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MARTSNovada Vēstis

20. februārī Nīcā norisinājās Le-
jaskurzemes tūrisma forums, vienko-
pus pulcējot visas Kurzemes tūrisma 
profesionāļus, uzņēmējus un daudzus 
citus interesentus. Iedvesmas aģenti 
stāstīja par savu pieredzi. Sabiedrībā 
zināmi cilvēki iepazīstināja ar ceļo-
šanas pieredzi un to, kas paplašina 
viņu redzesloku. Inovācijas eksperti 
atklāja, ka inovācija nav tikai tehno-
loģijas. Ar saviem veiksmes stāstiem 
plašo auditoriju iepazīstināja vairāki 
nu jau veiksmīgi uzņēmēji, kuru dar-
bības attīstībā liels nopelns ir “Lie-
pājas rajona partnerības” sniegtajam 
finansiālajam atbalstam.    

Lejaskurzemes tūrisma foruma 
noslēgumā biedrība “Liepājas rajo-
na partnerība” pasniedza divas bal-
vas reģiona spēcīgākajiem tūrisma 
magnētiem. No novadu tūrisma in-
formācijas centru izvirzītajiem pre-
tendentiem žūrija bija izraudzījusies 
Embūtes dabas parku Vaiņodes no-
vadā un Bernātu dabas parku Nīcas 
novadā.

Saņemot apbalvojumu, Dina 
pauž gandarījumu par to, ka Tūrisma 
informācijas centra darbs tiek ievē-
rots un novērtēts. Tas ir pateicoties 
cilvēkiem, kas dodas uz Embūti ne 
vienu reizi vien, jo šeit skaisti ir vi-
sos gadalaikos.

Lejaskurzemes tūrisma magnēts – 
EMBŪTES DABAS PARKS

Biedrības “Liepājas rajona partnerība” izpilddirektore Inita Ate pasniedz “magnētu” Dinai Ziemelei. 

Februārī notika Vaiņodes novada virtuālā skrējiena divi 
posmi, kopā pulcējot 15 dalībniekus, kas veikuši un iesūtījuši 
vismaz vienu rezultātu. Jāuzteic daiļā dzimuma pārstāves, ku-
ras ir lielā pārsvarā. No 15 dalībniekiem vīrieši bija tikai trīs, 
bet kopumā sportiskajā aktivitātē piedalījās 5 skrējēji un 10 
nūjotāji/soļotāji. Kopumā dalībnieki veikuši jau 412,35 km! 

Skrējiena mērķis ir iekustināt Vaiņodes novada iedzīvotā-
jus, jo ikviens, kaut vai izejot pastaigāties, jau var piedalīties 
virtuālajā skrējienā. Kas tad ir jādara? Ir jāfiksē veiktie kilo-
metri un uzrādītais laiks ar kādu no aplikācijām (“endomon-
do”, “runnng truck”, “sports tracker” u.c.). Katrs dalībnieks 

Virtuālais skrējiens
izvēlas savu distances garumu, vietu, kur skriet, utt. Galvenie 
noteikumi – dalībniekam ir jābūt bijušajam vai esošajam Vai-
ņodes novada iedzīvotājam, rezultāti jāiesūta laikā, kad notiek 
skrējiena posms. Vienā dienā drīkst iesūtīt tikai vienu skrējiena 
rezultātu, bet vienā posmā maksimāli 7 rezultātus.

Pirmais posms norisinājās no 10. līdz 16. februārim. Tajā 
piedalījās 10 dalībnieki – 4 skrējēji un 6 nūjotāji/soļotāji. Visi 
kopā veica 170,86 km ar laiku 26:31:26. Skrējēji kopumā pie-
varēja 58,62 km (6:17:31), bet nūjotāji/soļotāji – 122,24 km 
(20:13:55).

Otrais posms noritēja no 24. februāra līdz 1. martam. Otrajā 

posmā dalībnieku skaits no 10 pieauga līdz 14, no tiem divi 
bija vīrieši. Nedēļas laikā 14 dalībnieki kopumā veica 241,49 
km, kas ir gandrīz par 70 km vairāk nekā pirmajā posmā. Da-
lībnieku uzrādītais laiks – 39:24:28. Nūjotāji/soļotāji veica 
lielāko daļu no distances – 182,33 km (32:39:42), bet skrējēju 
kontā – 59,16 km (6:44:46). 

Dalībnieki savu kopējo kilometru skaitu savāc kā nu ku-
rais. Cits veic tikai vienu skrējienu nedēļā, bet ir arī tādi dalīb-
nieki, kuri no posma septiņām dienām piedalās pat sešās.

Skrējienam paredzēti 15. posmi. Ikviens ir aicināts pieda-
līties nākamajos posmos un nepārdzīvot, ja nav sanācis izkus-
tēties iepriekš.

3. posms – no 9. līdz 15. martam. 
4. posms – no 23. līdz 29. martam. 
Esi aktīvs un piedalies! 

Ainārs Pāvils, novada sporta metodiķis

Patiess prieks un gandarījums 
par atzinību un novērtējumu, paldies 
vietējiem iedzīvotājiem un viesiem 

par šo apbalvojumu!
P.S. Un gribam pačukstēt, ka šā 

gada otrajā pusē Embūtes dabas par-

kā atkal būs kāds jaunums, kas taps 
ar “Liepājas rajona partnerības” un 
pašvaldības finansiālu atbalstu.  

Dina un Ilze, 
Embūtes un Vaiņodes TIC
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Atsaucam 2020. gada “Vaiņodes Novada Vēstu” 2. numurā publicēto informāciju 

“Saistošie noteikumi Nr. 1 “Vaiņodes novada domes pamatbudžeta plāns 2020. gadam”, 
tā vietā publicējot Vaiņodes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Vaiņodes 
novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2020. gadam” laboto versiju. 
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

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 104 8435

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 157 816

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 14 145

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 32 726

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1 647 437

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 17 259

21.0.0.0. Maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi 417 932

 KOPĀ 3 341 687
   
 IZDEVUMI pēc funkcionālajām kategorijām PLĀNS (EUR)

01.100. Vispārējie valdības dienesti 493 983

03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība 27 073

04.000. Ekonomiskā darbība 535 815

05.000. Vides aizsardzība 11 700

06.000. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 703 534

08.000. Atpūta, kultūra, sports 165 306

09.000. Izglītība 1 159 771

10.000. Sociālā aizsardzība 564 951

 KOPĀ 3 662 133
   
 IZDEVUMI pēc ekonomiskajām kategorijām PLĀNS (EUR)

1100 Atalgojums 1 703 313

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 444 577

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 14 887

2200 Pakalpojumi 500 811

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, inventārs 474 857

2500 Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 37 820

3000 Subsīdijas un dotācijas 8470

4000 Procentu izdevumi 0

5000 Pamatkapitāla veidošana 330 658

6000 Sociālie pabalsti 115 245

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti 31 495

9000 Kapitālo izdevumu transferti 0

 KOPĀ 3 662 133
   
 FINANSĒŠANA  

 Naudas līdzekļi perioda sākumā 667 438

 Naudas līdzekļi perioda beigās 379 717

 Aizņēmumi saņemti 140 000

 Aizņēmumu atmaksa 107 275

   

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

Vaiņodes novads atrodas Kurzemē, tā 
sastāvā ietilpst Embūtes un Vaiņodes pagas-
ti. Robežojas ar Priekules, Aizputes, Skrun-
das un Saldus novadu. Ir 17 km gara robeža 
ar Lietuvas Republiku. Novada  teritorija ir 
34 396,2 ha (11 760,7 ha Embūtes pagastā 
un 18 972,8 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 finansiālās 

darbības pamatdokuments un finanšu instru-
ments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo 
funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un 
sociālo vajadzību sabalansēšanu ar finansiā-
lajām 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 finanšu vadību”, likumu “Par 
pašvaldību budžetiem”, likumu “Par pašvaldī-
bām”, Ministru kabineta noteikumus par bu-
džetu ieņēmumu (MK not. Nr.1032), izdevu-
mu (MK not. Nr.1031) klasifikāciju atbilstoši 
ekonomiskajām un funkcionālajām (MK not. 
Nr.934) kategorijām, kā arī budžetu finansēša-
nas klasifikāciju (MK not. Nr.875).

Vaiņodes novada pašvaldības budžets sa-
stāv no pamatbudžeta. Pamatbudžets 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 PAMATBUDŽE-

TA ieņēmumus 3 341 687  EUR apmērā veido 
• nodokļu ieņēmumi – 36,51% no ieņē-

mumu 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% – ieņē-
mumi no  uzņēmējdarbības 1541 EUR, valsts 
(pašvaldības) nodevas 1816 EUR, ieņēmumi 
no pašvaldības īpašuma pārdošanas 32 726 
EUR un pārējie nenodokļu ieņēmumi 2580 
EUR;

• transfertu ieņēmumi – 49,82% – lielāko 
daļu veido no valsts budžeta saņemtās mērķ-
dotācijas 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 sa-

ņemtie maksājumi par izglītības iestāžu snieg-
tajiem 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 uz-
turēšanās Sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, 
siltumenerģijas piegāde komersantiem un citi 
ieņēmumi par pārējiem pakalpojumiem.

Izdevumi
Vaiņodes novada domes PAMATBU-

DŽETA līdzekļu apjoms plānots ar likumu 
noteikto pašvaldības funkciju, uzdevumu 
un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Izdevumu 
segšana notiek no pašvaldības pamatbudže-
tā plānotiem ieņēmumiem 3 341 687 EUR 
un naudas līdzekļu un noguldījumu atliku-
ma 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 funk-
cionālajām un ekonomiskajām kategorijām 
atbilstoši normatīvajiem aktiem.

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

• ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārē-
jās un profesionālās izglītības iestādēs” – Vai-
ņodes vidusskolā;

• ESF projekts “Atbalsts izglītojamo in-
dividuālo kompetenču attīstībai” – Vaiņodes 
vidusskolā;

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

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

• ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” – Vai-
ņodes vidusskolā;

• ELFLA projekts “Vaiņodes novada lau-
ku ceļu infrastruktūras pārbūve”;

• ERAF projekts “Uzņēmējdarbības at-
tīstība 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 uzturē-
šanai – Embūtes un Vaiņodes pagastu komu-
nālajām saimniecībām, pašvaldības teritoriju 
labiekārtošanai – 18,66% jeb 703 534 EUR;

• vispārējiem dienestiem, tai skaitā, paš-
valdības domes ēkas Vaiņodē un Embūtes 
pagasta pārvaldes uzturēšanas izdevumiem,  
valsts un pašvaldības vienotā klientu apkal-
pošanas centra uzturēšanai  – 13,11% jeb 
493 983 EUR;

• sociālai aizsardzībai – Sociālā dienes-
ta un Sociālā atbalsta centra uzturēšanai, kā 
arī sociālās palīdzības pabalstu izmaksām – 

SKAIDROJUMA RAKSTS PAR 
VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETU 2020. GADAM
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1. Sadalīt nekustamo īpašumu. 
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi. 
3. Lauzt zemes nomas līgumu ar 14 per-

sonām. 
4. Slēgt zemes nomas līgumu ar 3 perso-

nām.
5. Izdarīt grozījumu zemes nomas līgumā.
6. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldī-

bai piederošā zemesgabala “Jaunērgļi” 15,6 ha 
platībā nomas tiesību izsoles protokolu. Slēgt 
zemes nomas līgumu ar nomas tiesību izsoles 
uzvarētāju – dalībnieku Nr.3, SIA “Unicentrs”, 
reģ. Nr. 42103025551, juridiskā adrese: Lielā 
iela 1-74, Liepāja, LV-3401, par īpašuma ar 
kadastra apzīmējumu  64920010037 15,6 ha 
platībā nomas tiesībām līdz 31.01.2025. par 
nosolīto cenu 169,76 (viens simts sešdesmit 
deviņi euro 76 centi) par 1 ha gadā, summai 
pievienojams pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN).

7. Atsavināt 4 nekustamos īpašumus.
8. Noteikt domājamās daļas dzīvokļiem 

daudzdzīvokļu mājā Brīvības ielā 23, kas at-
rodas  Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
kad. apz. 64920064239001, un piekrītošajai 
zemes daļai ar kad. apz. 64920064239.

9. Izsludināt izsoli nekustamajam īpašu-
mam “Ķiršu iela 1”, Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., no nosacītās cenas. Apstiprināt 
nekustamā īpašuma “Ķiršu iela 1”, kas atrodas 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadas-
tra numurs 64920060319, izsoles noteikumu 
projektu. Noteikt izsoles datumu 2020. gada 
7. aprīlī plkst. 10.00  Izsoles veids: mutiska 
izsole ar augšupejošu soli. Izsoles sākumce-
na: 1174,60 EUR (viens tūkstotis viens simts 
septiņdesmit četri euro 60 centi). Izsoles so-
lis: 11,00 EUR (vienpadsmit euro 00 centi). 
Noteikt dalības maksu: 20,00 EUR (divdesmit 
euro 00 centi). Noteikt nodrošinājuma naudu 
10% apmērā no sākumcenas, t.i., 117,46 EUR 
(viens simts septiņpadsmit euro 46 centi).

10. Izsludināt izsoli nekustamajam īpašu-
mam “Dīķu iela 3”, Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., no nosacītās cenas. Apstiprināt 
nekustamā īpašuma “Dīķu iela 3”, kas atrodas 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadas-
tra numurs 64920060154, izsoles noteikumu 
projektu. Noteikt izsoles datumu 2020. gada 

7. aprīlī plkst. 10.30. Izsoles veids: mutiska 
izsole ar augšupejošu soli. Izsoles sākumce-
na: 1368,60 EUR (viens tūkstotis trīs simti 
sešdesmit astoņi euro 60 centi). Izsoles solis: 
13,00 EUR (trīspadsmit euro 00 centi. Noteikt 
dalības maksu: 20,00 EUR (divdesmit euro 00 
centi). Noteikt nodrošinājuma nauda 10% ap-
mērā no sākumcenas, t.i., 136,86 EUR (viens 
simts trīsdesmit seši euro 86 centi).

11. Saskaņot Priekules novada pašval-
dības domes 11.02.2020. pieņemto lēmumu 
Nr.59 (protokols Nr.3, 2. punkts) par Prie-
kules novada pašvaldības nekustamā īpa-
šuma “Gramzdas karjers”, kadastra numurs 
64580010354, kas atrodas Gramzdas pag., 
Priekules nov., atsavināšanu trešā mutiskā iz-
solē ar augšupejošu soli.

12. Slēgt īres līgumu ar 3 personām.
13. Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 

personu.
14. Dzēst dzīvojamās mājas uzturēšanas 

un apsaimniekošanas parādu personai.
15. Atļaut deklarēties personai.
16. Pārtraukt ar 1.03.2020. atlaides pie-

mērošanu uzturēšanās maksas segšanai Soci-
ālā atbalsta centrā “Vaiņode” 3 personām.

17. Apstiprināt Vaiņodes novada pašval-
dības izglītības iestāžu izdevumu tāmes paš-
valdību savstarpējiem norēķiniem par viena 
audzēkņa izmaksām izglītības iestādēs no 
2020. gada 1. janvāra: pirmsskolas izglītības 
iestādē “Zīlīte” mēnesī 160,51 EUR; Vaiņodes 
vidusskolā mēnesī 86,33 EUR.

18. Apstiprināt konkursa “Darīsim paši 
2020” nolikuma projektu. Pieteikšanās ter-
miņš no 2. marta līdz 2. aprīlim. Viena pro-
jekta maksimālais pieejamais finansējums ir 
700,00 EUR.

19. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldī-
bas noteikumus par ūdenssaimniecības un ka-
nalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodiku. 

20. Apstiprināt noteikumu “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Vaiņodes novada pašvaldībā” 
projektu. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības 
saistošos noteikumus Nr.2 “Sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lieto-
šanas kārtība Vaiņodes novada pašvaldībā”.

21. Izdarīt 2018. gada 23. oktobra Vaiņo-
des novada saistošajos noteikumos Nr.7 “Vai-
ņodes novada pašvaldības nolikums” šādus 
grozījumus: svītrot nolikuma 16.14. punktu; 
papildināt nolikuma 19.13. punktu: “19.13. 
veic kapitāla daļu turētāja pārstāvja funkcijas 
kapitālsabiedrībās”. Izdot Vaiņodes novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 “Gro-
zījumi “2018. gada 23. oktobra Vaiņodes no-
vada saistošajos noteikumos Nr.7 “Vaiņodes 
novada pašvaldības nolikums””.

22. Saskaņot Aizputes novada domes 
19.02.2020. pieņemto lēmumu Nr.51 (pro-
tokols Nr.3, 1. punkts) par Aizputes novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma “Tebrenieki”, 
kadastra numurs 64720040173, kas atrodas 
Lažas pag., Aizputes nov.,  atsavināšanu trešā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

23. Apstiprināt noteikumus par Vaiņodes 
novada pašvaldības atbalstu nevalstisko orga-
nizāciju projektu līdzfinansēšanā. 

24. Pilnvarot Vaiņodes novada domes 
priekšsēdētāju (vai tā pienākumu izpildītāju) 
sniegt saskaņojumu par īpašumu atsavinā-
šanas darījumiem, kuri atbilst likuma “Par 
valsts budžetu 2020. gadam” 56. panta 2. pun-
ktā norādītajām pazīmēm un kuri nepārsniedz 
500 000 EUR (pieci simti tūkstoši euro), Aiz-
putes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, 
Rucavas un Priekules novadā. Pilnvarojums ir 
spēkā līdz “Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likuma” spēkā stāšanās brīdim, bet 
ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.

25. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Ei-
ropas Savienības ELFLA projekta Nr.19-
02-A00702-000055 “Vaiņodes novada paš-
valdības Vaiņodes pagasta teritorijā  esošā 
autoceļa “Vītoliņi–Lielkalni” pārbūve” īste-
nošanai. Aizņēmuma summa 121 314,79 EUR 
(viens simts divdesmit viens tūkstotis trīs 
simti četrpadsmit euro 79 centi) un procentu 
maksājumi atbilstoši Valsts kases noteiktajai 
procentu likmei. Aizņēmuma līguma paredza-
mais noslēgšanas laiks – 2020. gada aprīlis. 
Aizņēmuma izņemšanas laiks – 2020. gada 
maijs–novembris. Aizņēmuma paredzētais 
atmaksas termiņš – 5 gadi. Aizņēmuma plā-
notais atliktais pamatsummas maksājums – 
1.01.2022. 

Vaiņodes Mūzikas skolas audzēkņi un pe-
dagogi februārī piedalījās konkursos, meistar-
klasēs, festivālos un koncertos.

7. februārī Liepājas Mūzikas, mākslas 
un dizaina vidusskolā notika flautu diena.  
Audzēknes Lāsma Mame, Līva Kauliņa un 
skolotāja Ivonna Rozentāle piealījās flautistes 
un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
docentes Ilonas Meijas meistarklasē. Dienas 
izskaņā Melngaiļskolas koncertzālē notika 
koncerts, kurā muzicēja Kurzemes reģiona 
mūzikas skolu jaunie flautisti un ansambļi, 
apvienojoties grandiozā flautu korī. 

14. februārī Vaiņodes vidusskolā noti-
ka Talantu šovs un Valentīndienas koncerts. 
Koncertā piedalījās Mūzikas skolas audzēkņi 
Annija Ziņģeniece (klavieres, ped. I. Vene-
na), klavieru ansamblis – Marks Teo Dūčis 
un Ņikita Bulavkins (ped. T. Juškina), flau-
tistes Līva Kauliņa un Amanda Sirmā (ped. 
I. Rozentāle). Jaunie mākslinieki pārstāvēja 

Mūzikas skolu koncertos “Erasmus+” KA2 
“Creative Learners. Tomorrow Entreprene-
urs” projektā Alkarrasā (Katalonijā).

15. februārī Ezeres kultūras namā notika 
Lejaskurzemes mūzikas skolu kamerorķestra un 
solistu koncerts, kurā piedalījās audzēkņi un pe-
dagogi no Priekules Mūzikas un mākslas skolas, 
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas, Saldus 
Mūzikas un mākslas skolas un Vaiņodes Mūzi-
kas skolas (Patriks Trofimovs – vijole, Lāsma 
Mame – flauta). Kamerorķestrim notiek regulāri 
mēģinājumi, jo tas gatavojas XII Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks 
šovasar no 6. līdz 12. jūlijam.

20. februārī Mūzikas skolas jaunāko kla-
šu audzēkņi apmeklēja koncertstāstu “Leļļu 
meistara sapnis” koncertzālē “Lielais dzin-
tars” Liepājā. Koncertā skanēja skaņdarbi un 
dziesmas no pasaulslaveniem mūzikliem. Tos 
izpildīja Rīgas Doma kora skolas audzēkņi un 
solisti Annija Putniņa, Emīls Kivlenieks, Nau-

ris Indzeris, Baiba Renerte, pianists Raimonds 
Petrauskis.

27. februārī Mūzikas skolas audzēkņi un 
pedagogi Priekules Mūzikas un mākslas skolā 
klausījās Liepājas simfoniskā orķestra un dže-
za trio koncertu “Mocarts. Kuzma. Džezs”. 
Koncertā tika atskaņoti V. A. Mocarta, E. Grī-
ga un E. Sotera skaņdarbi.

28. februārī Grobiņas Mūzikas un māks-
las skola rīkoja sadraudzības pēcpusdienu un 
jaunrades konkursu “Pilsēta”, kā arī kompo-
nistes Marinas Gribinčikas radošās meistar-
klases. Pasākuma dalībnieku galvenais uzde-
vums bija sakomponēt skaņdarbus par tēmu 
– pilsēta. Vaiņodes Mūzikas skolu konkursā 
pārstāvēja Patriks Trofimovs ar skaņdarbu vi-
jolei ar klavierēm “Pilsēta gaismā” un Elīna 
Kroņkalna ar dziesmu “Pilsēta naktī”. Abi jau-
nie komponisti atskaņoja savus skaņdarbus, 
un viņiem palīdzēja Daniela Snipe (vokāls), 
Lāsma Mame (flauta) un skolotāja Selga Puķī-

te (klavieres). Patriks saņēma pateicības raks-
tu par piedalīšanos un Elīna ieguva 3. vietu. 

29. februārī Vaiņodes Mūzikas skolas 
jaunāko klašu koris piedalījās VI Jāzepa Vī-
tola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansam-
bļu konkursā “Lai skan!”. Skolas koris K1 
kategorijā (dziedātāji līdz 12 gadu vecumam) 
ieguva 2. vietu. Pēc konkursa audzēkņi un pe-
dagogi apmeklēja Latvijas Dabas muzeju un 
klausījās citu koru brīnišķīgos priekšnesumus.

Esam gandarīti un lepojamies ar panāku-
miem! Paldies audzēkņiem par aktīvu pieda-
līšanos pasākumos un sasniegtajiem rezultā-
tiem! Paldies vecākiem un pedagogiem par 
ieguldīto darbu un atsaucību! Paldies pašval-
dībai par finansiālu atbalstu!

No 9. līdz 13. martam aicinām Mūzikas 
skolas audzēkņu vecākus apmeklēt visu izglī-
tības programmu atklātos audzēkņu vakarus. 

Ar cieņu G. Riežniece

14,99% jeb 564 951 EUR; 
 • atpūtai, kultūrai, sportam (divām biblio-

tēkām 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 aiz-
ņēmumiem 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 ņem-
tam aizņēmumam ES KF projekta realizācijai, 
antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras 
izbūvei un rekonstrukcijai dabas parkā 2308 
EUR un  divu ielu rekonstrukcijai ņemto ilgter-
miņa 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 8470 

EUR;
• pamatkapitāla veidošanai – 8,77% jeb 

330 658 EUR;
• sociāliem pabalstiem – 3,06% jeb 

115 245 EUR;
• pašvaldību uzturēšanas izdevumu trans-

ferti – 0,84% jeb 31  495 EUR, 
• aizņēmumu atmaksa – 2,85% jeb 

107 275 EUR.

Finansēšana
Pašvaldības PAMATBUDŽETA finansēša-

nas 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 pe-
rioda beigām plānots 379 717 EUR apmērā.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs 
V. Jansons

Kad mūsu auss uztver ritmu un melodiju, mainās mūsu dvēseles noskaņojums.  (Aristotelis)

2020. gada 25. februārī Vaiņodes novada domes sēdē (protokols Nr. 4) NOLEMJ:



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.

SPORTS

DZIMTSARAKSTU ZIŅAS

Februārī reģistrēti:
3 MIRŠANAS GADĪJUMI

Rokas, kas 
mīlēja darbu, gurušas,
Sirds, kas vēlēja labu, 
nu atdusas.

1 LAULĪBA
Ņem no laimes vainadziņa
Pa vienam ziediņam,
Lai pietiktu katru dienu,
Kopā mūžu dzīvojot.

Dzimtās valodas diena tiek atzīmēta 21. februārī. Ciemos bija atnā-
kusi Burtu meitiņa ar Lāci, kuri pastāstīja par burtiem. Kāds burts ir 
līdzīgs olai, kāds kliņģerim, kāds upei. Burtu meitiņa un Lācis kopā ar 
bērniem sacerēja, lūk, šādu pasaku!

PASAKA PAR BĒRNUDĀRZU
Reiz bija bērnudārzs. Bērnudārzā sienas bija krāsainas, ar spī-

dumiem. Krāsaini griesti, krāsaina grīda un lampas arī krāsainas. 
Ļoti, ļoti lieli logi un daudz balonu.

Bērnudārzā bija veikals ar daudzām ēdamām lietām un baseins.
Bērni bērnudārzā mācījās burtus, darīja blēņas, spēlējās, dzie-

dāja, krāsoja matus, ēda, smējās un atkal spēlējās. Šajā bērnudārzā 
bērni negāja gulēt. 

Bērnudārzā bija ballīte. Meitenes uzvilka princešu kleitas, vi-
siem galvā bija burvju cepures, lai varētu visu ko uzburt. Tur bija 
audzinātājas – divas. Audzinātājas kā princeses, kā burves, smai-
dīgas.

Bērnudārzā bērni spēlējās, cik gribēja, tik ilgi, kamēr apnīk. 
“Zīlītes” bērni

20.02.2020. 

Burtu meitiņa bija sagatavojusi mājasdarbu – katram bērnam tika savs 
burts, kas bija jāizdaiļo, jāizkrāso vai kā citādāk jāaizpilda. Zālē tika izvei-
dota burtu izstāde, kurā piedalījās visi iestādes bērni un darbinieki. Paldies 
atraktīvajai Burtu meitiņai un Lācim! 

Dita Valtere

Piektajā posmā uzvar Valentīns Peleckis
28. februārī norisinājās Vaiņodes novada atklātā čempionāta zolītē 5. posms, 

uz kuru ieradās vien 7 dalībnieki. 
Par uzvarētāju kļuva Valentīns Peleckis, kurš savāca 22 punktus un + 46. 

Otrajā vietā – Edgars Auders, kurš atpalika tikai plus/mīnuss rādītājā -22 punkti 
un +20. Trešo vietu ieņēma Alīte Eidimte, kura savāca 17 punktus un -1. Uzreiz 
aiz labāko trijnieka palika Artūrs Auders, kurš savāca 16 punktus un +1. 

Lai arī 5. posms Dainai Troikai izvērtās pagalam neveiksmīgs, kopvērtē-
jumā viņa joprojām ir līdere ar 100 punktiem un +222. Uz otro vietu pakāpās 
Doms Bumblausks ar 87 punktiem un +21. Pēc pieciem posmiem trešo vietu 
ieņem Artūrs Auders ar 80 punktiem un +106. 

Vaiņodes novada atklātajā čempionātā vēl tiks aizvadīti divi posmi. Kopu-
mā būs 7 posmi, no kuriem piecus labākos ņem ieskaitē. Nākamais posms notiks 
20. martā plkst. 18.30 Vaiņodes kultūras nama 3. stāvā. 

Arvīda Desmitnieka piemiņas kauss
Februāra vidū notika Arvīda Desmitnieka piemiņai veltīts starptautisks 

handbola turnīrs. Atšķirībā no pagājušā gada, kad turnīrs norisinājās pirmo reizi, 
šogad piedalījās arī meiteņu komandas. Turnīrā piedalījās 2002. gadā dzimušie 
un jaunāki sportisti. Gan meiteņu, gan zēnu grupā bija pa trim komandām – Vai-
ņode, Dobele un Klaipēda. 

Meiteņu grupā, pateicoties labākai vārtu attiecībai, uzvaras laurus plūca kai-
miņvalsts pārstāves – Klaipēdas jaunās handbolistes, otrajā vietā atstājot Do-
beles komandu, bet trešo vietu ieņēma mājinieces – Vaiņodes meitenes. Zēnu 
grupā, abās spēlēs izcīnot uzvaru, pirmo vietu ieņēma komanda no Dobeles. 
Otro vietu, pārspējot mājiniekus, ieguva Klaipēdas komanda, bet trešo vietu, 
tāpat kā meitenēm, ieguva mājinieki. 

Turnīra gaitā tika vērtēts arī spēlētāju individuālais sniegums un nosaukti 
komandu labākie spēlētāji. Vaiņodes komandās tie bija Elīna Taujēna un Mar-
kuss Jurševskis.

Sīvas cīņas par Vaiņodes kausu šautriņu mešanā
8. februārī Vaiņodes kultūras namā pulcējās 94 kungi, 20 dāmas, 16 jaunieši 

un 7 juniori, lai otrajās Latvijas reitinga sacensībās cīnītos par Vaiņodes kausu.
Kungu konkurencē vīri tika sadalīti 16 grupās, no kurām izslēgšanas spē-

lēm kvalificējās četri katras grupas spēlētāji. Sīvās cīņās līdz finālam tika Aigars 
Strēlis (ŠMK “Priekule”) un Mindaugas Barausks (Lietuva). Šoreiz pārāks iz-
rādījās kaimiņzemes pārstāvis, kurš pieveica savu pretinieku ar rezultātu 5:1. 
3. vietā Gatis Ozols (ŠMK “Liepāja”) un Arūns Čiplis (Lietuva).

Dāmu finālā šoreiz cīnījās Anda Seimane (“Lūši”) un Irēna Bauze (ŠMK 
“Priekule”). Irēnai nācās atzīt Andas pārākumu, un, uzvarot finālā ar rezultā-
tu 5:3, par Vaiņodes kausa ieguvēju kļuva Anda Seimane no Jēkabpils. 3. vietā 
ierindojās Avelīna Lāce no Vecpiebalgas un Marija Ružāne (SK “Kuorsova”).

Jauniešu konkurencē čempiona titulu ieguva Ralfs Laumanis (ŠMK “Liepā-
ja”), kurš finālā cīnījās ar savu vārda brāli Ralfu Lieģi (DK “Vienradzis”). 3. vie-
tā Markuss Jansons (DK “Vienradzis£) un Mats Barausks (Lietuva). Junioriem 
finālspēlē triumfēja lietuvietis Mats Barausks.

Gandarījuma turnīrā veiksme šoreiz savu vaigu pavērsa Kristīnes Zaķītes un 
Ulda Vrubļevska (abi no “Bams darts”) virzienā. Kristīne finālā cīnījās ar kuldīdz-
nieci Vitu Purviņu, savukārt Uldis – ar Armandu Pļaviņu no ŠMK “Kuldīga”.

    Ainārs Pāvils, novada sporta metodiķis

9.–15. martā – Vaiņodes novada 
virtuālā skrējiena 3. posms.
14. martā – Vaiņodes novada 
atklātais čempionāts 
durakos/cūkās.
15. martā – “Synottip” handbola 
virslīgas spēle HK “Vaiņode” – 
“MSĢ/Lat2000”.
20. martā – Vaiņodes novada 
čempionāts zolītē.
21. martā – “Vaiņodes 
kauss 2020” telpu futbolā 
pieaugušajiem.
22. martā – U8 Kurzemes 
čempionāts telpu futbolā.
23.–29. martā – Vaiņodes 
novada virtuālā skrējiena 
4. posms.
28. martā – “Vaiņodes 
kauss 2020” telpu futbolā 
pieaugušajiem.

A. Pāvils, 
novada sporta metodiķis

SPORTA 
KALENDĀRSBURTU MEITIŅA MĀCA VALODU


