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VAIŅODES VIDUSSKOLAS ZIŅAS Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma
Lai katrs paņem sev līdz.

Lai gada īsākā nakts 
un ugunskurs sasilda 
jūsu sirdis, 
līgodziesma dod spēku 
un ozollapu vainags 
nes veiksmi! 
Vaiņodes novada pašvaldība 
novēl tradīcijām bagātus 
šos citādos vasaras saulgriežus 
un ģimenisku līgošanu!

Ekoskolas ceļazīme – attieksme 
un atbildība pret vidi, kurā dzīvojam

Tikai veselīgā vidē aug veselīgs 
cilvēks, un veselīgu cilvēku rakstu-
ro viņa attieksme un rīcība pret vidi. 
Vides izglītību mūsu skolā cen-
šamies īstenot jau vairākus gadus 
– vienkārši sākās ar to, ka jebkuru 
mācību stundu varējām pavadīt ārā 
– skolas pagalmā, stadionā, mežā, 
jo skolotāji mācāmās vielas teoriju 
piemēroja praktiskām nodarbībām, 
tā pakāpeniski mācot bērnus dzī-
vot saskaņā ar vidi, apzināties sevi 
kā vides sastāvdaļu, un ekoskolas 
programmas uzdevumi un saturs 
papildina mācību saturu, iesaistot 
tajās skolēnu ģimenes un apkārtējo 
sabiedrību.

Karantīnas laikā bērniem notika 
attālinātas āra nodarbības. Daudzos 

mācību priekšmetos skolotāji mājās 
apgūstamajai mācību vielai izvēlē-
jās tādus uzdevumus, lai skolēni pēc 
ilgās sēdēšanas pie datoriem izkus-
tētos, daudz ko darītu arī praktiski. 
Dažādoti uzdevumi bija jāveic ne ti-
kai dabaszinībās, vizuālajā mākslā, 
mājturībā, bet arī sportā, literatūrā, 
bioloģijā un ķīmijā, matemātikā.

Ekoskolas bērni atsaucās kus-
tības “Nav jau grūti” un biedrības 
“Pēdu deldētāji”  aicinājumam un 
pastaigu laikā savāca atkritumus 
savā apkārtnē. Ekoskolas skolotāja 
Aiga Jaunzeme par skolēnu pama-
nītajām “nesankcionētajām izgāztu-
vēm” novada teritorijā ziņoja Vai-
ņodes novada domē, lai šos vides 
pārkāpumus novērstu.  

Ekoskolas aktīvisti attālināti 
arī atzīmēja vides dienas – Zemes 
dienā stādīja puķu podiņos dažādus 
augus, Bioloģiskās daudzveidības 
dienā –  kopā ar angļu valodas sko-
lotāju Viktoriju Bulavkinu un brīv-
prātīgo Agatu Bidas (Polija) parkā, 
kur pati daba jau daudzveidīga un 
aug senāk stādītas ābelītes, iestādī-
ja  dažādus augus – ķiršu kociņus, 
dekoratīvos krūmiņus, ziemcietes 
puķes. Paredzēts iekopt arī gar-
šaugu dobi, kur skolas saimnieces 
varēs izvēlēties piedevas skolēnu 
pusdienām. Nākotnē paredzēts, ka 
tas varētu kļūt par ekoskolas dār-
ziņu.

Darbs turpināsies, jo bērniem 
tas patīk.

Parasti skolas gadā paveiktie darbi saskaitīti “zī-
lēs” un izvērtējums paziņots mācību gada pēdējā dienā 
kopējā klases stundā.

Šogad skolēni tika uzaicināti mūsu skolas galveno 
apbalvojumu saņemt mācību gada noslēguma pedago-

ģiskajā sēdē 28. maijā.
Sudraba zīle – Lāsmai Mamei (5.b), Līvai Barutei 

(7.a), Samantai Haļutai (12.) un Annai Troikai (11.), 
bet zelta zīle – Līgai Mamei (12.) un Ņikitam Bulav-
kinam (9.).

Izglītība ir visjaudīgākais ierocis, lai mainītu pasauli. 
(Nelsons Mandela)
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DOMES ZIŅAS

26. maija Vaiņodes 
novada domes sēdē, 
protokols Nr. 9, 
NOLEMJ 

1. Pagarināt zemes nomas līgu-
mu ar personu.

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar 
personu.

3. Apstiprināt nomas tiesību 
izsoles noteikumu projektu zemes 
vienībai "Vagari", kadastra apzīmē-
jums 6492 003 0042, 1,2 ha platībā. 
Izsludināt pieteikšanos uz nomas 
tiesību izsoli zemes vienībai "Vaga-
ri", kadastra apzīmējums 6492 003 
0042, 1,2 ha platībā no 28.05.2020. 
līdz 10.06.2020. līdz plkst. 15.00. 
Izsoles sākuma cena par 1 ha ir 
16,56 EUR gadā (bez PVN), nomas 
maksai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis. Nomas tiesī-
bu izsoles solis ir 10,00 EUR (bez 
PVN). Zemes nomas līguma ter-
miņš ir 5 gadi. Dalības maksa par 
piedalīšanos izsolē 10,00 EUR līdz 
reģistrācijai uz izsoli iemaksājama 
Vaiņodes novada pašvaldības norē-
ķinu kontā vai pašvaldības kasē ar 
bankas norēķinu karti. Izsole notiek 
Vaiņodes novada pašvaldības do-
mes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A 
11.06.2020. plkst. 10.00. 

4. Nepiemērot no 2020. gada 
12. marta līdz ārkārtas situācijas 
beigām telpu nomas maksu par 
2020. gada 11. februārī ar biedrī-
bu "Vaiņodes Pensionāru apvienī-
ba" noslēgto telpu nomas līgumu 
Nr.2.4.46/2020/15 par telpu daļas 
nomu adresē Brīvības iela 17, Vai-
ņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

5. Lauzt telpu nomas un zemes 
nomas līgumu ar personu.

6. Slēgt telpu nomas un zemes 
nomas līgumu ar personu.

7. Atzīt, ka pašvaldību funk-
ciju pildīšanai nav nepieciešams 
NĪ "Dīķu iela 5", kad nr. 6492 006 
0156, kas sastāv no 4 dzīvokļu dzī-

vojamās ēkas ar kad. apz. 6492 006 
0156 001 un zemes ar kad. apz. 
6492 006 0156 – 0,1040 ha. Uzsākt 
nekustamā īpašuma "Dīķu iela 5" 
ar kad. nr. 6492 006 0156, Vaiņo-
de, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
atsavināšanas procedūru, piedāvājot 
īrniekam iegādāties nekustamo īpa-
šumu.

8. Dzēst īres un komunālo pa-
kalpojumu maksas parādu 2020. 
gada 15. aprīlī mirušai personai.

9. Noteikt, ka zemes vienība 
ar adresi "Alejas 3", Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6454 
002 0085, 0,28 ha platībā, ir piekri-
tīga un ir ierakstāma zemesgrāma-
tā uz Vaiņodes novada pašvaldības 
vārda.

10. Saskaņot Nīcas novada do-
mes 20.04.2020. pieņemto lēmumu, 
protokols Nr. 8, 1. punkts, par Nī-
cas novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma "Bārtas mežs", kadastra 
numurs 6478 011 0156, kas atrodas 
Nīcas pag., Nīcas nov.,  atsavināšanu 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

11. Atzīt par spēkā neesošu ar 
tā parakstīšanas brīdi 2007. gada 1. 
augustā noslēgto dzīvojamās mājas 
uzturēšanas un apsaimniekošanas 
līgumu, kas noslēgts starp Embūtes 
pagasta padomi un personu par dzī-
vojamās mājas  Kalnu iela 3, Vībiņi, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., uztu-
rēšanu un apsaimniekošanu. Dzēst 
no Vaiņodes novada pašvaldības bi-
lances personas parādu par summu 
1284,60 EUR par laika periodu no 
01.08.2007. līdz 02.01.2020. sakarā 
ar to, ka 2007. gada 1. augustā no-
slēgtais dzīvojamās mājas uzturē-
šanas un apsaimniekošanas līgums 
ar personu ir noslēgts bez tiesiska 
pamata. 

12. Izdarīt grozījumus 2020. 
gada 25. janvāra Vaiņodes nova-
da domes lēmumā, protokols Nr.4, 
18.1.2. punktā un izteikt to šādā 
redakcijā: "18.1.2. Vaiņodes vidus-
skolā mēnesī 88,83 euro.".

LAD atgādina: 
platību maksājumiem 

jāpiesakās līdz 15. jūnijam
LAD atgādina, ka aktīvi notiek pieteikšanās 

platību maksājumiem, un aicina klientus, kas nav 
vēl iesnieguši Vienoto iesniegumu, to izdarīt līdz 
15. jūnijam. Ja klientiem nepieciešama palīdzība, 
lai aizpildītu iesniegumus, jāzvana uz tālruni 
67095000.

Šogad ārkārtējās situācijas dēļ ir pagarināts 
iesniegumu pieņemšanas termiņš – līdz 15. jūnijam. 
Līdz 30. jūnijam lauksaimnieki platību maksājumiem 
var pieteikties ar kavējuma sankciju.

Vienotos iesniegums var iesniegt tikai elektroniski 
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā (EPS). 

Pamatojoties uz “Atkritumu apsaimniekošanas li-
kuma” 15. panta otrās daļas noteikto, īpašniekam vai 
nomniekam, kura īpašuma teritorijā tiek radīti sadzī-
ves atkritumi, ir pienākums nodrošināt vietu atkritumu 
konteineram un tā atkritumu apsaimniekotāja transport-
līdzekļa piekļuvi sadzīves atkritumu savākšanas punk-
tam, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu. Šī paša likuma 16. panta 
pirmās daļas 1. un 2. punkts skaidro, ka sadzīves atkritu-
mu sākotnējais radītājs vai valdītājs:

1) piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanā, tai skaitā atkritumu dalītajā 
savākšanā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu 
apsaimniekošanu (arī pašvaldības izdotos saistošos no-
teikumus) un noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu 
savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotā-
ju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību;

2) sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto 
sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo 
atkritumu, apsaimniekošanu.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
75. pants nosaka, ka par atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumu pārkāpšanu, proti, par sadzīves atkritumu 
radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības orga-
nizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – uzliek naudas 
sodu fi ziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņ-
simt eiro, bet juridiskajām personām – no četrsimt trīs-
desmit līdz tūkstoš četrsimt eiro. 

Vaiņodes novada domes saistošo noteikumu Nr. 
16 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vaiņo-
des novadā” 19. punkts nosaka atkritumu apsaimnie-
košanas kārtību, pienākumus un atbildību. Tātad ik-
viens zemesgabala  īpašnieks vai nomnieks (lietotājs) 
novada administratīvajā teritorijā ir atbildīgs par 
atkritumu savākšanu un tālāku atbilstošu apsaim-
niekošanu neatkarīgi no tā, vai šis īpašums ir reģis-
trēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai zemesgrāma-
tā. Viņam jāiekļaujas Vaiņodes novada pašvaldības 
atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā 
gan ar savu darbību, gan ar maksu par sniegtajiem 

pakalpojumiem. Sekojošie Vaiņodes novada domes 
izdotie saistošie noteikumi Nr. 16. uzskaita darbības, 
kuras ietilpst īpašnieka vai nomnieka atkritumu ap-
saimniekošanas pienākumos, un tie ir:

1) slēgt līgumu saskaņā ar normatīviem par sadzī-
ves atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumu, kam ir līgums ar Vaiņodes novada domi, un 
izpildīt līguma noteikumus;

2) vienoties par atkritumu izvešanas veidu (kontei-
neri, maisi u.c.) ko piedāvā atkritumu apsaimniekotājs;

3) saskaņot ar atkritumu apsaimniekotāju atkritumu 
savākšanas izvešanas biežumu un laiku tā, lai nerastos 
lieli atkritumu uzkrājumi, kas piesārņo apkārtni;

4) iesaistīties dalītas atkritumu vākšanas pasāku-
mos;

5) u.c.
Ļoti svarīgi un būtiski ir ievērot, ka atkritumus aiz-

liegts izmest ārpus sava īpašuma teritorijas, kā arī citās 
to savākšanai vai apglabāšanai neatļautās vietās.  Ikvie-
nam atkritumu radītājam Vaiņodes novada teritorijā ir 
pienākums slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumu un savākt (ja nepieciešams, arī šķirot) savus 
atkritumus un nogādāt tos norādītajā vietā. Svarīgi ie-
vērot, ka atkritumu tvertnēs aizliegts ievietot (iemest) 
kvēlojošus, degošus sadzīves atkritumus, lielgabarīta 
atkritumus un speciālos un bīstamos atkritumus. Tāpat 
aizliegts atkritumus sadedzināt šim nolūkam neparedzē-
tās vietās (savākšanas tvertnēs, brīvā dabā utt.). Tvertnēs 
atkritumus aizliegts cieši sablīvēt, ieskalot vai iesaldēt. 

Ņemot vērā minēto, lūgums noslēgt sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas līgumus (kas to vēl nav 
izdarījuši) ar “Vides pakalpojumu grupu Liepājai 
PS” un informēt (uzrādot) Vaiņodes novada pašval-
dības Komunālās nodaļas birojam noslēgto sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas līgumu. Visas iepriekš 
minētās prasības un noteikumi uz Vaiņodes novada 
pašvaldības iedzīvotājiem attiecas vienlīdzīgi – iztu-
rēsimies pret tiem godprātīgi.

Vaiņodes novada pašvaldības Komunālā nodaļa

SADZĪVES ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANA VAIŅODES 
NOVADA PAŠVALDĪBAS 
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

PIRMS 74 GADIEM
“Komunists” (Liepāja), Nr.129

06.06.1946.

VAIŅODĒ ČAKLI 
LABO CEĻUS

Galvenos pagasta ceļus vaiņodnieki 
sāka labot jau no 25. maija.

Izpildkomitejas priekšsēdētājs 
biedrs Bražis laikā novadīja līdz katrai 
saimniecībai darba plānu un to tūlīt 
sāka izpildīt. Visvairāk talcinieku deva 
Kalšu ciems, kurā labi strādā ciema 
padomes priekšsēdētājs Tiškus.

Turpretim izpildkomitejas 
priekšsēdētāja vietnieks Hermsons no 
Vaiņodes ciema pirmajā piecdienā 
spējis ceļu labošanai “noorganizēt” 
tikai vienu talcinieku.

Izpildkomiteja kopā ar aktīvu 
sāka aizvien vairāk pastiprināt, ceļu 
labošanas darbu organizēšanu un tā 
rezultātā talcinieku skaits strauji vairojas 
kā no Vaiņodes, tā no Kalšu ciema.

4. jūnijā uz galveniem ceļiem jau 
strādāja trīs reizes vairāk strādnieku un 
pajūgu kā iepriekšējā dienā. 

Ceļu meistars Prūsis izraisījis 
plašas talkas vietējos ceļos. Sākot ar 
pirmdienu, gandrīz pie simts strādnieku 
viņa rajonā tīra grāvjus un līdzina 
bedres, lai pēc tam ceļus noklātu ar 
granti.

Čaklākie ceļu labotāji – Lavīze Mežs, 
Jāzeps Putnārs un Augusts Ķinciņš 
no Vaiņodes miesta – dienas normu 
ievērojami pārsniedz.

Līdz mēnešnieka pēdējai dienai 
vaiņodnieki apņēmušies darba plānu 
veikt un katrs darba zemnieks apsolījies 
savas saimniecības robežās esošos 
ceļus uzraudzīt un rūpēties, lai tie 
vienmēr būtu labā stāvoklī.
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BĒRNUDĀRZA ZIŅAS

Šis izlaidums bija citāds un at-
miņā paliekošs. Šogad pirmsskolu 
beidza un aizlidoja 19  “spārītes” – 
11 daiļas meitenes un 8 braši puiši. 
Lielajā dzīves gaitā pavadīja un ik 
dienu rotaļājās, sarunājās un kopā 
mācījās Irēna, Sanita un Kintija. 
Bērni izstaroja neaprakstāmu prieku 

un gandarījumu par padarīto darbi-
ņu. Jā, šis izlaidums bija bez vecā-
kiem, bet vecāki nebija aizmirsuši 
par bērniem. Izlaidumā bija pārstei-
gums – video sveiciens no viņu ve-
cākiem. Paldies par izdomu un in-
teresanto izpildījumu! Mūsu mīļās 
“spārītes”, novēlam būt tikpat aktī-

viem, izzinošiem, mīļiem maziem 
kāpēcīšiem visas dzīves garumā! 

Par kāpēcīti mani sauc
Un tas ir tikai tāpēc,
Ka zināt gribu ļoti daudz,
Un vienmēr saku – kāpēc?

Cik plati skudras soļi,
Cik sver strauta gultnes oļi?
Cik garas spāres kājas,
Kur cielaviņai mājas?
Cik zirneklītim bērnu?
Cik mežā ligzdu pērnu?
Kur sienāzīša stīgas?
Kur ziemo bezdelīgas?

Cik dziļa lapsas ala?
Cik tālu debess mala?
Cik Meža mātei gadu?
Cik dzeguzītei radu?

Kas zin’ atbildi kaut vienu –
Lai ir priecīgs visu dienu!

Lai vasara būtu piedzīvoju-
miem bagāta un tiktu aizvadīta 
bez liekām rūpēm un raizēm, 
Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienests (VUGD) aicina vecā-
kus pārrunāt ar bērniem piecus 
jautājumus par drošību.

Kā uzvesties, atpūšoties pie 
ūdens?

Peldēties ieteicams tikai ofi ciā-
lajās peldvietās (par to liecina zīme 
“Peldēties atļauts”). Ja tuvumā nav 
šādu peldvietu, tad tādās peldvietās, 
kuru krasts ir lēzens, ar cietu pama-
tu, bez lielas straumes un atvariem. 
Bērniem var ļaut rotaļāties ar piepū-
šamiem peldlīdzekļiem (riņķi, mat-
racīši, bumbas u.c.), peldēties tik 
tālu, cik pieaugušais var labi redzēt 
un nepieciešamības gadījumā var 
ātri piesteigties palīgā. Visdrošāk 
būs, ja pieaugušais atradīsies ūdenī 
starp krastu un dziļumu. Nodarbo-
joties ar kādu no ūdens sporta vei-
diem vai vizinoties ar laivu, kuteri 
vai kādu citu peldlīdzekli, bērniem 

obligāti jāvelk glābšanas vestes.
VUGD atgādina, ka pie ūdens-

tilpēm uz mirkli nepieskatīts bērns 
var pakļūt zem ūdens un noslīkt. 
Piemēram, piemājas dīķi bieži kļūst 
par traģēdijas iemeslu, tāpēc bērnu 
nedrīkst atstāt pagalmā bez pieska-
tīšanas, ja tajā ir izveidots dīķis vai 
piepūšamais baseins. VUGD aicina 
vecākus apzināties, ka atrašanās ar 
bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan 
divkāršs darbs, jo bērni bez pārtrau-
kuma ir jāuzmana visu laiku – pat 
uz minūti novēršot uzmanību no 
bērna, var notikt liela nelaime un 
viņš var iekrist ūdenī.

Kā rīkoties, ja notikusi nelai-
me, un kādos gadījumos jāzvana 
uz tālruni 112!

Nereti brīžos, kad notikusi ne-
laime, ne tikai bērni, bet arī pieau-
gušie apjūk un nezina, kā pareizi 
rīkoties un kur zvanīt, lai saņemtu 
palīdzību. Pieaugušajiem ir jāpārru-
nā ar bērniem rīcība situācijās, kad 
ir notikusi nelaime, – jāpārrunā tas, 

kuros gadījumos ir jāzvana uguns-
dzēsējiem glābējiem uz tālruni 112 
un kāda informācija jāsniedz pie-
zvanot, kā arī jāpārrunā iespējamā 
rīcība situācijās, kad ir notikusi ne-
laime, bet nav pieejams telefons – 
tad ir jāmeklē tuvākais pieaugušais 
un jāizstāsta par notikušo.

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu iz-
stāstīts un viņi apzinātos, ka par 
katru nelaimi ir nekavējoties jāzi-
ņo, jo tad vēl ir iespējams glābt gan 
cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam ir 
jāizskaidro, ka viņam par nelaimes 
izraisīšanu nedraudēs sods, citādāk 
kritiskā brīdī bērns domās nevis par 
to, kā izglābties pašam, bet gan par 
to, kā izvairīties no gaidāmā soda.

Kā droši lietot plītis un elek-
troierīces, paliekot mājās bez pie-
augušo klātbūtnes?

Vasarā noteikti būs arī dienas, 
kas jāpavada mājās bez pieaugušo 
klātbūtnes. Atstājot vienatnē bēr-
nus, aicinām vecākus parūpēties, 
lai bērniem pašiem nav jāgatavo vai 

jāsilda ēdiens uz plīts, jo, neparei-
zi darbojoties ar plīti vai aizmirstot 
ēdienu uz tās un aizskrienot ar drau-
giem spēlēties, var izcelties uguns-
grēks.

Ne vienmēr bērnu izraisīto 
ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība, 
jo ugunsgrēki nereti izceļas tieši no 
bērnu nezināšanas vai neprasmes 
veikt saimnieciskos darbus. Pirms 
uzticēt bērniem patstāvīgi darboties 
ap plīti vai kādu citu sadzīves tehni-
ku, VUGD ierosina vecākiem kopā 
ar bērniem to izmēģināt, piemēram, 
gatavot ēdienu, un tikai pēc tam ļaut 
bērnam rīkoties virtuvē patstāvīgi.

Kāpēc jāinformē pieaugušais 
par to, kur plāno doties un cik 
ilgi?

Vasaras brīvlaikā daudzi bērni 
mājās paliks vieni, tādēļ vecākiem 
būtu jāiemāca bērniem regulāri pa-
vēstīt, kurp viņi nolēmuši doties un 
ar ko kopā, un cik ilgu laiku būs 
prom.

Ikvienam vecākam būtu jābūt 

spējīgam atbildēt uz jautājumu, kur 
pašlaik atrodas un ar ko nodarbojas 
viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir 
nepieciešams tādēļ, lai gadījumos, 
ja ar bērnu ir noticis kāds nelaimes 
gadījums, vecāki varētu palīdzēt un 
informēt par bērna atrašanās vietu.

Kāpēc nedrīkst atrasties un 
staigāt pa pamestām ēkām un 
būvlaukumiem?

Ja bērni vasaras brīvlaiku pava-
da pilsētā, aiciniet viņus neizvēlē-
ties pamestas jaunceltnes un ēkas kā 
pastaigu un rotaļu vietu. Tas var būt 
ļoti bīstami, jo ir iespējams nokrist 
no liela augstuma, iekrist bedrē ar 
būvgružiem, tādējādi gūstot nopiet-
nas veselības problēmas un pat ap-
draudot savu dzīvību.

VUGD aicina vecākus pārru-
nāt ar bērniem viņu drošības jau-
tājumus, lai bērni nekāptu uz ēku 
jumtiem un nestaigātu pa pamestām 
ēkām.

VUGD novēl saulainu un 
drošu vasaru!

Droša vasara ar bērniem

Izlaidums “spārītēm”
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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

Maijā Vaiņodes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas
l 2 dzimšanas,
l 5 miršanas.

NO 1. LĪDZ 30. JŪNIJAM 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻA IR SLĒGTA! 

Civilstāvokļa aktu – laulības 
noslēgšanu, dzimšanas un miršanas 
faktu var reģistrēt jebkurā Dzimtsa-
rakstu nodaļā. Tuvākā – Priekulē.
Adrese: Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV-3434.
Tālrunis 63497941, 
e-pasts 
dzimtsaraksti@priekulesnovads.lv.
Darba laiks:
pirmdienās no pulksten 8 līdz 12;
otrdienās no pulksten 8 līdz 12;
trešdienās no pulksten 8 līdz 12;
ceturtdienās no pulksten 8 līdz 12 
un no pulksten 12.45 līdz 16.00.

Arī maijs nebija izņēmums, tajā 
norisinājās gan virtuālais skrējiens, 
gan virtuālais riteņu brauciens. 

Maijā notika virtuālā skrējiena 
2 posmi, kopumā jau ir veikti 8 pos-
mi. Astoņos posmos kopumā pie-
dalījušies 42 skrējēji, kuri veikuši 
1757,8 km, bet  17 soļotāji/nūjotāji, 
astoņos posmos mērojuši 2628,37 
km. 

Savukārt virtuālajā riteņu brau-
cienā kopā veikti pieci posmi, bet 
maijā tika veikti 3 posmi. Katego-
rijā “Velosipēdisti” piedalījušies 42 
riteņbraucēji, kuri veikuši 5659,12 
km. Kategorijā “Mazie riteņi”, kurā 
ietilpst skrituļslidas, skrejriteņi, 
skrituļdēlis utt., piecu posmu laikā 
piedalījušies vien 3 dalībnieki, kuri 
kopā veikuši 90,27 km.

Neskatoties uz to, ka gan virtuā-
lais skrējiens, gan virtuālais velo-
brauciens jau ir teju pusē, joprojām 
ikviens ir aicināts piedalīties un sūtīt 
savus rezultātus, lai nobeigumā mēs 
redzētu, cik pa visiem kopā Vaiņo-
des novada iedzīvotāji ir spējuši būt 
aktīvi un cik stundas ir pavadītas, 
aktīvi sportojot. 

NĀKAMIE POSMI:
01.06–07.06. 
Virtuālais skrējiens.
08.06–14.06. 
Virtuālais riteņu brauciens.
15.06–21.06. 
Virtuālais skrējiens.
22.06–28.06. 
Virtuālais riteņu brauciens.
29.06–05.07. 
Virtuālais skrējiens.

PAR PASĀKUMIEM 
Informāciju par tuvākajā 

laikā gaidāmajiem 
pasākumiem publicēsim, 

vadoties pēc 
jaunākajiem Ministru 

kabineta ieteikumiem 
par pulcēšanās 
ierobežojumiem 

pēc 9. jūnija. Informācija 
būs pieejama sociālajos 
tīklos, Vaiņodes novada 

mājaslapā 
un afi šu stendos. 

UZ TIKŠANOS 
JAU PAVISAM DRĪZ! 

VAIŅODES VIDUSSKOLAS ZIŅAS

MŪZIKAS SKOLAS ZIŅAS

IZLAIDUMS
“Un, jā, reizēm vajag kaut ko mīļu, sirdij tuvu un patiesu:
maigu pieskārienu, cīruļa dziesmu, uguns liesmu,
zaļu zālīti un pūku liegu, kas matos ieķeras.
Un priecāties par nieku, kas liek pasmaidīt un mīlēt saules rietu.
Reizēm vajag, lai mēs ietu, tālāk triektu.
Reizēm vajag: apstāties, ieklausīties un izbaudīt katru nieku.
Ir cilvēks radīts laimei – tāpat kā putns lidojumam!”

Vaiņodes Mūzikas skolas 2019./2020. 
mācību gada izlaiduma ABSOLVENTI – An-
nija Ziņģeniece, Dāvids Bokums, Līga Mūre, 
Amanda Sirmā, Tija Evelīna Čirkše, Nikita 
Bulavkins, Alise Lieģe, Elīna Taujēna.

Paldies audzēkņiem un pedagogiem par 
izturību! Paldies vecākiem, novada domei, 
vidusskolai un kultūras namam par atbalstu!

 Ar cieņu
Gunita Riežniece

Virtuālais 
sports maijā

Apsveicam!
Jau trešo gadu visā Latvijā norisinājās 

Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība 
konkurss 11–12 gadus veciem 5. un 6. klašu 
skolēniem, kurā tiek noskaidrots lasīšanas 
čempions. Konkurss notiek trīs posmos – 
sacensība skolā vai vietējā bibliotēkā, 

reģionālais fi nāls un valsts fi nāls Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā.

Šogad konkurss notika attālināti un 
Līva Kauliņa (6. klase) ieguva Atzinību par 
veiksmīgu piedalīšanos Liepājas reģiona 
konkursa fi nālā. 

Paldies Līvai par uzdrīkstēšanos un 
ģimenei par atbalstu sagatavošanās 
procesā!

Ceturtdienas, 28. maija, pēcpusdienā notika šī mācību gada noslē-
guma pedagoģiskās padomes sēde, uz kuru skolotāji ieradās, saposušies 
kā uz svētkiem, – tas bija satikšanās prieks pēc vairāk nekā 2 mēnešiem. 
Sēde notika skolas deju zālē. Skolotāji, mūsu skolas absolventi, atcerē-
jās, kā šajā zālē pa vienam lielā attālumā cits no cita pirms... gadiem 
kārtoja vidusskolas beigšanas rakstiskos eksāmenus – rakstīja dom-
rakstus un risināja matemātikas uzdevumus.

Ceriņu smarža, spoguļsiena, “galda karte” ar katra skolotāja vārdu, kafi -
jas tase – neparastā mācību gada, kura pēdējos mēnešus esam jau pieraduši 
saukt par “Projektu #MāciesMājās”, drusku savādāks noslēgums.

Esam izturējuši visi – skolēni, skolotāji un vecāki – un daudz jauna ie-
mācījušies.

2019./2020. m. g. mācījās 254 skolēni, no kuriem augsts vērtējums mā-
cībās – 21 skolēnam, optimāls – 48 skolēniem un 69 sudraba lapiņas ar šo 
skolēnu vārdiem skolas ozolā iekāra klašu audzinātāji.

 Skolēnu sasniegumus skatīt mājaslapā vvskola.lv. 

Beidzies “Projekts 
#MāciesMājās” 
un mācību gads

Vaiņodes novada pašvaldība arī šogad kopā ar Nodar-
binātības valsts aģentūru plāno 60 novada skolēnus vecu-
mā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, 
jūlijā un augustā iesaistīt labiekārtošanas darbos.

Lūgums tiem, kuri vēl nav pieteikušies pašvaldībā 
un kuri grib strādāt jūlijā vai augustā, pieteikties, rakstot 
uz e-pastu: aina_svarca@inbox.lv, norādot vārdu, uz-
vārdu, tālruņa numuru, e-pastu un mēnesi, kurā gribētu 

strādāt. (Tas gan vēl negarantēs iespēju strādāt, bet būsim 
apzinājuši, cik ir to skolēnu, kas vēlas to darīt.) 

Paldies visiem tiem, kuri jau to ir izdarījuši pašval-
dībā.

Neaizmirsīsim, ka tiem, kas ir pieteikušies pašvaldī-
bā, vēl obligāti  no 13. jūnija elektroniski jāreģistrējas 
NVA mājaslapā www.nva.gov.lv (plašāka  informācija 
NVA mājaslapā).

Vaiņodes novada pašvaldība

Svarīgi – strādāt gribošiem skolēniem!


