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JŪNIJSNovada Vēstis

Vēl īsti nav rimušas pēcvēlēšanu kaislības, kad pie 
durvīm jau klauvē Līgo vakars un Jāņu diena, īstais brī-
nums, kas apliecina latviešu tautas tradīciju noturīgumu 
un nenoliedzami stiprina “nacionālās eksistences” pa-
matus. Lietderīgi ir apskatīt dažus skaitļus, kas ir diez-
gan pārsteidzoši un runā ļoti skaidru valodu: proti, Dai-
nu skapī pārstāvēto gadskārtu dziesmu skaits:

Meteņi – 99,
Jurģi – 123,
Jāņi – 4556,
Miķeļi – 21,
Mārtiņi un Katriņa – 12,
Ziemassvētki – 1614.
Tātad – katram latvietim pa tautas dziesmai un vēl 

ko bērniem un mazbērniem iemācīt!
Lai arī meteorologu prognozes sola retu, retu lietus 

mākonīti, tādēļ jau vasaras gaišākie un košākie, smaržī-
gākie pilnbrieda svētki netop mazāk nozīmīgi un mazāk 
svinami. Lai arī Līgo un Jāņu svinēšana ir ierasta un paš-
saprotama lieta, jau otro gadu šos svētkus svinam ne-
ierastāk nekā parasti. Bet arī visa ļaunuma atvairīšanai 
mūsu senči ir lietojuši “pārbaudītas metodes”, kādēļ lai 
arī mēs nepamēģinātu stāties pretī dižlikstai, kura traucē 
mūsu ikdienas dzīvi? Lūk, ko Kārlis Straubergs raksta 
“Latviešu tautas paražās” (Rīga, 1994):

“Pīlādzis kā līdzeklis pret dažādām likstām, nelabiem 
gariem, velniem un raganām ir ļoti pazīstams jau izsenis. 
Ar to Jāņu vakarā apsprauž kūts durvis, lai ļaunais gars 
neiet iekšā. Pīlādzis jāvelk aiz galotnes no meža, ar to jā-
izslauka kūts griesti un kakti, tad lopi visu gadu būs vese-
li; kūtī noliek pīlādža zarus vai meijas, sevišķi, lai lopus 
nemocītu lietuvēns, aizsprauž arī aiz kūts griestiem, aiz 
spāres pret kūts durvīm (lai raganas atduŗas). Kad govis 
pārdzen, aiz vārtiem un kūts durvīm ieduŗ pīlādža zarus 
zemē, lai raganas lopus nenobuŗ. Pīlādzi velk mājās aiz 
galotnes pa sētu, tad neienāk raganas un zagļi; ar to ap-
sprauž istabas, lai velns neapstāj, tāpat apsprauž vārtus un 
gultas galus. Klētī, kur guļ, pakaŗ pīlādža zaru ar lapām 

uz leju, lai raganai sāp acis, kad tā skatās caur durvju 
atslēgu un pavedina puišus un meitas. Pīlādža zarus, 
tāpat dadžus sprauž ap visiem laukiem, lai kupla labība. 
Ar pīlādža rungu var sist velnus, raganas, spīganas u.c.; 
tā jāgriež Jāņu naktī, tāpat arī pīlādža zari, jo virsotnes 
tiem Jāņu rītā pirms saules lēkta nolauž, apgraiza, apze-
lē, nokož velns, nelabais vai raganas jādelējot, lai viņas 
ar tām nevarētu pērt. Pīlādža zariem jāstāv istabā, kamēr 
lapas nokaltušas, tad tie jānobrauka, turot aiz galotnes un 
braukot uz resgali, jāsalauž 9 gabalos; tos izmētā krus-
tām šķērsām pa istabu un pēc laika iebāž gultas maisos. 
Tad ļaunums nenāk istabā. Ar apses mietu jāatspiež kūts 
durvis un jāuzliek akmens uz loga, tad raganas nekā ne-
var darīt. Retumis pieminēts arī kadiķis pie kūts durvīm 
pret raganām, domājams, aso adatu dēļ, tāpat arī ērkšķis. 
Pret raganām pie kūts durvīm, vārtiem, kūtī liek arī asos 
dadžus, nātres, gušņas, lai ragana netiek iekšā, noduŗas, 
saduŗas, atduŗas, izbada acis, sadedzina seju, sapinas un 
lopus nenobuŗ; liek arī izkapti, lai tā pārgriež kājas; silē 
duŗ adatas; pieminēti arī citi asi augi, kā ābeles zari, cūk-
ābele, vilkābele. Arī jumtu sarga, apsprauž adatām, sviež 
dadžus uz kūts jumta, lai raganas skrejot noduŗas: nātres 
kaisa sētsvidū, lai raganas nestaigā, liek pie pagraba dur-
vīm un uz piena spainīšiem, lai raganas netiek pie piena. 
Palīdz arī apgāztas ecēšas un lietuvēna krusts.”

Zāļu pazinēji iesaka šai laikā vākt zāļu tējas, cik 
vien spēka, jo augu dziednieciskās spējas būšot īpaši 
spēcīgas, savukārt citi iesaka ravēt, ravēt un ravēt, lai 
caur pirkstiem sajustu un sevī ievilktu zemes spēku. Ti-
cēt? Bet varbūt pamēģināt… 

Lai visu uzplaukušo puķu melodijas
Ar dzimtās puses vasarlaika gaismu
Jums uzdāvā to brīnumaino ziedu,
Ko tikai reizi gadā atrast var.
Skanīgas līgodziesmas, gaišus ugunskurus un skais-

tu saullēktu Jāņu rītā!
Ar cieņu 

Daiga no kultūras nama 

Dienvidkurzemes novada 
vēlēšanu komisijas
PAZIŅOJUMS 
par vēlēšanu rezultātiem 
2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās

Nr.
p.k.

Saraksts Derīgās 
zīmes

Procenti Deputātu 
vietas

1. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI 205 2,12% 0
2. Politiskā partija “KPV LV” 63 0,65% 0
3. “Kustība Par!” 204 2,11% 0
4. Jaunā konservatīvā partija 182 1,88% 0
5. “Jaunā VIENOTĪBA” 736 7,61% 2
6. Politiskā partija 

“Latvijas Reģionu apvienība”
1466 15,16% 3

7. Nacionālā apvienība 
“Visu Latvijai!-Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”

2489 25,73% 5

8. Zaļo un zemnieku savienība 4241 43,84% 9

IEVĒLĒTIE DEPUTĀTI ALFABĒTA SECĪBĀ
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds Saraksta nosaukums

1. Patrīcija 
Andersone

Zaļo un zemnieku savienība

2. Sandris Bēča Politiskā partija “Latvijas Reģionu 
apvienība”

3. Aivars Galeckis Zaļo un zemnieku savienība
4. Juris Grasmanis Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!-

Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
5. Mārtiņš 

Grundmanis
“Jaunā VIENOTĪBA”

6. Andris Jankovskis Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!-
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

7. Raivis Kalējs Politiskā partija “Latvijas Reģionu 
apvienība”

8. Gatis Kalniņš Zaļo un zemnieku savienība
9. Dzintars Kudums Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!-

Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
10. Aivars Priedols Zaļo un zemnieku savienība
11. Edgars Putra Zaļo un zemnieku savienība
12. Andrejs Radzevičs Politiskā partija “Latvijas Reģionu 

apvienība”
13. Inga Ratniece Zaļo un zemnieku savienība
14. Raimonds Reinis Zaļo un zemnieku savienība
15. Gundars Sisenis Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!-

Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
16. Linards Tiļugs Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!-

Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
17. Laila Urbāne Zaļo un zemnieku savienība
18. Jānis Veits “Jaunā VIENOTĪBA”
19. Jānis Vitrups Zaļo un zemnieku savienība

TĀLRUŅI SAZIŅAI 
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja Dace ZUKULE, tālr. 29226758, 
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas sekretāre 
Sanita FRĪDMANE, tālr. 29160023,
e-pasts velesanukomisija@dkn.lv. 

Gaidot Līgo vakaru un Jāņu dienu…

Vaiņodes novada pašvaldība

Lai skanīgas dziesmas, 
 lustīga līgošana 

un skaisti sagaidīts saullēkts!

Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma 
Lai katrs paņem sev līdz.
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DOMES ZIŅAS
2021. gada 25. maijā 
domes sēdē
(protokols Nr.11) 
NOLĒMA 

1.  Atdalīt no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 6492 001 0007, 28,1 ha platībā, 
zemes gabala daļu 17,5 ha platībā un pie-
šķirt nosaukumu “….” un noteikt zemes lieto-
šanas mērķi: mežsaimniecībā izmantojama 
zeme, NĪLM:0201. Atlikušajam zemes gaba-
lam 10,6 ha platībā saglabāt nosaukumu un 
saglabāt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība, NĪLM:0101.

Apstiprināt SIA “Metrum”, reģ Nr. 
40003388748, iesniegto zemes ierīcības pro-
jektu nekustamam īpašumam.

2. Slēgt zemes nomas līgumu divām per-
sonām.

3. Ar 2021. gada 31. maiju izbeigt 2017. 
gada 29. decembra noslēgto dzīvojamo 
telpu īres līgumu Nr. 2.8.4-2017.

4. Apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai adresē: Embūte 3, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., apsaimniekošanas maksu 
0,07 eiro (nulle eiro un 07 centi) par 1 m2. Lē-
mums stājas spēkā no 2021. gada 1. jūnija. 

5. Piešķirt divām personām īres tiesības 
uz dzīvokli. 

 6. Piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā ne-
nomaksātos nodokļus un nokavējuma nau-
das piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo īpašumu no SIA “VELDA vējš 5”, 
reģ. Nr. 52103066621, kopējā parāda sum-
ma ir 1172,95 EUR (parāda pamatsumma 
337,55 EUR un nokavējuma nauda 213,55 
EUR).

7. Piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā ne-
nomaksātos nodokļus un nokavējuma nau-
das piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un ne-
kustamo īpašumu no SIA “VELDA vējš 8”, reģ. 
Nr. 42103071654,  kopējā parāda summa ir 
164,60 EUR (parāda pamatsumma 134,64 
EUR un nokavējuma nauda 29,96 EUR). 

8. Izsludināt izsoli NĪ “Dīķu iela 1”, kas atro-
das Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dīķu iela 1”, 
kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņo-
des nov., kadastra numurs 6492 006 0167, at-
savināšanas izsoles noteikumu projektu.

Noteikt izsoles datumu 2021. gada 6. jūli-
jā, plkst. 10.00.

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejo-
šu soli.

Izsoles sākumcena: 1669,40 EUR.
Izsoles solis: 16,00 EUR (sešpadsmit eiro un 

00 centi).
Noteikt dalības maksu: 20,00 EUR (divdes-

mit eiro un 00 centi).
Noteikt nodrošinājuma naudu 10% ap-

mērā no sākumcenas, t.i., 166,94 EUR.
9. Izsludināt izsoli NĪ “Pie Pumpuriem 1” ar 

pretendentu atlasi, no nosacītās cenas.
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Pie 

Pumpuriem 1”, kas atrodas Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., kadastra numurs 6492 006 
1158, izsoles noteikumu projektu. Noteikt iz-
soles datumu 2021. gada 6. jūlijs, plkst. 10.15. 

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejo-
šu soli.

Izsoles sākumcena: 1603,40 EUR (viens 
tūkstotis seši simti trīs eiro 40 centi).

Izsoles solis: 16,00 EUR (sešpadsmit eiro un 
00 centi).

Noteikt dalības maksu: 20,00 EUR (divdes-
mit eiro un 00 centi).

Noteikt nodrošinājuma naudu 10% ap-
mērā no sākumcenas, t.i., 160,34 EUR (viens 
simts sešdesmit eiro un 34 centi).

10. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīša-
nai nav nepieciešams nekustamais īpašums 
“Kalpiņi”, ar kad. Nr. 6454 004 0258, zemes-
gabals ar kad. apz. 6454 004 0257, 0,2105 ha 
platībā, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.

Izsludināt izsoli NĪ “Kalpiņi”, Vībiņi, Embū-
tes pag., Vaiņodes nov., no nosacītās cenas.

Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles 
noteikumu projektu. 

Noteikt izsoles datumu 2021. gada 6. jūli-
jā, plkst. 10.30. 

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejo-
šu soli.

Izsoles sākumcena: 1394,40 EUR. 
Izsoles solis: 14,00 EUR (četrpadsmit eiro 

un 00 centi).
Noteikt dalības maksu: 20,00 EUR (divdes-

mit eiro un 00 centi).
Noteikt nodrošinājuma naudu 10% ap-

mērā no sākumcenas, t.i., 139,44 EUR.
11. Izsludināt izsoli NĪ “Kroņu ferma”, Em-

būtes pag., Vaiņodes nov., no nosacītās ce-
nas.

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kroņu 
ferma”, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes 
nov., kadastra numurs 6454 002 0115, izsoles 
noteikumu projektu. 

Noteikt izsoles datumu 2021. gada 6. jūli-
jā, plkst. 10.45.

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejo-
šu soli.

Izsoles sākumcena: 14 934,90 EUR (četr-
padsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri 
eiro 90 centi).

Izsoles solis: 150,00 EUR (viens simts piec-
desmit eiro un 00 centi).

Noteikt dalības maksu: 50,00 EUR (piec-
desmit eiro un 00 centi).

Noteikt nodrošinājuma naudu 10% ap-
mērā no sākumcenas, t.i., 1493,49 EUR.

12. Atsavināt dzīvokļa īpašumu ar kadas-
tra Nr. 6492 900 0248, kurš atrodas Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., un pie dzīvok-
ļa īpašuma piederošā 902/20489 domājamā 
daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 
zemes par 4699,10 EUR.

Samaksu veikt vienā maksājumā, pār-
skaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu 
vai pašvaldības kasē ar bankas karti: Raiņa 
ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vai-
ņodes novadā, līdz 30.06.2021.

13. Atsavināt dzīvokļa īpašumu ar kadas-
tra Nr. 6492 900 0210, kurš atrodas Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., un pie dzī-
vokļa īpašuma piederošā 6330/12710 domā-
jamā daļa no dzīvojamās mājas ar kad. apz. 
6492 006 0608 001 un zemes ar kad. apz. 6492 
006 0608 par 2402,10 EUR (divi tūkstoši četri 
simti divi eiro un 10 centi). 

Samaksu veikt vienā maksājumā, pār-
skaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu 
vai pašvaldības kasē ar bankas karti: Raiņa 
ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vai-
ņodes novadā, līdz 30.06.2021.

14. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai 
nav nepieciešams nekustamais īpašums ar 
kad. apz. 6492 006 0522 001 016 ar kopējo 
platību 57,00 kv.m.

Uzsākt nekustamā īpašuma atsavināša-
nas procedūru.

15. Uzsākt nekustamā īpašuma atsavinā-
šanas procedūru.

Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma speciālistam ierakstīt 
zemesgrāmatā zemesgabalu ar kad. apz. 
6492 006 0399, 0,1200 ha platībā, uz Vaiņo-
des novada pašvaldības vārda.

16. Apstiprināt Vaiņodes novada paš-
valdībai piederošā zemesgabala “Līdzību 
Grantsbedres” 3,9 ha platībā nomas tiesību 
izsoles protokolu. 

Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas 
tiesību izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1, 
par zemesgabalu “Līdzību Grantsbedres”, 
kadastra apzīmējums  6454 004 0173, 3,9 ha 
platībā, nomas tiesībai līdz 30.04.2026. par 
nosolīto cenu 20,50 EUR (divdesmit eiro 50 
centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

17. Apstiprināt Vaiņodes novada pašval-
dībai piederošā zemesgabala “KRUSTKALNA 
GRANTSBEDRES” 4,1 ha platībā nomas tiesī-
bu izsoles protokolu. Slēgt zemes nomas līgu-
mu ar nomas tiesību izsoles uzvarētāju dalīb-
nieku Nr.1, par zemesgabalu “KRUSTKALNA 
GRANTSBEDRES”, kadastra apzīmējums  6454 
003 0090, 4,1 ha platībā, nomas tiesībai līdz 
30.04.2026. par nosolīto cenu 18,81 EUR (as-
toņpadsmit eiro 81 cents) par 1 ha gadā, 
summai pievienojams pievienotās vērtības 
nodoklis (PVN).

18. Apstiprināt Vaiņodes novada paš-
valdībai piederošā zemesgabala “Sprīdīši”, 

kadastra apzīmējums  6454 005 0018, nomas 
tiesību izsoles protokolu. 

Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas tie-
sību izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1, par ze-
mesgabalu  “Sprīdīši”, kadastra apzīmējums  
6454 005 0018, 3,4 ha platībā, nomas tiesībai 
līdz 30.04.2026. par nosolīto cenu 80,19 EUR 
(astoņdesmit eiro 19 centi) par 1 ha gadā, 
summai pievienojams pievienotās vērtības 
nodoklis (PVN).

19. Apstiprināt Vaiņodes novada pašval-
dībai piederošā zemesgabala “Lauku ga-
nības” 2,42 ha platībā nomas tiesību izsoles 
protokolu. 

Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas tie-
sību izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1, par 
zemesgabalu “Lauku ganības”, kadastra 
apzīmējums  6454 004 0193, 2,42 ha platībā, 
nomas tiesībai līdz 30.04.2026 par nosolīto 
cenu 98,87 EUR (deviņdesmit astoņi eiro 87 
centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

20. Apstiprināt Vaiņodes novada pašval-
dībai piederošā zemesgabala “Lauku ganī-
bas” 10,07 ha platībā nomas tiesību izsoles 
protokolu. 

Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas 
tiesību izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.2 par 
zemesgabalu “Lauku ganības”, kadastra 
apzīmējums  6454 004 0193, 10,07 ha platībā, 
nomas tiesībai līdz 30.04.2026. par nosolīto 
EUR 268,87 cenu (divi simti sešdesmit astoņi 
eiro 87 centi) par 1 ha gadā, summai pievie-
nojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

21. Apstiprināt Vaiņodes novada paš-
valdībai piederošā zemesgabala “Personī-
gā palīgsaimniecība Jaunmājas”, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., 9,0 ha platībā, nomas 
tiesību izsoles protokolu. 

Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas tiesību 
izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.2 par zemes-
gabalu “Personīgā palīgsaimniecība Jaun-
mājas”, kadastra apzīmējums  6492 008 0116, 
9,0 ha platībā, nomas tiesībai līdz 30.04.2026. 
par nosolīto cenu 85,53 EUR (astoņdesmit 
pieci eiro 53 centi) par 1 ha gadā, summai 
pievienojams pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN).

 22.  Apstiprināt par atsavināšanas izsoles 
uzvarētāju dalībnieku Nr.1 par nekustamā 
īpašuma “Kazbara dīķis”, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., kadastra Nr.  6492 004 0156, 
par nosolīto cenu 12 912,00 EUR (divpadsmit 
tūkstoši deviņi simti divpadsmit eiro 00 centi).

Slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgu-
mu ar atsavināšanas izsoles uzvarētāju dalīb-
nieku Nr.1 par nekustamo īpašumu “Kazbara 
dīķis”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ka-
dastra Nr.  6492 004 0156, par nosolīto cenu 
12 912,00 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti 
divpadsmit eiro 00 centi).

Samaksu veikt ar atlikto maksājumu pie-
cu gadu laikā, pārskaitot naudu uz pašval-
dības bankas kontu vai pašvaldības kasē ar 
norēķinu karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vai-
ņodes pagastā, Vaiņodes novadā, maksājot 
6% gadā no nenomaksātās summas.

23. Apstiprināt par atsavināšanas izsoles 
uzvarētāju  dalībnieku Nr.1 par nekustamā 
īpašuma Tirgoņu iela 29A-3, kad. Nr. 6492 900 
0245, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., par nosolīto cenu 5031,10 EUR (pieci 
tūkstoši trīsdesmit viens eiro un 10 centi).

Slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgu-
mu ar atsavināšanas izsoles uzvarētāju dalīb-
nieku Nr.1 par nekustamā īpašuma Tirgoņu 
iela 29A-3, kad. Nr. 6492 900 0245, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., par nosolīto 
cenu 5031,10 EUR (pieci tūkstoši trīsdesmit 
viens eiro un 10 centi).

24. Apstiprināt par atsavināšanas izsoles 
uzvarētāju dalībnieku Nr.1  par nekustamā 
īpašuma “Starpgabals pie Teātra ielas”, Vai-
ņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ka-
dastra Nr.  6492 006 0699, par nosolīto cenu 
1124,40 EUR (viens tūkstotis viens simts divdes-
mit četri eiro 40 centi). 

Slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgu-
mu ar atsavināšanas izsoles uzvarētāju da-
lībnieku Nr.1  par nekustamo īpašumu “Starp-
gabals pie Teātra ielas”, Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., kadastra Nr.  6492 006 
0699, par nosolīto cenu 1124,40 EUR (viens 
tūkstotis viens simts divdesmit četri eiro 40 

centi).
25. Ar 2021. gada 15. jūniju izbeigt 

01.02.2012. līgumu par nedzīvojamo telpu 
nomu Nr. 5.

26.  Iesniegt tiesā prasību pret personu 
par 176,50 EUR (viens simts septiņdesmit seši 
eiro un 50 centi) parāda piedziņu.

27. Iesniegt tiesā prasību par parāda pie-
dziņu no personas par 42,00 EUR.

28. Iesniegt tiesā prasību par parāda pie-
dziņu no personas par 49,00 EUR.

29. Iesniegt tiesā prasību pret personu 
par 189,77 EUR parāda piedziņu.

30. Atzīt SIA “Suvenīru darbnīca”, reģis-
trācijas Nr. 44103067089, parādu 3722,09 EUR 
(trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit divi eiro un 
9 centi) par bezcerīgu un izslēgt to no grā-
matvedības uzskaites.

31. Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada 
pašvaldības 26.01.2021. saistošajos noteiku-
mos Nr.1 “Vaiņodes novada pašvaldības 
budžeta plāns 2021. gadam” 

Izdot Vaiņodes novada pašvaldības sais-
tošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi 2021. gada 
26. janvāra Vaiņodes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.1 “Vaiņodes no-
vada pašvaldības budžeta plāns 2021. ga-
dam”.  

32. Atbalstīt projekta “Darīsim paši 2021” 
pieteikumus:

“Nožogojuma uzstādīšana atpūtas vietā 
“Volzbahs” – 700,00 EUR,

“Latvija zied” – 700,00 EUR,
“Par interesantām, aizraujošām nodar-

bēm bērniem” – 700,00 EUR,
“Pižuka salas labiekārtošana – makšķe-

rēšanas un brīvā laika atpūtai” – 700,00 EUR,
“SAC “Vaiņode” teritorijas labiekārtoša-

na” – 700,00 EUR.
33. Apstiprināt ar 01.06.2021. izmaiņas 

Vaiņodes novada pašvaldības amata sa-
rakstā un darba algās, nosakot sociālā at-
balsta centra “Vaiņode” pavāra darba algu 
623,50 EUR par 1 slodzi, sākot no 2021. gada 
1. jūnija.

34.  Apstiprināt ieceri un piešķirt fi nansē-
jumu 2000,00 EUR handbola piecdesmit ga-
diem veltītas atmiņu grāmatas izdošanai un 
fotoizstādes veidošanai.

35. Apstiprināt sociālā atbalsta centra 
“Vaiņode” darba kārtības noteikumus.

36. Atļaut personai deklarēt dzīvesvietu.
37. Anulēt personai deklarēto dzīvesvie-

tu.
38. Piešķirt Vaiņodes novada domes 

priekšsēdētājam VISVALDIM JANSONAM, 
p.k.…, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, 
vienu kalendāro nedēļu, neieskaitot svētku 
dienas, no 2021. gada 27. maija līdz 2021. 
gada 2. jūnijam (ieskaitot). Domes priekšsē-
dētāja Visvalža Jansona atvaļinājuma laikā 
domes priekšsēdētāja pienākumus veikt Vai-
ņodes novada domes priekšsēdētāja viet-
niekam.

39. Noteikt domājamās daļas dzīvokļiem 
12 dzīvokļu dzīvojamā ēkā ar nosaukumu 
“Raiņa iela 60A”, ar kad. apz. 6492 006 0577 
001, šķūnis ar kad. apz. 6492 006 0577 002, 
šķūnis ar kad. apz. 6492 006 0577 003, pag-
rabs ar kad. apz. 6492 006 0577 004 un pie-
krītošajai zemes gabalam ar kad. apz. 6492 
006 0577.

40. Atzīt 10.05.2021. nekustamā īpašumā 
“Starpgabals pie Teātra ielas 27”  atsavinā-
šanas izsoli par nenotikušu. Izsludināt atkārto-
tu izsoli NĪ “Starpgabals pie Teātra ielas 27”, 
samazinot izsoles sākuma cenu par 20% no 
nosacītās cenas. 

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Starp-
gabals pie Teātra ielas 27”, kas atrodas Vai-
ņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadas-
tra numurs 6492 006 0037, izsoles noteikumu 
projektu.

Noteikt izsoles datumu 2021. gada 6. jūlijs, 
plkst. 11.00.

Izsoles sākumcena: 762,72 EUR (septiņi 
simti sešdesmit divi eiro 72 centi).

Izsoles solis: 8,00 EUR (astoņi eiro un 00 
centi).

Noteikt dalības maksu: 20,00 EUR (divdes-
mit eiro un 00 centi).

Noteikt nodrošinājuma naudu 10% ap-
mērā no sākumcenas, t.i., 76,27 EUR (septiņ-
desmit seši eiro un 27 centi).
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SPORTA AKTUALITĀTES

SKOLA PIEDĀVĀ UN NODROŠINA

Noslēgusies pirmā 
Vaiņodes novada 
sporta viktorīna

Ir noslēgusies Vaiņodes novada 
sporta viktorīna ar 79 dalībniekiem. 
No tiem 32 bija daiļā dzimuma pār-
stāves un 47 vīrieši. Par uzvarētāju 
kļuva Arturs Auders ar 68 punktiem, 
otrajā vietā ar 64 punktiem atstājot 
Normundu Pāvilu, bet trešajā vietā 
ierindojās kalētniece Arta Grudule 
ar 63 punktiem. 60 punktus ieguva 
un 4. vietu ieņēma Jānis Birznieks. 
Labāko sešiniekā vēl iekļuva Dainis 
Svistuhins ar 59 punktiem un Artūrs 
Bauze ar 56 punktiem.

Vaiņodes novada 
virtuālais skrējiens

Vaiņodes novada virtuālajā 
skrējienā aizvadīti 6 posmi. No 44 
dalībniekiem 20 ir skrējēji un 24 
soļotāji/nūjotāji. Šie 44 dalībnieki 
spējuši veikt 4971,43 km. Skrējēji 
spējuši noskriet 2169,6 km, savu-
kārt 24 soļotāji/nūjotāji nostaigājuši 
2801,83 km.

Skrējēju kategorijā vīriešu grupā 
ar noskrietiem 368,19 km ir Tomass 
Rieksts, otrajā vietā ar 148,01 km vi-
ņam seko Valts Lapiņš, bet aiz Valta 
trešajā vietā atrodas Kaspars Dzin-
tars ar 115 km. Savukārt sieviešu 
grupā labākais rezultāts pēc sešiem 
aizvadītiem posmiem ir Sandrai 
Žilinskai – 306,45 km, otro vietu ie-
ņem vēl viena Sandra, Sandra Mic-
kus, ar 237,68 km, bet trešo vietu ar 
143,45 km ieņem Ita Kabiņecka. 

Soļotāju/nūjotāju kategorijā 
vīriešu grupā ar lielu dalībnieku 
atsaucību nevar lepoties, vien trīs 
dalībnieki, bet pozitīvi ir tas, ka 
ir! Trijatā spējuši veikt 118,22 km. 
Līderis šeit ir Mārtiņš Fricsons ar 

68,93 km, aiz viņa otrajā vietā at-
rodas Kristers Zemgalis ar 36,96 
km. Trešajā vietā pēc 6 posmiem at-
rodas Arturs Auders ar 12,33 km. 
Bet sieviešu grupā dalībnieku skaits 
ir krietni kuplāks – 17 dalībnieces. 
Šeit visvairāk km nosoļojušas mā-
sas Taujēnas – Guna un Santa. 
Katra ir spējusi nosoļot 591,08 km. 
Otro vietu ieņem Evija Pragulbic-
ka ar 296,65 km. Nedaudz atpalie-
kot no otrās vietas, trešajā vietā at-
rodas Aiga Strēle – 273,24 km.

Jūnijā atlicis vēl noslēdzošais 
posms – 7. ESI AKTĪVS UN PIE-
DALIES!

Vaiņodes novada 
virtuālais 
riteņu brauciens 

Tāpat kā notiek Vaiņodes nova-
da virtuālais skrējiens, tā arī notiek 
Vaiņodes novada virtuālais riteņu 
brauciens, kurā bija 18 dalībnieki, 
kas nobraukuši 4212,45 km. 

Vīriešu grupā piecu posmu lai-
kā piedalījušies 7 dalībnieki, kuri 
spējuši veikt 2984,44 km. Starp 
vīriešiem līderis ir Dāvis Ziemelis 
ar 1365,44 km, otrajā vietā atstājot 
Daini Svistuhinu ar 837,83 km, bet 
trešo vietu ieņem Valts Lapiņš ar 
298,68 km. 

Sieviešu grupā – 11 dalībnieces, 
kuras kopā nobraukušas 1228,01 
km. Priekšā visām dalībniecēm at-
rodas Evija Pragulbicka ar 595,73 
km, aiz viņas otrajā vietā atrodas 
Gunita Zemgale ar 342,6 km, bet 
trešo vietu ieņem Ita Kabiņecka ar 
163,25 km. 

Dalībniekiem ir iespēja jūnijā 
piedalīties divos posmos. ESI AK-
TĪVS UN DODIES IZBRAUCIE-
NĀ!  

Ainārs Pāvils

l iespēju katram veidot harmo-
nisku un vispusīgu savu personību, 
veidot pamatu savai karjerai kā 
dzīvei modernos un labiekārtotos 
kabinetos, 
l nodarbības (1x mēnesī) RSU Lie-
pājas fi liālē programmā “Mana iz-
vēle – medicīna”, 
l karjeras izglītības stundas (absol-
ventu karjeras veiksmes stāsti),
l ārpusstundu nodarbības ekosko-
lā,
l darbība skolas realizētajos ESF 
projektos,
l klases ekskursijas (2x) mācību 
gadā,
l regulāru Liepājas teātra un Lat-
vijas teātru jaunāko izrāžu apmek-
lējums,
l interešu izglītību – koris, ansamb-
lis, tautas deju kolektīvs, elektroni-
kas pul ciņš, jaunsargi, Vaiņodes 

kultūras nama deju 
kolektīva “Vaiņo-
des dancātāji” no-
darbības, 
l B kategorijas au-
tovadītāju tiesību 
ieguve,
l treniņus Liepājas 
rajona Sporta sko-
las handbola nodaļā un futbola 
nodaļā,
l skolēni veiksmīgi apvieno mā-
cības Vaiņodes vidusskolā  un no-
darbības Vaiņodes mūzikas skolā,
l atbalsta personāla pakalpojumi 
(medmāsa, psihologs, logopēds, 
sociālais pedagogs),
l naktsmītnes,
Vaiņodes vidusskolas absolventi 
katru gadu izvēlas studēt dabaszi-
nātnes RSU, LU, LSPA, LLU (medicī-
na, ķīmija, bioloģija, fi zika),

2020./2021. 2018./2019. 2017./2018. 2015./2016. 2014./2015 2013./2014.

4 4 4 1 2 2 

l 2020./2021. m. g.  – 3. pa-
kāpes diploms (medicīnas un 
veselības zinātnes) Latvijas sko-
lēnu 45. zinātniskās pētniecības 
darbu konferences Kurzemes 
posmā,

l 2019./2020. m. g.  – 1. pa-
kāpes diploms (medicīnas un ve-

selības zinātnes) Latvijas skolēnu 
44. zinātniskās pētniecības darbu 
konferences valsts posmā,

l 2018./2019. m. g.  – 1. pa-
kāpes diploms (medicīnas un ve-
selības zinātnes) Latvijas skolēnu 
43. zinātniskās pētniecības darbu 
konferences valsts posmā.

DABASZINĀTŅU “GROZU” –
Pamatkursā   Padziļinātajā kursā   Specializētajā kursā
latviešu valoda,
angļu valoda,
vācu/krievu valoda,
vēsture un sociālās 
zinātnes,
literatūra,
fi zika,
ķīmija,
bioloģija,
ģeogrāfi ja,
matemātika,
datorika,
sports un veselība

fi zika,
ķīmija,
bioloģija,
matemātika,
projekta darbs

valsts aizsardzības 
mācība (VAM),
publiskā uzstāšanās

KULTŪRIZGLĪTĪBAS “GROZU” –
Pamatkursā  Padziļinātajā kursā   Specializētajā kursā
latviešu valoda,
angļu valoda,
vācu/krievu valoda,
sociālās zinības un 
vēsture,
kultūra un māksla 
(vizuālā māksla),
literatūra,
fi zika,
ķīmija,
bioloģija,
ģeogrāfi ja,
matemātika,
dizains un 
tehnoloģijas,
sports un veselība

latviešu valoda un 
literatūra,
angļu valoda,
kultūra un māksla,
projekta darbs

valsts aizsardzības 
mācība (VAM), 
publiskā uzstāšanās

Vaiņodes Mūzikas skolā 22. 
maijā notika svinīgs pasākums, kurā 
tika izsniegtas apliecības par profe-
sionālās ievirzes izglītību. Izglītības 
programmu “Pūšaminstrumentu 
spēle” – “Flautas spēle” pie sko-
lotājas I. Rozentāles apguva Līva 
Kauliņa, un izglītības programmu 
“Stīgu instrumentu spēle” – “Vijoles 
spēle” pie skolotājas D. Bērznie-
ces apguva Elias Rajens Vaitkus. 
Abi jaunieši mūzikas skolas gaitas 
uzsāka, iesaistoties Bērnu vokālajā 
studijā. Un tikai likumsakarīgi, ka 
turpināja mācības Mūzikas skolā. 
Līdztekus mācībām Līva un Elias 
Rajens iesaistījās Lejaskurzemes 
Mūzikas skolu apvienotajā orķestrī, 
ar panākumiem piedalījās dažādos 
koncertos, konkursos, festivālos un 
pārstāvēja skolu mākslas nometnēs, 
koncertos un sadraudzības brau-
cienos ārpus Latvijas. Sadarbībā ar 
audzēkņu vecākiem, pedagogiem un 
skolas vadību izlaiduma dienā absol-
venti saņēma dāvanu – 20 minūšu 
video fi lmiņu par savām gaitām un 
izaugsmi Mūzikas skolā, izlaiduma 
bukletus un skolas krūzīti. Pateicī-
bas saņēma arī abu jauniešu vecāki 
par ieguldījumu, izpratni un atbalstu 
sava bērna muzikālajā audzināša-
nā un izaugsmē. Novēlam Līvai un 
Eliasam Rajenam panākumus turp-
mākajā dzīvē un nebaidīties uzdroši-
nāties sapņot dižus sapņus, jo tie spēj 
iekustināt prātu un dvēseli!

Vaiņodes Mūzikas skolā veik-
smīgi noslēgušās mācības, un 26. 
maijā pēc grūtā un sarežģītā mācību 
gada visi skolas audzēkņi saņēma 
liecības par paveiktā darba novērtē-
jumu. Esam gandarīti par audzēkņu 
sekmēm un sasniegumiem. Liecību 
dienā 27 audzēkņi saņēma atzinī-
bas rakstus par labām, ļoti labām un 
teicamām sekmēm. Kopējais skolas 
sekmju apguves līmenis: augsts – 
2,17%; optimāls – 78,26% un pietie-

kams – 19,57%. Par Mūzikas skolas 
2020./2021. mācību gada labāko au-
dzēkni tika uzteikta Lāsma Mame 
un uzslavas par izcilu skolas ap-
meklējumu saņēma Enija Krūza un 
Rendija Rozenbaha. Abām meite-
nēm šajā mācību gadā nav nevienas 
kavētas nodarbības (arī attālinātajā 
mācību procesā). Mācību gadu no-
slēdzot, īpašu paldies vēlamies teikt 
audzēkņu vecākiem par palīdzību un 
atbalstu ikdienā!

Vaiņodes Mūzikas skolas au-

dzēkņi – Lāsma Mame (fl auta, 
kokle), Dāvis Gustavs Krastiņš (ģi-
tāra), Ralfs Seļukovs (klarnete) un 
Evelīna Seļukova (kokle) 31. maija 
rītā, kad vidusskolas skolēni saņēma 
liecības, sniedza nelielu muzikālu 
apsveikumu.

 Lai skaista atpūta, krāšņa un la-
biem notikumiem piepildīta vasara! 

 Uz tikšanos septembrī!
Ar cieņu 

Mūzikas skolas direktore 
G. Riežniece

Vaiņodes Mūzikas skolā 
beidzies mācību gads!

Vaiņodes vidusskola 2021./2022. m. g.
10. klases skolēniem piedāvā apgūt
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VAIÒODES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS. Iespiests SIA “Kurzemes Vârds” tipogrâfijâ. Tirâþa – 1000 eksemplâru. 

Atbildîgâ par izdevumu –Inese Pûlîte (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.

REĢISTRĒTI JAUNDZIMUŠIE

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

SVEICAM VECĀKUS
Andi Kroņkalnu un Zani Sarģeli ar dēliņa Rūdolfa piedzimšanu!

VAIŅODES DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS

INFORMĀCIJA
Par Dzimtsarakstu nodaļas darbu pārejas periodā.
No 1. jūlija līdz jaunās administratīvās struktūras apstiprināšanai un 

izveidei (bet ne vēlāk kā līdz 31. decembrim) pastāv pārejas posms, 
un šinī pārejas posmā turpina darboties visas līdzšinējās pašvaldības 
iestādes, arī Dzimtsarakstu nodaļa.

Dzimtsarakstu nodaļas turpina darbu noteiktajās darbības 
teritorijās. Tas nozīmē, ka laulības reģistrāciju veic tādā darbības 
teritorijā, kāds Dzimtsarakstu nodaļai ir noteikts šobrīd.

Vaiņodes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vēra Rubeze

MIRUSI: Austra Rozenbaha. 

REĢISTRĒTI MIRŠANAS FAKTI
Bet reizēm, kaut grūti to saprast,
Viss vienā mirklī var irt. 
    (Z. Purvs)

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Ja tu cep dažādus gardumus un 
ģimenē visi balso, ka tie ir izcili, ja 
esi grila pavēlnieks un tevis grilē-
tā gaļa ir pasakaina un pati kūst uz 
mēles, ja tu no sava dārza ogām un 
dārzeņiem gatavo lieliskus ēdienus, 
ar ko iepriecini ne tikai sevi, bet arī 
kaimiņus, ja tevis ceptie pīrādziņi 
smaržo no Vaiņodes līdz Priekulei, 
ja savā dīķī noķertās zivis tu gatavo 
kā Mārtiņš Rītiņš, ja tavu vistu dēto 
olu omletes kopā ar dārza lociņiem 
aiztur elpu, iespējams, šī ir iespēja, 
kas tev ir jāpamēģina!

No 6. līdz 8. augustam tiek plā-
notas “Mājas kafejnīcu dienas” 
Priekules un Vaiņodes novados. 
Šī ideja ir aizgūta no Igaunijas, kur 
šāds pasākums notiek jau vairākus 
gadus dažādos reģionos. Latvijā 
“Mājas kafejnīcu dienas” pirmo rei-
zi tika rīkotas 2019. gadā, savukārt 
2020. gadā pievienojās jauni reģio-
ni. Šogad “Mājas kafejnīcu dienas” 
tiks organizētas visā Latvijā, aici-
not interesentus iejusties uzņēmēju 
lomā un uz vienu dienu atvērt ka-
fejnīcu savā pagalmā. Piedalīties 
aicināti arī uzņēmēji, kas ikdienā 
sniedz ēdināšanas pakalpojumus.

Šī iniciatīva aicina atvērt ka-
fejnīcu savas mājas pagalmā un 
cienāt ar pašu gatavotiem ēdie-
niem, kā arī dalīties ar īpašiem stās-
tiem, receptēm un sajūtām. Pasāku-
ma plānošanas procesā dalībnieki 
aicināti izrādīt savu iniciatīvu, iz-
domājot interesantas aktivitātes 
viesiem – meistarklases, dančus, 
rotaļas. Svarīgi apdomāt pasāku-
ma noformējumu, jo tas būs katra 
dalībnieka ziņā, kā arī būtiski no-
drošināt labierīcību pieejamību vie-

siem. Piedāvātajiem ēdieniem nav 
jābūt bez maksas, dalībnieki aici-
nāti izveidot ēdienkartes un noteikt 
ēdienu cenas. Svarīgi, lai, viesiem 
ierodoties, viss ir ērti un saprotami, 
gluži kā ierasts,  apmeklējot savu ie-
cienīto kafejnīcu!

Pasākumu organizē Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra 
sadarbībā ar Latvijas lauku tūrisma 
asociāciju “Lauku ceļotājs”, kas no-
drošinās mārketinga aktivitātes un 
praktiskas apmācības dalībniekiem 
(paredzētās tēmas – sanitārās prasī-
bas un drošība, prasības saistībā ar 
Covid-19, mārketings, saskarsme 
ar apmeklētājiem). Turklāt pasāku-
ma organizatori vienosies ar PVD 
un VID, kā rezultātā privātperso-
nām, kas nav ēdināšanas uzņēmēji, 
tiks dota atļauja šajā dienā darboties 
bez fi nansiālām vai jebkādām citām 
saistībām.

Vaiņodes novada Tūrisma in-
formācijas centrs un Priekules 
Tūrisma informācijas centrs ir 
pasākuma koordinatori novados 
(kontaktpersona Ilze Strēle – tālru-
nis 63451572, turisms@vainode.lv, 
Dace Gailīte – tālrunis 26132442, 
turisms@priekulesnovads.lv).

Pieteikt dalību var līdz 18. jū-
nijam, sazinoties ar Priekules vai 
Vaiņodes TIC.

Sīkāka informācija www.leis-
malite.lv.

PRIECĀSIMIES un GAIDĪ-
SIM pieteikumus no mūsu novad-
niekiem! ESIET RADOŠI un iz-
mantojiet šādu iespēju! 

Vaiņodes novada tūrisma 
speciāliste Ilze Strēle

ATVER SAVU “MĀJAS KAFEJNĪCU” LEIŠMALĪTĒ
PIEDALIES “MĀJAS KAFEJNĪCU DIENĀS” 

Priekules un Vaiņodes apkārtnē

Klāt pēdējā mācību diena šajā 
skolas gadā. Priekšā vasara, lai at-
pūstos no datora, no attālinātās mā-
cīšanās, kas prasīja gribu un pašdis-
ciplīnu, mācīja pašiem plānot savu 
darbu, izvirzīt savus mērķus, iemā-
cīja arī jaunas prasmes, un galvenais 
– saprast, ka skola nav pašsaprota-
ma lieta. 

Tradicionālā kopējā klases 
stunda notika netradicionāli – katra 
klase (ievērojot valstī noteiktās epi-
demioloģiskās drošības prasības) 
izgāja skolas pagalmā, kur skolas 
direktors Zigmunds Mickus īsi rak-
sturoja skolēnus klašu audzinātāju 
vārdiem.

Skolēniem un skolotājiem jau-
kus mirkļus sagādāja Vaiņodes Mū-
zikas skolas audzēkņi, katrai klasei 
atskaņojot kādu skaņdarbu. Paldies 

direktorei Gunitai Riežniecei, Ral-
fam (2. klase; klarnete), Dāvim 
Gustavam (ģitāra; 4. klase), Evelī-
nai (kokle; 5. klase), Lāsmai (6. b 
klase; fl auta, kokle), Pēterim (8.a 
klase; vijole). 

Vidusskolēni sagādāja pārstei-
gumu visiem. 10. klases meitenes 
– Marija, Guna, Vika, Anna – un no 
12. klases – Alise, Elīna un Anna, 
un Dāvis (10.) – iedziedāja vasaru 
ar R. Paula “Nepareizo dziesmu”, 
bet prieks par gaidāmajām vasaras 
brīvdienām bija redzams katrā Vik-
torijas, Betijas, Loretas, Arta, Ma-
tīsa un Elvja dejas kustībā (Maira 
Strēle).

Par zaļu pat vēl zaļāka lai ir 
mūsu vasara –  līdz nākamajam sko-
las gadam!

Māra Tamuža

“Nemēdz būt spožu 
talantu bez varena 
gribasspēka.” 

(Onorē de Balzaks)
“Man seši goda vīri kalpo 
(No viņiem iemācījos es).
Tiem vārdā KĀDS un 

KĀPĒC, un KAD, un KĀ, un 
KUR, un KAS,” tā direktora 
vietniece mācību darbā 
Gunta Minka raksturoja 
skolēnu sasniegto šajā 
mācību gadā, kad 31. maija 
pēcpusdienā tika uzaicināti 
skolēnu vecāki un skolotāji, 
lai kopā atzīmētu skolēnu 
Annas Troikas, Sergeja 
Guļtjajeva, Daniela Jāņa 
Jurjeva, Leinas Freimanes, 
Arta Zemgrīda, Marijas 
Eihleres sasniegumus mācību 
priekšmetu olimpiādēs un 
konkursos.

Paldies skolotājām Ārijai 
Čerņavskai, Andai Žvagulei, 
Inesei Butkēvičai, Ivetai 
Kabiņeckai un Lailai Strēlei!

Skolas direktors Zigmunds 
Mickus, pasniedzot 
apbalvojumus “Zelta zīle” un 
“Sudraba zīle”, atgādināja, 
ka tās ir skolas ozola spēka 
simbols, kuras skolēni saņem 
gan par panākumiem 
mācību darbā, gan 
par aktīvu darbošanos 
visdažādākajos pasākumos, 
gan par vēlēšanos ar saviem 
sasniegumiem “nest skolas 
vārdu” novadā un tālāk.

“Zelta zīle 2021” – Annai 
Troikai (12.) un Lāsmai 
Mamei (6.b), “Sudraba zīle 
2021” – Danielam Jānim 
Jurjevam (10.), Līvai Barutei 
(8.a), Sanijai Vaitkui (6.b). 

Māra Tamuža

Smaidi, saule, siltu smaidu!
Savam saules bērniņam.
Nēsā, saule, saules bērnu
Savā zelta saujiņā!

 (J. Rainis) 
1. jūnija saulainais rīts sākās 

ar aktīvu rosību – mūsu dārziņā 
izlaidums. Uz skolu dosies 18 “Spā-
rīšu” grupas bērni. Arī šogad izlaidu-

mu svinējām nedaudz citādi, nekā tas 
bija ierasts,  bez vecāku un tuvinieku 
klātbūtnes, bet tas nemazināja prieku 
un svētku sajūtu, jo šī diena piede-
rēja viņiem, par ko liecināja patiess 
mirdzums bērnu acīs. Ar skolotājām 
Santu un Sanitu tika “izdejots” ceļš 
uz skolu. Mēs no sirds vēlam, lai 
mūsu bērniem skolā veicas.

Paldies visiem darbiniekiem, 
kuri deva savu ieguldījumu šajā 
grūtajā, atbildīgajā un reizē inte-
resantajā darbā! Paldies vecākiem 
par labajiem vārdiem, atbalstu un 
sadarbību!

Visiem vēlam jauku, raibu un 
piedzīvojumiem bagātu vasaru!

PII “Zīlīte”

LEPOJAMIES!
Evai PŪPOLAI – 2. vieta zīmējumu konkursā “Sibīrijas bērni 

1941/1949”, kuru rīkoja komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības 
fonds “Sibīrijas bērni” (Skolotāja Elita Ozola). 

2021. gada 14. jūnijā aprit 80 gadu, kopš Padomju Savienība organi-
zēja pirmās masu deportācijas – 1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 
tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Uz Sibīriju tika aizdzītas mātes ar maziem 
bērniem, bet tēvi tika nošauti vai mira bada nāvē Gulaga nometnēs. 

11. jūnijā plkst. 16.00 Valsts prezidents pieņems zīmējumu un sace-
rējumu konkursa uzvarētājus, darbus varēs redzēt fonda “Sibīrijas bērni” 
mājaslapā*.

Māksliniece scenogrāfe Ieva Jurjāne par 2021. gada konkursa zīmēju-
miem saka: “Pārliecībā par savu pārdzīvojumu radīti darbi, kas vispirms 
izskatās svarīgi katram autoram pašam. Tas nolasās piesātinātā kolorīta 
un dramatiskās cilvēku fi gūrās, veidā, kā bērns uzglezno otru bērnu. Viņš 
vēl spēj just līdzi – lai arī tos atšķir laiks. Svarīgais, ko darbi atgādina 
mums, pieaugušajiem un jebkuram, kas mēģina uzlūkot pasauli caur bēr-
na acīm, – tā ir līdzjūtība, kam jāļauj sevī runāt ik dienas arī šodien, jo vai 
tad pasaule būtībā ir mainījusies?” 

* https://sibirijasberni.lv/category/jaunumi/ 
Māra Tamuža

Skolas pagalmā pienenes nozied…


