
Nr. 5
2020. gada

MAIJSNovada Vēstis
Trešdien, 29. aprīlī, 11. klases skolēni (audzi-

nātāja Aija Grēbere) absolvēja “Panākumu uni-
versitāti”.

Pirms 2 gadiem, uzsākot mācības vidusskolā, 
skolēni arī uzsāka apmeklēt lekciju kursu (kopā 
16 nodarbības), kurās iepazina profesiju daudz-
veidību, tiekoties ar Latvijā populārām un pro-
fesionālām personībām psiholoģijas un sabied-
risko attiecību jomās, veiksmīgiem uzņēmējiem, 
politiķiem un kultūras sfēras pārstāvjiem.

Valsts ārkārtas situācijas pagarināšanas dēļ šis 
mācību gads noslēdzās “online” režīmā, taču lek-
cija, tests un izlaidums notika, un skolēni saņems 
profesionālās pilnveides izglītības programmas 
apliecību, nodrošinot savu pirmo ierakstu CV.

Sadarbībā ar biedrību “Prāta spēles” tika or-
ganizēta “online” erudīcijas spēle, kurā 10 kārtās 
bija jāatbild uz 70 jautājumiem par visdažādāka-
jām tēmām.

Apsveicam Annu TROIKU, kura ieguva 2. 
vietu “Swedbank” organizētajā kārtā, kā arī kop-
vērtējumā bija 2. vietā.

Paldies par neformālās izglītības iespējām 
skolas administrācijai un par finansiālo atbalstu 
Vaiņodes novada pašvaldībai.

(FOTO NO ARHĪVA, 24.04.2019.)

F O T O K O N K U R S S

“DABĀ EJOT, 
KO ATNESI, 
TO AIZNES!”

Turpinās kampaņas “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!” in-
formatīvo zīmju izvietošana apmeklētākajos apskates objektos, 
aicinot atpūtniekus aizdomāties par viņu radīto ietekmi uz dabu 
un atpūtas laikā radušos atkritumus pašiem aiz sevis savākt un 
aizvest prom.

Atpūta dabā Latvijā kļūst arvien populārāka, kas nozīmē, 
ka pieaug arī cilvēku radītā ietekme dažādos dabas objektos, 
tostarp aizsargājamās teritorijās. Ļoti bieži atkritumiem klāt tiek 
dzīvnieki – tie var savainoties un saindēties un nereti iet bojā.

Kampaņas mērķis ir mainīt sabiedrības priekšstatus un uz-
vedību, arvien samazinot dabā izvietoto atkritumu urnu skaitu 
un piesārņojumu.

Saudzēsim dabas tūrisma infrastruktūru, rūpēsimies par da-
bas vērtību saglabāšanu. Nemēslosim dabā. Savāksim aiz sevis 
un ideālā gadījumā arī aiz citiem. Apzināsimies savas rīcības se-
kas un sāksim ar pašu vienkāršāko rīcību – ko atnesi, to aiznes! 

Arī Vaiņodes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus – ejot 
dabā, ko atnesi, to aiznes!

Arī jaunajā tūrisma sezonā 
aicinām ievērot principu Laikā, kad visa pasaule ir uz pauzes, 

laikā, kad priekšā tik daudz pārmaiņu, ir 
svarīgi uzturēt savu garu un veselību pēc 
iespējas možāku. Un kas gan var palīdzēt 
labāk nekā daba?

Vaiņodes novads var lepoties ar glez-
nainiem pauguriem un ielejām, daudzvei-
dīgiem mežiem, purviem, ezeriem, upēm. 
Šeit ir tik daudz ko redzēt, un, iespējams, 
šis ir laiks, kad tu to vari darīt. Apseko 
ūdenstilpnes, vēro putnus, dzīvniekus, 
kukaiņus. Makšķerē tur, kur tas ir atļauts. 
Ej mežā, atpazīsti kokus, iespējams, uzie-
si vēl līdz šim neuzietu dižkoku. Protams, 
apbruņojies ar uzlādētu telefonu, karti, ne-
nāks par sliktu arī termoss ar karstu tēju.

Apmeklē iecienītas vietas (tās vari at-
rast mājaslapā www.leismalite.lv), kā arī 
dodies ekspedīcijā pa šķietami bezceļiem. 
Esi drošs – daba tevi pārsteigs ik uz soļa.

Tieši tāpēc aicinām būt aktīviem. Ejot 
dabā, paņem līdzi telefonu vai fotoaparātu un 
iemūžini savu redzējumu. Tas var būt jebkas, 
kas “piesien” tavu uzmanību (savdabīgi koki, augi, putni, ēkas, 
dabas skati, laika apstākļi u.c.). Mēs priecāsimies par tavu atra-
dumu, dabas skatu vai pat dabas retumu un publicēsim to “Leiš-
malītes” feisbuka galerijā un novada mājaslapā www.vainode.lv 
katru mēnesi, lai arī citi redz, cik skaistā un dabas bagātā vietā mēs 
dzīvojam! Bildes sūtiet uz e-pastu turisms@vainode.lv.

Turpināsim doties dabā, tomēr, sekojot valdības pieņemta-
jiem noteikumiem, ievērosim vismaz 2 metru distanci.

P.S. Kā arī, dodoties dabā, lūdzu, aiz sevis neatstāj atkritu-
mus! Nemēslo dabā!

I. Strēle, Vaiņodes novada tūrisma speciāliste

Absolvēta “Panākumu universitāte”!
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DOMES ZIŅAS

PASKAIDROJUMA RAKSTS
VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.6  
“GROZĪJUMI VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA 23. OKTOBRA 
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.7 “VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
NOLIKUMS”” PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pastāvošais tiesiskais regulējums: likuma “Par pašvaldībām” 

34. un 56. pants pieļauj pašvaldības komiteju un domes sēdes 
organizēt attālināti, ja šāda iespēja ir paredzēta pašvaldības 
nolikumā. Vaiņodes novada pašvaldības nolikumā šobrīd 
nav paredzēta iespēja organizēt komiteju un domes sēdes 
attālināti un nav noteikta kārtība, kādā dalība domes sēdēs un 
komiteju sēdēs var tikt nodrošināta, personām esot attālināti.
Sakarā ar Covid-19 straujo izplatīšanos valsts teritorijā, ņemot 
vērā noteiktos ierobežojumus un nepieciešamos preventīvos 
pasākumus, Vaiņodes novada pašvaldībai ir nepieciešams 
pārskatīt pašvaldības nolikuma saturu, paredzot nolikumā 
iespēju pašvaldības komiteju un domes sēdes organizēt 
attālināti un noteikt kārtību, kādā dalība domes sēdēs un 
komiteju sēdēs var tikt nodrošināta, personām esot attālināti.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek papildināti ar tiesību normām, kas 
paredz iespēju organizēt pašvaldības komiteju un domes sēdes 
attālināti, un nosaka kārtību, kādā dalība domes sēdēs un 
komiteju sēdēs var tikt nodrošināta, personām esot attālināti.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

2020. gada 28. aprīļa Vaiņodes novada domes sēdē 
(protokols Nr. 8) NOLEMJ: 

1. Zemesgabalam ar kad. apz. 6492 007 0059 un uz tā esošajām ēkām 
ar kad. apz. 6492 007 0059 002, 6492 007 0059 003, 6492 007 0059 004, 
6492 007 0059 005 piešķirt adresi: “Ceriņi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
LV-3435.

2. Izdarīt grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Dīķu iela 3, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 07.04.2020. atsavināšanas 
izsoles protokolu.

4. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Ķiršu iela 1, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 07.04.2020. atsavināša-
nas izsoles protokolu.

5. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala “Lau-
ku ganības”, 9,67 ha platībā, 09.04.2020. nomas tiesību izsoles protokolu.

6. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala “Lau-
ku ganības”, 8,5 ha platībā, 09.04.2020. nomas tiesību izsoles protokolu.

7. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala “Vār-
piņas”, 1,13 ha platībā, 21.04.2020. nomas tiesību izsoles protokolu.

8. No 2020. gada 18. marta līdz izsludinātā ārkārtas stāvokļa saistībā ar 
COVID-19 beigām, pārtraukt iekasēt telpu nomas maksu no VAS “Latvijas 
Pasts”, par telpu daļas nomu, 7,4 m2 platībā adresē: “Uzvaras iela 6”, Vībiņi, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov..

9. Atteikt VAS “Latvijas Pasts” telpu nomas maksas samazinājumu par 
adresi: Brīvības iela 17, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 83 m2 platībā, 
kas iznomāts saskaņā ar 2004. gada 10. marta pārjaunojuma telpu lietošanas 
līgumu Nr. 09-9/155/68.

10. Atbalstīt šādus projektu pieteikumus: “Senču piemiņai, mūsu garī-
gumam” – 700,00 EUR; “Žoga atjaunošana Brīvības ielā” – 350,00 EUR; 
“Vecāku skola “Saknes un spārni”” – 700,00 EUR; “Bērni – mūsu nākotne” 
– 700,00 EUR.

11. Apstiprināt ar 01.05.2020. sociālā atbalsta centra “Vaiņode” sociālās 
aprūpes pakalpojuma maksu mēnesī 512,62 EUR. Apstiprināt sociālā atbalsta 
centra “Vaiņode” vienas porcijas pašizmaksu: brokastis – 1,10 EUR, pusdie-
nas – 1,61 EUR, launags – 0,68 EUR, vakariņas – 1,05 EUR.

12. Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu ar personu.
13. Izdarīt grozījumus 2019. gada 25. jūnija Vaiņodes novada pašvaldības 

iestādes Vaiņodes sociālais atbalsta centrs “Vaiņode” nolikumā.
14. Noslēgt sadarbības līgumu ar Durbes, Grobiņas un Priekules novada 

pašvaldībām par bāriņtiesas darba nepārtrauktības nodrošināšanu valstī no-
teiktās ārkārtas situācijas laikā. 

15. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības 2019. gada konsolidēto fi-
nanšu pārskatu. 

16. Izlietot saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 
Vaiņodes novada pašvaldības 1.–9. klašu izglītojamo no trūcīgām, maznodro-
šinātām un daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai. Nodrošināt Vaiņodes novada 
pašvaldības pirmsskolas un 10.–12. klašu izglītojamo no trūcīgām, maznodro-
šinātām un daudzbērnu ģimenēm brīvpusdienas no Vaiņodes novada pašval-
dības budžeta. Ēdināšanas nodrošināšanai komplektēt pārtikas pakas. Pakas 
vērtība 20,00 EUR, ieskaitot PVN. Pakas komplektē atbilstoši specifikācijai 
un pēc saraksta izsniedz AS “LPB” veikalos “Top!”.

2020. gada 21. aprīļa Vaiņodes novada domes  
ārkārtas sēdē (protokols Nr. 7) NOLEMJ: 

1. Izlietot saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 
Vaiņodes novada pašvaldības 1.–9. klašu izglītojamo no trūcīgām, maznodro-
šinātām un daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai. Nodrošināt Vaiņodes novada 
pašvaldības pirmsskolas un 10.–12. klašu izglītojamo no trūcīgām, maznodro-
šinātām un daudzbērnu ģimenēm brīvpusdienas no Vaiņodes novada pašval-
dības budžeta. Ēdināšanas nodrošināšanai komplektēt pārtikas pakas. Pakas 
vērtība 20,00 EUR, ieskaitot PVN. Pakas komplektē atbilstoši specifikācijai 
un pēc saraksta izsniedz AS “LPB” veikalos “Top!”.  

2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 6 “Grozī-
jumi “2018. gada 23. oktobra Vaiņodes novada saistošajos noteikumos Nr.7 
“Vaiņodes novada pašvaldības nolikums””.

APSTIPRINĀTI
ar Vaiņodes novada domes 2020. gada 

21. aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, 2.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, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Vaiņodes novada pašvaldības  
2018. gada 23. oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 
“Vaiņodes novada pašvaldības nolikums”, turpmāk 
tekstā – saistošie noteikumi, šādus grozījumus.

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 16.1 punktu 
šādā redakcijā:

“16.1 Laikā, kad valstī, valsts daļā vai 
administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā 
situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar 
veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās 
ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var 
noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa 
laikā domes un komiteju sēdes notiek attālināti, 
ievērojot 28.1 un 55.1 punktos minētos nosacījumus. 
Domes priekšsēdētājs šādā gadījumā rīkojumā 
norāda, kādā veidā sabiedrība tiek informēta par 
attālinātās domes vai komitejas sēdes norisi (tiek 
nodrošināta domes vai komitejas sēdes translācija 
tiešsaistē pašvaldības tīmekļa vietnē vai domes 
vai komitejas sēdes video ieraksts tiek ievietots 
pašvaldības tīmekļa vietnē.”.

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 28.1 punktu 
šādā redakcijā:

“28.1 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā 
vietā komandējuma dēļ vai nevar ierasties komitejas 
sēdes norises vietā veselības stāvokļa dēļ, komitejas 
priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē 
tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas 
pārraide reālajā laikā), ja komitejas sēdes norises 
vietā klātneesošais komitejas loceklis ir reģistrējies 
dalībai komitejas sēdē, elektroniski nosūtot pieteikumu 
par dalību attālināti komitejas priekšsēdētājam vai 
protokolētājam. Savu balsojumu par izskatāmo 
lēmumprojektu komitejas sēdes norises vietā 
klātneesošais komitejas loceklis apstiprina, parakstot 
komitejas sēdes protokolu ar elektronisko parakstu.”.

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 55.1 punktu 
šādā redakcijā:

“55.1 Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas 
citā vietā komandējuma dēļ vai nevar ierasties 
domes sēdes norises vietā veselības stāvokļa dēļ, 
domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes 
norisē tiek izmantota videokonference (attēla un 
skaņas pārraide reālajā laikā), ja domes sēdes norises 
vietā klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies 
dalībai domes sēdē, elektroniski nosūtot pieteikumu 
par dalību attālināti domes priekšsēdētājam vai 
protokolētājam. Savu balsojumu par izskatāmo 
lēmumprojektu domes sēdes norises vietā 
klātneesošais domes deputāts apstiprina, parakstot 
domes sēdes protokolu ar elektronisko parakstu.”.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par 
valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā 
saistībā ar Covid-19 izplatību” 36. panta pirmajā daļā 
noteiktajā kārtībā.
Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

PII “Zīlīte”
Kā jau katru gadu pavasarī, strauji tuvojas mācību gada noslēgums. 

Arī “Zīlītes” bērni ir čakli mācījušies, rotaļājušies, guvuši jaunas pras-
mes šajā “savādākā” mācību gadā. Ar mieru un prieku sagaidīsim vasaru. 
Paldies vecākiem par izturību, atsaucību, sapratni un līdzdarbošanos šajā 
laikā! Kā katru gadu, jau laikus vēlamies apzināt tos bērnus, kuri vēlēsies 
uzsākt dārziņa gaitas jaunajā 2020./2021. mācību gadā. Gaidīsim jūsu 
iesniegumus  līdz 2020. gada 19. jūnijam. Saulainu vasaru!

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja I. Jonuša, 
tālrunis 29492099

Jau no 10. februāra sākās “Vaiņodes novada virtuālais 
skrējiens”, kurā dalībnieki var gan skriet, gan soļot, gan 
nūjot. Marta beigās arī pievienojās “Vaiņodes novada vir-
tuālais riteņu brauciens”, kur dalībniekiem iespēja ir doties 
distancēs ar velosipēdu, skrituļot, braukt ar skrituļdēli utt.   

“Vaiņodes novada virtuālajā skrējienā” jau aizritējuši 6 
posmi, kuros kopumā piedalījušies 54 dalībnieki, kuri kopā 
veikuši 3132,98 km. Kategorijā “Skrējēji” šobrīd ir 40 da-
lībnieki, kuri veikuši 1366,23 km. Sievietes – 681,6 km, bet 
vīrieši 684,63 km. Kategorijā “Soļotāji/nūjotāji” ir piedalīju-
šies 14 dalībnieki, kuri veikuši 1766,75 km. Daiļā dzimuma 
pārstāves nosoļojušas 1644,02 km, bet 122,73 km – vīrieši.

“Vaiņodes novada virtuālajā riteņu braucienā” noti-
kušajos 3 posmos piedalījušies 40 dalībnieki, kas veikuši 

3818,35 km. “Mazo riteņu” kategorijā ir tikai viens dalīb-
nieks šo trīs posmu laikā, kas ar skrituļslidām veicis 33,81 
km. Bet “Velosipēdistu” kategorijā dalībnieku skaits ievē-
rojami lielāks – 39. Viņi spējuši veikt 3784,54 km. 
NĀKAMIE POSMI
7. posms “Vaiņodes novada virtuālajā skrējienā” 
no 4. līdz 10. maijam.
4. posms “Vaiņodes novada virtuālajā riteņu braucienā” 
no 11. līdz 17. maijam.
8. posms “Vaiņodes novada virtuālajā skrējienā” 
no 18. līdz 24. maijam.
5. posms “Vaiņodes novada virtuālajā riteņu braucienā” 
no 25. līdz 31. maijam.

A. Pāvils, novada sporta metodiķis

Vaiņodes novads sportā – virtuāli aktīvs
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APSTIPRINĀTI
ar Vaiņodes novada domes

2020. gada 24. marta
sēdes lēmumu (prot. Nr.6, 15.p.)

Vaiņodes novada pašvaldības  
saistošie noteikumi Nr.5 

“KĀRTĪBA, KĀDĀ VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBA 
SEDZ TRANSPORTA IZDEVUMUS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 
IZGLĪTOJAMAJIEM”

Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,

“Izglītības likuma” 17. panta trešās daļas 21. punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Vaiņodes novada 

pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz transporta izdevumus 
vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un pirmsskolas 
izglītības iestāžu izglītojamajiem (turpmāk – izglītojamie), kuri  iegūst 
izglītību Vaiņodes novada pašvaldības izglītības iestādēs. 

2. Braukšanas izdevumu kompensāciju 100% apmērā ir tiesības 
saņemt: ārpus Vaiņodes ciema teritorijas dzīvojošajiem izglītojamiem, 
kuri iegūst izglītību pašvaldības izglītības iestādēs, par braucieniem 
mācību gada laikā pašvaldības administratīvajā teritorijā no deklarētās 
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja maršrutā netiek 
nodrošināti pašvaldības organizēti skolēnu pārvadājumi un tādēļ 
izglītojamie izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 
reģionālās nozīmes maršrutos.

3. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajiem mācību gada un mācību semestru 
sākuma un beigu laikiem. 

4. Pašvaldība saskaņā ar saistošajiem noteikumiem nekompensē 
braukšanas izdevumus, kas izglītojamiem radušies svētku dienās un 
brīvdienās.

5. Braukšanas izdevumi saistošo noteikumu 2. punktā noteiktajos 
gadījumos tiek kompensēti šādā kārtībā: 

5.1. uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā iestājoties 
izglītības iestādē, vai mainot dzīvesvietu, nepilngadīgā izglītojamā 
vecāks vai likumiskais pārstāvis (turpmāk – vecāks) vai pilngadīgais 
izglītojamais iesniedz izglītības iestādes vadītājam iesniegumu atbilstoši 
saistošo noteikumu 1. pielikumam; izglītības iestādes vadītājs iesniedz 
iesniegumus pašvaldības grāmatvedībā;

5.2. vecāks vai pilngadīgais izglītojamais līdz katra mēneša 10. 
datumam iesniedz izglītības iestādē pagājušā mēneša braukšanas biļetes 
(nebojātas, bez piezīmēm, labojumiem un svītrojumiem, kā arī skaidri 
salasāmu datumu un cenu), kas pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, 
norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, maršrutu un attiecīgā 
mēneša braukšanas izdevumu kopsummu cipariem un vārdiem; 

5.3. ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu noteiktā atbildīgā 
persona pārbauda iesniegto biļešu atbilstību šo noteikumu 
nosacījumiem (tajā skaitā, biļešu datumu, cenu, maršrutu) un nodod tās 
saskaņojuma atzīmes izdarīšanai izglītības iestādes vadītājam;

5.4. izglītības iestāde līdz katra mēneša 15. datumam iesniedz 
pārbaudītās biļetes ar izglītības iestādes vadītāja saskaņojuma atzīmi 
par kompensācijas izmaksu pašvaldības domes grāmatvedībā; 

5.5. braukšanas izdevumu kompensāciju izmaksā vienu reizi mēnesī, 
pārskaitot naudu uz saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētajā 
iesniegumā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. 

6. Kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta 
tikai par saistošo noteikumu 5.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā 
iesniegtajām biļetēm. 

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām”  
45. panta noteiktā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs V. Jansons

1. PIELIKUMS
VAIŅODES NOVADA DOMES  
2020. GADA 24. MARTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 5
“KĀRTĪBA, KĀDĀ VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBA SEDZ TRANSPORTA 
IZDEVUMUS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU IZGLĪTOJAMAJIEM”
(izglītības iestādes nosaukums)
direktoram

Izglītojamā vārds, uzvārds

Izglītojamā personas kods

Izglītojamā deklarētās dzīvesvietas adrese

Tālruņa nr. vai e-pasta adrese

Pārstāvja vārds, uzvārds*

Pārstāvja personas kods

Pārstāvja tālruņa nr. vai e-pasta adrese

Vaiņodē  20____. gada ____.____________________

IESNIEGUMS
par braukšanas izdevumu kompensāciju

Lūdzu kompensēt braukšanas izdevumus par braucieniem 20____. gada ______________________________
           (mēnesis, kad veikti braucieni)
ar sabiedrisko transportlīdzekli no dzīvesvietas uz izglītības iestādi 

________________________________________________________________________________________ un  atpakaļ.
    (izglītības iestādes nosaukums)

Sabiedriskā transporta maršruts:
Braukšanas izdevumu kompensāciju pārskaitīt uz šādu kredītiestādes kontu: 
Saņēmēja vārds, uzvārds
Kredītiestāde
Konta nr.

 
Apliecinājums
Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir precīza un patiesa.
Parakstot šo iesniegumu, piekrītu, ka Vaiņodes novada pašvaldība atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, apstrādā iesniegumā norādītos 
personas datus. 

Personas datu apstrādes mērķis – braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšana saskaņā ar 
Vaiņodes novada domes 2020. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Kārtība, kādā Vaiņodes 
novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem”.

* Ja izglītojamais ir nepilngadīga persona, iesniegumu iesniedz izglītojamā vecāks vai cits likumiskais 
pārstāvis, norādot iesniegumā prasītās ziņas arī par pārstāvi.

__________________________________(paraksts)/____________________________________________(atšifrējums)

PASKAIDROJUMA RAKSTS
PIE VAIŅODES NOVADA DOMES 2020. GADA 24. MARTA SAISTOŠAJIEM 
NOTEIKUMIEM NR.5 “KĀRTĪBA, KĀDĀ VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBA SEDZ 
TRANSPORTA IZDEVUMUS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU IZGLĪTOJAMAJIEM”
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu izstrādi noteica nepieciešamība pieņemt vienotu 
kārtību (t.sk. apmēru), kādā no pašvaldības budžeta tiks kompensēti 
izdevumi par sabiedriskā transportlīdzekļa maršrutu izmantošanu 
vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir 
Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – izglītojamie). 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Vaiņodes novada pašvaldība 
(turpmāk – pašvaldība) kompensē transporta izdevumus vispārējās izglītības 
izglītojamiem: ārpus Vaiņodes ciema teritorijas dzīvojošajiem izglītojamiem, 
kuri iegūst izglītību pašvaldības izglītības iestādēs, par braucieniem mācību 
gada laikā pašvaldības administratīvajā teritorijā no deklarētās dzīvesvietas 
līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja maršrutā netiek nodrošināti pašvaldības 
organizēti skolēnu pārvadājumi un tādēļ izglītojamie izmanto sabiedrisko 
transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutos.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas 
un/vai jaunas štata vietas. Būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu nav 
prognozējama, ņemot vērā, ka:
1) pašvaldība šobrīd visā novada administratīvajā teritorijā nodrošina 
izglītojamo pārvadājumus ar pašvaldības autobusu pirmsskolas izglītības 
izglītojamiem un 1. klases izglītojamiem;
2) pašvaldība kompensē sabiedriskā transportlīdzekļa izdevumus 
izglītojamiem.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi

Saistošie noteikumi neatstās ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, ir pašvaldībā deklarētie vispārējās izglītības 
izglītojamie un viņu vecāki.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Vaiņodes vidusskola.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Noteikumu sabiedriskā apspriešana nav veikta.

Domes priekšsēdētājs V. Jansons

PA VĒSTURES PĒDĀM
Neliels ieskats tajā, ko par Vaiņodes apkārtni  
rakstīja pagājušajā gadsimtā. 

“Kurzemes Vārds”, Nr.132
15.06.1938.

Mums ciešāk jāsaistās ar savu dzimteni
Valsts prezidents Kārlis Ulmanis kādā no savām runām ir teicis:
“Mums pienākums ciešāk saistīties visiem ar zemi, laist dziļākas 

saknes zemē, šinī zemē stiprāk iesakņoties, mūsu mīļā un dārgā zemē, 
kas pirkta smagiem upuriem un kas mums arvienu jāmīl, par kuru mums 
jālīksmo un kurai mums jāstrādā, par kuru mums, ja vajadzīgs, jācieš un 
kurai mums jāatdodas. Šīs ir lietas, kurām ir dziļi mūsu sirdīs jāieslēdzas! 
Lai tas ir atgādinājums tautai atcerēties un arī godināt savus varonīgos 
dēlus un atrast ceļu uz ievērības cienīgām vietām mūsu zemē.”

Embūtes pagasts sniedz tūristiem vērtīgu guvumu un tīkamu 
atpūtu. Embūtes pilskalns ar pils drupām, Velna klēpis, Joda dambis, 
Vilku grava, Pudiķu mājas un senču kapenes Kapkalnu, Sproģu un Biķu 
māju robežās. Šīs vietas stāsta par latviešu tautas vēsturiskajām cīņām 
un notikumiem pagātnē, bet tagad savus apmeklētājus iepriecina ar 
dabas krāšņumu.

Bez tam daudz tūristiem ko vērot ir Vaiņodē, Priekulē un visā pārējā 
Lejaskurzemē. Tamdēļ apceļosim savu tuvējo apkārtni un pēc tam 
domāsim arī par tālākiem ceļojuma maršrutiem. Katram mūsu zemes 
iedzīvotājam jāpazīst tā zeme, kurā viņš dzīvo!

Turpinājums 4.lpp.



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

MARTĀ
1 miršanas gadījums.

APRĪLI
2 dzimšanas.

Nez, no kurienes uzradies tas –
Klēpī ievēlies kamolīt’s mazs.
Saulē sārti vaidziņi tvīkst,
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst! 

“KURZEMES VĀRDS”, 
NR.98 

02.05.1938.

Vaiņodē pārveido  
tirgus laukuma seju

Vaiņodes pagastvalde 
paziņojusi par apkārtrakstu 
visiem tirgus laukumā esošo 
tirgusbūdu īpašniekiem savest 
kārtībā vai noplēst neglītās 
un pussagruvušās tirgusbūdas 
līdz š.g. 1. maijam, kas piedod 
tirguslaukumam un apkārtnei 
neestētisku izskatu.

Drīzumā paredzama 
visu līdzšinējo tirgusbūdu 
noplēšana, jo pagastvalde 

griezusies ar lūgumu pie 
pag. apr. būvinspektora, 
izstrādāt Vaiņodes tirgus 
laukumam piemērotu masīvo 
tirgusbūdu plānu. Pēc šāda 
plāna turpmāk būs jāceļ visas 
masīvās, nepārvietojamās 
tirgus būdas. Būs paredzētas 
arī vēl pārnēsājamās 
tirgusbūdas, kuru novietošanai 
domāts ierīkot aizžogojumu 
ugunsdzēsēju depo tuvumā. 
Aizžogojumā pārvietojamās 
tirgusbūdas būs jānovieto 
tūliņ – tirgum izbeidzoties. 
Sakarā ar pagastvaldes 
paziņojumu pagājušajā nedēļā 
tirguslaukumā varēja novērot 
lielu rosību, jo tirgusbūdu īpašnieki 
strādāja pie pussagruvušo 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
PIE 2020. GADA 24. MARTA VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJIEM 
NOTEIKUMIEM NR. 4 “PAR AIZLIEGUMU ĢENĒTISKI MODIFICĒTO KULTŪRAUGU 
AUDZĒŠANAI VAIŅODES NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ”

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi par ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Vaiņodes novada 
administratīvajā teritorijā nepieciešami, lai aizliegtu ģenētiski modificēto 
kūltūraugu audzēšanu Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi par ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Vaiņodes novada 
administratīvajā teritorijā aizliedz audzēt ģenētiski modificētus 
kultūraugus Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst 
Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasts.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Projekta ieviešanai nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
sabiedrību (mērķgrupu) 
un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, 
ir novada administratīvās teritorijas Vaiņodes novada pašvaldības 
teritorijā strādājošie un dzīvojošie lauksaimnieki un iedzīvotāji.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 
un konsultācijām ar 
privātpersonām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir pašvaldības dome.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā bija dots mēnesis laika sabiedrības 
pārstāvjiem iesniegt iebildumus un ierosinājumus Vaiņodes novada 
pašvaldībā.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

APSTIPRINĀTS
ar 2020. gada 24. marta 

Vaiņodes novada domes lēmumu,
protokols Nr.6, 14.p.

Vaiņodes novada pašvaldības  
saistošie noteikumi Nr.4

PAR AIZLIEGUMU ĢENĒTISKI 
MODIFICĒTO KULTŪRAUGU 
AUDZĒŠANAI VAIŅODES NOVADA 
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ     

Izdoti saskaņā ar 
“Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma” 

22. panta 2. un 3. daļu, 
likuma “Par pašvaldībām” 

41. panta 1. daļas 1. punktu 
1. Saistošie noteikumi nosaka, ka Vaiņodes 

novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst 
Embūtes pagasts un Vaiņodes pagasts, aizliegts 
audzēt jebkādus ģenētiski modificētus kultūraugus.

2. Aizliegums Vaiņodes novada administratīvajā 
teritorijā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus ir 
uz 5 (pieci) gadiem.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 
24. aprīli.

 Vaiņodes novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs V. Jansons

Vaiņodes Mūzikas skolā,
pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izslu-
dināšanu” par izglītības iestāžu mācību procesa pārtraukšanu klātienē, no 
23. marta notiek mācības attālināti. Pedagogi plāno mācību norisi specia-
litātē, mūzikas teorētiskajos priekšmetos un kolektīvajā muzicēšanā atbilsto-
ši metodiskajiem ieteikumiem un mācību priekšmetu programmām. Saziņa 
ar audzēkņiem un vecākiem notiek skolvadības sistēmā e- klase, whatsapp, 
zoom, skype, īsziņās un telefonsarunās u.c. Pedagogi regulāri no audzēkņiem 
saņem atgriezenisko saikni par paveiktajiem darbiem. Arī interešu izglītības 
programmās “Māksla”, “Bērnu vokālā studija” un “Kokles spēle” nodarbī-
bas notiek attālināti. 

Aprīlī Mūzikas skolai tika plānota akreditācija, bet tā ir atcelta uz nezi-
nāmu laiku. Gaidām no ministrijām un Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
rīkojumus.

PALDIES VISIEM AUDZĒKŅIEM, VECĀKIEM UN PEDAGOGIEM 
PAR SADARBĪBU! MĒS ESAM SAPROTOŠI, ELASTĪGI, AKTĪVI, AT-
SAUCĪGI, IZDOMAS BAGĀTI UN RADOŠI!

Mācību gada noslēgums attālināti:
l līdz 15. maijam visos mācību priekšmetos tiek izliktas atzīmes;
l no 18. līdz 23. maijam pārcelšanas eksāmeni specialitātēs;
l no 11. līdz 28. maijam skolas beigšanas eksāmeni;
l 25. maijā LIECĪBAS (tiks izsūtītas e-klases pastā).
Mūzikas skolu šogad beigs 8 audzēkņi:
l profesionālās ievirzes programmā “Taustiņinstrumentu spēle” – 
“Klavierspēle” – ŅIKITA BULAVKINS, ANNIJA ZIŅĢENIECE;
l profesionālās ievirzes izglītības programmā “Pūšaminstrumentu 
spēle” – “Flautas spēle” – AMANDA SIRMĀ, LĪGA MŪRE, 
TIJA EVELĪNA ČIRKŠE;
l profesionālās ievirzes izglītības programmā “Pūšaminstrumentu 
spēle” – “Saksofona spēle” – ELĪNA TAUJĒNA;
l profesionālās ievirzes izglītības programmā “Stīgu instrumentu 
spēle” – “Ģitāras spēle” – DĀVIDS BOKUMS;
l profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vokālā mūzika” – 
“Kora klase” – ALISE LIEĢE.
Svinīga diplomu pasniegšana tiek plānota maija beigās, ievērojot 

Ministru kabineta rīkojumus, Veselības ministrijas, Izglītības un zināt-
nes ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra ieteikumus.

VAIŅODES MŪZIKAS SKOLĀ TIEK PLĀNOTA JAUNU 
AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA VISĀS IZGLĪTĪBAS 
PROGRAMMĀS ATTĀLINĀTI 29. MAIJĀ:
l klavierspēle,
l akordeona spēle,
l flautas spēle,
l klarnetes spēle,
l saksofona spēle,
l ģitāras spēle,
l vijoles spēle,
l kora klase.

LŪDZU SŪTĪT PIETEIKUMU BRĪVĀ FORMĀ –  
AUDZĒKŅA VĀRDS, UZVĀRDS, IZVĒLĒTĀ IZGLĪTĪBAS 
PROGRAMMA, VECĀKU KONTAKTI UZ SKOLAS E-PASTU –  
vainodesmsk@vainode.lv vai zvanīt direktorei pa tel. 26046101.  
TIKŠANĀS KLĀTIENĒ NOTIKS AUGUSTA BEIGĀS!

Drīz noslēgsies mācību gads, un tuvojas ļoti gaidītais vasaras brīvlaiks. Tik 
gara vasaras brīvlaika skolēniem nav nekur pasaulē, tāpēc izmantosim vasaras 
laiku lietderīgi. Ejiet mežā, staigājiet gar jūru, gar ezeriem, upēm un baudiet 
ūdens viļņu glāstus! Ļaujieties saules un vēja pieskārieniem! Klausieties skaistu 
mūziku! Izgaršojiet mūsu Latvijas ogas, augļus, dārzeņus un izbaudiet jaukus 
tējas vakarus ar sev tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem. Domājiet labas domas, 
dariet labus darbus, gūstiet labas emocijas no dabas, no padarītajiem darbiem!

PA VĒSTURES PĒDĀM

“LATVIJAS KAREIVIS”, 
NR.75

01.04.1930.
Prasa pilsētas tiesības

Vaiņodes pagasta valde 
piesūtījusi Liepājas apriņķa 
valdei Vaiņodes-Bātes bieži 
apdzīvotas vietas iedzīvotāju 
lūgumu par Vaiņodes pilsētas 
dibināšanu. Lūgumā uzrādīts, 
ka Vaiņodes miestā patlaban 
dzīvo 1098 iedzīvotāji, jau 
uzbūvēti 125 nami, darbojas 54 
tirgotavas un 59 rūpniecības 
uzņēmumi, 2 skolas, muitas 
punkts, pasts u.c. iestādes. 
Vaiņodē izdalīti 242 apbūves 
gabali un 150 kv. ha meža 
parku, tirgus un sporta laukumu 
ierīkošanai.

Sagatavoja I. Strēle, 
Vaiņodes novada tūrisma 

speciāliste

ēku nojaukšanas un to vietā 
pagaidām izgatavojot 
vienveidīgās, pārvietojamās 
būdas. Pārveidojot līdzšinējo 
iekārtojumu, tirguslaukumā 
vēl būtu vēlama vienvietīga 
pajūgu novietošana, resp. slitu 
ierīkošana zirgu piesiešanai, 
jo tirguslaukuma platība to 
atļauj. Ar to būtu panākta 
iespēja pircējiem piekļūt bez 
grūtībām pie katra lauksaimnieka 
pārdevēja ratiem, nebaidoties, 
ka kāds nikns zirgs varētu iekost.

Vaiņodes pilsētciemata tirgus agrāk atradās vietā, kur šobrīd ir 
Vaiņodes parks.

LAI MUMS SPĒKS,  
IZTURĪBA,  
VEIKSMĪGS  
MĀCĪBU GADA  
NOSLĒGUMS  
UN BRĪNIŠĶĪGA  
VASARA!

Ar cieņu
Mūzikas skolas direktore 

Gunita Riežniece


