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Vaiņodes vidusskolas skolēni ar Pēteri Kļavu, Vaiņodes vidusskolas 1982. gada absolventu, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā.

Absolventa stunda bērnu slimnīcā

Nākotne sākas šodien
29. janvārī Vaiņodes vidus-

skolas 10. klases skolēni Vikto-
rija Puļķe, Artūrs Dolbins,  Ar-
tis Zemgrīds, Artis Pāvelsons, 
Deivis Stonkus (klase apgūst 
valsts aizsardzības mācību, ins-
truktors Ģirts Skanis) piedalījās 
Skrundas Karoga dienas tradi-
cionālajā piedzīvojumu un izai-
cinājumu spēlē “Jaunie Skrun-
das sargi”. 

Jau 16 gadus šajā dienā svinī-
gi tiek pieminēti 1919. gada 29. 
janvāra notikumi, kad pulkveža 
Oskara Kalpaka bataljons atbrī-
voja Skrundu, izcīnot ļoti svarīgu 
uzvaru, kas noteica Neatkarības 
kara turpmāko gaitu. Mūsu skolas 
komanda šajās sacensībās piedalās 
kopš 2014. gada 29. janvāra.

Diena sākās ar svētbrīdi 
Skrundas evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā, piedaloties aizsardzības 
ministram Artim Pabrikam un Ze-
messardzes 4. KB komandierim 
pulkvedim Andrim Riekstam, bet 
dienas noslēgumā tika nolikti zie-
di pie O. Kalpakam veltītā piemi-
ņas akmens. Valsts mācību Vaiņodes vidusskolā apgūst 10. klase.

Dažas dienas pirms Zie-
massvētkiem 9. klases skolē-
ni rīkoja labdarības tirdziņu 
ar nodomu saņemto naudu 
ziedot slimo bērnu rehabilitācijai. 
Paldies visiem pārdevējiem (un ve-
cākiem par palīdzību, sagatavojot 
našķus pārdošanai) un pircējiem! 

Saziedotā nauda 17. janvārī tika 
nogādāta Bērnu klīniskās universitā-
tes slimnīcas fondam. Tika nolemts 
to izlietot, lai uzgaidāmajā telpā no-
krāsotu sienu, uz kuras bērni, gaidot 
pieņemšanu pie daktera, varētu zīmēt 
ar nomazgājamiem krītiņiem.

Uz tikšanos bērnu slimnīcā Lo-
retu, Mariju, Anniju, Viku, Alisu, 
Danielu, Ņikitu un klases audzinātāju 
Ivetu Mami uzaicināja Vita Šteina, 
Bērnu klīniskās universitātes slimnī-
cas Komunikācijas nodaļas vadītāja, 
pacientu pieredzes koordinatore. Viņa 
pastāstīja par ārstniecības iestādi un 
tās darbību, pakalpojumiem un misiju.

Pēteris Kļava, ārsts anestezio-
logs reanimatologs, mūsu skolas 
1982. gada absolvents, izvadāja 
skolēnus ekskursijā pa slimnīcu, 
parādīja sarežģītās iekārtas un apa-
ratūru mazo pacientu ārstēšanai. 
Redzētais jauniešiem bija emo-
cionāls pārdzīvojums un lika kat-
ram padomāt par savām vērtībām. 
Sarunā ar skolēniem dakteris uzsvēra, 
cik dzīvība ir trausla un ka tā pašiem 
jāsaudzē, atgādināja, cik svarīga ir 
savstarpēja saprašanās un palīdzība, 
uzmanība citam pret citu. Viņš arī 
uzsvēra, ka lepojas ar mūsu skolu un 
novērtē tajā pavadīto laiku kopā ar 
klasesbiedriem un skolotājiem.

Uzsākta  
lokālplānojuma 
izstrāde

Vaiņodes novada dome ir 
uzsākusi lokālplānojuma izstrā-
di īpašumam “Poligons”, Embū-
tes pag., Vaiņodes nov. (kad. Nr. 
64540030174) ar mērķi mainīt 
noteikto funkcionālo zonējumu un 
izmantošanas noteikumus Vaiņo-
des novada teritorijas plānojumā 
no “mežu teritorija” (M) un “lauku 
teritorija” (L) uz “publiskas apbū-
ves teritorija” (P), kurā galvenais 
teritorijas izmantošanas veids būtu 
aizsardzības un drošības iestāžu 
apbūve. Lokālplānojuma izstrādes 
vadītājs – Vaiņodes novada domes 
projektu vadītājs Oskars Zvejs. 
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DOMES ZIŅAS

2019. gada 30. decembrī 
Vaiņodes novada domes sēdē (protokols Nr.19) 
NOLEMJ: 

1. Sociālā atbalsta centra “Vaiņode” vadītājam izlīdzināt amatalgu 
ar Vaiņodes novada Komunālās nodaļas vadītāja amatu, tas ir, 913,00 
EUR.

2. Sociālā dienesta vadītājas algu nepielīdzināt PII “Zīlīte” vadītāja 
un Mūzikas skolas direktora algai, tas ir, 1003,00 EUR.

3. Ceļu pārzinim piemērot 9% piemaksu pie darba algas.
4. Nemainīt vērtēšanas kritērijus un procentus algu piemaksām Vai-

ņodes novada pašvaldības darbinieku amatalgām: 
1) līdz 600 EUR 10% – lai celtu mazās algas, inflācija plus atšķirība 

algās;
2) no 601 EUR līdz 1000 EUR 7% – inflācija plus 50% no mazākās 

algas;
3) no 1001 EUR uz augšu 5% – pēdējo divu gadu inflācija.
5. Apstiprināt iesniegto Vaiņodes novada pašval dības amatu saraks-

tu un darba algas 2020. gadam.

2020. gada 28. janvārī 
Vaiņodes novada domes sēdē 
(protokols Nr. 2) NOLEMJ: 

1. Lauzt zemes nomas līgumu ar personu.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar 2 personām. 
3. Pagarināt zemes nomas līgumu ar 2 personām. 
4. Nepagarināt zemes nomas līgumu ar personu.
5. Izdarīt grozījumu neapdzīvojamo telpu nomas līgumā ar SIA “K 

Stils”.
6. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu zemes vie-

nībai “Jaunērgļi” (kadastra apzīmējums 64920010037) 15,6 ha platībā. 
Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli zemes vienībai “Jaunēr-
gļi” (kadastra apzīmējums 64920010037) 15,6 ha platībā no 2020. gada 
29. janvāra līdz 12. februārim plkst. 15.00. Izsoles sākuma cena par 1 ha 
ir 9,76 EUR gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis. Nomas tiesību izsoles solis ir 10,00 EUR (bez PVN). 
Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi. Dalības maksa 10,00 EUR līdz 
reģistrācijai izsolē iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķi-
nu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. Izsole notiek 
Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23a, 
2020. gada 13. februārī plkst. 10.00. 

7. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala 
“Lauku ganības” 6,0 ha platībā nomas tiesību izsoles protokolu. Slēgt 
zemes nomas līgumu ar nomas tiesību izsoles uzvarētāju – dalībnieku 
Nr.6, z/s “Gruntiņi”, reģ. Nr. 42101004019, juridiskā adrese: Kalnu iela 
1-16, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., par zemesgabala “Lauku ga-
nības” (kadastra apzīmējums 64540040193) 6,0 ha platībā nomas tiesī-
bām līdz 2024. gada 31. decembrim par nosolīto cenu 218,88 EUR (divi 
simti astoņpadsmit euro 88 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

8. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala 
“Lauku ganības” 8,5 ha platībā nomas tiesību izsoles protokolu. Slēgt 
zemes nomas līgumu ar nomas tiesību izsoles uzvarētāju – dalībnieku 
Nr.4 par zemesgabala “Lauku ganības” daļas (kadastra apzīmējums  
64540040193) 8,5 ha platībā nomas tiesībām līdz 2024. gada 31. de-
cembrim par nosolīto cenu 238,88 EUR (divi simti trīsdesmit astoņi 
euro 88 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības 
nodoklis (PVN).

9. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesga-
bala “Lauku ganības” 6,0 ha platībā nomas tiesību izsoles protokolu. 
Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas tiesību izsoles uzvarētāju – da-
lībnieku Nr.2 par zemesgabala “Taurētājkalns” (kadastra apzīmējums 
64540030092) 14,37 ha platībā nomas tiesībām līdz 2024. gada 31. 
decembrim par nosolīto cenu 120,40 EUR (viens simts divdesmit euro 
40 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības no-
doklis (PVN).

10. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesga-
bala “Embūtes senleja” 10,77 ha platībā nomas tiesību izsoles proto-
kolu. Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas tiesību izsoles uzvarētāju 
– dalībnieku Nr.1 par zemesgabala “Embūtes senleja” (kadastra ap-
zīmējumu 64540030164) 10,77 ha platībā nomas tiesībām līdz 2024. 
gada 31. decembrim par nosolīto cenu 20,08 EUR (divdesmit euro 
08 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības 
nodoklis (PVN).

11. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesga-
bala “Pilskalni” 13,8 ha platībā medību nomas tiesību izsoles proto-
kolu. Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas tiesību izsoles uzvarētāju 

– dalībnieku Nr.1, mednieku klubs “Embūte”, reģ. Nr. 40008018439, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., par zemesgabala “Pilskalni” (kadastra 
apzīmējums 64540030018) 13,8 ha platībā nomas tiesībām līdz 2024. 
gada 31. decembrim par nosolīto cenu 0,48 EUR (nulle euro 48 centi) 
par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN).

12. Demontēt ar spridzināšanas metodi daudzstāvu ēku, kas atrodas 
nekustamā īpašumā “Garnizons”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

13. Demontēt ar spridzināšanas metodi ūdenstorni, kas atrodas ne-
kustamā īpašumā “Vaiņodes muiža”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

14. Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu ar personu.
15. Līdz 2020. gada 1. decembrim pagarināt atļauju SIA “CTB kar-

jeri”, reģ. Nr. 42103036324, pašvaldības autoceļa A10 “Sanatorijas 
ceļš” aizsargjoslā grants karjera “Mazgranti” atsegšanas darbos noņem-
tās segkārtas un neizmantojamā slāņa uzglabāšanai novietotās krautnēs, 
nepieļaujot ceļa stāvokļa pasliktināšanos.

16. Pārtraukt nekustamā īpašuma “dzīvoklis 7”, kas atrodas Kungu 
ielā 31c, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas proce-
dūru.

17. Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumus ar 4 personām.
18. Slēgt telpu nomas līgumu par telpu Brīvības ielā 17, Vaiņodē, 

Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 71,0 m2 platībā iznomāšanu biedrībai 
“Vaiņodes pensionāru apvienība”, reģ. Nr. 40008042657, no 2020. gada 
1. februāra līdz 2024. gada 31. decembrim pensionāru un invalīdu atpū-
tas vajadzībām.

19. Pagarināt līgumu ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku par 
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotē-
kas funkciju veikšanu un fi nan sēšanu Vaiņodes novadā. Līguma darbī-
bas termiņš – līdz 2020. gada 31. decembrim. Piedalīties ar pašvaldības 
līdzfinansējumu 610,07 EUR (seši simti des mit euro 7 centi) gadā no 
pašvaldības pamata budžeta.

20. Pagarināt projektu konkursa “Darīsim paši!” 2019. gada pro-
jekta “Veselībai un skaistumam” realizēšanas termiņu līdz 2020. gada 
1. aprīlim.

21. Ar 2020. gada 1. janvāri maksāt par viena Vaiņodes novadā dek-
larēta bērna uzturēšanos SOS bērnu ciematā un jauniešu mājā 450,00 
EUR (četri simti piecdesmit euro 00 centi) mēnesī.

22. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Priekules novada domi par pašval-
dības autonomās funkcijas veikšanu, nodrošinot savas administratīvās 
teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu 2020. gadā. Noteikt līguma 
darbības laiku no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Noteikt fi-
nansējumu būvvaldes funkcijas nodrošināšanai 2020. gadā no Vaiņodes 
novada pašvaldības budžeta 15 600 EUR apmērā.

23. Izdarīt grozījumus 16.08.2016. nekustamā īpašuma pirkuma lī-
gumā Nr.31.

24. Piešķirt finansējumu no Vaiņodes novada pašvaldības budže-
ta Liepājas rajona Sporta skolas administratīviem izdevumiem par 
2020. gadu  8073,00 EUR  (astoņi tūkstoši septiņdesmit trīs euro 00 
centi). Piešķirt līdzfinansējumu Liepājas rajona Sporta skolas treneru 
algām 2020. gadā 3648,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti četrdesmit asto-
ņi euro 00 centi).

25. Piešķirt līdzfinansējumu grāmatas “Vaiņode toreiz un tagad” 
publicēšanai 2500,00 EUR apmērā no Vaiņodes pašvaldības 2020. gada 
budžeta.

26. Atļaut amatpersonai savienot amatus.
27. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta plāna 

2020. gadam projektu. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr.1 “Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 
2020. gadam”. 

28. Apstiprināt Vaiņodes Mūzikas skolas veidlapu.

2020. gada 7. janvārī 
Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdē 
(protokols Nr.1) NOLEMJ: 

1. Noteikt 1 (vienu) parakstu vākšanas vietu Vaiņodes novadā adre-
sē: Brīvības iela 17, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, 
Vaiņodes Tūrisma informācijas centrs.

2020. gada 29. janvārī 
Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdē 
(protokols Nr.3) NOLEMJ: 

1. Segt no Vaiņodes novada pašvaldības pa mat budžeta ēdināša-
nas izmaksu starpību starp valsts piešķirtā finansējuma 0,71 EUR 
un faktiskajām ēdi nāšanas izmaksām izglītojamiem, kuri klātienē 
ap gūst pamatizglītības programmu 1., 2., 3. un 4. klasē Vaiņodes 
vidusskolā.

VAIŅODES 
MŪZIKAS 
SKOLAS ZIŅAS

Janvārī Liepājas 
Mūzikas, mākslas un di-
zaina vidusskolā notika 
Latvijas profesionālās 
ievirzes un profesionālās 
vidējās mūzikas izglītī-
bas iestāžu programmas 
“Taustiņinstrumentu 
spēle –  akordeona spēle” 
un “Stīgu instrumentu 
spēle – ģitāras spēle” 
audzēkņu valsts konkur-
sa II kārta. 

Vaiņodes Mūzikas 
skolu pārstāvēja akordeona 
spēles 1. klases audzēkne 
KARĪNA PUĻĶE 
(sk. Daiga Stekjāne), 
ģitāras spēles 2. klases au-
dzēknis DĀVIS GUSTAVS 
KRASTIŅŠ un 4. klases 
audzēknis MATĪSS BIĶIS 
(sk. Toms Bokums). 

 Audzēkņiem un pe-
dagogiem ir liels ganda-
rījums par labi padarītu 
darbu, kas konkursā vai-
nagojās ar labiem rezultā-
tiem: Karīnai Puļķei – 
3. vieta, Dāvim Gustavam 
Krastiņam – 
3. vieta, Matīsam Biķim –  
3. vieta. Visi dalībnieki un 
pedagogi klausījās arī citu 
Kurzemes novadu mūzikas 
skolu audzēkņu sniegumu, 
tā paplašinot redzesloku 
par akordeona un ģitāras 
spēles skaņdarbiem, mū-
zikas žanriem un stiliem, 
spēlēšanas tehnikām un 
paņēmieniem. Paldies sko-
lotājiem Daigai Stekjānei 
un Tomam Bokumam par 
ieguldīto darbu un audzēk-
ņu vecākiem par atbalstu!

Vaiņodes Mūzikas 
skolas jaunāko klašu koris 
gatavojas VI Jāzepa Vītola 
bērnu un jauniešu koru un 
vokālo ansambļu kon-
kursam “Lai skan!”, kas 
notiks 29. februārī 
J. Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā.

Vaiņodes Mūzikas 
skolai ir izveidota 

mājaslapa 

Mūzikas skolas 
direktore 

G. Riežniece

www.vainodesmsk.lv. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

   
 Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V.Jansons

SKAIDROJUMA RAKSTS PAR
VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2020.GADAM

Vaiņodes novads atrodas Kurzemē, tā sastāvā ietilpst Embūtes un Vaiņodes pagasti. 
Robežojas ar Priekules, Aizputes, Skrundas un Saldus novadiem. Ir 17 km gara robeža 
ar Lietuvas republiku. Novada  teritorija ir 34396.2 ha (11760.7 ha Embūtes pagastā un 
18972.8 ha Vaiņodes pagastā). Novada administratīvais centrs ir Vaiņode. Vaiņodes 
novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā. 

Vaiņodes pašvaldības iestādes: 
• Vaiņodes vidusskola; 
• pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”;  
• Vaiņodes Mūzikas skola; 
• Vaiņodes kultūras nams; 
• Vaiņodes pagasta bibliotēka; 
• Embūtes pagasta bibliotēka; 
• Embūtes pagasta pārvalde; 
• Sociālā atbalsta centrs ,,Vaiņode”; 
• Embūtes tūrisma informācijas centrs; 
• Vaiņodes komunālās nodaļas birojs;
• bāriņtiesa; 
• sociālais dienests.
Budžets ir novada domes fi nansiālās darbības pamatdokuments un fi nanšu 

instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko 
un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar fi nansiālajām iespējām. Gadskārtējais 
pašvaldības budžets ir dokuments, kurš noformēts un apstiprināts kā Vaiņodes novada 
pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1 “Pamatbudžeta plāns 2020.gadam”.

Vaiņodes novada pašvaldības budžets 2020.gadam ir izstrādāts, ievērojot 
likumu ,,Par budžetu un fi nanšu vadību”,
likumu ,,Par pašvaldību budžetiem”,
likumu ,,Par pašvaldībām”, 
Ministru kabineta noteikumus par budžetu ieņēmumu (MK not. Nr.1032), izdevumu 

(MK not. Nr.1031) klasifi kāciju atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām (MK not. 
Nr.934) kategorijām, kā arī budžetu fi nansēšanas klasifi kāciju (MK not. Nr.875).

Vaiņodes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta. Pamatbudžets 
budžets sastāv no trīs daļām – ieņēmumu, izdevumu un fi nansēšanas daļām.

Pašvaldības budžeta periods ir gads, sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.

IEŅĒMUMI
Vaiņodes novada domes PAMATBUDŽETA ieņēmumus 3 341 687  EUR apmērā 

veido 
nodokļu ieņēmumi – 36.51 % no ieņēmumu kopējā apjoma– ienākuma 

nodokļi, tas ir, iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 048 435 EUR,  īpašuma nodokļi 
157 816 EUR, Dabas resursu nodoklis 14 145 EUR ; 

nenodokļu ieņēmumi – 1.16 % -  ieņēmumi no  uzņēmējdarbības 1 541 EUR 
valsts (pašvaldības) nodevas 1 816  EUR, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 
pārdošanas 32 726  EUR un  pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 580 EUR;

transfertu ieņēmumi – 49.82 % - lielāko daļu veido no valsts budžeta 
saņemtās mērķdotācijas izglītības funkciju nodrošināšanai (8 mēnešiem) – un 
dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kopā valsts transferti 1 647 
437 EUR un neliela daļa no pašvaldību budžetiem savstarpējo norēķinu kārtībā 
saņemtie maksājumi par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 17 259 
EUR;

ieņēmumi no  maksas pakalpojumiem – 12.51 % - 417 932 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.

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 3 341 687  EUR un  naudas līdzekļu un noguldījumu atlikuma uz 
2020.gada 1.janvāri – 667 438 EUR. 2020.gadā izdevumiem paredzēti 3 769 408 
EUR, tai skaitā, 107 275 EUR aizņēmumu atmaksai un plānots arī līdzekļu atlikums 
uz pārskata perioda (gada) beigām  - 379 717 EUR. Izdevumi plānoti sadalījumā 
pa funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām atbilstoši normatīvajiem 
aktiem.

2020.gadā plānots īstenot šādus Eiropas Savienības politiku instrumentu 
finansētus projektus –

• ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” – Vaiņodes vidusskolā;

• ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – 
Vaiņodes vidusskolā;

• ERASMUS+ projekts “Learning English, Learning Through English” – Vaiņodes 
vidusskolā;

• ERASMUS+ projekts “Creative Learners, Tomorrow’s Entrepreneurs” – 
Vaiņodes vidusskolā;

• ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 
– Vaiņodes vidusskolā;

• ELFLA projekts “Vaiņodes novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”;
• ERAF projekts “Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši 

pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām”;

      Vislielākie izdevumi plānoti šādu funkciju veikšanai – 
izglītībai - vidusskolai, mūzikas skolai un pirmsskolas izglītības iestādei – 

30.77 %  jeb 1 159 771 EUR apmērā no kopapjoma,
pašvaldības teritoriju un mājokļu uzturēšanai - Embūtes un Vaiņodes pagastu 

komunālajām saimniecībām, pašvaldības teritoriju labiekārtošanai– 18.66 % jeb 
703 534 EUR,

vispārējiem dienestiem, tai skaitā, pašvaldības domes ēkas Vaiņodē un 
Embūtes pagasta pārvaldes uzturēšanas izdevumiem,  valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai  – 13.11 % jeb 493 983 EUR,

sociālai aizsardzībai - sociālā dienesta un sociālā atbalsta centra 
uzturēšanai, kā arī sociālās palīdzības pabalstu izmaksām – 14.99 %  jeb 564 951 
EUR. 

 atpūtai, kultūrai, sportam (divām bibliotēkām un kultūras namiem) – 4.34 % 
jeb 165 306 EUR,

 ekonomiskai darbībai – 13.28 % jeb 535 815 EUR 
 sabiedriskai kārtībai, drošībai– 1.00 % jeb 27 073 EUR.  
vides aizsardzībai - 1.00 % jeb 11 700  EUR.  
Aizņēmumu atmaksa – 2.85 % jeb 107 275 EUR. Pašvaldībai ir kredītsaistības 

par 5 aizņēmumiem 685 510  EUR apmērā. 2020.gadā jāatmaksā 2012.gadā 
ņemtam aizņēmumam Eiropas Savienības KPFI projekta īstenošanai 62 237 EUR  
un 25 486 EUR 2013.gadā ņemtam aizņēmumam ES KF projekta realizācijai, 
antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai dabas 
parkā 2 308 EUR un  divu ielu rekonstrukcijai ņemto ilgtermiņa aizņēmumu 
īstermiņa daļas 17 244 EUR.  

Pēc ekonomiskām kategorijām izdevumi PAMATBUDŽETĀ plānoti: 
atlīdzībai – 56.98 % jeb 2  147 890  EUR;
precēm un pakalpojumiem – 26.28% jeb 990 555 EUR;
nodokļiem (PVN, valsts nodevas) – 1.0 % jeb 37 820 EUR;
subsīdijām, dotācijām – 0.22 % jeb 8 470 EUR;
pamatkapitāla veidošanai – 8.77 % jeb 330 658 EUR;
sociāliem pabalstiem – 3.06 % jeb 115 245 EUR;
pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti – 0.84 % jeb 31 495 EUR, 
aizņēmumu atmaksa – 2.85 % jeb 107 275  EUR.

FINANSĒŠANA
Pašvaldības PAMATBUDŽETA finansēšanas avoti ir plānotie ieņēmumi 3 341 

687  EUR un  naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 667 438 EUR uz plānojamā 
perioda sākumu. Plānots ņemt aizņēmumu no Valsts kases ES ELFLA projekta 
“Vaiņodes novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai 140 000  
EUR apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām plānots 379 717 EUR 
apmērā.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V.Jansons

APSTIPRINĀTS:
Ar 2020.gada 28. janvāra

Vaiņodes novada domes sēdes
lēmumu (Protokols Nr.2, 25.p)

Vaiņodes novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.1
„Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2020. gadam”

Vaiņodes novada domes 
PAMATBUDŽETA PLĀNS 2020.gadam

Klasif.  
kods 

  

 IEŅĒMUMI PLĀNS (EUR)
1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1048435
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 157816
5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 14145
08.0.0.0 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 1541
9.0.0.0. Valsts(pašvaldību) nodevas 1816
10.0.0.0. Naudas sodi 0
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2580
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas 32726
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1647437
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 17259
21.0.0.0. Maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi 417932
 KOPĀ 3341687
   
 IZDEVUMI pēc funkcionālajām kategorijām PLĀNS (EUR)
01.100. Vispārējie valdības dienesti 493983
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība 27073
04.000. Ekonomiskā darbība 535815
05.000. Vides aizsardzība 11700
06.000. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 703534
08.000. Atpūta, kultūra, sports 165306
09.000. Izglītība 1159771
10.000. Sociālā aizsardzība 564951
 KOPĀ 3662133
   
 IZDEVUMI pēc ekonomiskajām kategorijām PLĀNS (EUR)
1100 Atalgojums 1703313
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 444577
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 14887
2200 Pakalpojumi 500811
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, inventārs 474857
2500 Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 37820
3000 Subsīdijas un dotācijas 8470
4000 Procentu izdevumi 0
5000 Pamatkapitāla veidošana 330658
6000 Sociālie pabalsti 115245
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti 31495
9000 Kapitālo izdevumu transferti 0
 KOPĀ 3662133
   
 FINANSĒŠANA  
 Naudas līdzekļi perioda sākumā 667438
 Naudas līdzekļi perioda beigās 379717
 Aizņēmumi saņemti 140000
 Aizņēmumu atmaksa 107275



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.

Līdz Vaiņodei palikušas vēl četras dienas
Doma, ka nav vērts organizēt kompleksu pasākumu fi zkultūras kolek-

tīviem ziemas sporta veidos Liepājas rajonā, kārtējo reizi cietusi sakāvi. Ja 
kāds kūtrāks fi zkolektīva vadītājs joprojām neticībā šūpo galvu un netaisās 
braukt uz Vaiņodi š. g. 15. un 16. februārī, tad lai viņu pārliecina daži fakti.

Ātrslidošanā Kazdangā ieradās vairāk nekā 50 sportistu…
Hokejs… Kur nu programmā tāds sporta veids – visā rajonā neesot ne-

vienas komandas! Maldāties, skeptiķi. Savu līdzdalību ir apliecinājušas jau 
turpat 10 komandas no Aizputes, Grobiņas, Priekules, Durbes, Vaiņodes, 
Kazdangas, pat no Bārtas un Bunkas puses… Dzīvosim, redzēsim… Ja gripa 
un laika apstākļi neizdarīs kārtējo untumu, hokeja turnīrs būs varens.

No Vaiņodes ziņo: sagatavošanās darbi veikti: slaloma trases un tramplī-
ni esot gatavi, hokeju varēšot spēlēt pat naktī… Vienīgi sniega un ledus ma-
šīnas Vaiņodē neesot… Žēl.

Lai veicinātu veselīgu dzīves-
veidu, lietderīgi un aktīvi pava-
dītu brīvo laiku, tiek organizēts 
virtuālais skrējiens.

Vaiņodes novada virtuālais skrē-
jiens ir virtuālas un atraktīvas sacen-
sības, kas notiek brīvā dabā. Trase 
nav marķēta, un tai nav ierobežoju-
mu. Trases garumu, vietu un laiku 
katrs dalībnieks izvēlas pats. Dalīb-
niekiem pašiem atbilstoši saviem 
spēkiem jāsagatavo sev vēlamā ga-
ruma trase. 2020. gadā paredzēti 15. 
posmi laika periodā no 10. februāra 
līdz 30. augustam. Lai piedalītos Vai-
ņodes novada virtuālajā skrējienā, 
tev jābūt Vaiņodes novada pašreizē-
jam vai bijušam iedzīvotājam. 

Izvēlies savu skriešanas, ieša-
nas vai nūjošanas maršrutu. Izmanto 
kādu no sporta aplikācijām (ja tev 
tādas nav, iesakām “Endomondo”, 
“Sports Tracker”, “Adidas Running 
App”, “Nike Run Club”, “Runke-
eper” u.c.). Veic savu izvēlēto mar-
šrutu un nosūti ekrānšāviņu (scre-
enshot) ar laiku, distances garumu, 
maršrutu. Norādi arī savu vārdu un 
uzvārdu, sacensību grupu. Sūti savu 
virtuālo skrējienu uz “WhatsApp”, 
tālruņa numurs 22014226, vai e-pas-
tu metodikis@vainode.lv. Sacensību 
rezultāti tiek reģistrēti elektroniski.

Sacensības norisināsies katru 
otro nedēļu, kad ikviens var veikt 
savu izvēlēto distanci un iesūtīt savu 
rezultātu. Iegaumē! Vienā dienā vari 
iesūtīt vienu rezultātu. Tātad vienā 
posmā – ne vairāk kā 7 rezultātus. 
Ņem vērā, ka piedalīties vari arī tad, 
ja plāno veikt vienu aktivitāti, mēs 
katrs pats zinām savu spēju robežas. 

Priecāsimies saņemt ne tikai 
skrējiena rezultātus, bet arī fotog-
rāfi jas vai video, lai pēc tam varētu 
atskatīties, kur ir skriets, kādi bijuši 
laikapstākļi utt. 

PAREDZĒTIE POSMI

Obligāti iepazīstieties ar sa-
censību nolikumu, kas pieej-
ams Vaiņodes novada mājaslapā 
www.vainode.lv. Sīkāka informācija 
pie Vaiņodes novada sporta metodiķa 
A. Pāvila, tālrunis 22014226, 
e-pasts metodikis@vainode.lv.

1. posms 10.02.–16.02.
2. posms 24.02.–1.03.
3. posms 9.03.–15.03.
4. posms 23.03.–29.03.
5. posms 6.04.–12.04.
6. posms 20.04.–26.04.
7. posms 4.05.– 10.05.
8. posms 18.05.–24.05.
9. posms 1.06.–7.06.
10. posms 15.06.–21.06.
11. posms 29.06.–5.07.
12. posms 13.07.–19.07.
13. posms 27.07.–2.08.
14. posms 10.08.–16.08.
15. posms 24.08.–30.08.

 Februāris
7.02. Vaiņodes čempionāts zolītē, 4. posms
8.02. “Synottip” handbola virslīga. HK “Vaiņode” – “ASK/LSPA”
8.02. Baltijas reitinga sacensības šautriņu mešanā “Vaiņodes kauss 2020”
9.02. “Synottip” handbola virslīga. HK “Vaiņode” – “Jūrmalas sports”
10.–16.02. 1. posms Vaiņodes novada virtuālajā skrējienā
14.–15.02. A. Desmitnieka piemiņas kauss handbolā jauniešiem
15.02. Plkst. 12.00 un 18.00 “Otu terapija” – stiliste un meikapa 

specialiste I. Kļaviņa
24.02.–1.03. 2. posms Vaiņodes novada virtuālajā skrējienā
28.02. Vaiņodes čempionāts zolītē, 5. posms
Datums tiks iz-
zi ņ ots. Sekojiet 
afi šām! 

Filma “Pilsēta pie upes”

 Marts
6.03. Vaiņodes novada vīriešu koncerts Vaiņodes novada sievietēm plkst. 

19.00 Vaiņodes kultūras namā, plkst. 22.00 balle ar grupu “Zvaigžņu lietus”
7.03. Vaiņodes novada čempionāts durakos/cūkās
9.–15.03. 3. posms Vaiņodes novada virtuālajā skrējienā
12.03. “Par prieku sev, par prieku tev” Vaiņodes PII, Vaiņodes Mūzikas skolas 

ritma grupas “Ārpus zonas” koncerts plkst. 18.00 Vaiņodes kultūras namā
13.03. Vaiņodes čempionāts zolītē, 6. posms
15.03. “Synottip” handbola virslīga. HK “Vaiņode” – “MSĢ/Lat2000”

 
Pasākumu plānam ir informatīvs raksturs, pasākumu datumi var tikt mainīti, 

kā arī var tikt izziņoti vēl neierakstīti pasākumi. Tāpēc, lūdzu, sekojiet līdzi afi šām 
stendos un virtuālajā vidē!

1. Mūzika, kas ir visapkārt jaun-
dzimušajam, kļūst par daļu no viņa 
dzīves. Tas nekas, ka mazais vēl ne-
prot klausīties un sajust notis, taču 
jau šādā vecumā viņš neapzināti 
cenšās tās pieņemt. Skaņas, gluži kā 
saules gaisma, iekļūst zemapziņā un 
ietekmē zīdaiņa garastāvokli. Tieši 
tādēļ mūzikai, kas tiek atskaņota, 
kad mājās ir mazulis, jāpievērš tik-
pat liela uzmanība kā istabas inter-
jeram vai rotaļlietu izvēlei.

2. Klasiskā mūzika ļoti labvēlī-
gi ietekmē bērna psihi. Bērns, kurš 
jau no mazotnes baudījis Ludviga 
van Bēthovena, Antonio Vival-
di, Volfganga Amadeja Mocarta 
sacerētās melodijas, ievērojami 
vinnē kultūras jomā, salīdzinot ar 
vienaudžiem, kuri pasīvi klausās 
popa vai roka ritmus. Melodis-
kas kompozīcijas bērnam var sākt 
piedāvāt klausīties no trīs gadu 
vecuma, taču nevajadzētu izvēlē-
ties skumīgas melodijas (rakstītas 
minorā), labāk piedāvāt gaišas, 
optimistiskas kompozīcijas (raks-
tītas mažorā). Tās sniegs pozitīvu 
noskaņojumu un iemācīs dzīvi uz-
tvert priecīgi.

Dienās, kad mazais ir vairāk 
aktīvs, labāk uzlikt ritmisko Mo-
carta mūziku vai Johana Sebasti-
ana Baha “Joku”. Bērnam aiz-
migt palīdzēs lēnas, relaksējošas 
melodijas, piemēram, Bēthovena 
“Mēness sonāte”, Friderika Šopē-
na “Noktirne sol minorā”, Kloda 
Debisī “Mēness gaisma”.

3. Četru gadu vecumā bērns 
jau ir spējīgs mūziku klausīties 
diezgan apzināti, “noķert” ritmu, 
tempu, tādēļ šai mākslai ir vērts 
pievērst lielāku uzmanību. Pa-

skaidro bērnam, kas ir mažora un 
minora skaņas. Lai pastāstītu, kas 
ir minors, uzliec Šūmaņa “Pirmo 
zaudējumu”. Lai paskaidrotu, kas 
ir mažora intonācijas mūzikā, ie-
rosini paklausīties Rahmaņinova 
“Itāļu polku”.

4. Pēc piecu gadu vecuma dro-
ši paplašini repertuāru, ko piedāvāt 
klausīties bērnam, dažādo to. Izvē-
lies tādu mūziku, kas labi iederē-
sies bērna tā brīža noskaņojumā.

5. Bērns pakāpeniski pieradīs 
pie labas mūzikas, jau spēs atšķirt 
tās nokrāsas un melodiju skaistu-
mu, un viņa iekšējā pasaule kļūs 
arvien bagātāka. Turklāt ir pierā-
dīts, ka klasiskās mūzikas klau-
sīšanās labvēlīgi ietekmē ne tikai 
bērna garīgo veselību, bet arī fi zis-
ko. Vislabāk, protams, lai mūzika 
tiktu atskaņota nevis elektroniski, 
bet ar “dzīviem” instrumentiem, 
taču, ja paši neprotat muzicēt, bēr-
nu regulāri vajadzētu vest uz kon-
certiem.

6. Sešu gadu vecumā var sākt 
mūzikas terapiju. Piemēram, lai at-
brīvotos no emocionālās spriedzes, 
ļoti ieteicams klausīties valšus vai 
ar fl autu vai vijoli atskaņotas me-
lodijas. Uzliec bērnam Vivaldi, 
Bēthovena, Johannesa Brāmsa 
“Šūpuļdziesmu” vai Franča Šūber-
ta “Ave Maria”.

7. Atbrīvoties no trauksmai-
niem pārdzīvojumiem un ne-
pārliecinātības par sevi palīdzēs 
mažorā rakstītas, taču ne ļoti āt-
ras melodijas (Šopēna mazurkas, 
Johana Štrausa valši). Bet Baha 
“Itāļu koncerts”, Bēthovena “Sim-
fonija la minorā” samazinās mazā 
klausītāja nervu uzbudinājumu un 

aizkaitinātību. Garastāvokli lie-
liski uzlabos Mocarta un Pētera 
Čaikovska mūzika, skaņdarbi no 
Žorža Bizē operas “Karmena”, 
Vivaldi “Gadalaiki”, Georga Frid-
riha Hendeļa “Menuets”, kā arī 
vijoļmūzika. Savukārt ritmiskie 
marši, piemēram, Čaikovska bale-
ta “Riekstkodis” skaņdarbs “Alvas 
zaldātiņu maršs”, bērnam palīdzēs 
atjaunot enerģiju, kļūt aktīvākam.

8. Turpretim tāda mūzika kā 
Arama Hačaturjana svīta “Masku 
balle”, Bēthovena “Fidelio”, Džor-
dža Geršvina “Amerikānis Parīzē” 
palīdzēs atbrīvoties no galvassā-
pēm, bet pret bezmiegu ieteicams 
cīnīties, klausoties Šūmaņa “Sap-
ņus”, Žana Sibeliusa “Skumjo val-
si” un Čaikovska skaņdarbu “Rīts”.

9. Par “universiāliem” klasi-
ķiem tiek uzskatīti Mocarts un Čai-
kovskis. Viegli saprotama un vien-
laikus harmoniska un gaiša mūzika 
– tas ir Mocarts. Lai gan arī viņam 
netrūkst pietiekami traģisku skaņ-
darbu. Bērniem ļoti patīk šī austrie-
šu komponista darbi, īpaši “Mazā 
nakts serenāde”, “Turku maršs”, 
ārijas no operām “Burvju fl auta” 
un “Figaro kāzas”. Iespējams, ka 
iemesls tam ir tāds, ka Mocarts šo 
mūziku radīja, pats būdams ļoti 
jauns, līdz ar to prata mūzikā ielikt 
bērna pasaules redzējumu.

10. Bērnus visai reti atstāj 
vienaldzīgus Čaikovska baleti. 
Daudziem bērniem patīk klausī-
ties fragmentus no “Gulbju ezera”, 
“Riekstkoža”, “Gulošās skaistu-
les”, kas burtiski liek vibrēt dvēse-
les stīgām un aicina ļauties fantāzi-
jām, radīt savus stāstus vai pašiem 
savus muzikālus piedzīvojumus.

Vaiņodes novada 
virtuālais skrējiens
Jaunums Vaiņodes novadā! 

10 fakti par klasiskās 
mūzikas lomu bērna attīstībā

“Ļeņina Ceļš” (Liepājas raj.), Nr.17, 11.02.1969.

PASĀKUMI


