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Sestdien, 25. jūlijā, mūsu skolas 
absolventi – Samanta, Viktorija, Līga, 
Enija, Monta, Alekss un Endija – sa-
ņēma atestātus par vidējo izglītību. 
Vēl sestdienas rītā ik pa brīdim 
stipra lietus šaltis mazgāja skolas 
pagalmu, lai vasaras puķu puš-
ķi pēcpusdienas spožajā saulē sa-
gaidītu tik ilgi gaidītos svētkus. 
Skolas direktors Zigmunds Mickus, 
uzrunājot absolventus, izteica pārlie-
cību, ka šajā neparastajā mācību gadā 
iegūtās prasmes un patstāvīgā darba 
paradumi jauniešiem būs lieliska pie-
redze turpmākajos studiju gados un 
ka tos papildinās viņu patstāvība, dar-
botiesspējas un aktīva dzīves pozīcija. 
Absolventus sveica pirmās audzi-
nātājas Laila Strēle un Māra Pliņģe, 
novada domes priekšsēdētāja viet-
nieks Oļegs Jurjevs, novēlot katram 
sa sniegt savu mērķi. Tagad jau divpa
dsmito apsveikums bija pašsacerēta, 
jautra dziesmiņa par tik gaidītajiem 
(!) svētkiem. Endijas māsas Danielas 
dziesma atgādināja, ka aiz horizon-
ta ne vienmēr ir “apsolītā zeme”, un 
Līgas mamma Iveta Mame vecāku 
vārdā aicināja atcerēties Vinnija Pūka 
vienkāršo patiesību – “nevar sēdēt un 
gaidīt, kad kāds nāks pie tevis. Daž-
reiz tev ir jāiet pie viņiem”. Klases 

audzinātāja Ārija Čerņavska aicināja 
piepildīt laiku, jo “laime ir  laiks. Pie-
pildīts laiks. Laime ir skaņām, krāsām 
un  smaržām piepildīts laiks”.

Visi absolventi saņēma skolas pa-
teicības par vidusskolas gados pada-
rīto – piedalīšanos un sasniegumiem 
mācību priekšmetu olimpiādēs, spor-
tā, mākslinieciskajā pašdarbībā, sko-
las sabiedriskās dzīves organizēšanā. 
Ar vienreizēju Simtgades stipendiju, 
ko piešķir Finanšu ministrija, Izglī-
tības un zinātnes ministrija un VAS 
“Latvijas loto” katras vidusskolas vie-
nam absolventam, tika apbalvota Līga 
Mame, bet Vaiņodes vidusskolas ad-
ministrācijas specbalvu – “Nezinīša 
balvu  2020” – saņēma Monta Stauga.

Emocionāli runātā dzeja, dzies-
mas un deja bija absolventu pateicī-
ba skolai, skolotājiem un vecākiem 
par 12 skolā pavadītajiem gadiem 
– “par iedrošinājumu un atmiņām, 
un smiekliem, un asarām, par ticību 
un mīlestību, bet visvairāk – par cil-
vēcību.” 

“Loks nenoslēdzas un paliek 
vaļā, atveroties simt un vienam ce-
ļam, kas gaida jūsu soļus. Loks ne-
noslēdzas un paliek vaļā jūsu soļiem 
pie mums atpakaļ.” Lai veiksme 
iet blakus ceļā uz mērķi! 

2. jūlija pēcpusdienā sanākušie iecienītajā atpūtas 
vietā “Volzbahs” Vaiņodes novadā varēja vērot, kā pa 
nogāzi augšup, lejup rāpo spilgti dzeltenam bruņurupu-
cim līdzīgs objekts, atstājot aiz sevis svaigi pļautas zāles 
sliedi. Jaunā radiovadāmā nogāžu pļaujmašīna SPIDER, 
ko biedrība “Volzbahs” iegādājusi ar ELFLA un Vaiņo-
des novada pašvaldības atbalstu, ir radīts slīpu, aizau-
gušu, grūti pieejamu teritoriju uzturēšanai. Daudzi zina 
Volzbaha kalnu kā sakoptu un skaistu atpūtas vietu, taču 
“aiz kadra” vienmēr palicis nebūt ne vieglais, laikietil-
pīgais un pat riskantais darbs, pļaujot stāvo nogāzi ar 
novecojušu, nepiemērotu tehniku. Var teikt, ka Volzbahā 
iestājies jauns laikmets, jo tagad nogāzes sakopšana tiks 
veikta mūsdienu prasībām atbilstoši. Uzņēmums “Anna 

Assistance”, kas pārstāv ražotāju, uzsver, ka teritorijās 
ar mainīgām nogāzēm un vietās, kur citām mašīnām ir 
grūti pārvietoties, radiovadāmais zāles pļāvējs ir pie-
mērotāks nekā jebkura cita tehnika. Viens šāds pļāvējs 
aizstāj 15 cilvēku roku darbu, tam ir mazs degvielas pa-
tēriņš. Zāles pļāvējs ir būvēts pārsvarā no viegliem un 
izturīgiem sakausējumiem, tāpēc ir viegls un videi drau-
dzīgs, nebojā zemsedzi. Ekonomisks degvielas patēriņš, 
darba ražīgums un konstrukcijas kvalitāte, ko atzinīgi 
novērtēja prezentācijas pasākumā sanākušie tehnikas 
lietpratēji, ļauj secināt – šis ir ilgtspējīgs ieguldījums. 

Biedrība “Volzbahs” saka paldies visiem atbalstītā-
jiem – ELFLA, “Liepājas rajona partnerībai”, LAD un 
Vaiņodes domei.

Jaunā radiovadāmā nogāžu pļaujmašīna SPIDER, ko biedrība 
“Volzbahs” iegādājusi ar ELFLA un Vaiņodes novada pašvaldības 
atbalstu .

VIDUSSKOLAS ZIŅAS
“Mani uzrunā pasaule. Es stāvu uz sliekšņa. Un durvis ir atvērtas”

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS.

Atpūtas vietā “Volzbahs” Vaiņodes novadā zālāju tagad pļauj robots

Par biedrību “Volzbahs”:
biedrība VOLZBAHS dibināta 2015. gadā ar mērķi labiekārtot un attīstīt 
Vaiņodes lauku teritorijā esošo Volzbaha gravu kā ikvienam bez maksas 
pieejamu aktīvās atpūtas un pasākumu vietu.  

Projekts “Kvalitatīvas un pievilcīgas vides nodrošināšana atpūtas vietā “Volzbahs” 
(Nr. 20-02-AL13-A019.2203-000001)” 

tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu. 
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APSTIPRINĀTS:
2020. gada 28. jūlijā

ar Vaiņodes novada domes sēdes
lēmumu (protokols Nr.11, 13.p)

VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7 
GROZĪJUMI 2020. GADA 28. JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1 

“VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA PLĀNS 2020. GADAM” 
Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada domes 28.01.2020. Saistošajos noteikumos Nr.1 un izteikt to šādā 

redakcijā:

VAIŅODES NOVADA DOMES 
PAMATBUDŽETA PLĀNS 2020. GADAM 

GROZĪJUMI NR.1
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 23395
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 3722
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas 35104
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1707677
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 17259
21.0.0.0. Maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi 408499
 KOPĀ 3405264
 IZDEVUMI pēc funkcionālajām kategorijām PLĀNS (EUR)
01.100. Vispārējie valdības dienesti 493559
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība 27973
04.000. Ekonomiskā darbība 622721
05.000. Vides aizsardzība 11700
06.000. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 750614
08.000. Atpūta, kultūra, sports 168506
09.000. Izglītība 1140160
10.000. Sociālā aizsardzība 564951
 KOPĀ 3780184
 IZDEVUMI pēc ekonomiskajām kategorijām PLĀNS (EUR)
1100 Atalgojums 1736648
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 453778
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 14887
2200 Pakalpojumi 501079
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, inventārs 476457
2500 Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 39000
3000 Subsīdijas un dotācijas 15470
4000 Procentu izdevumi 14
5000 Pamatkapitāla veidošana 396111
6000 Sociālie pabalsti 115245
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti 31495
9000 Kapitālo izdevumu transferti 0
 KOPĀ 3780184
 FINANSĒŠANA  
 Naudas līdzekļi perioda sākumā 661729
 Naudas līdzekļi perioda beigās 300849
 Aizņēmumi saņemti 121315
 Aizņēmumu atmaksa 107275

     
Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

Saistošie noteikumi parakstīti 30.07.2020.

2020. gada 28. jūlija  
Vaiņodes novada  
domes sēdē  
(protokols Nr. 11)  
pieņemtie lēmumi 

1. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma sadalīšanu un sadalīšanas 
projektu.

2. Lauzt zemes nomas līgumu 
ar 3 personām.

3. Pagarināt zemes nomas 
līgumus ar 8 personām.

4. Slēgt zemes nomas līgumus 
ar 3 personām.

5. Apstiprināt nomas tiesību 
izsoles noteikumu projektu zemes 
vienībai “Lauku ganības”,  
kadastra apzīmējums  
6454 004 0193, 9,67 ha platībā. 
Izsludināt pieteikšanos uz nomas 
tiesību izsoli zemes vienības 
daļai “Lauku ganības”, kadastra 
apzīmējums 6454 004 0193,  
9,67 ha platībā no 30.07.2020. 
līdz 13.08.2020. līdz plkst. 15.00. 
Izsoles sākuma cena par 1 ha  
8,88 EUR gadā (bez PVN), nomas 
maksai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis.  
Nomas tiesību izsoles solis   
10,00 EUR (bez PVN). Zemes 
nomas līguma termiņš līdz  
31.08.2025. Dalības maksa par 
piedalīšanos izsolē 10,00 EUR līdz 
reģistrācijai uz izsoli iemaksājama 
Vaiņodes novada pašvaldības 
norēķinu kontā vai pašvaldības 
kasē ar bankas norēķinu karti. 
Izsole notiek Vaiņodes novada 
pašvaldības domes telpās Vaiņodē, 
Raiņa ielā 23A, 14.08.2020.  
plkst. 10.00. 

6. Izsludināt atkārtotu izsoli 
NĪ “Kazbara dīķis”, samazinot 
izsoles sākuma cenu par 40% 
no nosacītās cenas. Apstiprināt 
nekustamā īpašuma “Kazbara 
dīķis”, kas atrodas Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., kadastra numurs 
6492 004 0156, izsoles noteikumu 
projektu. Noteikt izsoles datumu 
2020. gada 8. septembris plkst. 
11.00. Izsoles veids: mutiska 
izsole ar augšupejošu soli. Izsoles 
sākumcena: 15 780,00 EUR 
(piecpadsmit tūkstoši septiņi simti 
astoņdesmit eiro 00 centi). Izsoles 
solis: 158,00 EUR (viens simts 
piecdesmit astoņi eiro 00 centi). 
Noteikt dalības maksu izsolē  
50,00 EUR (piecdesmit eiro un 
00 centi). Noteikt nodrošinājuma 
naudu 10% apmērā no sākumcenas, 
t.i., 1578,00 EUR  (viens tūkstotis 
pieci simti septiņdesmit astoņi eiro 
un 00 centi). 

7. Izsludināt izsoli NĪ Dīķu 
iela 4A, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., no nosacītās cenas. 
Apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Dīķu iela 4A”, kas atrodas 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., kadastra numurs  
6492 006 0153, izsoles noteikumu 

projektu. Noteikt izsoles datumu 
2020. gada 8. septembris  
plkst. 10.30. Izsoles veids: mutiska 
izsole ar augšupejošu soli.  
Izsoles sākumcena:  
1278,60 EUR (viens tūkstotis divi 
simti septiņdesmit astoņi eiro  
60 centi). Izsoles solis: 12,00 EUR 
(divpadsmit eiro un 00 centi). 
Noteikt dalības maksu:  
20,00 EUR (divdesmit eiro un 
00 centi). Noteikt nodrošinājuma 
naudu 10% apmērā no sākumcenas, 
t.i., 127,86 EUR (viens simts 
divdesmit septiņi eiro un 86 centi).

8. Noteikt dzīvojamās mājas 
Dīķu iela 17, Vaiņodē, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., esošo dzīvokļu 
domājamās daļas.

9. Uzsākt nekustamā īpašuma 
“Palejas”, ar kad. Nr.  
6492 005 0127, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. atsavināšanas 
procedūru.

10. Atzīt, ka pašvaldību 
funkciju pildīšanai nav 
nepieciešams nekustamais īpašums 
“Dzirnavas”, ar kad. Nr.  
6454 002 0100, zemesgabals ar 
kad. apz. 6454 002 0100,  
1,1 ha platībā, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov.

11. Atzīt, ka pašvaldību 
funkciju pildīšanai nav 
nepieciešams nekustamais īpašums 
“Kroņu ferma”, ar kad.  
Nr. 6454 002 0115, zemesgabals  
ar kad. apz. 6454 002 0115,  
4,9 ha platībā, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov.

12. Atzīt, ka pašvaldību 
funkciju pildīšanai nav 
nepieciešams nekustamais īpašums 
“Mūrnieki 1”, ar kad.  
Nr. 6454 002 0397, zemesgabals ar 
kad. apz. 6454 002 0397,  
1,2 ha platībā, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov.

13. Apstiprināt personas īres 
tiesības.

14. Lauzt 2018. gada 6. martā 
noslēgto telpu nomas līgumu  
Nr.813.04/412/2018, starp 
Vaiņodes novada domi un VAS 
“Latvijas Pasts”, par telpu lietošanu 
Uzvaras ielā 6, Vībiņi, Embūtes 
pag., Vaiņodes nov., 7,4 m2 platībā, 
ar 2020. gada 31. jūliju.

15. Iekļaut Vaiņodes novada 
pašvaldības budžetā finansējumu 
asfalta virsmas apstrādei Raiņa ielā, 
Vaiņodē,  38 806,15 (trīsdesmit 
astoņi tūkstoši astoņi simti seši  
eiro un 15 centi), ieskaitot PVN, 
apmērā no Vaiņodes novada 
pamatbudžeta, 0451 struktūrvienība 
– Ceļu uzturēšana pašvaldībā.

16. Izdarīt grozījumus Vaiņodes 
novada pašvaldības 28.01.2020. 
saistošajos noteikumos  
Nr.1 “Vaiņodes novada pašvaldības 
pamatbudžeta plāns 2020. gadam”. 
Izdot Vaiņodes novada pašvaldības 
Saistošos noteikumus  
Nr.7 “Grozījumi 2020. gada 
28. janvāra Vaiņodes novada 

pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr. 1 “Vaiņodes novada 
pašvaldības pamatbudžeta plāns 
2020. gadam”.  

17. Apstiprināt konkursa 
“Darīsim paši 2020” 2. kārtas 
nolikuma projektu. Pieteikšanās 
termiņš no 29.07.2020. līdz 
17.08.2020. plkst. 16.00. Viena 
projekta maksimālais pieejamais 
finansējums ir 700,00 EUR.

18. Apstiprināt ar 01.08.2020. 
izmaiņas Vaiņodes novada 
pašvaldības amata sarakstā un 
darba algās.

19. Atzīt personas parādu  
202,45  EUR (divi simti divi eiro 
un 45 centi)  par bezcerīgu un ar 
lēmuma spēkā stāšanās brīdi izslēgt 
to no grāmatvedības uzskaites.

20. Izdarīt grozījumus  
2012. gada 23. februāra  
“Vaiņodes novada pašvaldības 
darba samaksas un sociālo garantiju 
nolikumā”.

21. Ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē Eiropas Savienības ERAF 
projekta  Nr. 3.3.1.0/18/I/008 
“Uzņēmējdarbības attīstība 
Vaiņodes novadā, atbilstoši 

pašvaldību attīstības programmā 
noteiktajai teritorijas ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz 
vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju  
vajadzībām” īstenošanai. 
Aizņēmuma summa  
134 433,38  EUR (viens simts 
trīsdesmit četri tūkstoši četri simti 
trīsdesmit trīs eiro un 38 centi) 
un procentu maksājumi atbilstoši 
Valsts kases noteiktajai procentu 
likmei.

22. Izveidot Vaiņodes novada 
pašvaldības administratīvo 
komisiju.
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SPORTA AKTUALITĀTES

26.jūlijā Klaipēdā norisinājās 
pludmales handbola turnīrs ģime-
nēm. Šis bija otrais gads šāda veida 
turnīram, kuru arī abus gadus pār-
stāvēja divas ģimenes no Vaiņodes 
novada – Mickus un Pāvilu ģimenes. 
Pagājušajā gadā šīs ģimenes ieņēma 
pirmās divas vietas – Pāvilu ģimene 
bija čempioni, bet Mickus ģimene 
ieņēma otro vietu. Šogad uz turnīru 
ieradās 9 komandas, kuras tika sa-
dalītas divās līgās. Abas Vaiņodes 
novada ģimenes tika iekļautas spē-
cīgākajā līgā, kurā bija 4 komandas. 

Pirmajā spēlē tieši pretinieki 
viens otram bija Pāvili un Mickus. 
Šajā spēlē pēcspēles metienos labā-
ki izrādījās Mickus ģimene, kuri re-
vanšējās par pagājušo gadu. Otrajā 
spēlē laukumā devās Pāvilu ģimene, 

kuri spēlēja pret vienu no Lietuvas 
komandām, kurā bija apvienotas 2 
ģimenes. Šajā spēlē pārāki, arī pēc-
spēles metienos, bija Pāvilu ģimene. 
Pēc tam laukumā devās Mickus, kas 
spēlēja ar vietējo Klaipēdas 2 ģime-
ņu salikto komandu. Šajā spēlē ar 
2:0 labāki bija Klaipēdas ģimene. 
Tad savu pēdējo spēli aizvadīja Pā-
vili pret vietējo ģimeņu komandu. 
Arī Pāvili viņiem piekāpās ar 2:0. 
Dienas pēdējā spēlē Mickus ģimene 
devās pret otro Lietuvas apvienoto 
ģimenes komandu, kurā tika piedzī-
vots zaudējums ar 2:0. 

Turnīrā stiprāko grupā Pāvili ie-
rindojās 3.vietā, bet Mickus ģimene 
ieņēma 4.vietu. 

A. Pāvils, 
Vaiņodes novada sporta metodiķis

Visu jūliju norisinājās Vaiņodes 
novada čempionāts pludiņmakšķe-
rēšanā “Āķis lūpā”. Vaiņodes nova-
da čempionātā kopumā piedalījās 
27 dalībnieki. “Āķis lūpā” notika 
četros posmos, kuros mazākais da-
lībnieku skaits bija 16 dalībnieki, 
bet lielākais skaits 23 dalībnieki. 
Šis gads arī bija īpašs ar to, ka sa-
censībās pirmo reizi piedalījās daiļā 
dzimuma pārstāve. 

Pirmais posms norisinājās 8. jū-
lijā Elkuzemes dīķī. Uz pirmo pos-
mu ieradās 16 dalībnieki. Pirmajā 
posmā uzvarēja Juris Grosbergs ar 
1810 gramiem zivju. Otro vietu ie-
ņēma pārstāvis no Kalētiem – Ģirts 
Ločmelis ar 1460 gramiem zivju, 
bet trešo vietu ar 870 gramiem iegu-
va Andris Razma no Priekules. 

Otrais posms 15. jūlijā notika 
Vībiņos, Mednieku dīķī. Otrajā pos-

mā tika uzstādīts sacensību dalīb-
nieku skaita rekords – 23 dalībnieki, 
no kuriem viena bija daiļā dzimuma 
pārstāve no Kalniem. Tāpat kā pir-
majā posmā, uzvaras laurus plūca 
Juris Grosbergs ar 1320 gramiem, 
otrajā vietā atstājot Jāni Jakšu ar 
1060 gramiem, bet trešo vietu iegu-
va Artis Strazds ar 680 gramiem. 

Trešais posms notika 21. jūlijā 
Troiku ģimenes lielajā dīķī. Uz tre-
šo posmu ieradās 19 dalībnieki. Tre-
šajā posmā uzvarētājs nomainījās. 
Pirmo vietu izcīnīja Ģirts Ločmelis 
ar 1060 gramiem, otro vietu ieguva 
Edgars Bražis ar 840 gramiem, bet 
trešajā vietā ierindojās buncenieks 
Ivars Puters ar 725 gramiem. Ar 505 
gramiem 5. vietā – pirmo divu pos-
mu uzvarētājs Juris Grosbergs. 

Pēdējais, ceturtais posms notika 
29. jūlijā Valsātu dīķi, kuru mums arī 

“Āķa lūpā” godalgoto vietu ieguvēji.

ma līderis Juris Grosbergs. 
Par “Āķa lūpā” čempionu kļuva 

kalētnieks Ģirts Ločmelis, savācot 
11 punktus, otrajā vietā ierindo-
jās embūtnieks Artis Strazds ar 16 
punktiem, bet trešo vietu ieņēma 
Vaiņodnieks Juris Grosbergs ar 17 
punktiem. Jurim 4. posms izvērtās 
pavisam neveiksmīgs, no pirmās 
vietas noslīdot uz trešo vietu. La-
bāko sešiniekā vēl iekļuva priekul-
nieks Andris Razma ar 20 punktiem. 
Piektajā vietā palika vaiņodnieks 
Valērijs Sirmais ar 26 punktiem, bet 
sestajā vietā ierindojās Edgars Bra-
žis ar 27 punktiem. 

Kopvērtējuma tabula aplūkoja-
ma www.vainode.lv.

Paldies visiem dalībniekiem par 
pie dalīšanos un palīdzību organizēša-
nā. Liels paldies Troiku ģimenei par at-
ļauju sacensību rīkošanai savos dīķos. 

Makšķerēšanas sacensību cikls “Āķis lūpā” ir noslēdzies

labprāt atvēlēja Troiku ģimene. Uz 
ceturto posmu ieradās 16 dalībnieki. 
Ceturtais posms bija ļoti izšķirošs 
cīņā par godalgotajām vietām, jo 
pirmo vietu no otrās vietas šķīra ti-
kai viens punkts, bet trešo un ceturto 
vietu dalīja divi dalībnieki, kuri no 
līdera atpalika par 7 punktiem. Pos-

mā notika negaidīti pavērsieni, kas 
sajauca kopvērtējumu. Pirmo vietu 
ceturtajā posmā ieņēma Valērijs Sir-
mais ar 2170 gramiem zivju, otrajā 
vietā atstājot Arti Strazdu ar 2015 
gramiem, bet trešo vietu ieņēma 
Ģirts Ločmelis. Bet tikai 10. vietu 
ieņēma pēc trīs posmiem kopvērtēju-

Jūlijs virtuāli
“Vaiņodes novada virtuālais 

skrējiens” un “Vaiņodes novada 
virtuālais brauciens” – jūlijā notika 
divi posmi katrā no aktivitātēm. 
Kopā 21 dalībnieks veica 2596,82 
km, gan skrienot, gan soļojot, gan 
nūjojot, gan braucot ar velosipēdu.

“Vaiņodes novada virtuālā skrējie-
na” 11. un 12. posmā dalībnieki kopā 

veica 659,55 km. Skrējēji divu posmu 
laikā veica 234,86 km, bet soļotāji/
nūjotāji – 424,69 km. Jūlija beigās un 
augusta sākumā noritēs 13. posms, pa-
visam kopā paredzēti 15 posmi.

“Vaiņodes novada virtuālā brau-
ciena” 8. un 9. posma laikā dalībnie-
ki kopā nominās 1937,27 km. Tāpat 
kā virtuālajā skrējienā, arī braucienā 
ir paredzēti 15 posmi. Nākamais – 
jau no 3. līdz 9. augustam. 

Strītbols 1vs1
Jūlijā arī sākās Vaiņodes nova-

da čempionāts strītbolā viens pret 
vienu. Šāds turnīrs vēl nekad nebija 
bijis Vaiņodes novadā. 

Uz pirmo posmu ieradās 10 
dalībnieki. Pirmo vietu izcīnīja Ed-
gars Kanenieks, kurš finālā uzvarēja 
savu novadnieku Ralfu Bauermeis-
taru, bet trešajā vietā ierindojās Ma-
tīss Liekmanis, kurš spēlē par trešo 
vietu uzvarēja Aināru Pāvilu. 

Uz otro posmu ieradās lielāks 

dalībnieku skaits, kas bija 13. Arī 
otrajā posmā uzvaras laurus plūca 
dalībnieks no Kušaiņiem Edgars 
Kanenieks, šoreiz finālā viņš ap-
spēlēja Markusu Matīsu Zommeru, 
trešo vietu ieņēma Elands Lauva, 
uzvarot Niku Puriņu. 

Kopvērtējumā pēc diviem pos-
miem līderis ir Edgars Kanenieks, 
otrajā vietā viņam seko Markuss 
Matīss Zommers, trešajā vietā atro-
das Matīss Liekmanis. Labāko seši-
niekā vēl ir  Ainārs Pāvils, Elands 
Lauva un Niks Puriņš.

Ģimeņu handbols Klaipēdā



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.

JŪLIJĀ DZIMTSARAKSTU
NODAĻĀ REĢISTRĒTI

7 MIRŠANAS FAKTI,
Mīļotais cilvēks neaiziet,
tikai pārstāj līdzās būt.

4 DZIMŠANAS FAKTI.
Tik daudz tev visa vēl priekšā,
Jo vēl tikai ir sācies tavs rīts,
Ej pasaulē, mazulīti,
Tev vecāku mīla ies līdz!

19. jūlijā Kārlis Pūķis kļuva par 1000 apmeklē-
tāju Embūtes senlejā. Viņš ieradies no Jūrmalas uz 
vecmāmiņas rīkoto draugu un ģimenes pārgājienu. 24 
cilvēku lielā kompānija ik gadu, vecmāmiņas mudi-
nāti, iepazīst kādu no Latvijas dabas takām, un šajā 
gadījumā izvēle par labu tika Embūtes dabas parkam. 
Vecmāmiņa iepriekš izpētījusi piedāvājumu, agrā pa-

vasarī šeit devusies iepazīties ar taku, lai jūlijā atvestu 
šeit ģimeni un draugus. Prieks par aktīviem dažādu 
paaudžu takotājiem un dabas baudītājiem.

Augustā ikvienam apmeklētājam ir pieejams jaun-
izveidots tūrisma buklets par Embūtes dabas taku, kā 
arī Vaiņodes novada apskates objektiem. 

Dina, Embūtes TIC

VAIŅODES PAGASTA 
BIBLIOTĒKAS  
GRĀMATU JAUNUMI
1. “Franču pulkvežleitnanta 
Emanuela Diparkē atmiņas”
2. L. Lapsa “Brūnās Jaunavas 
bērni Svētās Nāves ēnā”
3. L. Guļevska 
“Romans Lācis. Sirds cilvēks”
4. A. Neibarts 
“Zum, zum, dzejniek!“
5. G. Ezerkalns 
“Ragana manā skapī”
6. Z. Siliņš “Latviešu  leģionāra 
piezīmes”
7. D. Rukšāne “Krieva āda”
8. M. Steiga “Noslēpumainās 
dāmas vizīte”
9. Ē. Kūlis 
“Kas  vieno, kas šķir tā viš i”
10. M. Krekle “Ilgu putni”
11. M. Krekle 
“Melanholiskais valsis”
12. D. Avotiņa “Ceļā”

13. D. Devero 
“Attaisnotā slepkavība”
14. K. Kellija “Laimīgas 
laulības noslēpumi”
15. N. Ouena “Bīstamie faili”
16. L. Gārdnere 
“Noķeriet mani”
17. L. Railija “Eņģeļu koks”
18. D. Kuncs
 “Nāvējošais ierocis”
19. K. Tučkova 
“Balto Karpatu dievietes”
20. K. Kārlsons “Neredzamais 
vīrs no Salemas”

BĒRNU UN JAUNIEŠU 
GRĀMATAS
1. M. Heigs 
“Patiesā laumiņa”
2. A. Bema “Sirdī varonis!”
3. U. Auseklis 
“Burtiņš lēkā burkānos”
4. T. Parvela “Ella un Elfs 
Pirmais”

Kapusvētki Vaiņodes novada 
kapsētās notiks kā parasti – 
augusta otrajā sestdienā – 
8. augustā:

10.00  Veldas kapos;
11.00  Silenieku kapos;
12.00  Vaiņodes kapos;
13.30  Saulīšu kapos;
14.30 Plepju kapos.

Vaiņodes Mūzikas skolas audzēkņiem 
tika dota brīnišķīga iespēja piedalīties 
“Kluug” organizētajā akcijā #Dziesmu 
SvetkiirLatvija un #nacgaviletSkolujau-
natnesdziesmuundejusvetki.

Izveidojām 2 minūšu video, kurā ietvē-
rām nelielu ieskatu par Vaiņodes novada 
skaistākajām un atpazīstamākajām vietām, 
kā arī sniedzām atskatu par veiksmīgo 
piedalīšanos JVLMA rīkotajā VI Jāzepa 
Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo 
ansambļu konkursā “Lai skan!”. Man bija 
īpašs prieks pēc ilgāka pārtraukuma satikt 
audzēkņus un vienoties skaistā pasākumā. 
Ar pieticīgām tehniskām iespējām video 

tapšanā piedalījās Daiga Tihomirova (re-
žija), Reinis Ulberts (video), Gunita Riež-
niece (video montāža) un Mūzikas skolas 
jaunāko klašu audzēkņu koris, diriģente 
Gunita Riežniece. Mūsu mazo filmiņu var 
noskatīties Mūzikas skolas Facebook lapā 
https://www.facebook.com/vainodesmuzi-
kasskola, kā arī https://www.youtube.com/
watch?v=ADcnM40hFF0. 

Esam cerību pilni – ka 2021. gadā no-
tiks Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-
ki! Kopā mēs varam daudz!

Paldies par atbalstu audzēkņu vecā-
kiem, Andrim Griģim un novada domei! 

Ar cieņu Gunita Riežniece

Vaiņodes Mūzikas skola 
uzsāk jauno mācību gadu  
1. septembrī plkst. 15.00. 
Audzēkņu uzņemšana interešu 
izglītības programmās:
l “Māksla” – 
1. septembrī plkst. 15.00,
l “Bērnu vokālā studija”
(no 3 līdz 10 g.) – 
2. septembrī plkst. 17.00.

NO VAIŅODES MŪZIKAS SKOLAS

EMBŪTES TIC ZIŅAS

KAPUSVĒTKI 
NOVADĀ

Vaiņodes Mūzikas skola  
31. augustā  

no plkst. 17.00 līdz 19.00 klātienē 
uzņem audzēkņus profesionālās 
ievirzes izglītības programmās!

Piedāvājam apgūt:
l klavierspēli,
l flautas spēli,
l akordeona spēli,

l saksofona spēli,
l ģitāras spēli,
l vokālo mūziku.

Sīkāka informācija 26046101 un www.vainodesmsk.lv vai rakstot uz e-pastu vainodes.ms@vainode.lv.


