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Laikā, kad lielai daļai cilvēku 
ir sēdošs darbs, kad sēdošs dzī-
vesveids ienāk mūsu dzīvē arvien 
vairāk un vairāk, ir jāizmanto katra 
iespēja būt dabā, būt kustībā un būt 
sabiedrībā, jo kas gan cits rūpēsies 
par mūsu veselību, ja ne mēs paši.

To visu – būt dabā un sabiedrī-
bā, kā arī aktīvi kustēties – mēs ap-
vienojām 26. augustā, kad 10 aktīvi 
vaiņodnieki devās pirmajā atpūtas 
velobraucienā. Nezinot, kāda būs 
atsaucība, un dažas stundas pirms 
brauciena nezinot, vai pārstās līt, 
maršruts tika saplānots īss, apmē-
ram 18 km, lai tas būtu pa spēkam 
kā pieaugušajiem braucējiem, tā ga-
dos jaunākiem dalībniekiem.

Ņemot vērā, ka gandrīz mēnesi 
dzīvojam ar jaunu asfaltu, maršruts 
bija skaidrs – devāmies uz Elku-
zemes dzirnavu dīķi. Pārsteigums 

Ikviens autobraucējs ļoti labi 
atceras, kā vēl pavisam nesen bija 
braukt uz Priekuli vai Liepāju. Stūre 
jāsatver ar abām rokām un automa-
šīna jāvada uz to pusi, kas tobrīd ir 
labāka, tas ir, ne vienmēr braucām 
pa ceļa labo pusi, kā to praktizē lielā 
daļā Eiropas, bet gan pa ceļa labāko 
pusi. 

Ilgus gadus vaiņodnieki saņēma 
atraidījumu no dažādām valsts insti-
tūcijām ar tekstu, ka naudas ceļam 
nav, jāgaida nākamais gads, un tā 
gadu no gada, teju trīs desmitgades.

Šā gada sākumā Satiksmes 
ministrijas pārstāvji atbrauca vēr-
tēt Priekules–Skodas ceļu. Tad arī 
tika uzaicināti apskatīties Prieku-
les–Vaiņodes ceļa posmu. Skodas 
ceļš ir tik katastrofālā stāvoklī, ka 
tā atjaunošanai nepieciešams pro-
jekts, tāpēc to salabot ne šajā, ne nā-
kamajā gadā nevar pagūt. Savukārt 
Priekules–Vaiņodes ceļam, lai arī 
tas ir ļoti sliktā stāvoklī, pietiktu ar 
virskārtas atjaunošanu, un šādā situ-
ācijā atjaunošanas darbi iespējami 
bez projekta.

Atpūsties velobraucienā

brauciena dalībniekiem bija tikša-
nās pie dīķa ar Priekules veloaktī-
vistiem, kuri arī iemēģināja jauno 
asfaltu no Priekules līdz Elkuzemes 
dīķim. Pavisam īsi iepazināmies ar 
vietas vēsturi, apmainījāmies pie-
redzē un uzklausījām priekulnie-
ku stāstu, kā viņi cenšas attīstīt un 
popularizēt velobraukšanu novadā. 
Pavīdēja arī ideja nākamreiz visiem 
satikties Embūtē, un, kas lai to zina, 
varbūt tiksimies arī! Tad atvadījā-
mies un devāmies atpakaļ katrs uz 
savu pusi.

Un atjaunotais segums komen-
tārus neprasa – riteņi ripoja lieliski!

Paldies visiem 10 Vaiņodes 
novada veloaktīvistiem, kas atrada 
pusotru stundu laika un piedalījās 
šajā atpūtas braucienā.

I. Strēle, 
Vaiņodes novada tūrisma speciāliste

Liels nopelns pienākas topošā 
Dienvidkurzemes novada pašval-
dību vadītājiem, jo visi astoņi paš-
valdību vadītāji vienbalsīgi piekrita 
tam, ka Priekules–Vaiņodes ceļam 
jābūt prioritātei un jāpretendē uz la-
bāku segumu jau šogad.

Pienāca jūlijs, un sākās ilgi 
gaidītais ceļa remonts – autoceļa 
Priekule–Vaiņode (P135) segu-
ma atjaunošana visā ceļa garumā 
(0,643.–15,970. km). 

Uz Priekuli un Liepāju – 
bez kratīšanās

10 vaiņodnieki ir gatavi doties velo-
braucienā uz Elkuzemes dzirnavu dīķi, 
lai izmēģinātu jauno asfaltu.

TURPINĀJUMS 4. LPP.
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DOMES ZIŅAS

2020. gada 25. augustā 
Vaiņodes novada domes sēdē 
(protokols Nr.12) NOLEMJ: 

1. Pagarināt zemes nomas līgumu 3 perso-
nām.

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar 5 personām.
3. Grozīt zemes nomas līgumu ar personu.
4. Sadalīt nekustamo īpašumu “Bakūzes 

cāļu kūts”.
5. Izsludināt izsoli nekustamā īpašuma El-

koņu iela 1-2, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., no nosacītās cenas. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma Elkoņu iela 1-2, kas atrodas Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra numurs 
64929000236, izsoles noteikumu projektu. 
Noteikt izsoles datumu – 2020. gada 6. oktobris 
plkst. 10.00. Izsoles veids: mutiska izsole ar 
augšupejošu soli. Izsoles sākumcena: 1699,10 
EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit 
deviņi eiro un 10 centi). Izsoles solis: 17,00 
EUR (septiņpadsmit eiro un 00 centi). Noteikt 
dalības maksu: 20,00 EUR (divdesmit eiro un 
00 centi). Noteikt nodrošinājuma nauda 10% 
apmērā no sākumcenas, t.i., 169,91 EUR (viens 
simts sešdesmit deviņi eiro un 91 cents).

6. Izsludināt izsoli nekustamam īpašu-
mam Raiņa iela 62-5, Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., no nosacītās cenas. Apstiprināt 
nekustamā īpašuma Raiņa iela 62-5, kas atrodas 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadas-
tra numurs 6492900 0220, izsoles noteikumu 
projektu. Noteikt izsoles datumu – 2020. gada 
6. oktobris plkst. 10.30. Izsoles veids: mutiska 
izsole ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena: 
2199,10 EUR (divi tūkstoši viens simts deviņ-
desmit deviņi eiro un 10 centi). Izsoles solis: 
22,00 EUR (divdesmit divi eiro un 00 centi). 
Noteikt dalības maksu: 20,00 EUR (divdesmit 
eiro un 00 centi). Noteikt nodrošinājuma naudu 
10% apmērā no sākumcenas, t.i., 219,91 EUR 
(divi simti deviņpadsmit eiro un 91 cents).

7. Atsavināt personai dzīvokļa īpašumu 
Celtnieku iela 6-8, kadastra Nr. 64929000233, 
kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņo-
des nov., un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 
710/20489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas ar kad. apz. 64920060521001 
un zemes ar kad. apz. 64920060521 par 
2999,10 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņ-
desmit deviņi eiro un 10 centi).

8. Noteikt domājamās daļas dzīvokļiem 8 
dzīvokļu dzīvojamā ēkā ar nosaukumu “Raiņu 
iela 46”, ar kad. apz. 64920060103001, nojumei 
ar kad. apz. 64920060103002, saimniecības 
ēkai ar kad. apz. 64920060103003, šķūnim ar 
kad. apz. 64920060103004 un piekrītošajam 
zemesgabalam ar kad. apz. 64920060103.

9. Apstiprināt noteikumu projektu “Sabied-

risko ūdenssaimniecības pakalpojumu snieg-
šanas un lietošanas kārtība Vaiņodes novada 
pašvaldībā”. Izdot Vaiņodes novada pašvaldī-
bas saistošos noteikumus Nr.8 “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Vaiņodes novada pašvaldībā”.

10. Piedzīt parādus no 7 personām.
11. Apstiprināt ar 01.09.2020. izmaiņas 

Vaiņodes novada pašvaldības amatu sarakstā un 
darba algās.

12. Piešķirt no Vaiņodes novada pašvaldī-
bas budžeta trūkstošo fi nansējumu Liepājas ra-
jona Sporta skolas treneru algām 2020. gadam 
626,42 EUR (seši simti divdesmit seši eiro, 42 
centi) apmērā. 

13. Atbalstīt projekta pieteikumus konkursa 
“Darīsim paši 2020” 2. kārtā: “Svētdienas skolas 
vietas labiekārtošana, uzstādot terasi” – 700 EUR; 
“Bātes–Vaiņodes evaņģēliski luteriskās baznīcas 
rietumu gala sienas remonts” – 350 EUR.

14. Apstiprināt Vaiņodes novada pašval-
dībai piederošā zemesgabala “Lauku ganības” 
9,67 ha platībā nomas tiesību izsoles protokolu.

15. Uzsākt Vaiņodes novada pašvaldības 
SIA “Vaiņodes pagasta doktorāts”, reģistrācijas 
Nr. 42103011250, juridiskā adrese: Raiņa iela 
1a, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-
3435, likvidācijas procesu.

16. Apstiprināt nekustāmā īpašuma “Po-
ligons”, kadastra Nr. 64540030173, Embūtes 
pagastā, Vaiņodes novadā, lokālplānojuma 
redakciju un izdot tā grafi skās daļas karti “Te-
ritorijas funkcionālais zonējums” un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus.

17. Piešķirt Vaiņodes novada domes priekš-
sēdētājam VISVALDIM JANSONAM, p. k. 
041154-11917, ikgadējo apmaksāto atvaļināju-
mu divas kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku 
dienas.

18. 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 
fi nansējums ir 700,00 EUR.

19. Apstiprināt noteikumu “Mācību procesa 
organizēšanas kārtība un epidemioloģiskās 
drošības pasākumi 2020./2021. m. g. Vaiņodes 
vidusskolā” projektu. 

20. Apstiprināt noteikumu “Kārtība, kādā 
tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanas prasības Vaiņodes novada pirms-
skolas izglītības iestādē “Zīlīte”” projektu.

21. Apstiprināt noteikumu “Kārtība 
epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību 
ievērošanai Vaiņodes Mūzikas skolā” projektu.

22. Apstiprināt Vaiņodes vidusskolas izvēli 
2020./2021. mācību gadā mācību procesu 
organizēt pēc Izglītības un zinātnes ministrijas 
izstrādātā A modeļa.

Vaiņodes novada pašvaldības iedzīvotāju zināšanai
Sakarā ar to, ka Vaiņodes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir izveidota Vai-

ņodes novada domes Administratīvā komisija, iedzīvotāji, kuriem ir kādas sūdzības, lūgums 
tās iesniegt, rakstot uz e-pasta adresi administrativa.komisija@vainode.lv. 

Vaiņodes novada pašvaldības Administratīvā komisija

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu izdošanu

Vaiņodes novada dome 25.08.2020. domes sēdē (protokola Nr.12, punkts Nr. 23) pieņēma 
lēmumu “Par lokālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Poligons” (kadastra 
Nr. 64540030173) un Vaiņodes novada pašvaldības 25.08.2020. saistošo noteikumu Nr.9 “Lokāl-
plānojums nekustamajam īpašumam “Poligons”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā” izdošanu.

Ar saistošajiem noteikumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem var iepazīties valsts 
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un www.vainode.lv, sadaļā 
“Dome” → “Plānošanas dokumenti”.

Vaiņodes vidusskolas 
“ESCAPE BUNKER 2050”
(escape room tulkojumā no angļu valodas – izlaušanās istaba)

7. augustā Agita Lūse intervēja Vai-
ņodes vidusskolas bioloģijas, ķīmijas un 
veselības mācības skolotāju Āriju Čer-
ņavsku. Saruna bija par to, kā skolēni, 
mācoties bioloģiju, apgūst ciltskoa veido-
šanu.

Agita Lūse ir  sociālantropoloģe, docē 
RSU Komunikācijas fakultātē un ir pēt-
niece gan RSU, gan LU Filozofi jas un so-
cioloģijas institūtā. Daudzus gadus Agitas 
pētnieciskās intereses saistījās galvenokārt 
ar medicīnas antropoloģiju (invaliditātes 
un rehabilitācijas sociālajiem aspektiem 
u.c.), taču nu jau divus gadus viņa kopā ar 
kolēģiem veic pētījumus, kas vairāk skar 
radniecību. RSU projektā “Valsts  īsteno-
šana  un  biosociālās  saiknes” Agita izzi-
na ģenealoģiskās prakses (dzimtu vēstures 
izpēti un ciltskoku veidošanu) Latvijā, bet 
LU FSI – atmiņu pārnesi starp paaudzēm.

Pagājušajā vasarā zinātniece vairākas 
dienas pavadīja Vaiņodes vidusskolā, in-
tervēja divas Ārijas Čerņavskas audzinā-
tās klases skolnieces (2018. gada rudenī 
Vaiņodes vidusskolas direktora vietniece 
skolotāja Māra Tamuža iesaistīja visus šīs 
klases skolēnus Filozofi jas un socioloģi-
jas institūta rīkotā dzīvesstāstu intervētāju 
treniņsemināru ciklā “Dzīvesstāstu mā-
cībstunda”, kurā tapa jauniešu veidotas 
intervijas. Tās tagad papildinājušas “Na-
cionālās mutvārdu vēstures krājumu” (sī-
kāk par to - https://mutvarduvesture.lv/).

Šogad Agita nakšņoja Bakūzes muižā 
un izmantoja iespēju vakaru pavadīt in-
teresantās sarunās ar tās saimnieci Ivetu 
Mami. Viņas runāja par  muižas vēsturi un 
pētījumiem, paveikto tās atjaunošanā, par 
muižas likteni dažādu vēsturisku notiku-
mu laikā.

VIDUSSKOLAS ZIŅAS

Kā radās ideja par “ESCAPE BUN-
KER  2050”  izveidošanu  Vaiņodes  vi-
dusskolā?

Ideja par šādu aktivitāti radusies 
pirms diviem gadiem, kad skolotāja Bu-
lavkina bija kursos par radošu metožu 
pielietojumu darbā ar jauniešiem. Tur 
viņa iepazinusies tuvāk ar escape room un 
tās principiem. Ļoti gribējies ko tādu arī 
Vaiņodē, lai iedvesmotu jauniešus būt ak-
tīvākiem. Turklāt aizvadītajā mācību gadā 
skolā darbojās divi brīvprātīgie jaunieši 
no Lietuvas un Polijas, kuri arī labprāt ie-
saistījās, un nu mums ir izveidots “Escape 
Bunker 2050”.

Kas ir izlaušanās istabas veidotāji? 
Ideju ģenerēja skolotāja Bulavkina 

kopā ar “Escape 2 Inspire” grupu. Iz-
laušanās istabu veidoja skolotāja, Agata 
(brīvprātīgā no Polijas) un Ovidijus (brīv-
prātīgais no Lietuvas). Agata ir visu tekstu 
autore un galvenā menedžere.

Kāda ir spēles leģenda, tēma, stāsts?
Vai jūs gribat zināt, kāda būs nākotne? 

Vai vēlaties redzēt, kā Vaiņode izskatīsies 
pēc 30 gadiem? Tagad jums ir unikāla ie-
spēja. Jūs varat izmantot laika mašīnu, kas 
aizvedīs jūs uz 2050. gadu. Tomēr man 
jūs ir jābrīdina. Nākotne neizskatās jauka. 
2050. gadā notika ekoloģiskā katastrofa. 
Jums būs iespēja uzzināt, kas notika un 
kāpēc tā notika. Jūs uzzināsiet, kādi fak-
tori izraisīja katastrofu, arī to, kas jādara, 
lai tā nenotiktu. Ir tikai viens nosacījums. 
Laika mašīna nogādās jūs bunkurā 2050. 
gadā, un tā var atgriezties atpakaļ šodienā 
vienas stundas laikā. Šajā laikā jums jāpa-
met bunkurs. Ja nokavēsiet laika mašīnu, 
jūs paliksiet 2050. gadā mūžīgi.

Kas  tas  īsti  ir?  Spēle?  Izklaide? 
Izaicinājums? 

Spēle. Izklaide. Un izaicinājums. Ie-
spēja domāt un rīkoties ārpus “rāmjiem”.

Kas ir mērķauditorija? 
Lielākoties jaunieši, jo tas ir viņu iz-

klaides stils. Mūsdienu jaunieši pieprasa 
gudras izklaides. Vecums – no 12 gadiem 

uz augšu bez vecuma ierobežojuma. Pro-
tams, drīkst būt arī jaunāki, bet tad vē-
lams, lai grupā ir kāds vecāks komandas 
biedrs.

Kāds ir dalībnieku uzdevums? 
Uzdevums ir izkļūt ārā no istabas, pil-

dīt uzdevumus un atslēgt visas slēdzenes. 
Spēles ilgums? 
Stunda. Var arī ilgāk, ja kāds izlems 

nepadoties. 
Dalībnieku skaits? 
3–4 vislabāk, bet pieci arī var. Var di-

vatā, bet būs jāpacenšas!
Kam jāsaka paldies par  to, ka  ir  šī 

vieta? Vai vēl kāds no malas palīdzēja?
Normundam Pāvilam milzīgs paldies 

par telpas ieteikšanu. Mēs pat nevarējām 
sapņot par tik labu un piemērotu telpu. 
Un skolas direktoram paldies par atbalstu. 
Raivo Bērziņam par kastītēm un durti-
ņām. Un diviem brīvprātīgajiem jaunie-
šiem Madalinam un Glorijai no “Radi vidi 
pats”.

Man un sporta metodiķim Aināram 
Pāvilam bija tas gods būt pirmajiem, kas 
izmēģināja šo izlaušanās istabu. Varam 
teikt, ka viegli nebija. Bija jāstrādā ko-
mandā, intensīvi jādomā par to, kas varētu 
sekot un kā atšifrēt kodus un ziņojumus. 
Arī telpas iekārtojums ir atbilstošs, un ne-
viena lieta tajā neatrodas nejauši. Lielisks 
veids, kā saliedēt kolektīvu, jo citam uz 
citu ir jāpaļaujas. Bijām bijuši vairākās 
citās izlaušanās istabās gan Latvijā, gan 
Slovākijā un atzinām, ka šī ir ļoti labi un 
pārdomāti izveidota, kas mierīgi var sa-
censties ar profesionāļu veidotajām.

Spēli var spēlēt gan latviešu, gan an-
gļu valodā un paralēli vēl izglītoties vides 
zinātnē.

Izlaušanās istaba apmeklētājiem bija 
pieejama augustā. Ceram, ka arī septem-
brī būs šāda iespēja un izglītojošais bun-
kurs vēl kādu laiku būs pieejams!

I. Strēle, 
Vaiņodes novada tūrisma speciāliste
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SPORTA AKTUALITĀTES

14. un 15. augustā notika Vai-
ņodes novada sporta svētki, kur 
dalībnieki sacentās 11 disciplīnās: 
pludmales volejbolā, pludmales fut-
bolā, strītbolā, pludmales handbolā, 
frīsbijā, ātrajās ripās, šautriņu meša-
nā un četrās dažādās stafetēs. Sporta 
svētkiem pieteicās septiņas koman-
das, kas cīnījās par kopvērtējuma 
kausu, bet sacensību dienās arī citi 
dalībnieki, kas netika iekļauti lielajās 
komandās, veidoja savas komandas 
atsevišķās disciplīnās. Norisinājās 
arī divas individuālās sacensības – 
šautriņu mešana un ātrās ripas. 

Sporta svētki tika atklāti 14. au-
gustā vienlaicīgi Vībiņu parkā un 
Vaiņodes vidusskolas stadionā ar 
pludmales volejbolu un pludmales 
futbolu. Pludmales futbolā pietei-
cās 10 komandas, bet pludmales 
volejbolā septiņas. Futbolā uzvarēja 
komanda, kas neiesaistījās cīņā par 
lielo kopvērtējuma kausu, – “Visap-
kārt”. Savukārt pludmales volejbolā 
uzvarēja komanda “Saldenieki”. 

Otrās dienas rīts iesākās ar strīt-
bolu, un paralēli komandām bija ie-
spēja mest šautriņas un izšaut ātrās 
ripas. Strītbolam pieteicās deviņas 
komandas. Vislabāk veicās koman-
dai “Saldenieki”, kas fi nālā līdz 
“zelta punktam” pieveica komandu 
“Šodien pa prātīgo”. Tālāk sekoja 
pludmales handbols. Salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem, kad bija tikai 
pludmales handbola izgājieni, šoreiz 

Vaiņodes novada komanda 20. 
augustā kļuva par čempioni Liepā-
jas amatieru čempionātā futbolā B 
divīzijā, fi nālā pieveicot komandu 
“1625 Liepāja”. B divīzijā par čem-
piona titulu cīnījās astoņas koman-
das. 

Liepājas amatieru čempionāts 
vaiņodniekiem sākās 2. jūlijā ar 
spēli pret komandu “Caljan”, kurā 
Vaiņodes komanda izcīnīja uzvaru. 
Vaiņodnieki septiņās grupas spēlēs 
izcīnīja piecas uzvaras, vienu reizi 
nospēlēja neizšķirti un vienā spēlē 
zaudēja. Pēc pirmā posma vaiņod-
nieki ierindojās 2. vietā, pirmā bija 
komanda “1625 Liepāja”, ar kuru 
mūsējie nospēlēja 1:1. Vienīgo zau-
dējumu Vaiņode piedzīvoja grupas 
turnīra pēdējā spēlē pret Pāvilostas 
komandu 0:1. 

Pusfi nālā Vaiņodes komanda at-
kal tikās ar “Caljan”. Spēle aizritēja 
spraigi, bet tomēr izdevās izraut uz-
varu 1:0 un iekļūt fi nālā. Vārtus guva 
Elvis Jurjāns. 20. augustā komanda 
uz spēli diemžēl devās nepilnā sa-
stāvā, vien astoņi spēlētāji, trūka 
arī vairāku pamatsastāva spēlētāju. 
Spēle notika pret komandu “1625 
Liepāja”. Spēles gaitā pretinieku 
komandai bija vairāk bīstamu mo-

Liepājas amatieru čempionāta futbolā B divīzijas čempioni

mentu, kamēr vaiņodniekiem tikai 
daži. Pirmie vārtus guva pretinieki 
pirmā puslaika vidū. Otrajā puslai-

kā pretinieku spiediens turpinājās, 
bet arī Vaiņodes komandai parādījās 
vairāk momentu. Kad spēle tuvojās 

beigām, Sandis Vārpiņš veica savu 
reidu pretinieku laukuma pusē, un 
pretinieku komandas spēlētājs no-

gāza viņu netālu no pretinieku soda 
laukuma. Pats Sandis izpildīja soda 
sitienu. Pretinieki viņam bija no-
likuši pretī trīs cilvēku sienu, bet 
tas netraucēja precīzi raidīt bumbu 
vārtu tālajā stūrī un izlīdzināt rezul-
tātu. Pamatlaiks noslēdzās 1:1. Tad 
sekoja pēcspēles soda sitieni. Katrai 
komandai bija jāizpilda pieci sitie-
ni. Mūsu spēlētāji bija precīzi trīs 
reizes – vārtsargu apspēlēja Artūrs 
Blumbergs, Elvis Jurjāns un Sandis 
Vārpiņš, savukārt pretinieki, pa-
teicoties Emīla Rubeža lieliskajam 
sniegumam vārtos, spēja iesist tikai 
divus soda sitienus.  Divas reizes 
pretinieki trāpīja pa vārtu stabu, bet 
izšķirošo sitienu Emīls pārliecinoši 
atvairīja. Rezultātā Vaiņodes nova-
da komanda kļuva par čempioni. 
Par labāko turnīra vārtsargu tika at-
zīts tieši mūsu Emīls Rubezis. 

Komandā spēlēja Artūrs Blum-
bergs, Mārtiņš Megnis, Rolands 
Haļuta, Dāvis Plūme, Māris Ģībie-
tis, Uldis Jansons, Dāvids Pragul-
bickis, Ģirts Jansons, Artūrs Bauze, 
Elvis Jurjāns, Oskars Pāvils, Ainārs 
Pāvils, Emīls Rubezis, Henrijs Vasi-
ļjevs, Sandis Vārpiņš. 

A. Pāvils, Vaiņodes novada 
sporta metodiķis

Vaiņodes novada futbolisti izrādījās spēcīgākie Liepājas amatieru čempionāta B divīzijā.

Strītbols 
“viens pret vienu”

Augustā notika divi posmi 
Vaiņodes novada čempionātā 
strītbolā “viens pret vienu”, ko-
pumā notikuši četri posmi. Pēdē-
jais posms paredzēts 4. septembrī 
plkst. 18.30 Vaiņodes vidusskolas 
stadionā, lietus gadījumā – Vībi-
ņu angārā. Pēc posma trīs labāko 
dalībnieku apbalvošana. 

3. posmā, kas notika 1. au-
gustā, uzvarēja Artūrs Bauze, 
aiz sevis atstājot Aināru Pāvilu, 
bet trešajā vietā ierindojās Gints 
Greikšs. Uz 4. posmu ieradās 
deviņi dalībnieki. Labākais no 
visiem bija Edgars Burkevics, 
kurš fi nālā pieveica kopvērtē-
juma līderi Edgaru Kanenieku. 
3. vietu 4. posmā ieņēma Edgara 
brālis Mārtiņš Kanenieks, kurš 
spēlē par 3. vietu uzvarēja Artūru 
Bauzi. 

Kopvērtējumā līderis ar 12 
punktiem ir Edgars Kanenieks, 
2. vietu ieņem Ainārs Pāvils ar 
17 punktiem. 3. vietā, pateicoties 
labākai vietai kādā no posmiem, 
atrodas Markuss Matīss Zom-
mers ar 26 punktiem. Tikpat pun-
ktu ir 4. vietā esošajam Matīsam 
Liekmanim. 5. vietu ieņem Artūrs 
Bauze ar 30 punktiem, bet 6. vietā 
ir Elands Lauva ar 32 punktiem. 

Pēdējā posmā norisināsies 
arī trīspunktu metienu konkurss.

norisinājās pati spēle. Pludmales 
handbolā vislabāk sevi paradīja ko-
manda “Šodien pa prātīgo”, fi nālā 
pieveicot komandu “Vībiņi”. Pēc 
pludmales handbola sekoja pusdienu 
pārtraukums. Tajā laikā tika apkopo-
ti komandu rezultāti šautriņu mešanā 
un ātrajās ripās, un tad šīs disciplīnas 
varēja sākt pārējie dalībnieki. No ko-
mandām šautriņu mešanā vislabāk 
veicās komandai “Saldenieki”, bet 
ātrajās ripās komandai “Bebri”.  Pēc 
pusdienu pārtraukumu sporta svētki 
atsākās ar frīsbiju. Komandas nespē-
lēja tradicionālo frīsbiju, bet tādu, 
kur komandai jāgūst vārti ar šķīvīti. 
Veiksmīgākie izrādījās komandas 
“Saldenieki” dalībnieki. Paralēli 
frīsbijam sākās arī stafetes. Pirma-
jā stafetē bija uzdevums ar trauciņu 
palīdzību piepildīt trauku ar ūdeni. 
Šajā stafetē ātrākie bija “Bebri”. Ot-
rajā stafetē uzdevums bija veikt 30 
metru distanci ar ķekatām jeb koka 
kājām. Ātrākā bija komanda “Daiļ-
rade”. Trešā stafete bija kombinēta, 
lai to veiktu, galvenā bija komandas 
sadarbība. Šajā stafetē ar neapdomī-
gu darbību varēja palīdzēt citām ko-
mandām, atvieglojot tām uzdevumu. 
Trešajā stafetē labāko laiku uzrādīja 
komanda “Bebri”. Pēdējā stafete bija 
pārbaudījums, cik vēl spēka dalīb-
niekiem palicis. Stafete sastāvēja 
no četriem spēka pārbaudījumiem 
– pievilkšanās, atspiešanās, preses 
vingrinājuma un pietupieniem. Šeit 

pārliecinošu sniegumu uzrādīja ko-
manda “Šodien pa prātīgo”. 

Kopvērtējumā veiksmīgākā ko-
manda bija “Saldenieki”, kas divu 
dienu laikā savāca 84 punktus, 2. vie-
tā atstājot komandu “Šodien pa prā-
tīgo” ar 80 punktiem. 74 punktus un 
3. vietu ieguva komanda “Vībiņi”. 

Vaiņodes novada sporta svētki – 2020

Atpaliekot par četriem punktiem, 
4. vietā ierindojās komanda “Bebri”.

Lielu paldies sakām sporta svēt-
ku atbalstītājiem: Vaiņodes novada 
domei, “Kurzemes gaļsaimniekam”, 
“Saldus maizniekam”, sporta preču 
veikalam “Joma”, Priekules maiznī-
cai, z/s “Rubuļi”. 

KOPVĒRTĒJUMS 
1. vietā – “Saldenieki” (Artūrs Auders, Pauls Juriks, Elīna Taujēna, 
Oskars Pāvils, Kristers Plūme, Matīss Mickus, Linda Marija Ribčika, 
Artūrs Bauze, Kristīne Mickus, Jānis Orlovs).
2. vietā – “Šodien pa prātīgo” (Mārtiņš Juzups, Kārlis Gaļkints, Alise 
Kraukle, Kārlis Tiškus, Helēna Tiškus, Mārtiņš Kanenieks, Edgars 
Kanenieks, Kristaps Juškevičs, Anna Propošina, Kaspars Tiškus). 
3. vietā – “Vībiņi” (Harijs Sudmalis, Ričards Gaļickis, Dāvids Veits, 
Nika Strēle, Dāvis Jansons, Sandis Gaļickis, Ginta Stauģe, Gints 
Greikšs, Sintija Millere, Kristaps Jankovskis).
4. vietā – “Bebri”.
5. vietā – “Daiļrade”.
6. vietā – “Melnā Maģija”.
7. vietā – “Čiekuri”.
Individuālajās sacensībās šautriņu mešanā un ātrajās ripās bija 
četras grupas: jaunietes līdz 14 gadu vecumam un sievietes 14+, 
jaunieši līdz 14 gadu vecumam un vīrieši 14 +. 

ŠAUTRIŅU MEŠANA
Jaunietes līdz 14 g. v.
1. vietā – Sanija Vaitkus.
Jaunieši līdz 14 g. v.
1. vietā – Mārtiņš Sērmolītis,
2. vietā – Viktors Sērmolītis.
Sievietes 14+
1. vietā – Kristīne Mickus,
2. vietā – Ieva Mača,
3. vietā – Sintija Millere.
Vīrieši 14+ 
1. vietā – Artūrs Bauze,
2. vietā – Ģirts Jansons,
3. vietā – Artūrs Auders.

ĀTRĀS RIPAS
Jaunietes līdz 14 g. v.
1. vietā – Sanija Vaitkus.
Jaunieši līdz 14 g. v.
1. vietā – Ralfs Seļukovs,
2. vietā – Markuss Embriks,
3. vietā – Mārtiņš Sērmolītis.
Sievietes 14+ 
1. vietā – Ilze Strēle,
2. vietā – Ginta Stauģe,
3. vietā – Helēna Tiškus.
Vīrieši 14+ 
1. vietā – Dāvis Jansons,
2. vietā – Ainars Džabarskis,
3. vietā – Bruno Jankausks.
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Ceļu jautājumi gadu gadiem bijusi sensitīva tēma. Mazs atskats, kā 
tad ir klājies iepriekš.

“Cīņa”, Nr.171, 22.07.1956.

Cik ilgi turpināsies šāda bezrūpība?
Labiem ceļiem ir ļoti liela nozīme. Tie atvieglo satiksmi, padarīdami 

to ātrāku un ērtāku, pagarina automašīnu kalpošanas laiku, līdz ar ko 
rodas remonta un ekspluatācijas līdzekļu ekonomija. Bet to it kā nesaprot 
Priekules rajona vadība. Galvenais iebraucamais ceļš no šosejas Vaiņo-
des ciematā, apmēram 3 km garumā, ir vienās bedrēs. Bruģis gar tautas 
tiesu, ciemata izpildu komiteju un pa pašu ciemata centru, gar veikaliem, 
bibliotēku, pa visu ciemata galveno ielu izlauzts, uzburbis, kūkumains. 
Par to ir neskaitāmas reizes runāts, sūdzējušies šoferi un autosaimniecī-
bu vadītāji, bet līdz šim visas sūdzības palikušas bez ievērības. Stāvoklis 
tagad ir tik tālu pasliktinājies, ka autobusu līnijas Liepāja–Možeiki šofe-
ri, kas apkalpo arī Vaiņodes prāvo ciematu, pat atsakās Vaiņodē iebraukt, 
jo nespējot beigt remontēt šajā ceļā sabojātās mašīnas. Tas nozīmē, ka 
Vaiņodes ciemats var tikt atgriezts no autobusu satiksmes ar Liepāju.

Piezīmējam, ka Vaiņodē iebraucamais ceļš nav labots kopš kara bei-
gām. Vai Priekules rajona vadītāji domā šo ceļu saglabāt kā “vēsturisku 
pieminekli”?

“Ļeņina Ceļš” (Liepājas raj.), Nr.106, 08.09.1964.

Asfaltē ielas
Aug un paplašinās Vaiņodes ciemats. Tikai viena bēda: lai gan ielas 

ir garas un platas, pēc lietus tās klāj dubļi, bet sausā laikā – putekļi.
Tagad sākusies galveno ielu un ietvju asfaltēšana. Asfalts jau klāj 

trotuāru Raiņa ielā. Pašlaik labiekārto pašu ielu un Brīvības ielas posmu, 
kur dzīva satiksme.

Ar automašīnām atvestas tūkstošiem kravu grants. Pavisam ar asfal-
tu šogad noklās 1250 metrus.

“Ļeņina Ceļš” (Liepājas raj.), Nr.146, 08.12.1977.

Cik ilgi tā brauksim?
Jums palīdzību lūdz Liepājas rajona Vaiņodes ciemata un ciema šo-

feri profesionāļi un amatieri.
Jau vairākus gadus, vai tā ir ziema, pavasaris, vasara vai rudens, ceļi 

Liepājas rajona teritorijā (Priekule–Vaiņode, Vaiņode–Embūte, Vaiņode–
Aizvīķi) ir tik bedraini, ka normāla braukšana nav iespējama. Sevišķi lielas 
rūpes tas sagādā ražas novākšanas periodā. Lūst automašīnu un traktoru de-
taļas, tiek kavēts laiks ceļā, nemaz nerunājot par nervu bojāšanu šoferiem 
un pasažieriem. Sevišķi žēl ceļa Priekule–Vaiņode, kas kapitāli tika salabots 
1971. gadā. Tā turpinoties, drīz vien vajadzēs atkal kapitālo remontu. 

“Ļeņina Ceļš” (Liepājas raj.), Nr.112, 18.09.1980.

Ceļi top gludāki
Runājot par galarezultātu, kas aizvien jaušamāk kļūst par katra darba 

galveno mērauklu, var bez aplinkiem sacīt, ka ceļu būvētājiem tas ir kā 
uz delnas. Gan pēc paveiktā apjoma, gan kvalitātes. Un daudzi jo daudzi 
paldies šajā jomā adresēti Aizputes 7. ceļu būvniecības rajona kolektī-
vam. Stāsta pat, ka liekot Priekules–Vaiņodes ceļam pēdējo klājumu, 
vaiņodnieki ceļa būvētājus sagaidījuši ar orķestri. Ar pelnītu maršu. Kā 
nekā šis ceļa posms (atgādināsim, ka kara pēdējos 8 mēnešos šo svarī-
go frontes artēriju līdz pašiem pamatiem un pat vēl dziļāk dragāja gan 
tūkstošu kāpurķēžu smagums, gan neskaitāmu lādiņu graujošais spēks) 
šoferiem bija viens no lielākajiem sāpju bērniem visā rajonā. 

Sagatavoja I. Strēle no Vaiņodes novada novadpētniecības materiāliem

Uz Priekuli un Liepāju – 
bez kratīšanās

TURPINĀJUMS NO 1.LPP.
Daļā remontējamā posma ie-

klāja izlīdzinošo asfalta kārtu, bet 
virsmas apstrāde notika visā ceļa 
garumā. Vēl plānots sakārtot ūdens 
novades sistēmu. Ceļa remontu pa-
redzēts pabeigt septembrī.

Finansējums 992 000 eiro (ar 

PVN) rasts no valsts līdzekļiem. 
Satiksmes ministrs Tālis Linkaits ir 
izpildījis to, ko solīja, bet neizdarīja 
iepriekšējie satiksmes ministri, atru-
nājoties un atliekot darbus un nezi-
nāmu nākotni.

Beidzot arī Vaiņodes novada 
iedzīvotāji var justies piederīgi Lat-
vijai, jo tagad kā cilvēki varēs no-

kļūt uz Priekuli, Liepāju un citām 
apkārtnes pilsētām. Kratīšanās pa 
bedrēm šajā virzienā nu uz laiku ir 
kļuvusi par vēsturi.

V. Jansons, 
Vaiņodes novada 

domes priekšsēdētājs,
I. Strēle, 

novada tūrisma speciāliste

Beidzot klāt ilgi gaidītais brīdis! 7. augustā sākās asfalta virskārtas atjaunošana pie Vaiņodes 
robežzīmes. FOTO: I. STRĒLE

PA VĒSTURES PĒDĀM

VAIŅODES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA AUGUSTĀ 
REĢISTRĒJUSI

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

PIECUS 
MIRŠANAS FAKTUS
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.

VIENU LAULĪBU
Ņem no laimes vainadziņa
Pa vienam ziediņam,
Lai pietiek katru dienu
Visam mūža gājumam.

Vaiņodes novada pasākumu plāns

l Vaiņodes amatierteātris “Kuratieši” aicina no 1. oktobra pievienoties savam pulkam. 
Pieteikties, zvanot uz tālruni 22470402 (Inga) vai Vaiņodes kultūras namā.

l Vaiņodes novada dancotāji aicina pievienoties jaunus dejot gribētājus. Pirmā 
tikšanās 7. septembrī plkst. 19.00 kultūras namā. Sīkāka informācija, zvanot uz tālruni 
22014226 (Ainārs) vai Vaiņodes kultūras namā.

l Bērnu vokālā grupa “Ūbelītes” turpina uzņemt jaunus dalībniekus 7–10 gadu 
vecumā. Sīkāka informācija, zvanot uz tālruni 26487363 (Lelde) vai Vaiņodes kultūras 
namā.

Aicinājums piedalīties novada kultūras dzīvē, 
iesaistoties pašdarbības kolektīvos

Vaiņodes novada pasākumu plāns
 SEPTEMBRIS
04.09. Strītbols 1 pret 1 plkst. 18.30 Vaiņodes stadionā
05.09. Pludmales volejbols plkst. 10.00 Vībiņu parkā
08.09. Leļļu teātris bērniem un vecākiem, plkst. 9.00 Vaiņodes k/n
09.09. 102 km apkārt Vaiņodes novadam, 1. posms plkst. 17.30
13.09. Vīru folkloras kopa “Vilkači” plkst. 14.00 Volzbahā (lietus gadījumā Vaiņodes k/n.)
16.09. 102 km apkārt Vaiņodes novadam, 2. posms plkst. 17.30
16.09. Dzejkoncerts “Mīlestībā” (S. Pļaviņa, M. Kupčs) plkst. 18.00 Volzbahā
19.09. Čempionāts “Durakos” plkst. 17.30 Vībiņos
20.09. HK “Vaiņode” – HK “Ogre” plkst. 13.00 Vaiņodes sporta zālē
23.09. 102 km apkārt Vaiņodes novadam, 3. posms plkst. 17.30
26.09. Zolītes turnīrs Vaiņodes k/n 3. stāvā
30.09. 102 km apkārt Vaiņodes novadam, 4. posms plkst. 17.30

 OKTOBRIS
oktobris Leišmalītes tūrisma ekspedīcija
10.10. Tirgus laukumā lielais rudens “Druvja gadatirgus”
10.10. Koncertballe “Rudens apskauj” ar muzikālo apvienību “5 Jāņi” plkst. 20.00 Vaiņodes k/n


