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Tā nu sagadījās, ka šogad Zaļā 
ceturtdiena iekrita 1. aprīlī. Šo dienu 
katra grupa organizēja citādi, bet 
neiztrūkstoši bija smiekli un jautrī-
ba, kā jau Joku dienā pieklājas. 

Paši mazākie “dzīvoja zaļi” – 
meklēja zaļās lietiņas un to īstās vie-
tiņas. “Bitītes” cepa zaķaušus un vin-
grinājās pārvietot olas koka karotēs. 
Tā kā arī daba pajokojās un sagādāja 
šajā rītā diezgan pamatīgu sniega segu, 
pie “Mārītēm” Lieldienu zaķis ieradās 
Ziemassvētku vecīša tērpā. Nenopietni 
noskaņotais zaķis bija sagādājis dažā-

dus uzdevumus un pārsteigumus, un 
jautrība turpinājās visas dienas garu-
mā. “Skudriņu” diena pagāja, apvieno-
jot tautas tradīcijas ar sportiskām akti-
vitātēm. Sportiski jau trešdienā svētku 
svinēšanu uzsāka vislielākie bērni. 
Bija izbraukums ar velosipēdiem, ak-
tivitātes gan grupā, gan stadionā. Bet 
ceturtdiena “Spārītēs” bija pavisam ač-
gārna, jo visi ieradās, saģērbušies apla-
mi – otrādi uzvilktās drēbēs, nepareizi 
apautām kājām, dīvainām frizūrām – 
un devās uz brokastīm, kur lielajā bļo-
dā pavāre bija ielikusi maz un mazas 
maizītes, bet tēja tika “ēsta” ar karotēm 
no bļodiņām.

Grupu skolotājas organizēja Liel-
dienu fotosesijas gan bērnudārza teri-

Pavasaris PII “Zīlīte” torijā, gan pie skolas un stadionā, gan 
pie kultūras nama lielajiem zaķiem.

Paldies visiem darbiniekiem par 
ieinteresētību un atdevi, sagādājot 
bērniem ne tikai drošus, bet arī inte-
resantus svētkus!

Jau pavisam drīz būs noslēdzies 
mācību gads. Kā jau katru gadu, lai 
veiksmīgi varētu sagatavoties jaunam 
mācību gadam, gribam laikus zināt, 
cik mazo “zīlīšu” sāks apmeklēt mūsu 
“dārziņu”. Aicinām sazināties pa te-
lefonu 29492099, varat arī saņemt 
iesnieguma veidlapas PII “Zīlīte”. 
Gaidīsim pieteikumus līdz 2021. gada 
11. jūnijam. Līdzi ņemiet dzimšanas 
apliecības.

Anita Trofi mova

Marta pēdējā nedēļā stundās 
apgūstamā mācību viela tika sais-
tīta ar vides izglītību, atzīmējot 
Starptautisko Meža dienu (21.03.), 
Starptautisko Ūdens dienu (22.03.), 
nostiprinot caurviju prasmes un vei-
dojot attieksmi, interesi un vērtības, 
bet 27. martā uzaicinot rīkoties arī 
apkārtējo sabiedrību un piedalīties 
Pasaules Dabas fonda starptautiski 
lielākajā akcijā “Zemes stunda”.

(Skatīt vvskola.lv – sadaļā Eko-
Skola) 

 #ekoskolas #ekoskola #zemes-
stunda #earthhour #zemesstun-
da2021 

Māra Tamuža

Ekopadomes atskats 
par aktivitātēm martā 
un plānotais aprīlī

#ekoskolas  #ūdens diena  #me-
žadiena  #aprilis  #tiribasmenesis

Marts, kā jau pavasara mēnesis, 
bija aktivitāšu pilns – 21. martā bija 
Starptautiskā Meža diena, 22. mar-
tā bija Starptautiskā Ūdens diena 
un 27. martā bija “Zemes stunda”. 
Tās galvenā tēma šogad bija dabas 
daudzveidības izzušana.  

Meža dienā mēs gājām dabā, 
fotografējām dažādus kokus. Ūdens 

dienā mums bija jāpadomā – ko tad 
mums katram nozīmē ūdens, tik ie-
rastais, tomēr bieži vien nenovērtē-
tais.

Videomateriālā visu sastrādāto 
kopā salika Ekopadomes vadītājs, 
9.a klases skolēns Mareks Jan-
kausks.     

Zemes stundas videomateriālā 
bija ļoti uzrunājošs kultūras nama 
vadītājas  Daigas Tihomirovas ai-
cinājums, kas var labāk palīdzēt 
saprast, kāpēc mums katram vispār 
jāiesaistās dažādās ekoaktivitātēs, 
un to vēlos atgādināt turpmākajās 
rindās: “Vai aicinājums tikai iz-
slēgt gaismu ko mainīs? Elektrības 
izslēgšana “Zemes stundā” ir sim-
bolisks solis. Līdzīgi kā tas ir ar 
svecītēm Lāčplēša dienā pie Rīgas 
pils mūriem, citur Latvijā vai māju 
logos. Tāpēc Latvijas armija nekļūs 
lielāka un ieroči – varenāki. Tomēr 
šī svecīte liek mums domāt, kāpēc 
mums vispār ir sava valsts un kas 
būtu darāms, lai tā būtu arī turpmāk. 
Un mēs pavisam noteikti, aizdedzot 
to svecīti, pasakām citiem – kaimi-
ņiem, politiķiem, jā, arī nelabvēļiem 
–, ka mums tas ir svarīgi!” Ar savu 
iesaistīšanos dažādos ekopasāku-
mos mēs citiem darām zināmu, ka 

mums ir svarīgi domāt zaļi – gan par 
atkritumiem, auduma maisiņiem, 
elektrības lietošanu, u.c. Mums ir 
svarīgi ar savu rīcību nenodarīt pāri 
dabai. Mums varētu šķist, ka katra 
viena darbošanās ekojomā ir nieks. 
Iesākumā tas noteikti nav daudz, 
taču, ieinteresējot arvien vairāk cil-
vēku iesaistīties, mūsu paliek arvien 
vairāk. Un tas jau ir spēks!

Kāds mēs, ekocilvēki, esam 
spēks, varēsim atkal parādīt aprīlī, 
kas, kā jau ierasti, ir tīrības mēnesis. 
Tāpēc Vaiņodes vidusskolas Ekopa-
dome aicina būt aktīviem, ejot pa-
staigās dabā, nepalikt vienaldzīgiem 
pret gružiem, atkritumiem dabā. Ne 
tikai pašiem negružot, bet arī pa-
censties un savākt citu, neapzinīgo 
atstātos atkritumus. Iepriekšējā mā-
cību gadā mums, skolēniem, aktīvi 
izdevās atkritumu vākšanas akcija 
– daudzi iesaistījāmies, nepalikām 
vienaldzīgi. Svarīgi to neaizmirst 
arī šogad. 

Kopā mēs varam izdarīt daudz!
P.s. Noteikti apskaties mūsu 

video https://www.facebook.com/
Vvskola.

Vaiņodes vidusskolas 
Ekopadomes vārdā – 

Līva Kauliņa

Vides izglītība mācību stundās

Marts
2021. gada martā iesākās Vai-

ņodes novada virtuālie pasākumi 
– “Virtuālais skrējiens”, “Virtuā-
lais riteņu brauciens”, “Virtuālais 
duatlons” un “Vaiņodes novada 
sporta viktorīna”. 

Pirmais, ar ko sākās virtuālais 
maratons, bija “Virtuālais skrē-
jiens”. Martā notika divi posmi. 
Kopā abos posmos piedalījušies jau 
40 dalībnieki, kuri veikuši vismaz 
vienu izvēlētu distanci, kopā veicot 
2277,91 km. 

No 40 dalībniekiem 23 bijuši 
skrējēji, kuri spējuši veikt 948,7 km 
(14 sievietes – 519,4 km, 9 vīrieši 
– 429,3 km). Bet 17 soļotāji/nūjo-
tāji ir spējuši nosoļot 1329,21 km 
(2 vīrieši – 84,33 km, 15 sievietes 
– 1244,88 km). Pēc pirmajiem di-
viem posmiem visvairāk kilometru 
veikuši: 

kategorijā “Skrējēji”:
l Tomass Rieksts – 139,47 km,
l Sandra Žilinska – 86,08 km,
l Ingus Sudmalis – 81,13 km,
kategorijā “Soļotāji/nūjotāji”:
l Guna un Santa Taujēnas – 

220,78 km (katra),

l Evija Pragulbicka – 135,47 km,
l Aiga Strēle – 113,8 km.
Viens posms tika aizvadīts arī 

“Virtuālajā riteņu braucienā”, kurā 
piedalījās 14 dalībnieki, kopā no-
braucot 887,82 km. Viens dalībnieks 
10,02 km veica ar skrituļslidām, bet 
13 dalībnieki ar velosipēdu spēja no-
braukt 877,8 km. 

“Virtuālais duatlons” ir abu mi-
nēto virtuālo pasākumu apkopojums. 
Kur dalībnieki pēc katra posma sa-
ņem punktus par attiecīgo vietu, kurā 
fi nišējis attiecīgajā posmā.

Martā pirmā kārta arī ir aizritē-
jusi “Vaiņodes novada sporta vikto-
rīnā”, kurā piedalījās 28 dalībnieki. 
Pirmajā kārtā bija 15 jautājumi. Šajā 
kārtā vislabāk veicās, kas interesan-
ti, kalētniecei Artai Grudulei, kura 
spēja atbildēt pareizi 13 jautājumos 
par Vaiņodi un novada sporta vēs-
turi. “Sporta viktorīna” notiek katru 
nedēļu, pirmdienās tiek publicēti 
nākamās kārtas jautājumi. Viena 
viktorīnas kārta ilgst nedēļu, bet da-
lībnieks var aizpildīt viktorīnu tikai 
vienu reizi katrā kārtā.  Piedalīties var 
ikviens!

Ainārs Pāvils

SPORTS

VISVAIRĀK LASĪTĀS GRĀMATAS  VAIŅODES BIBLIOTĒKĀ 2020. GADĀ
l D. Dreika, “Šaubu mitekļi”,
l L. Konstantīna, “Kad tevi redzēju pēdējo reizi”,
l L. Paegle, “Istabas biotops”,
l G. Cīrule, “Kritiens uz augšu”,
l K. Ketnere, “Samta nakts bērns”,

l L. Džūela, “Zelta meitene”,
l T. Baha, “Kamēliju salas sievietes”,
l H. Morisa, “Aušvicas tetovētāji”,
l L. Gārdnere, “Aiz slēgtām durvīm”,
l S. Švarca, “Klusumu meklējot”.



2 VAIŅODES NOVADA VĒSTIS

DOMES ZIŅAS
30. martā Vaiņodes 
novada domes sēdē (pro-
tokols Nr.8) NOLĒMA

1. Pagarināt zemes nomas līgumu 
ar 8 personām.

2. Lauzt zemes nomas līgumu.
3. Slēgt zemes nomas līgumu ar 2 

personām. 
4. Apstiprināt nomas tiesību izsoles 

noteikumu projektu zemes vienībai 
“Lauku ganības”, kadastra apzīmē-
jums 6454 004 0193, 2,42 ha platībā. 

Izsludināt pieteikšanos uz nomas 
tiesību izsoli no 19.04.2021. līdz 
11.05.2021. līdz plkst. 15.00.

Izsoles sākuma cena par 1 ha  8,87 
EUR gadā (bez PVN), nomas maksai pie-
vienojams pievienotās vērtības nodoklis.

Nomas tiesību izsoles solis  10,00 
EUR (bez PVN).

Zemes nomas līguma termiņš līdz 
30.04.2026.

Dalības maksa par piedalīšanos iz-
solē 10,00 EUR.

 Izsole notiek 12.05.2021. plkst. 
10.00 Vaiņodes kultūras namā, Vai-
ņodē, Tirgoņu ielā 23, gadījumā, ja 
valstī noteiktie ierobežojumi saistībā 
ar Covid-19 tiks atcelti, izsole notiks 
Vaiņodes novada pašvaldības domes 
telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A.

5. Apstiprināt nomas tiesību izsoles 
noteikumu projektu zemes vienībai 
“Lauku ganības”, kadastra apzīmē-
jums 6454 004 0193, 10,07 ha platībā. 

Izsludināt pieteikšanos uz nomas 
tiesību izsoli no 19.04.2021. līdz 
11.05.2021. līdz plkst. 15.00.

Izsoles sākuma cena par 1 ha  8,87 
EUR gadā (bez PVN), nomas maksai pie-
vienojams pievienotās vērtības nodoklis.

Nomas tiesību izsoles solis  10,00 
EUR (bez PVN).

Zemes nomas līguma termiņš līdz 
30.04.2026.

Dalības maksa par piedalīšanos iz-
solē 10,00 EUR.

Izsole notiek 12.05.2021. plkst. 
10.00 Vaiņodes kultūras namā, Vai-
ņodē, Tirgoņu ielā 23, gadījumā, ja 
valstī noteiktie ierobežojumi saistībā 
ar Covid-19 tiks atcelti, izsole notiks 
Vaiņodes novada pašvaldības domes 
telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A.

6. Apstiprināt nomas tiesību izso-
les noteikumu projektu zemes vienī-
bai “Līdzību grantsbedres”, kadastra 
apzīmējums 6454 004 0173, 3,9 ha 
platībā. 

Izsludināt pieteikšanos uz nomas 
tiesību izsoli no 19.04.2021. līdz 
11.05.2021. līdz plkst. 15.00.

Izsoles sākuma cena par 1 ha 10,50 
EUR gadā (bez PVN), nomas maksai 
pievienojams pievienotās vērtības no-
doklis.

Nomas tiesību izsoles solis  10,00 
EUR (bez PVN).

Zemes nomas līguma termiņš līdz  
30.04.2026.

Dalības maksa par piedalīšanos iz-
solē 10,00 EUR.

Izsole notiek 12.05.2021. plkst. 
10.00 Vaiņodes kultūras namā, Vai-
ņodē, Tirgoņu ielā 23, gadījumā, ja 
valstī noteiktie ierobežojumi saistībā 
ar Covid-19 tiks atcelti, izsole notiks 
Vaiņodes novada pašvaldības domes 
telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A.

 7. Apstiprināt nomas tiesību izsoles 
noteikumu projektu zemes vienībai 
“Sprīdīši”, kadastra apzīmējums 6454 
005 0018, 3,4 ha platībā. 

Izsludināt pieteikšanos uz nomas 
tiesību izsoli no 19.04.2021. līdz 
11.05.2021. līdz plkst. 15.00.

Izsoles sākuma cena par 1 ha 10,15 
EUR gadā (bez PVN), nomas maksai pie-
vienojams pievienotās vērtības nodoklis.

Nomas tiesību izsoles solis 10,00 
EUR (bez PVN).

Zemes nomas līguma termiņš līdz 
30.04.2026.

Dalības maksa par piedalīšanos iz-
solē 10,00 EUR.

Izsole notiek 12.05.2021. plkst. 
10.00 Vaiņodes kultūras namā, Vai-
ņodē, Tirgoņu ielā 23, gadījumā, ja 
valstī noteiktie ierobežojumi saistībā 
ar Covid-19 tiks atcelti, izsole notiks 
Vaiņodes novada pašvaldības domes 
telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A.

8. Apstiprināt nomas tiesību izsoles 
noteikumu projektu zemes vienībai 
“Personīgā palīgsaimniecība Jaunmā-
jas”, kadastra apzīmējums 6492 008 
0116, 9,0 ha platībā. 

Izsludināt pieteikšanos uz nomas 
tiesību izsoli no 19.04.2021. līdz 
11.05.2021. līdz plkst. 15.00.

Izsoles sākuma cena par 1 ha  5,53 
EUR gadā (bez PVN), nomas maksai 
pievienojams pievienotās vērtības no-
doklis.

Nomas tiesību izsoles solis  10,00 
EUR (bez PVN).

Zemes nomas līguma termiņš līdz 
30.04.2026.

Dalības maksa par piedalīšanos iz-
solē 10,00 EUR.

Izsole notiek 12.05.2021. plkst. 
10.00 Vaiņodes kultūras namā, Vai-
ņodē, Tirgoņu ielā 23. Gadījumā, ja 
valstī noteiktie ierobežojumi saistībā 
ar Covid-19 tiks atcelti, izsole notiks 
Vaiņodes novada pašvaldības domes 
telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A.

9. Pamatojoties uz “Zemes pārval-
dības likuma” 17.panta sesto daļu, 
Vaiņodes novada pašvaldībai piekrīt 
un ierakstāms zemesgrāmatā uz paš-
valdības vārda zemes gabals ar nosau-
kumu “Ervīni”,  kadastra apzīmējums 
6492 006 0379, 0,8805 ha platībā.

10. Noteikt domājamās daļas dzī-
voklim ar kad. apz. 6492 006 0520 
001 un piekrītošajai zemes daļai ar 
kad. apz. 6492 006 0520.

Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīša-
nai nav nepieciešams nekustamais īpa-
šums ar kopējo platību 71,00 m². Uzsākt 
atsavināšanas procedūru.

11. Atsavināt  biedrībai “Med-
nieku klubs Embūte”,  reģ. Nr. 
40008018439, nekustamo īpašumu 

“Mednieku Vaivariņi”, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., ar kad. Nr. 6454 005 
0306 par 5538,10 EUR.

12. Atsavināt  dzīvokļa īpašumu par 
2699,10 EUR.

13. Atzīt 08.09.2020. nekustamā 
īpašumā “Kazbara dīķis” atsavināša-
nas izsoli par nenotikušu. Izsludināt 
atkārtotu izsoli NĪ “Kazbara dīķis”.

Apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Kazbara dīķis”, kas atrodas Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., kadastra numurs 
6492 004 0156, izsoles noteikumu 
projektu. Noteikt izsoles datumu 
2021. gada 11. maijs plkst. 11.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar aug-
šupejošu soli.

Izsoles sākumcena: 12 784 EUR. 
Izsoles solis: 128,00 EUR.
Noteikt nodrošinājuma naudu 10% 

apmērā no sākumcenas, t.i., 1278,40 
EUR.

14. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pil-
dīšanai nav nepieciešams nekustamais 
īpašums Tirgoņu iela 29A-3, kad. Nr. 
6492 900 0245, kas atrodas Vaiņodē, 
Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.

Apstiprināt nekustamā īpašuma 
izsoles noteikumu projektu. Noteikt 
izsoles datumu 2021. gada 11. maijā 
plkst. 11.30. 

Izsoles veids: mutiska izsole ar aug-
šupejošu soli.

Izsoles sākumcena: 1899,10 EUR.
Izsoles solis: 19,00 EUR.
Noteikt dalības maksu: 20,00 EUR.
Noteikt nodrošinājuma naudu 10% 

apmērā no sākumcenas, t.i., 189,00 
EUR.

15. Izsludināt izsoli NĪ “Starpgabals 
pie Teātra ielas” ar pretendentu atlasi.

Apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Starpgabals pie Teātra ielas”, kas 
atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vai-
ņodes nov., kadastra numurs 6492 
006 0699, izsoles noteikumu projektu. 
Noteikt izsoles datumu 2021. gada 10. 
maijs plkst. 11.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar aug-
šupejošu soli.

Izsoles sākumcena: 1113,40 EUR. 
Izsoles solis: 11,00 EUR.
Noteikt dalības maksu: 20,00 EUR. 
Noteikt nodrošinājuma naudu 10% 

apmērā no sākumcenas, t.i., 111,34 EUR.
16. Izsludināt izsoli NĪ “Starpga-

bals pie Teātra ielas 27” ar pretendentu 
atlasi.

Apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Starpgabals pie Teātra ielas 27”, kas 
atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vai-
ņodes nov., kadastra numurs 6492 
006 0037, izsoles noteikumu projektu. 
Noteikt izsoles datumu 2021. gada 10. 
maijs plkst. 11.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar aug-
šupejošu soli.

Izsoles sākumcena: 953,40 EUR.
Izsoles solis: 10,00 EUR.
Noteikt nodrošinājuma naudu 10% 

apmērā no sākumcenas, t.i., 95,34 
EUR.

17. Piešķirt 3 personām īres tiesības. 
18. Izbeigt dzīvojamo telpu īres lī-

gumu.
19. Apstiprināt Vaiņodes novada 

pašvaldībai piederošās kustamās man-
tas izsoles noteikumu projektu.

20. Piedalīties ar līdzfi nansējumu 
1500,00 EUR apmērā SIA “Liepājas 
reģiona Tūrisma informācijas birojs” 
deleģētā uzdevuma nodrošināšanai 
2021. gadā.

Piešķirt Vaiņodes novadā deklarē-
tām politiski represētajām personām  
vienreizēju sociālo pabalstu 50,00 
EUR apmērā katram no pašvaldības 
sociālā budžeta.

22. Apstiprināt konkursa “Darīsim 
paši 2021” nolikuma projektu. Pie-
teikšanās termiņš no 31.03.2021. līdz  
10.05.2021. plkst. 16.00. Viena pro-
jekta maksimālais pieejamais fi nansē-
jums ir 700,00 EUR.

23. Apstiprināt sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas procesa kārtības SAC 
“Vaiņode” projektu.

24. Ar 01.04.2021. apstiprināt soci-
ālā atbalsta centra “Vaiņode” vadītāja 
amatā Vitu Barakausku .

Klāt pavasaris. Jau vairāk kā gadu dzīvo-
jam, strādājam, mācāmies neparastos apstāk-
ļos. Protams, šie izaicinājumu pilnie apstākļi 
rada mūsos visos – gan skolēnos, gan vecākos, 
gan skolotājos, gan sabiedrībā kopumā – lielā-
ku stresu, neziņu, bažas par turpmāko. Mums 
visiem! Katram, atrodoties savā vietā, mums ir 
savi prieki, savas grūtības, savi izaicinājumi un 
tarakāni. Un tas ir tikai saprotami un normāli 
šajā situācijā, ka kādu brīdi mums viss izdodas, 
tad kādu brīdi “viss piegriežas”, pēc tam atkal 
sāk viss “atgriezties atpakaļ uz ceļa”. Speciālisti 
šo laiku salīdzinājuši ar viesuļvētru, kas agrāk 
nav piedzīvota. Tā sajaukusi kājām gaisā visu 
ierasto. Īpaši pusaudžiem, kuriem jau tā grūta 
sevis un pasaules pieņemšana. Speciālisti no 
bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa to, kas 
notiek pusaudzī šajā Covid-19 laikā salīdzina 
ar bumbu zem ūdens. “Vai esi domājis, kas no-
tiek, kad bumbu centies pastumt zem ūdens? Ar 
laiku paliek arvien grūtāk noturēt, un tad, kad 
palaid to vaļā, tā no ūdens izšaujas ar milzīgu 
spēku! Tāpat ir ar pusaudža emocijām un do-
mām – ja cenšas nejust, nostumt malā, noslēpt 
no sevis, sākumā tas izdodas, bet tad kļūst ar-
vien grūtāk turēt “zem ūdens” un tās izsprāgst 

ar tādu jaudu, kas nogāž no kājām.”
Un tāpēc jo svarīgāk ir censties ievērot da-

žus vienkāršus noteikumus, kas mums varētu 
atvieglot šo saspringto ikdienu. Tas, cik šajā ne-
skaidrajā ikdienā varam darboties produktīvi, ir 
atkarīgs no mūsu mentālās veselības. Un mūsu 
mentālo veselību uzturēt palīdz trīs pavisam 
vienkāršas lietas.

1. Miegs – pirmā un svarīgākā aizsardzība 
pret stresu. Pilnvērtīgs 8–10 stundu miegs no-
drošina smadzeņu jaudu.

2. Fiziskas aktivitātes svaigā gaisā – katru 
dienu vismaz 40 minūtes. Bērnu psihoterapeits 
Nils Konstantinovs ir teicis: ja fi ziskās aktivitā-
tes būtu medikaments, tad tas būtu pats piepra-
sītākais un pats dārgākais medikaments, kāds 
jebkad bijis. Tik lielu iespaidu uz mūsu mentālo 
veselību atstāj fi ziskas aktivitātes svaigā gaisā – 
gan pieaugušajiem, gan bērniem jo īpaši.

3. Sarunas – svarīgi sarunāties. Svarīgi 
iz runāties ar cilvēku, kuram vari uzticēties. 
Vārdi veidojas smadzenēs, ietekmējot neironu 
savienojumus – katrs izrunāts vārds nedaudz 
maina smadzeņu darbību. Tādēļ sarunas palīdz 
samazināt stresu, pārstrādāt negatīvās emocijas 
un ietekmēt prāta stāvokļus. Saruna arī ir svarī-

gākais veids, kā atrast speciālistu palīdzību, ja 
tāda nepieciešama. 

Joprojām ir iespēja saņemt arī skolas spe-
ciālistu atbalstu un palīdzību:

sociālie pedagogi Vija (1.–5. kl.) un Jolanta 
(6.–9. kl);

psiholoģe Iveta (visas vecuma grupas). 
Elektroniski sazināties var mykoob sistēmā. 

Rakstā izmantota informācija no materiāliem:
1) “PPP. Pirmā psiholoģiskā palīdzība” – to 

izstrādājis Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas 
centrs sadarbībā ar Veselības ministriju 2021. 
gadā. Pilns materiāls elektroniski pieejams šeit: 
https://www.google.com/search?client=fi refox-
b-d&q=ppp+pirm%C4%81+psiholo%C4%A
3isk%C4%81+pal%C4%ABdz%C4%ABba,

2) “Kā palīdzēt sev?” – BTI Bērnu un pus-
audžu uzticības tālruņa izveidots materiāls. Pilns 
materiāls elektroniski pieejams šeit: https://
www.bti.gov.lv/lv/jaunums/piedavajam-paspali-
dzibas-celvedi-pusaudziem-ka-palidzet-sev.

Vaiņodes vidusskolas Atbalsta komandas 
vārdā mums un jums novēlam: “Dievs, dod 
man vēsu prātu pieņemt visu, ko nespēju ietek-
mēt, spēku ietekmēt visu, ko spēju, un gudrību 
vienmēr atšķirt vienu no otra.”

Izturību un veselību mums visiem!
 Sociālā pedagoģe Jolanta Kauliņa

Kā vieglāk pārvarēt šo grūto laiku IETEIKUMI, LAI ATVIEGLOTU JŪSU 
BĒRNU MĀCĪBU PROCESU UN IKDIENU                                    

l Iepriekšējā vakarā pārrunājiet nākamās die-
nas kārtību.

l Kopā ar bērnu izplānojiet mācību procesu 
nākamajai dienai.

Iekārtojiet skolēnam mācību vietu (no vakara 
salieciet visu nepieciešamo mācību procesam vi-
sām mācību stundām tajā dienā).                               

Izveidojiet katras dienas darāmo darbu kalen-
dāru, kur ierakstiet dienas gaitas: 

l mācību laiks,
l kopīgi pavadāmais laiks, 
l bērna individuālais laiks,                                                                                      
l darbiņi, kuri ir jāpalīdz vecākiem, sportis-

kās aktivitātes utt.                            
(Tās būs robežas, kuras bērns sapratīs un kas 

liks viņam justies labāk un drošāk).
Šo kalendāru novietojiet redzamā vietā!!!
Izstrādājiet mājas likumus (tie jāievēro arī ve-

cākiem), piemēram: 
netīrs – nomazgā, nesaprotu – pajautā, bēdīgs 

– samīļo, dusmīgs – uzklausi, nobijies – izskaidro.
l Ieplānojiet katru vakaru nelielu refl eksiju 

(pārrunājiet ar bērnu, kas šodien bija labs, kas sa-
gādāja prieku, kas varēja būt labāk, ko rīt darīšu 
citādāk, kas bija grūtākais šodien utt.).
Vaiņodes vidusskolas psiholoģe Iveta Lohanska



3VAIŅODES NOVADA VĒSTIS

Aicinām jūs piedalīties Liepājas pilsētas 
un Dienvidkurzemes novada (kas 
aptver Aizputes, Durbes, Grobiņas, 
Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas 
un Vaiņodes novadus) attīstības 
programmas un ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādē, izsakot savu viedokli 
par pašvaldības attīstības iespējām, 
problēmām un to iespējamajiem 
risinājumiem.

Aizpildot anketu, apvelciet atbilžu 
variantam atbilstošo ciparu vai ierakstiet 
atbildes, kur tas nepieciešams. Aptauja 
ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks 
publicēti tikai apkopotā veidā. 

D1. Dzimums: 

1 Vīrietis
2 Sieviete

D2. Vecums (pilni gadi): _________________

D3. Jūsu pamata dzīvesvieta atrodas:  
(iespējama tikai 1 atbilde)

1 Liepājas pilsēta
2 Aizputes novadā
3 Durbes novadā
4 Grobiņas novadā
5 Nīcas novadā
6 Pāvilostas novadā
7 Priekules novadā
8 Rucavas novadā
9 Vaiņodes novadā
10 Citviet (norādiet):

D4. Jūsu pamata nodarbošanās:  
(iespējama tikai 1 atbilde)

1 Students/skolēns
2 Uzņēmējs
3 Privāta uzņēmuma darbinieks
4 Valsts, pašvaldības iestādes darbinieks
5 Pašnodarbināta persona
6 Pašlaik esmu bez darba
7 Esmu pensijā
8 Cita (norādiet):

D5. Jūsu darba/mācību vieta atrodas:  
(iespējama tikai 1 atbilde)

1 Liepājas pilsētā 
2 Jaunizveidojamā Dienvidkurzemes 

novadā (*aptver Aizputes, Durbes, 
Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, 
Rucavas, Vaiņodes novadus)

3 Citā vietā Kurzemes reģionā
4 Rīgā
5 Citviet (norādiet):

1. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar tālāk minēto jomu sakārtotību Jūsu pašvaldībā! 
(katrā rindā iespējama tikai 1 atbilde). Sniedzot vērtējumu, lūdzam domāt par ierasto situāciju, kas bija /  
būtu bez COVID-19 ierobežojumu ieviešanas.
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1. Apkārtējās vides labiekārtojums un sakoptība 1 2 3 4 9

2. Atpūtas un tūrisma infrastruktūra 1 2 3 4 9

3. Rūpes par vides kvalitāti, piesārņojuma 
mazināšana 1 2 3 4 9

4. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi 1 2 3 4 9

5. Siltumapgādes pakalpojumi 1 2 3 4 9

6. Atkritumu savākšana/ izvešana/ šķirošana 1 2 3 4 9

7. Mājokļu kvalitāte un pieejamība 1 2 3 4 9

8. Mājokļu apsaimniekošanas pakalpojumi 1 2 3 4 9

9. Ģimenes ārstu pakalpojumi 1 2 3 4 9

10. Speciālistu konsultācijas un pakalpojumi 
slimnīcās, poliklīnikās, veselības centros 1 2 3 4 9

11. Nodarbinātības iespējas un darbavietas 1 2 3 4 9

12. Atbalsts uzņēmējdarbībai un tās uzsākšanai 1 2 3 4 9

13. Autoceļu un ielu stāvoklis 1 2 3 4 9

14. Veloceliņu infrastruktūra 1 2 3 4 9

15. Gājējiem domātu ielu infrastruktūra (ietves, 
celiņi, gājēju pārejas un apgaismojums u. tml.) 1 2 3 4 9

16. Sabiedriskā transporta pakalpojumi Liepājā 1 2 3 4 9

17. Sabiedriskā transporta pakalpojumi novados 1 2 3 4 9

18. Starppilsētu un starptautiskie pārvadājumi 
(osta, autobusi, lidosta, dzelzceļš) 1 2 3 4 9

19. Pirmsskolas izglītības pakalpojumi 1 2 3 4 9

20. Vispārējās izglītības pakalpojumi 1 2 3 4 9

21. Profesionālās izglītības pakalpojumi 1 2 3 4 9

22. Augstākās izglītības pakalpojumi 1 2 3 4 9

23. Interešu jeb ārpusskolas izglītības 
pakalpojumi bērniem, jauniešiem 1 2 3 4 9

24. Mūžizglītības jeb pieaugušo izglītības 
pakalpojumi 1 2 3 4 9

25. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 1 2 3 4 9

26. Mākslas un kultūras pasākumu daudzveidība 1 2 3 4 9

27. Izklaides un atpūtas iespējas 1 2 3 4 9

28. Bibliotēku pakalpojumi 1 2 3 4 9

29. Kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma 
saglabāšana un attīstīšana 1 2 3 4 9

30. Pašvaldības pārvaldība un e-pakalpojumi 1 2 3 4 9

31. Sociālais atbalsts un sociālie pakalpojumi 1 2 3 4 9

32. Telekomunikāciju pakalpojumi (mobilie sakari, 
internets) 1 2 3 4 9

33. Publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju 
labsajūtas un veselības veicināšanai 1 2 3 4 9

34. Profesionālā un amatieru sporta 
infrastruktūra un pakalpojumi 1 2 3 4 9

35. Brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem 1 2 3 4 9

36. Jauniešu nodarbinātības iespējas 1 2 3 4 9

Cienījamais Dienvidkurzemes novada / Liepājas pilsētas iedzīvotāj!



2. Kādi, Jūsuprāt, ir 5 steidzamākie darbi, kas 
pašvaldībai būtu jārisina? 
(norādiet ne vairāk par 5 atbildēm)

1 Jaunu uzņēmējdarbības teritoriju attīstība
2 Atbalsts uzņēmējdarbībai (mazie un vidējie 

uzņēmēji, pašnodarbinātie, lauksaimnieki u.c.)
3 Ostu, kuģošanas, jahtu piestātņu 

infrastruktūras attīstība
4 Dzīvojamā fonda (mājokļu) attīstība
5 Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošana
6 Atpūtas vietu dabā un bērnu rotaļu laukumu 

ierīkošana, infrastruktūras uzlabošana
7 Autoceļu, ielu, velo un gājēju celiņu 

infrastruktūras uzlabošana
8 Peldvietu un ūdensmalu infrastruktūras 

attīstība
9 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

veicināšana
10 Bērnudārzu pieejamības veicināšana
11 Bērnu un jauniešu interešu izglītības 

piedāvājuma attīstīšana
12 Sociālā atbalsta un sociālo pakalpojumu 

piedāvājuma attīstīšana
13 Kultūras pasākumu daudzveidības un 

pieejamības veicināšana
14 Sporta pakalpojumu un infrastruktūras 

attīstība
15 Sabiedriskā transporta pieejamības 

veicināšana
16 Sadzīves atkritumu šķirošanas veicināšana
17 Citi darbi (norādiet kādi):

3. Vai Jūs atbalstāt 8 novadu (Aizputes, Durbes, 
Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, 
Vaiņodes novada) apvienošanu vienā – 
Dienvidkurzemes novadā? 
(iespējama tikai 1 atbilde)

1 Jā
2 Nē
3 Grūti pateikt / nav viedokļa

3a. Lūdzu, pamatojiet savu viedokli, kāpēc atbalstāt / 
neatbalstāt novadu apvienošanu! 

4. Lūdzu, norādiet, kurās no tālāk nosauktajām 
jomām apvienotajiem novadiem būtu lietderīgi 
stiprināt sadarbību – savā starpā vai ar Liepājas 
pilsētu! (norādiet ne vairāk kā 3 atbilžu variantus)

1 Apkārtējā vide
2 Komunālā saimniecība
3 Veselības aprūpe
4 Ekonomika
5 Mobilitāte
6 Izglītība
7 Drošība
8 Kultūra
9 Pārvaldība
10 Sociālā aizsardzība
11 IT un digitalizācija
12 Sports
13 Jaunatnes politika
14 Cita (norādiet):

4a. Ņemot vērā iepriekšējā jautājumā atzīmētās 
atbildes, lūdzu, mazliet detalizētāk paskaidrojiet, 
kāda veida sadarbību Jūs vēlētos redzēt stiprinām 
konkrētajās jomās starp apvienotajiem novadiem vai 
ar Liepājas pilsētu!

5. Vai Jums ir kādi ieteikumi Liepājas pilsētas 
pašvaldībai vai Dienvidkurzemes novada pašvaldībai 
darbības uzlabošanai pēc pašvaldību vēlēšanām? 
(iespējamas vairākas atbildes)

1 Jā, ir – Liepājas pilsētas pašvaldībai
2 Jā, ir – Dienvidkurzemes novada pašvaldībai
3 Nav ieteikumu nevienai no pašvaldībām

5a. Lūdzu, paskaidrojiet, kādi ir Jūsu ieteikumi, ja 
iepriekšējā jautājumā pie kādas no atbildēm  
norādījāt “jā”!

6. Vai Jūs būtu gatavs piedalīties citās aptaujās vai 
pašvaldības organizētos ar attīstības plānošanu 
saistītos pasākumos? Ja jā, lūdzu, atstājiet savu 
e-pasta adresi. 
Informējam, ka Jūsu e-pasta adrese tiks uzkrāta tikai 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādes periodā, pēc 
tam tā tiks dzēsta. Jūsu personas dati netiks publiskoti vai 
kā citādi izplatīti.

E-pasts: ________________________________________

Paldies jums par izrādīto interesi un atvēlēto laiku 
aptaujas anketas aizpildīšanai! Aptaujas rezultātu 
apkopojums būs pieejams pašvaldību mājaslapās. 

Lūdzam līdz 10. maijam anketu nodot novadu domēs un 
pagastu pārvaldēs, ievietojot tur esošajās pastkastītēs.

Esi aktīvs un iesaisties Liepājas un 
Dienvidkurzemes novada plānošanā!

Izsaki savus priekšlikumus attīstības 
programmas un ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādei!

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.


