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Vaiņodes novada dome realizē projektu “Uzņēmējdarbī-
bas attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializāci-
jai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzī-
bām”. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
(ERAF). Sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra. Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju ap-
mēru un radīto darba vietu skaitu, atjaunojot uzņēmējdarbībai 
nepieciešamo Vaiņodes dzelzceļa stacijas ēku. Vaiņodes paš-

valdībā plānotais dzelzceļa ēkas atjaunošanas projekts ir sva-
rīgs priekšnoteikums konkrētās teritorijas ekonomiskās attīstī-
bas nodrošināšanai.

Projektā plānots atjaunot Vaiņodes dzelzceļa stacijas 
ēkas fasādi, veikt iekštelpu remontu, elektroinstalācijas iz-
būvi, ierīkot automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauk-
smes signalizācijas sistēmu, izbūvēt iekšējo ūdensvadu un 
kanalizāciju, kā arī ārējo kanalizācijas tīklu un ierīkot pie-
slēgumu.

Projekta kopējās izmaksas ir 345 433,38 EUR, no kurām 
pašvaldības finansējums ir 94 741,67 EUR, (27,4269% no pro-
jekta attiecināmajām izmaksām).

Projekta plānotie iznākuma rādītāji ir trīs komersantu iz-
veidotas astoņas jaunas darba vietas un piesaistītas nefinanšu 
investīcijas 114 000 EUR apmērā (pašu uzņēmēju ieguldī-
jums).

Pašvaldība plāno atjaunotās dzelzceļa ēkas  telpas iznomāt 
komersantiem, tos  nosakot atklātā izsolē.

22. septembrī  6.–12. klašu skolēni noskatījās Goda 
teātra izrādi “@bez filtra”.

Vienas mācību stundas laikā aktieri Rolands Be-
ķeris un Edgars Ozoliņš atklāja aktuālas mūsdienu 
sabiedrības problēmas. Skatoties izrādi, likās, ka luga 
rakstīta par mums – redzējām labi zināmus dzīves ap
stākļus un jauniešu savstarpējās attiecības, vērtības un 
emocijas, kā arī attiecības ģimenē, par kurām parasti 
nerunā.

Asprātīgos dialogos aktieri runāja arī par to, kas 
mums visiem svarīgs – par veselīgu dzīvesveidu, bezat-
kritumu dzīves principiem.

Sagadījās, ka tieši izrādes laikā attālinātā ekoskolu 
apbalvošanas ceremonijā, raidot no studijas “Birojnīcā”, 
Facebook tiešraidē notika ikgadējā ekoskolu apbalvoju-
mu piešķiršana.

Mūsu skola ir apbalvota ar prestižo starptautisko 
Zaļo karogu. #ekoskola

Ekoskolu programmā pasaulē 
piedalās vairāk nekā 59 000 skolu. 
Tās vieno kopīgs mērķis – iesais-
tīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību 
orientētā un sociāli atbildīgā vides 
izglītības procesā, kas veicina ilgt-
spējīgu attīstību.

Ekoskolu programma ir viens no 
visaptverošākajiem un populārāka-
jiem vides izglītības modeļiem pa-
saulē, kas neaprobežojas tikai ar vides 
pārvaldību skolā. Tā veicina izpratni 
par vidi, saistot to ar daudziem mācī-
bu priekšmetiem, nostiprina caurviju 
prasmes, veido attieksmi un vērtības, 
interesi un arī vēlmi rīkoties, iekļaujot 
arī apkārtējo sabiedrību un veicinot 
kopējo vides apziņas attīstību.

Skolas līdzdalība ekoskolu prog-

rammā notiek, izveidojot vides pār-
valdes sistēmu un nodrošinot tās dar-
bību, kā arī ar skolas regulāru darbu 
apkārtējās vides jautājumu risināšanā.

Starptautiskā Zaļā karoga balva 
ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties, jo 
to saņem tikai tās skolas (šogad 183), 
kas ilgstošā laika posmā spēj demons-
trēt izcilu aktivitāti vides jomā.

Ekoskolas Zaļais karogs plīvos 
mastā arī mūsu skolas pagalmā bla-
kus valsts sarkanbaltsarkanajam ka-
rogam.

Paldies par paveikto četru gadu 
laikā ekoskolas aktīvistiem un skolo-
tājām Aigai Jaunzemei, Ivetai Mamei 
un Jolantai Kauliņai.

     (materiāls http://www.videsfonds.lv/ 
lv/ekoskolas) #ekoskola

Projekts “Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai 
teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām”

VIDUSSKOLAS ZIŅAS Skola saņem 
ekoskolas Zaļo karogu

Kultūrizglītības programma 
“Latvijas skolas soma”
“Ziedoņa muzejs ir ceļš”   

Par Imanta Ziedoņa muzeja moto kā realitāti dzejnieka iecerētajam 
25. septembrī pārliecinājās 11. klases skolēni un audzinātāja Inese Butke-
viča dzejnieka vasaras mājā muzejā “Dzirnakmeņi” Murjāņos.

Skolēni pārbaudīja klasē virtuāli iepazītā muzeja uzdevumu atbildes, iz-
ejot muzeja teritorijā izveidotās 10 interaktīvās stacijas, kurās ar uzdevumu 
“grāmatiņas” palīdzību vēlreiz veica uzdevumus, izzināja vairāk par dzej-
nieku un izzināja paši sevi, pārliecinājās, ka tiek ievērots Imanta Ziedoņa 
vēlējums, lai muzejā jūtama ciemošanās izjūta: “Mans muzejs varētu būt 
ceļš – tikai uzraksts, kas rāda uz priekšu, – Imanta Ziedoņa muzejs. Cilvēki 
ies, ies, meklēs, bet nav tā muzeja. Toties viens ceļš Latvijā būs izstaigāts.”

Diena sākās Ragaciema kapsētā, kurā atdusas dzejnieks. Pa ceļam uz 
Murjāņiem skolēni izgāja Kupskalnu dabas taku, kas ļauj piekļūt jūrai Bi-
gauņciemā, un pastaigājās pa veco Lapmežciema molu. Atpakaļceļā ap-
skatīja Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Ekskursijai izmantots programmas “Latvijas skolas soma” finansējums.

6. klases dodas meža ekspedīcijā
23. septembrī 6. klašu skolēni  kopā ar audzinātājām 

Aigu Jaunzemi,  Andu Žvaguli un dabaszinību skolotā-
ju Lailu Strēli devās kopīgā piedzīvojumā – dabaszinī-
bas mācīties dabā! Šogad “Latvijas Valsts mežu” (LVM) 
meža ekspedīcija tika rīkota Ventspils apkārtnē  (Popes 
maršruts).

Šajā LVM (un sadarbības partneru) rīkotajā  2 km 

garajā izglītojošajā pārgājienā  (ar 10 meža izziņas pie-
turām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā) bērni uzzi-
nāja, kā  dabaszinībās iegūtās zināšanas izmantojamas 
ikdienas dzīvē,  noskaidroja cilvēku ietekmi uz meža 
ekosistēmu un mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. 
Atpakaļceļā no baznīcas torņa apskatīja rudenīgo Kuldīgu, 
klausījās ērģeles, priecājās par Ventas rumbu.  #ekoskola

Par mums pašiem – bez filtra
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

INFORMĀCIJAI!

DOMES ZIŅAS
APSTIPRINĀTS

2020. gada 29. septembrī
ar Vaiņodes novada domes 

lēmumu (protokols Nr.13, 29. p).

VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS  
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.10 

“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 tos šādā redakcijā:

Vaiņodes novada domes
PAMATBUDŽETA PLĀNS 2020. gadam

Grozījumi Nr.2
Klasif. 
kods 

IEŅĒMUMI PLĀNS 
(EUR)

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1 048 435
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 157 816
5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 23 395
08.0.0.0 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 1541
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas 1844
10.0.0.0. Naudas sodi 0
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 4727
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas
39 146

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 2 089 926
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 17 259
21.0.0.0. Maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi 408 499
 KOPĀ 3 792 588
 IZDEVUMI pēc funkcionālajām kategorijām PLĀNS 

(EUR)
01.100. Vispārējie valdības dienesti 493 745
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība 27 973
04.000. Ekonomiskā darbība 948 164
05.000. Vides aizsardzība 11 700
06.000. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 756 154
08.000. Atpūta, kultūra, sports 169 086
09.000. Izglītība 1 310 178
10.000. Sociālā aizsardzība 564 951
 KOPĀ 4 281 951
 IZDEVUMI pēc ekonomiskajām kategorijām PLĀNS 

(EUR)
1100 Atalgojums 1 873 646
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas
486 783

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, 
darba braucieni

14 927

2200 Pakalpojumi 501 574
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

inventārs
476 457

2500 Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 39 000
3000 Subsīdijas un dotācijas 15 470
4000 Procentu izdevumi 200
5000 Pamatkapitāla veidošana 727 154
6000 Sociālie pabalsti 115 245
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti 31 495
9000 Kapitālo izdevumu transferti 0
 KOPĀ 4 281 951
 FINANSĒŠANA  
 Naudas līdzekļi perioda sākumā 661 729
 Naudas līdzekļi perioda beigās 320 839
 Aizņēmumi saņemti 255 748
 Aizņēmumu atmaksa 107 275

     
Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V. Jansons

Saistošie noteikumi parakstīti 30.09.2020.

2020. gada 29. septembrī  
Vaiņodes novada domes sēdē  
(protokols Nr.13) NOLEMJ: 

1. Pagarināt zemes nomas līgumu personai.
2. Lauzt zemes nomas līgumu ar personu.
3. Grozīt zemes nomas līgumu ar personu.
4. Grozīt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu.
5. Slēgt zemes nomas līgumus ar 2 personām.
6. Atzīt, ka pašvaldības funkciju pildīšanai nav ne-

pieciešams nekustamais īpašums “Dīķu iela 171”, 
kad. apz. 64920060219001001, ar kopējo platību 61,70 
m². Uzsākt nekustamā īpašuma “Dīķu iela 171”, kad. 
apz.64920060219001001, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas procedūru.

7. Atzīt, ka pašvaldības funkciju pildīšanai nav ne-
pieciešams nekustamais īpašums “Ceriņu iela 18”, kad. 
Nr. 64920060623, kas sastāv no viendzīvokļa dzīvojamās 
ēkas ar kad. apz. 64920060621003 un zemes ar kad. apz. 
64920060623, platība – 0,1200 ha. Uzsākt nekustamā īpa-
šuma “Ceriņu iela 18”, kad. Nr. 64920060623, Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas procedūru.

8. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 
64920060506 nosaukumu “Taisnā iela 6a” uz nosauku-
mu “Ineši”. Mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 
64920060506, platība – 1,8 ha, ietilpstošajam zemesgaba-
lam ar kad. apz. 64920060506, platība – 1,8 ha, un uz tā 
esošajām ēkām adresi no “Silvagri”, Vaiņodes pag., Vai-
ņodes nov., LV3435, uz “Ineši”, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., LV3435.

9. Izbeigt 2020. gada 10. jūnijā starp Vaiņodes novada 
domi un SIA “Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojs” 
noslēgto deleģēšanas līgumu Nr.2.4.45/2020/80. Slēgt starp 
Vaiņodes novada domi un SIA “Liepājas reģiona Tūrisma 
informācijas birojs” līgumu par līdzfinansējumu.

10. Izveidot Vaiņodes novada pašvaldības institūciju 
sadarbības grupu.

11. Izdarīt Vaiņodes novada pašvaldības “Grāmatvedī-
bas uzskaites kārtībā” grozījumus.

12. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības izglītības 
iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķi-
niem par viena audzēkņa izmaksām izglītības iestādēs no 
2020. gada 1. septembra: pirmsskolas izglītības iestādē 
“Zīlīte” – mēnesī  149,91 EUR; Vaiņodes vidusskolā – mē-
nesī 90,25 EUR.

13. Apstiprināt 2020./2021. m. g. Vaiņodes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” 1 (vie-
nas) porcijas pašizmaksu 1,45 EUR (viens euro 45 centi); 
noteikt Vaiņodes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zīlīte” darbiniekiem vienas porcijas cenu pēc pa-
tērēto pārtikas produktu faktiskajām izmaksām attiecīgajā 
mēnesī, pie summas pieskaitot pastāvīgās izmaksas 0,94 
EUR (nulle euro 94 centi) par 1 (vienu) porciju; noteikt 
visiem audzēkņiem Vaiņodes novada pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādē “Zīlīte” maksu par ēdināšanu pēc 
patērēto pārtikas produktu faktiskajām izmaksām attiecī-
gajā mēnesī; noteikt visiem audzēkņiem Vaiņodes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” pašval-
dības līdzfinansējumu ēdināšanai par 1 (vienu) porciju 0,94 
EUR (nulle euro 94 centi);

14. Apstiprināt 2020./2021. m. g. Vaiņodes vidus-
skolas ēdnīcas 1 (vienas) porcijas pašizmaksu 1,85 EUR 
(viens euro 85 centi); noteikt Vaiņodes vidusskolas dar-
biniekiem vienas porcijas cenu pēc patērēto pārtikas 

produktu faktiskajām izmaksām attiecīgajā mēnesī, pie 
summas pieskaitot pastāvīgās izmaksas 1,05 EUR (viens 
euro 5 centi) par 1 (vienu) porciju; noteikt 5.–12. klašu 
audzēkņiem Vaiņodes vidusskolā maksu par ēdināšanu 
pēc patērēto pārtikas produktu faktiskajām izmaksām 
attiecīgajā mēnesī; noteikt visiem audzēkņiem Vaiņodes 
vidusskolā pašvaldības līdzfinansējumu ēdināšanai par 
1 (vienu) porciju 1,05 EUR (viens euro 5 centi); noteikt 
PII “Zīlītes” sešgadīgo grupas audzēkņiem, kas uzturas 
Vaiņodes vidusskolas telpās, maksu par ēdināšanu pēc pa-
tērēto pārtikas produktu faktiskajām izmaksām attiecīgajā 
mēnesī; noteikt PII “Zīlītes” sešgadīgo grupas audzēk-
ņiem, kas uzturas Vaiņodes vidusskolas telpās, pašvaldī-
bas līdzfinansējumu ēdināšanai par 1 (vienu) porciju 1,05 
EUR (viens euro 5 centi).

15. Atcelt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
16. Izbeigt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar 2 

personām.
17. Piedzīt parādus no 10 personām.
18. Izdarīt precizējumus 2020. gada 25. augusta Vai-

ņodes novada saistošajos noteikumos Nr.8 “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 
kārtība Vaiņodes novada pašvaldībā”.

19. Piešķirt Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam 
Visvaldim Jansonam apmaksātu papildu atvaļinājumu 
(piecas darba dienas) no 2020. gada 1. līdz 7. oktobrim 
(ieskaitot).

20. Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības 
28.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.1 “Vaiņodes nova-
da pašvaldības pamatbudžeta plāns 2020. gadam”. Izdot 
Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 
“Grozījumi 2020. gada 28. janvāra Vaiņodes novada paš-
valdības saistošajos noteikumos Nr.1 “Vaiņodes novada 
pašvaldības pamatbudžeta plāns 2020. gadam””.  

2020. gada 30. septembrī  
Vaiņodes novada domes ārkārtas 
sēdē (protokols Nr.14) NOLEMJ: 

1. Piešķirt no Vaiņodes pašvaldības budžeta finansēju-
mu PII “Zīlīte” pedagogu darba samaksai (0,972 likmes) 
768,24 EUR (septiņi simti sešdesmit astoņi euro 24 centi) 
no 01.09.2020. līdz 31.12.2020.  

2. Piešķirt no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta 
finansējumu Vaiņodes vidusskolas vispārējās pamatiz-
glītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba 
samaksai: sociālais pedagogs (1 likme) – 790,00 EUR/
mēn. (septiņi simti deviņdesmit euro 00 centi); vispārē-
jās vidējās izglītības skolotājs (palīgskolotājs ķīmijā, 0,35 
likmes) – 276,50 EUR/mēn. (divi simti septiņdesmit seši 
euro 50 centi), pagarinātās dienas grupas skolotājs (0,40 
likmes) – 316,00 EUR (trīs simti sešpadsmit euro 00 cen-
ti). Apstiprināt Vaiņodes vidusskolas direktora amata al-
gas likmi.

3. Piešķirt no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta 
finansējumu Vaiņodes mūzikas pedagogu darba samaksai: 
ģitārspēles pedagogs (0,7 likmes) – 553 EUR/ mēn. (pie-
ci simti piecdesmit trīs euro 00 centi) no 01.09.2020. līdz 
31.12.2020.; koncertmeistars (0,3 likmes) – 237 EUR/mēn. 
(divi simti trīsdesmit septiņi euro 00 centi) no 01.10.2020. 
līdz 31.12.2020.

4. Apstiprināt valsts interešu izglītības programmu 
mērķdotācijas 2020./2021. mācību gadam sadali Vaiņodes 
novada izglītības iestādēs izstrādātajām interešu izglītības 
programmām.

Ar šā gada 25. augusta lēmumu Vaiņodes novada dome uzsāk SIA 
“Vaiņodes pagasta doktorāts” likvidācijas procesu.

SIA “Vaiņodes pagasta doktorāts” ir pašvaldībai piederoša kapitāl-
sabiedrība, kuras saimnieciskā darbība kopš 2012. gada nenotiek.

“Vaiņodes pagasta doktorāta” likvidācijas process neattiecas uz ģi-
menes ārstu praksēm, tātad ģimenes ārstu prakses darbosies tāpat kā 
līdz šim.

Rudens nāk ar savu smaržu, gar-
šu un neparastu rosību. Tas ir sākums 
jaunam mācību gadam. Mūsu iestādi 
1. septembrī apciemoja Sarkangalvīte. 
Viņa kopā ar bērniem dziedāja, gāja 
rotaļās un priecājās par 1. septembri, 
kas bija neprasti silts un saulains. 

Olimpiskajā dienā, 18. septem-
brī, “Spārīšu” grupas audzēkņi de-

vās uz skolas sporta zāli, kur sporto-
ja kopā ar skolēniem. Bet “mārītes”, 
“skudriņas”, “bitītes” un “taurenīši” 
iestādes zālē dejoja līdzi Olimpiskās 
dienas video materiālam. 

Septembra beigās Miķeļdie-
nu mazliet citādi svinēja “Mārīšu” 
grupas bērni – viņi cepa ābolmaizi. 
Bērni paši grieza ābolus, bēra tos 

uz mīklas un, protams, izgaršoja. 
“Skudriņu” grupa devās uz stadio-
nu. Tur viņus sagaidīja zaķis Miķe-
lis, kurš kopā ar bērniem rotaļājās, 
pārrunāja, kādi dārzeņi aug dārzā, 
un degustēja ābolus.

Paldies vecākiem un iestādes 
darbiniekiem par sapratni, uzticību 
un smaidu!

PII “ZĪLĪTE” AKTUALITĀTES
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KONKURSS IZSLUDINĀTS ŠĀDAI EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU 
ATTĪSTĪBAI FINANSĒTAI RĪCĪBAI:
Rīcība  M1/R1 ELFLA LEADER
Rīcības nosaukums Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai
Mērķis: Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā.
Kārtai piešķirtais 
finansējums:

269 650, 49 EUR

Maksimālā 
attiecināmo 
izmaksu summa 
vienam projektam

50 000 EUR pamatlīdzekļu iegādei

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

70% – privātiem, 70% – kopprojektiem

Aktivitāšu apraksts Šajā rīcībā paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, esošo uzņēmumu attīstību 
nelauksaimnieciskās darbības jomās, īpaši tūrisma nozari. Jaunu pakalpojumu 
izveidošana tuvāk iedzīvotāju dzīves videi, esošo pakalpojumu uzlabošana, 
dažādošana, pilnveidošana. Jāveicina uzņēmējdarbības nozaru attīstība ar augstu 
pievienoto vērtību. Paredzēts arī atbalstīt esošos mājražotājus un mikrouzņēmumus, 
jaunos uzņēmumus darbības uzsākšanai, darbības uzlabošanai, radot augstāku 
pievienoto vērtību produktiem, modernizēt uzņēmumus, lai tie varētu efektīvāk 
ražot kvalitatīvākus produktus, sniegt pakalpojumus. Pamatizejvielas mājražošanā 
ir lauksaimniecības produkti, kas minēti līguma par ES darbību I pielikumā, izņemot 
zivsaimniecību. Rīcībā paredzēts atbalstīt tādus projektus, kas veicina darbinieku 
produktivitāti, apmācības.

Lauku attīstības 
programmas 
apakšpasākuma   
aktivitāte

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas:
1) jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu 
attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
2)lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšanai;
3)vietējās produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšanai vai labiekārtošanai, 
kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;
4) darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Projektu īstenošanas 
teritorija

Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas 
novads 

Rīcība M2/R1 ELFLA
Rīcības nosaukums: Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām
Mērķis: Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību.  
Kārtai piešķirtais 
finansējums:

41 883,13 EUR

Maksimālā 
attiecināmo 
izmaksu summa 
vienam projektam

8000 eiro pamatlīdzekļu iegādei 

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

85% – sabiedriskā labuma projektiem

Projektu iesniedzēji Biedrības un nodibinājumi
Rīcības nosaukums 
un aktivitāšu 
apraksts: 

1. aktivitāte. Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās 
aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas 
aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.
Mūžizglītības iespējas, interešu izglītības iespējas visos vecumos, sociālo pakalpojumu 
attīstība vai uzlabošana, brīvā laika pavadīšanas iespējas, tajā skaitā bērnu rotaļu 
laukumu izveide, jauniešu centri, aprīkojumu un tehnikas iegāde sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai, sporta inventāra iegāde, kopienu centru izveidošana 
vai esošo uzlabošana, pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi, tautas tērpu iegāde 
pašdarbības kolektīviem, nometņu, apmācību organizēšana.
Sabiedriskā labuma projekts – projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla 
rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams.
Kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas un uzraudzības 
laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6. pielikumam.

Lauku attīstības 
programmas 
apakšpasākuma    
aktivitāte

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas: sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un 
interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu 
brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Projektu īstenošanas 
teritorija

Grobiņas, Pāvilostas, Nīcas, Rucavas, Durbes, Vaiņodes, Priekules un Aizputes 
novads

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības 
virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.–2020. gadam” īstenošanai

Vispārīga informācija
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina at-

klāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kār-
tu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lau-
ku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gada 
9. novembra līdz 9. decembrim.

8. kārtā pieejamais publiskais finansējums:
M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo 

produktu realizācijai.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) finansējums 269 650,49 EUR.
M2/R1 – Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatī-

vām.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) finansējums 41 883,13 EUR.
Projektu īstenošanas termiņš: viens gads no Lau-

ku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija:
Biedrība “Liepājas rajona partnerība”,
Krasta ielā 12, Grobiņā, Grobiņas novadā, LV3430.
Kontaktpersona: Inita Ate, tālr. 26595623, Santa 

Brāle, tālr. 29164833, epasts info@lrpartneriba.lv.
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas-

lapā www.lrpartneriba.lv.
Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta die-

nesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv. 
Projektu iesniegumus iespējams iesniegt tikai Lau-

ku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 
www.eps.lad.gov.lv.

Pēc piecu mēnešu nesatikšanās 
otro mācību dienu 3. septembrī 
skolēni kopā ar audzinātājām pa-
vadīja kopīgās lietderīgās nodar-
bībās.

2. klase (Iveta Kabiņecka) kopā 
ar vecākiem (Paldies Ilzei Grund-
manei, Gunitai Zemgalei,  Agijai 
Bražei!), kuri piedalījās izzinošās 
nodarbības sagatavošanā, ciemojās 
Dižozolu Brīnummežā pie rūķiem. 
Vispirms bērni izgatavoja talisma-
nu – lellīti, tad veica dažādus uzde-
vumus – noteica koku lapas, augus, 
salika tautasdziesmas vārdus, izgāja 
veiklības stafetes. Bišu mājā izgā-
ja bišu terapiju, klausījās, ko rūķe-
nes stāsta par bišu dzīvi dravā. Visi 
meklēja karti, kurā norādīts, kā atrast 
mežā noslēptu dārgumu lādi. Kad 
uzdevumi bija veikti, katrs saņēma 
balvu – trauciņu ar medu.

11. klase (Inese Butkeviča) pie 
Muskata dīķa, vērojot, kā rudens sāk 
mainīt  krāsas dabas gleznā, plānoja 
rudens ekskursiju un pārsprieda 10. 
klases uzņemšanu vidusskolā. Un 
vienkārši bija kopā.

5. klase (Māra Pliņģe)  apmek-
lēja  SIA “Daiļrade – Koks” Vaiņo-
des ražotni, kur Aldis Barutis (Krista 
tētis) skolēnus iepazīstināja ar pilnu 
ražošanas ciklu, kā no koka dēļiem 
tiek izgatavotas skaistas mēbeles. 

Arī  6.b klases skolēni (Anda 
Žvagule) iepazinās ar šīs ražotnes 
darbu un redzēja savu vecāku darbu. 
Pēc tam jauki pavadīja laiku piknikā 
Elīnas dārzā.

9.b klase (Artūrs Blumbergs) iz-
staigāja Embūtes dabas taku, apska-
tīja Induļa un Ārijas ozolu, Embūtes 
bruņinieku pilsdrupas, TIC pastāvī-
go ekspozīciju un noklausījās gides 
stāstījumu par Embūtes vēsturi un 
dabas objektiem.

12. klases skolēni (Aija Grēbere) 
Joda dambī kopā uzsāka savu pēdējo 
skolas gadu, klausījās dabas un mū-
zikas skaņās, runāja par sev vissvarī-
gākajiem jautājumiem.

9.a (Laila Strēle) un 10. klase 
(Iveta Mame) viesojās keramiķu 
Kristīnes un Mārtiņa Cukuru kera-
mikas darbnīcā “Virzas”, kur katram 
bija iespēja darboties ar mālu, izmē-
ģināt roku pie podnieka virpas. Pēc 
tam apskatīja vietu, kur 1939. gadā 

tika izvietots viens no padomju ar-
mijas garnizoniem, tā teritoriju, kur 
vēl saglabājusies virsnieku bērniem 
savulaik no akmeņiem celtā spēļu 
pilsētiņa.

6.a klase (Aiga Jaunzeme) spē-
kus jaunajam mācību gadam uzkrāja 
atpūtas vietā “Gailišķe”, kājām vei-
cot ap 15 km no skolas līdz Ruņupes 
ielejai. Skolēni noskaidroja mazo 
upīšu ūdens ceļu, apskatīja Plepju 
dzirnavu vietu. Bērni peldējās, brau-
ca ar laivu un plostu, gāja pirtī un 
baļļā, cepa bada pankūkas, oglēs – 
desas un kartupeļus.  

8.b klase (Elita Ozola) dienu 
pavadīja skolā – vispirms meitenes 
pārbaudīja savas zināšanas “Izlau-
šanās bunkurā”, puiši cepa biezās un 
plānās pankūkas, klāja galdu. Vēlāk 
visi, mielojoties ar pankūkām un 
aveņu ievārījumu, kopā atzīmēja jau-
nā mācību gada sākumu.

4. klases bērniem (Kristīne Ša-
hova) diena sākās ar ķīmijas kabi-
neta iepazīšanu – viņi klausījās ķī-
mijas skolotājas Ārijas Čerņavskas 
stāstījumu, paši veica dažus ekspe-
rimentus. Vēlāk bērni darbojās ar 
konstruktoriem, lego, atzīmēja “ie-
kavētās” dzimšanas dienas, skatījās 
multfilmu, našķojoties ar siltu kakao.

3. klase (Baiba Auguste) apska-
tīja vietējā kolekcionāra Jura Be-
loivana šujmašīnu kolekciju (200 
eksponāti), par kuru bērniem bija 
liela interese un daudz jautājumu, uz 
kuriem viņi arī saņēma izsmeļošas 
atbildes. Daži mēģināja šūt. Nesen 
J. Beloivans sācis kolekcionēt arī 
rakstāmmašīnas, un bērni varēja iz-
drukāt katrs savu vārdu.

7. klasei (Astrīda Gaļicka) bija 
“nepareizā” diena – audzēkņi pa 
skolu staigāja pidžamās un rīta čībās, 
gulēja, dejoja, spēlēja spēles un darī-
ja to, ko parasti nedrīkst.

8.a klases skolēni (Laura Eglīte) 
spēlēja galda spēles un kopā noska-
tījās komēdiju “Džonijs Anglis 3”, 
tā turpinot iepriekšējā mācību gadā 
iesāktos kino vakarus.

1. klases bērni kopā ar audzinā-
tāju Antru Rozentāli izstaigāja sko-
las trīs stāvus, pārrunāja noteikumus, 
kuri būs jāievēro skolā, un gatavojās 
mācībām.

Skolas gads ir sācies.

Klases diena



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

1 DZIMŠANAS FAKTS
Tik daudz tev visa vēl priekšā,
Jo vēl tikai ir sācies tavs rīts,
Ej pasaulē, mazulīt,
Tev vecāku mīla ies līdz!

4 MIRŠANAS 
FAKTI

Lai dzīvē saules vienmēr gana,
Lai silti tad, kad vēji pāri iet,
Un lai no pirmās satikšanās
Jums visu mūžu mīla zied.

Mums paliek sirdī 
tavi saules vārdi

Un mīlestība, kura neaiziet.
(K. Apškrūma)

1 LAULĪBAS  
REĢISTRĀCIJA

3. oktobrī norisinājās trešais Leišmalītes tūrisma rallijs, pulcējot da-
lībniekus no Vaiņodes, Priekules un novada, Liepājas, Tadaiķiem un citām 
vietām. Šis rallijs kļuva par apmeklētāko, jo kopumā tajā piedalījās 21 eki-
pāža ar 79 dalībniekiem. Tūrisma rallijs notika, sadarbojoties Vaiņodes un 
Priekules novadiem.

Rallija formāts katru gadu nedaudz mainās, lai interesanti būtu kā or-
ganizētājiem, tā dalībniekiem. Šogad savas korekcijas ieviesa arī vīruss, 
tādēļ tradicionālie kontrolpunkti tika aizstāti ar virtuāliem un dabā esošiem 
objektiem. Jauna pieredze mums, jauna – dalībniekiem. 

Sākums Priekulē pie sporta halles, kur katrai ekipāžai tika izdalītas 
kartes ar uzdevumiem, kā arī katra ekipāža atrādīja sagatavoto mājasdarbu 

– komandas prezentāciju, un teju visi bija piedomājuši pie komandas tēla 
vai auto dekorācijām. Tad jau tika dots starts, un vairāku stundu garumā 
dalībnieki centās precīzi orientēties un sameklēt kontrolpunktus un “cietos 
riekstus”. Finišs bija Embūtes Joda dambī, kur orientieristus gaidīja silta 
zupa un tēja. Kamēr tika skaitīti punkti un apkopoti rezultāti, dalībnieki 
pārrunāja, kas bija izdevies un kas ne.

Paldies Vaiņodes novada mājražotājam “Embūtes garšaugi” par Leiš-
malītes tēla popularizēšanu un balvām sacensību dalībniekiem. Paldies 
Egitas komandai par gardo zupu, kas izcili piestāvēja šai vēsajai rudens 
dienai. Paldies Dinai par palīdzību!

Ilze Strēle, Vaiņodes novada tūrisma speciāliste

IESPĒJA PIETEIKTIES 
MEISTARDARBNĪCĀM 
Vaiņodes kultūras namā

22. oktobrī plkst. 19.00 “Citādi trauki”. Vada māksliniece Inita 
Beihmane. Būs iespēja izgatavot traukus no polikarbonātam līdzīga ma-
teriāla (ar materiāliem nodrošina māksliniece).

Oktobris/novembris (precīza informācija par datumiem un sākuma 
laikiem būs vēlāk):

l “Sapņu ķērāju gatavošana” – vada māksliniece Laura Ditke;
l “Hennas tetovējumi” – tetovējumu veidošana mākslinieces 
     vadībā (jārēķinās ar 2–3 stundām);
l “Viss par pirtslietām” – radoša meistardarbnīca.

Pieteikties meistarklasēm līdz 16. oktobrim!
Atceries – vietu skaits ir ierobežots!
Maksa par meistarklasēm būs atkarīga no mācīties gribētāju skaita!
Gaidīsim ikvienu, kurš grib radoši darboties un iemācīties ko jaunu, 

saturīgi aizpildot tumšos rudens vakarus! 
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! 

Uzdod interesējošos jautājumus un piesakies, 
zvanot Daigai pa tālruni 253356962!

OKTOBRA PASĀKUMU PLĀNS
10. oktobris 
Druvja rudens gadatirgus Vaiņodes centrā no plkst. 6.30
10.00–12.00 darbosies cirks “Beztemata”:
10.00–10.15 cirka priekšnesums ar apmeklētāju iesaistīšanu (piedalās trīs 
veidu monocikli);
10.15–10.45 atraktīvas cirka darbnīcas, kur ikviens varēs izmēģināt da-
žādus cirka trikus;
10.50–11.05 cirka priekšnesumi ar iesaistīšanu “Ginesa rekords” (žonglē-
šana, bumbiņas, vāles, naži);
11.10–11.40 cirka darbnīcas turpinājums;
11.45–12.00 burvju triki un manipulācijas ar apmeklētāju iesaistīšanu 
(priekšmetu pazušana, pavairošana, cilvēka caurduršana un uguns pūša-
na, dzīvās bronzas skulptūras, ar kurām varēs fotografēties).
UZMANĪBU! 10. oktobra vakarā paredzētā koncertballe 
 Vaiņodes k/n tiek ATCELTA neparedzētu apstākļu dēļ. 
 ATVAINOJAMIES par sagādātajām neērtībām! 

17. oktobris 
“Ceļojums pie Baltā lāča”
Plkst. 12.00 gan lielos, gan mazos aicinām uz cirka izrādi Vaiņodes kul-
tūras namā.
Izrāde ir savdabīgs brīnumaino pārvērtību un triku kaleidoskops, kurā 
bagātīgi pārstāvēti tradicionālie cirka žanri netradicionāli teatralizētā uz-
vedumā. Izrādē dinamiski savijas burvju triki ar akrobātikas, žonglēšanas 
un klaunādes elementiem. Cirka izrāde domāta ikvienam, kas vēlas stun-
du pavadīt jautrā un azartiskā gaisotnē. Par īpašu jautrību rūpēsies mazie 
taksīši.
Plānotais izrādes garums – 1 stunda bez starpbrīža.
Biļetes cena – 6 eiro.
Piedāvājam 25% atlaidi biļetei ar atsevišķu sēdvietu bērniem līdz 7 gadu 
(ieskaitot) vecumam (pieaugušo pavadībā).
Biļetes nopērkamas kultūras namā pirms izrādes. Kas pirmais pērk, tas 
tuvāk sēž!
Sīkāka informācija, zvanot Daigai (25356962).

22. oktobris 
Meistardarbnīca “Citi trauki” ar mākslinieci Initu Beihmani
Pieteikties iepriekš pie Daigas (25356962).
UZMANĪBU! Plānotie sporta pasākumi uz nenoteiktu laiku tiek 
 ATCELTI sporta metodiķa slimības dēļ. Par pasākumu
 atsākšanos būs informācija sociālajos tīklos, 
 pasākumu afišās un “Vaiņodes Novada Vēstu” 
 nākamajos izdevumos. 

“Es mīlu tevi, Vaiņodes novad!”
Mīļie Vaiņodes novada iedzīvotāji, lūdzam pieteikties tradicionālajai 

komandu spēlei “Es mīlu tevi, Vaiņodes novad!” 
l Pieteikties spēlei mīļi aicinām arī iepriekšējās viktorīnas dalībniekus.
l Jūsu zvanus gaidīsim līdz 20. oktobrim.
l Pieteikties, zvanot Daigai pa tālruni 25356962.
Nenokavē izdevību pavadīt aizraujošu un izzinošu novembra vakaru 

lieliskā kompānijā (par pasākuma norises datumu būs sīkāka informācija)!
Vai mēs tevi vēl nepārliecinājām pieteikties spēlei? 
Vari aplūkot 2019. gada pasākumu mūsu Facebook lapā – Vaiņodes 

kultūras nams.

P.S. Mēs aktīvi sekosim līdzi visiem aktuālajiem epidemioloģiska-
jiem norādījumiem un rekomendācijām. Ja pasākumus nāksies atcelt, par 
to informēsim, bet pagaidām – uz tikšanos! 

Tūrisma rallijs “Brauc un priecājies” sasniedzis rekordu

Vaiņodes Mūzikas skolā 
2020./2021. mācību gadā astoņās 
profesionālās ievirzes programmās 
(klavierspēle, akordeona, vijoles, 
ģitāras, klarnetes, flautas, saksofona 
spēle, kora klase) mācās 54 audzēk-
ņi. Trīs interešu izglītības program-
mas (bērnu vokālā studija, kokles 
spēle, māksla) apgūst 44 audzēkņi. 
Interešu izglītības programmās vēl 
ir iespēja pieteikties! Šajā mācību 
gadā apliecību par profesionālās ie-
virzes izglītību gatavojas iegūt divi 
mūzikas skolas audzēkņi (flautas 
spēle un vijoles spēle).

Vasaras mēnešos notika skolas 
pagalma labiekārtošana – nomainīts 
asfalta segums, ierīkota bruģēta at-
pūtas zona ar soliņiem un izveidota 
uzbrauktuve cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. Audzēkņi, vecāki un 
skolas darbinieki ir pateicīgi Vai-
ņodes novada domei, Komunālajai 
nodaļai, ceļu un grants karjeru pār-
zinim, elektriķim un sētniecei par 
ieguldīto darbu.

Lai pilnvērtīgi notiktu klātie-
nes un nepieciešamības gadījumā 
attālinātās mācības, visas skolas tel-
pas ir aprīkotas ar datoriem, video 
kamerām un interneta pieslēgumu. 
Vairākās telpās ir video projektori 
un vienā telpā – interaktīvā tāfele. 

Interešu izglītības programmas “Māksla” audzēkņi un skolotāja ar 
saviem mākslas nometnē tapušajiem darbiem.

VAIŅODES MŪZIKAS SKOLAS AKTUALITĀTES

Paldies novada Komunālajai noda-
ļai, elektriķim un datorspeciālistam.

Septembrī notika Mūzikas sko-
las akreditācijas noslēguma posms – 
nodarbību vērošana. Skolu apmek-
lēja septiņi akreditācijas eksperti, 
kuri vēroja nodarbības, notika pār-
runas ar direktori, pedagogiem un 
audzēkņiem. Akreditācijas komisija 
uzteica skolas sakopto iekšējo un 
ārējo vidi, tehnoloģiju nodrošināju-
mu, kā arī atzinīgi novērtēja peda-
gogu darbu. Gaidām akreditācijas 

komisijas gala ziņojumu.
Ir izstrādātas jaunas kārtības: 

“Kārtība epidemioloģiskās drošī-
bas un higiēnas prasību ievērošanai 
Vaiņodes Mūzikas skolā”, “Kārtība 
mācību darba organizācijai Vaiņo-
des Mūzikas skolā”, “Uzturēšanās 
kārtība Vaiņodes Mūzikas skolā” un 
“Eklases (elektroniskā žurnāla) lie-
tošanas kārtība”. Jaunās kārtības var 
izlasīt Vaiņodes Mūzikas skolas mā-
jaslapā http://www.vainodesmsk.lv.

Šajā mācību gadā mūzikas sko-
las audzēkņi gatavojas valsts kon-
kursam klavierspēlē un vokālajā 
dziedāšanā. Seši skolas audzēkņi 
(vijoles spēle, flautas spēle, sakso-
fona spēle) piedalās Lejaskurzemes 
mūzikas skolu orķestrī, kurš gata-
vojas XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem. 

No 21. jūlija līdz 6. augustam 
interešu izglītības programmas 
“Māksla” audzēkņi (Līva Barute, 
Anna Ķere, Līga Matisone, Rebeka 
Zemgale, Eva Pūpola, Una Altēna, 
Dzintars Hartmanis) un skolotāja 
Inese Pāvila piedalījās radošās māks-
las nometnē Lietuvā, Ilaiķos. Šogad 
nometne svinēja 20 gadu jubileju. 

Ar cieņu Gunita Riežniece


