un +22).

SPORTA 
KALENDĀRS

2019.GADĀ REĢISTRĒTAS  
3 LAULĪBAS,  
10 DZIMŠANAS UN  
16 MIRŠANAS GADĪJUMI.


