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MAIJSNovada Vēstis

Ir laiks, kad laukā skan putnu koris, mežos 
un dārzos plaukst smaržīgi ziedi, apkārt ir silts 
un saules stariem pieliets gaiss. Ir pavasaris, un 
tuvojas ziedošo kupenu laiks. Vaiņodes Mūzi-
kas skolā rit 2020./2021. mācību gada pēdējais 
mēnesis, kurā audzēkņiem jāizpilda pēdējie 
pārbaudes darbi, skolas absolventiem jānokār-
to beigšanas eksāmeni un pedagogiem jāizliek 
atzīmes. Visi ar nepacietību gaidām brīvlaišanu 
un vēlamies atpūsties no šī sarežģītā un grūtā 
mācību gada. 

Mūzikas skolas mācību gada noslēgums:
l līdz 24. maijam visos mācību priekšme-

tos tiek izliktas atzīmes;
l no 5. līdz 21. maijam notiek pārcelšanas 

eksāmeni specialitātēs;
l no 19. aprīļa līdz 14. maijam norisinās 

skolas beigšanas eksāmeni;

l 26. maijā – liecību izsniegšana.
Mūzikas skolu šogad absolvēs divi audzēkņi:
l profesionālās ievirzes izglītības prog-

rammā “Pūšaminstrumentu spēle – fl autas spē-
le” – LĪVA KAULIŅA (ped. I. Rozentāle);

l profesionālās ievirzes izglītības prog-
rammā “Stīgu instrumentu spēle – vijoles 
spēle” – ELIAS RAJENS VAITKUS (ped. 
D. Bērzniece).

Svinīga diplomu pasniegšana plānota 
22. maijā plkst. 13.00, ievērojot Ministru kabi-
neta rīkojumus, Veselības ministrijas, Izglītības 
un zinātnes ministrijas un Latvijas Nacionālā 
kultūras centra ieteikumus.

Attālināto mācību laikā ar Vaiņodes novada 
domes fi nansiālo atbalstu skolā tika izremontētas 
četras telpas. Paldies domes priekšsēdētājam Vis-
valdim Jansonam, izpilddirektoram Normundam 

Pāvilam, Komunālās pārvaldes darbiniekiem, 
galdniekam Artūram Rozentālam, elektriķim 
Viesturam Legzdiņam, datorspeciālistiem Ro-
landam Mozrimam un Armandam Radzuškam, 
meistaram Dzintaram Minkam.

Pirms Lieldienām norisinājās starptautis-
kais jauno ģitāristu konkurss “Kur tad tu nu 
biji”, kuru rīkoja Mārupes Mūzikas un māk-
slas skola un ģitārists, pedagogs Andris Grīn-
bergs. Konkurss pulcēja ap 70 dažāda vecuma 
un valstu dalībniekus. Šogad konkurss notika 
attālināti, katram dalībniekam iesūtot divus 
skaņdarbus video formātā. No Vaiņodes Mū-
zikas skolas piedalījās ģitāras spēles 3. klases 
audzēknis Dāvis Gustavs Krastiņš un ģitāras 
spēles 4. klases audzēknis Matīss Biķis (ped. 
A. Arnolda). Abiem puišiem šī bija jauna pie-
redze, kas vainagojās ar labiem rezultātiem. 

Dāvis Gustavs un Matīss savās vecuma grupās 
ieguva 3. vietu.

Aprīlī mūzikas skolas Bērnu vokālās stu-
dijas audzēknes piedalījās jauno vokālistu 
konkursā “Uzstaro 2021”. Dalībniekiem bija 
jāiesūta video ar vienas dziesmas izpildījumu. 
Priecājamies par mūsu studijas dalībniecēm 
Emīliju Strēli (tituls “Mazais pavasara put-
niņš”), Keitu Krūzu (tituls “Mazā kārumnie-
ce”) un Sendiju Jonušu (tituls “Sapņainākā 
zvaigžņu dziedātāja”) un viņu iegūtajām nomi-
nācijām. Meitenēm un vecākiem tā bija pirmā 
pieredze šāda veida konkursā. Esam apņēmības 
pilni turpināt pilnveidot savas balstiņas un uz-
stāšanās kultūru.

Apsveicam un priecājamies par sasniegu-
miem!

Gunita Riežniece

VAI BēRNAM 
MĀCĪTIES MŪZIKU?

Pavasarī mūzikas un mākslas 
skolas organizē jaunu audzēkņu 
uzņemšanu. Arī mēs aicinām 
bērnus mācīties Vaiņodes Mūzikas 
skolā un rosinām vecākus novērtēt 
piedāvātās priekšrocības:

l pie mums bērnam radīsies 
jauni draugi un paziņas;

l paplašināsies bērna 
redzesloks;

l bērns iemācīsies plānot un 
organizēt savu laiku;

l bērns piedalīsies koncertos, 
konkursos un pasākumos mūzikas 
skolā un ārpus tās, kā arī viņam 
mazināsies bailes uzstāties publikas 
priekšā ārpusskolas pasākumos.

Nedaudz centības un talanta, 
un jūsu bērns savam un citu priekam 
varēs atskaņot skaistu mūziku. 
Un lai par ko vēlāk kļūtu mūsu 
skolēns – par zinātnieku, rakstnieku, 

politiķi vai ārstu, ja viņš bērnībā būs 
nodarbojies ar mūziku, viņš būs 
dvēseliskāks, gudrāks, radošāks, 
pārliecinātāks nekā tad, ja viņa 
bērnība būtu pagājusi bez mūzikas 
klātbūtnes.

Pārdomām, iespējams, 
noderēs desmit ierosinājumi, 
kāpēc bērnu sūtīt mūzikas skolā. To 
autore ir mākslas zinātņu doktore, 
Gņesinu vārdā nosauktās Krievijas 
Mūzikas akadēmijas prorektore 
D. K. Kirnarskaja. Raksts brīvi tulkots no 
krievu valodas (atrodams mājaslapā 
www.muz-schol16.ucoz.ru).

1. Muzikālās nodarbības veido 
un attīsta gribasspēku un disciplinē. 
Vingrināties mūzikas instrumenta 
spēlē nepieciešams katru dienu, 
regulāri, bez pārtraukumiem, ziemā 
un vasarā, ikdienā un svētkos, 
gandrīz ar tādu pašu neatlaidību kā 
cilvēks trenējas sporta nodarbībās. 
Vienīgā atšķirība no lielā sporta ir 
tā, ka pie klavierēm nevar salauzt 

ne rokas, ne kājas. Ieklausieties, 
stingrie vecāki! Mūzikas nodarbības 
ir rakstura audzināšana bez riska un 
fi ziskām traumām. Cik labi, ka tas ir 
iespējams!

2. Mācības mūzikas skolā 
attīsta saskarsmes prasmes 
un estētisko gaumi, paplašina 
redzesloku, kā arī attīsta intelektu. 
Mūzikas ietekmē sāk runāt paši 
noslēgtākie bērni, kurus, šķiet, ne ar 
kādiem līdzekļiem nav iespējams 
izkustināt.

3. Mūzikas nodarbībās bērns 
attīsta matemātisko domāšanu. 
Bērns sāk domāt plaši. Atceroties 
skaņdarbu no galvas, nospēlējot 
pareizo taustiņu, bērns manipulē 
ar abstraktām skaņu zīmēm, un 
skaņdarbā, tāpat kā matemātikā 
pierādījumā, nav iespējams neko 
ne pielikt, ne atņemt. Tas nebija 
nejauši, ka A. Einšteins spēlēja vijoli, 
tāpat kā tas, ka 70% Oksfordas 
fi zikas un matemātikas profesoru ir 

mūzikas kluba biedri. Ieklausieties, 
nākamo matemātiķu un inženieru 
vecāki! Muzicēt ir patīkamāk 
nekā risināt grūtus matemātikas 
uzdevumus kopā ar matemātikas 
mājskolotāju.

4. Mūzikas valoda un sarunu 
valoda ir dvīņi, kas dzimuši viens 
aiz otra. Vispirms muzikālā valoda, 
tad sarunu valoda. Un mūsu 
smadzenēs viņi abi turpina dzīvot 
blakus. Frāzes un teikumi, komati 
un punkti, jautājumi un izsaukumi ir 
gan mūzikā, gan valodā. Spēlējošie 
un dziedošie runā labāk un raksta 
labāk, vieglāk spēj atcerēties 
svešvalodas vārdus, ātrāk apgūst 
gramatiku. Melomāni Stendāls, 
Ž. Ž. Ruso un R. Rolāns zināja 
svešvalodas un rekomendēja visiem 
topošajiem poliglotiem mācīties 
mūziku. Ieklausieties, gudrie vecāki, 
kuru bērni nākotnē kļūs par tulkiem 
un žurnālistiem! Sākumā bija skaņa.

5. Dziedāšana paplašina 

elpošanas aparāta iespējas, 
mazina saslimstību ar elpceļu 
slimībām.

6. Mūzikas klausīšanās palīdz 
vieglāk apgūt citu mācību 
priekšmetu materiālu, mazina 
pārslodzes sajūtu. Mūzikas 
stunda ar spēles elementiem, 
mākslinieciskiem pārdzīvojumiem 
ir kā atsvars dažādu zinātnisko 
mācību priekšmetu apguvei, 
mūzika veic izlādes funkciju.

7. Pētījumi ir pierādījuši, ka 
bērniem, kuri apgūst instrumenta 
spēli (sevišķi klavieru un stīgu 
instrumentu spēli), uzlabojas kustību 
koordinācija, roku sīkā motorika. 
Tas nav pārsteigums, jo spēlējot 
gan pirksti, gan roka veic daudz 
kustību, arī ļoti sīkas. Turklāt labā un 
kreisā roka bieži vien veic absolūti 
dažādas kustības. Tas veicina 
smadzeņu centru savstarpējo 
darbību, attīsta plašāku domāšanu.

>>  3. lpp.

Visu aprīli PII “Zīlīte” bērni kopā ar pieaugušajiem čakli strādāja. “Mārīšu” 
un “Skudriņu” grupas bērni, dodoties pastaigās, ņēma līdzi atkritumu maisus 
un sakopa apkārtni. “Spārīšu” grupa savā teritorijā palīdzēja kokiem saposties 
pavasarim.

Visās grupās tika pētītas un liktas lietā dažādas sēklas – mazie baroja putni-
ņus aukstajās un sniegainajās dienās, lielākie mēģināja kaut ko izaudzēt. “Mā-
rīšu” grupā garā pupa izauga līdz griestiem, mazās “bitītes” sagādāja sev vita-
mīnu piedevas brokastu maizītēm, bet “skudriņas” iekārtoja pētniecisko dārziņu 
ar uzrakstiem, attēliem un sēklu paraugiem. Savukārt “Spārīšu” grupas bērni 
pamanījās izveidot katrs savu pie loga stikla piestiprināmu dārziņu.

Kad pavasara darbi apdarīti, var arī svētkus svinēt. Baltā galdauta svētki tika 
svinēti grupiņās svinīgā un mājīgā atmosfērā, tērpjoties svētku drēbēs, klājot 
galdu, gatavojot cienastu, dziedot, dejojot un skatoties latviešu fi lmas. “Spārīšu” 
grupa pārsteidza mūsu novada iedzīvotājus ar video sveicienu. Lepojamies! 

Anita Trofi movaFO
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Darbīgs pavasaris 
PII “Zīlīte”

VAIņODES MŪZIKAS SKOLAS ZIņAS



2 VAIņODES NOVADA VēSTIS

1. POLITISKĀ  
PARTIJA 

“APVIENĪBA 
IEDZĪVOTĀJI” 
1. Guntis Rolis
2. Sandra Aigare
3. Edīte Dovkante
4. Arturs Zīlītis
5. Ģirts Laugalis
6. Eduards Vilde
7. Kārlis Ļubins
8. Landra Valdmane
9. Juris Blaubārdis
10. Māris Muitenieks
11. Anita Pelude

2. POLITISKĀ  
PARTIJA  

“KPV LV”
1. Aldis Rudzītis
2. Egils Matīss Madelis
3. Zanda Šneidere
4. Agris Pulkstens
5. Jānis Kapiņš
6. Raimonds Bērziņš
7. Māris Narbuts
8. Arnolds Tuleiko

3.NACIONĀLĀ 
APVIENĪBA 

“VISU LATVIJAI!”–
”TĒVZEMEI UN 
BRĪVĪBAI”/LNNK 
1. Linards Tiļugs
2. Armands Jēkabsons
3. Ainars Cīrulis
4. Andris Jankovskis
5. Vija Jablonska
6. Juris Dabars
7. Aigars Veiss
8. Daina Vanaga
9. Zigmunds Mickus
10. Juris Grasmanis
11. Oskars Rudovskis
12. Dzintars Kudums
13. Irēna Riežniece
14. Kristaps Strungs
15. Gundars Sisenis
16. Māris Ķēde
17. Mārtiņš Ceriņš
18. Ingars Kalējs
19. Gints Juriks
20. Jolanta Berga
21. Agrita Plostniece
22. Gražina Ķervija

4.POLITISKO  
PARTIJU 

APVIENĪBA  
“ZAĻO UN  
ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA” 
1. Aivars Priedols
2. Inga Ratniece
3. Raimonds Reinis
4. Ojārs Petrēvics
5. Edgars Putra
6. Antra Mālniece
7. Kaspars Dzenis
8. Gunars Kristvalds
9. Patricija Andersone
10. Mārtiņš Mikāls
11. Jānis Pelnēns
12. Aivars Galeckis
13. Laila Urbāne
14. Indulis Ozoliņš
15. Turaids Šēfers
16. Māris Niedols
17. Ilmārs Šnore
18. Jānis Vitrups
19. Edgars Treimanis
20. Oļegs Jurjevs
21. Romārs Timbra
22. Gatis Kalniņš

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS
Dienvidkurzemes novada deputātu kandidātu saraksti
2021. gada 5. jūnijā Latvijā norisināsies 

pašvaldību vēlēšanas.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo 

reizi būs iespēja balsot jebkurā jaunveidojamā 
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu iecirknī. 
Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks 
noskenēs vēlētāja pasi vai personas apliecību 
un pārliecināsies, vai vēlētājs ir iekļauts 
pašvaldības vēlētāju sarakstā un reģistrā jau 
nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja 
vēlētājam būs tiesības balsot, vēlēšanu iecirkņa 
komisija balsotāju reģistrēs elektroniskajā vēlētāju 
reģistrā un papildu ziņas par vēlētāju ierakstīs 
balsotāju sarakstā, kur vēlētājs parakstīsies par 
vēlēšanu materiālu saņemšanu.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās 
ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu Eiropas 
Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu 
vecuma. Eiropas Savienības pilsoņiem, lai 
piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 90 dienas 
pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas 
iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt 
reģistrētiem vēlētāju reģistrā. Vēlētājam ir tiesības 
balsot tajā pašvaldībā, kur ir viņa reģistrētā 
dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, 
vai pašvaldībā, kur viņam pieder likumā noteiktā 
kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Pašvaldību vēlēšanās jaunveidojamā 
Dienvidkurzemes novadā pieteikti astoņi deputātu 
kandidātu saraksti.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR KANDIDĀTIEM 
UN PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMĀM 

https://pv2021.cvk.lv/pub/dienvidkurzemes-novads/kandidatu-saraksti

5.POLITISKĀ  
PARTIJA 

“KUSTĪBA PAR!” 
1. Nora Patmalniece
2. Ingus Krūmiņš
3. Guntis Reķēns
4. Māris Meldris
5. Ance Tīmane
6. Linda Zeltiņa

6.POLITISKO 
PARTIJU 

APVIENĪBA  
“JAUNĀ  
VIENOTĪBA” 
1. Andris Jefimovs
2. Mārtiņš Grundmanis
3. Andis Ādiņš
4. Ralfs Jenerts
5. Iveta Mame
6. Imants Ozols
7. Inese Gusta
8. Tatjana Ešenvalde
9. Elmārs Šēns
10. Gints Griezītis
11. Līga Tīlišķe
12. Agris Kovaļevskis
13. Jānis Veits
14. Ilze Bruce
15. Ainars Reņģe
16. Ieva Šmite
17. Maija Pūpola
18. Genadijs Jefimovs
19. Laura Pakule-Krūče
20. Agija Kaunese
21. Anita Laiveniece
22. Rauls Silts

7.POLITISKĀ  
PARTIJA  

“LATVIJAS  
REĢIONU  
APVIENĪBA” 
1. Raivis Kalējs
2. Inese Meļķe
3. Pēteris Vītols
4. Ilze Jonase
5. Andrejs Radzevičs
6. Vita Cielava
7. Artūrs Blumbergs
8. Daiga Ķēdže
9. Edgars Cīrulis
10. Gunārs Geste
11. Rinalds Neifelds
12. Renārs Latvens
13. Sandris Bēča
14. Valērijs Kurčanovs
15. Ainārs Pāvils
16. Anita Roga
17. Toms Mackars
18. Gatis Volkevičs
19. Aiga Zeltagrauda
20. Arvis Engelmanis
21. Jānis Zukulis
22. Arnis Kvietkausks

8.POLITISKĀ  
PARTIJA “JAUNĀ 

KONSERVATĪVĀ  
PARTIJA” 
1. Henrijs Ķeružis
2. Andris Grudulis
3. Indulis Kalns
4. Kristers Andersons
5. Haralds Eglītis
6. Jānis Atkalns
7. Māris Otomers
8. Arnolds Pinkulis
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DOMES ZIņAS

IECIRKNIS ADRESE
AIZPUTES VIDUSSKOLA Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes nov.
AIZPUTES KULTŪRAS NAMS Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov.
DURBES KULTŪRAS NAMS Skolas iela 5, Durbe, Durbes nov.
LIEĢU KULTŪRAS NAMS Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov.
GROBIŅAS PILSĒTAS SPORTA CENTRS M. Namiķa iela 2b, Grobiņa, Grobiņas nov.
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov.
PRIEKULES KULTŪRAS NAMS Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.
AIZPUTES PAGASTA SAIETA NAMS Ziedu iela 2, Rokasbirze, Aizputes pag., Aizputes nov.
BĀRTAS KULTŪRAS NAMS “Tautas nams”, Bārta, Bārtas pag., Grobiņas nov.
BUNKAS KULTŪRAS NAMS “Bunkas kultūras nams”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.
CĪRAVAS PAGASTA PĀRVALDE “Gaismas”, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov.
DUNALKAS KULTŪRAS NAMS “Danči”, Dunalka, Dunalkas pag., Durbes nov.
DUNIKAS PAGASTA PĀRVALDE “Purenītes”, Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov.
EMBŪTES PAGASTA PĀRVALDE Uzvaras iela 6, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.
GAVIEZES KULTŪRAS NAMS “Ritmi”, Gavieze, Gaviezes pag., Grobiņas nov.
GRAMZDAS TAUTAS NAMS Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.
KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.
KALVENES PAGASTA PĀRVALDE Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pag., Aizputes nov.
KAZDANGAS PAGASTA KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS Pils gatve 4, Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes nov.
MEDZES KULTŪRAS NAMS “Kultūras nams”, Kapsēde, Medzes pag., Grobiņas nov.
NĪCAS NOVADA DOME Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov.
OTAŅĶU PAGASTA PĀRVALDE “Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pag., Nīcas nov.
RUCAVAS PAGASTMĀJA “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.
VAIŅODES KULTŪRAS NAMS Tirgoņu iela 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
VECPILS PAGASTNAMS “Pagastnams”, Vecpils, Vecpils pag., Durbes nov.
VĒRGALES KULTŪRAS NAMS “Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov.
VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE “Virgas skola”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.

Visi iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem.

27.  maijs – pēdējā diena, kad vēlētāji var reģistrēt vēlēšanu
 apgabala maiņu.
29. maijs – ne vēlāk kā līdz plkst. 19.00 Pilsonības un
 migrācijas lietu pārvalde nodrošina vēlēšanu
 iecirkņu komisijām piekļuvi vēlētāju reģistram.
31. maijs – pirmā iepriekšējās balsošanas diena (pirmdiena), 
 kad visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti 
 no plkst. 16.00 līdz 20.00.
1., 2. jūnijs – vēlēšanu iecirkņi darbojas dežūrrežīmā četras
 stundas dienā. Šajās dienās vēlēšanu iecirkņos
 var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un
 iepazīties ar kandidātu biogrāfijām, 
 priekšvēlēšanu programmām. Balsošana šajās 
 dienās vēlēšanu iecirkņos nenotiek.
3. jūnijs – otrā iepriekšējās balsošanas diena (ceturtdiena),
 kad visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti 
 no plkst. 9.00 līdz 16.00.
4. jūnijs – trešā iepriekšējās balsošanas diena (piektdiena), 
 kas visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti 
 no plkst. 13.00 līdz 20.00.
5. jūnijs –  pašvaldību vēlēšanu diena. Vēlēšanu iecirkņi 
 vēlētājiem atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.
Vēlēšanu nedēļā vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu 
vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, 
biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām.

VĒLĒŠANU IECIRKŅI VĒLĒTĀJU 
ZINĀŠANAI

2021. GADA 20. APRĪLĪ 
DOMES ĀRKĀRTAS SēDē 
(PROTOKOLS NR.9) NOLEMJ: 

1. Garantēt līdzfi nansējumu 824,00 
EUR (astoņi simti divdesmit četri euro 
00 centi), tai skaitā PVN, no Vaiņodes 
novada pašvaldības budžeta LFF 
futbola infrastruktūras inventāra atbalsta 
programmas projekta pieteikumam. 

Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, 
kas tiesīga veikt visas darbības projekta 
sekmīgai realizēšanai, ir Liepājas rajona 
Sporta skolas treneris Vaiņodes futbola 
nodaļā Artūrs Blumbergs.

2021. GADA 27. APRĪLĪ 
DOMES SēDē 
(PROTOKOLS NR.10) NOLEMJ: 

1. Pagarināt zemes nomas līgumus ar trīs 
personām.

2. Slēgt zemes nomas līgumus ar septiņām 
personām

3. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību 
izsoli zemes vienības daļai “Taisnā iela 8A”, 
kadastra apzīmējums 64920060491, platība – 
1,3906 ha, no 17.05.2021. līdz 31.05.2021. 
plkst. 15.00.

Izsoles sākuma cena par 1 ha – 8,83 EUR 
gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams 
pievienotās vērtības nodoklis.

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

Zemes nomas līguma termiņš – līdz 
30.06.2026.

Dalības maksa par piedalīšanos izsolē 
10,00 EUR līdz reģistrācijai uz izsoli iemaksājama 
Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā 
vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti.

4. Piešķirt dzīvokļa īres tiesības divām 
personām. 

6.  Lauzt dzīvojamo telpu īres līgumu.  
7. Apstiprināt Vaiņodes novada 

pašvaldības 2020. gada konsolidēto fi nanšu 
pārskatu. 

8. Apstiprināt Vaiņodes novada 
pašvaldībai piederošās kustamās mantas 
atkārtotas izsoles noteikumu projektu. 

Izsole notiek 2021. gada 19. maijā plkst. 
11.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes 
ēkā (3. stāva zālē), Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Izsoles veids – mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.

Izsoles solis – 20,00 EUR.
Mantas sākumcena: 
1) rotējošā pļaujmašīna KRN-2,1 – 

349,48 EUR, sākumcenai pieskaitāms 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% – 
73,39 EUR, kopā – 422,87 EUR;

2) automašīna “Audi 80”, reģ. Nr. CA 
5676 – 215,00 EUR, sākumcenai pieskaitāms 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% – 
45,15 EUR, kopā – 260,15 EUR;

3) pasažieru autobuss “Ford Transit”,
reģ. Nr. ED 3612 – 1189,62 EUR, sākumcenai 
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN) 21% – 249,82 EUR, kopā – 1439,44 EUR;

4) uzkabināmā rotējošā pļaujmašīna, 
inventāra Nr.1951 – 349,48 EUR, sākumcenai 
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN) 21% – 73,39 EUR, kopā – 422,87 EUR;

Dalības maksa – 10,00 EUR.
Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no 

izsolāmās mantas vērtības:
1) rotējošā pļaujmašīna KRN-2,1 – 

34,95 EUR, nodrošinājuma naudai pieskaitāms 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% – 
7,34 EUR, kopā – 42,29 EUR;

2) automašīna “Audi 80”, reģ. Nr. CA 
5676 – 21,50 EUR, nodrošinājuma naudai 
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN) 21% – 4,51 EUR, kopā – 26,01 EUR;

3) pasažieru autobuss “Ford Transit”, 
reģ. Nr. ED 3612 – 118,96 EUR, nodrošinājuma 
naudai pieskaitāms (PVN) 21% – 24,98 EUR, 
kopā – 143,94 EUR;

4) uzkabināmā rotējošā pļaujmašīna, 
inventāra Nr.1951 – 34,95 EUR, nodrošinājuma 
naudai pieskaitāms pievienotās vērtības no-
doklis (PVN) 21% – 7,34 EUR, kopā – 42,29 EUR;

Ar īpašnieka maiņu saistītos uzdevumus 
sedz nosolītājs.

Minētie maksājumi veicami 
AS “SEB bankā”, kods: UNLALV2X,
konts: LV33UNLA0012011130650, vai 
AS “Swedbank”, kods: HABALV22, konts: 
LV28HABA0551017727524, vai Vaiņodes 
novada domes kasē, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, 
Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, 
LV-3435, ar norēķinu karti.

9. Izdarīt kļūdu labojumu konstatējošās 
daļas 4. punktā, aiz vārda un skaitļa skaitli “6” 
aizstājot ar skaitli “10” un tā paša teikuma 
iekavās norādīto skaitli “26” ar skaitli “41”.

Izdarīt kļūdu labojumu konstatējošās daļas 
5. punkta pirmajā teikumā – aizstāt skaitli “83” 
ar skaitli “93” un skaitli “142” ar skaitli “149”.

10. Izdarīt kļūdu labojumu Vaiņodes 
novada domes 2020. gada 29. septembra 
(prot. Nr. 13, 22. p.) lēmuma “Par parāda 
piedziņu no Lindas Žentiņas” konstatējošās 
daļas 4. punktā – aiz vārda “vienošanās” 
aizstāt reģistrācijas numurā skaitli “92” ar skaitli 
“11”.

Izdarīt kļūdu labojumu konstatējošās daļas 
6. punktā – aizstāt iekavās norādītos skaitļus 
(17.10.2019., reģ. 
Nr. 2.1.12/2019/557; 06.02.2020., reģ. 
Nr. 2.5.9/2020/31) ar skaitļiem (03.03.2020.
reģ. Nr. 2.5.9/2020/69) un aiz vārda 
“brīdinājums” skaitļus (23.04.2020., 
reģ. Nr. 2.5.9/2020/141) ar skaitļiem 
(23.04.2020., 2.5.9/2020/53).

 11. Apstiprināt Vaiņodes novada 
Vaiņodes pagasta bibliotēkas noteikumus. 

12. Apstiprināt Vaiņodes novada 
Vaiņodes pagasta bibliotēkas krājuma 
attīstības politikas projektu.

13. Apstiprināt Vaiņodes novada 
Vaiņodes pagasta bibliotēkas attīstības 
stratēģiju 2021.–2025. gadam.

14. Atbalstīt un realizēt iesniegto iniciatīvu 
āra skatuves jeb platformas izveidei pie 
Vaiņodes Mūzikas skolas. Piešķirt iniciatīvas 
realizācijai no pašvaldības budžeta  
fi nansējumu 3237,81 EUR apmērā.

<< 1. lpp.
8. Mūzikas nodarbības pieradina 

“pievienošanos pēc komandas”. Muzikanti 
mazāk baidās no briesmīgā vārda 
“deadline” – brīža, kad padarītais darbs ir 
jānodod. Atrašanās uz skatuves mākslinieku 
pieradina būt maksimāli gatavam pēc 
“komandas”. Un bērns ar šādu pieredzi 
nevar izkrist ne eksāmenos, ne vēlāk darba 
intervijās. Mūzikas nodarbības bērnībā 
nozīmē  maksimālu izturību un artistiskumu uz 
visu mūžu.

9. Mūzikas nodarbības audzina 
mazus “cēzarus”, kuri prot darīt vairākus 
darbus uzreiz. Mūzikas nodarbības palīdz 
attīstīt spēju orientēties vairākos vienlaicīgi 
notiekošos procesos. Lasot no lapas, pianists 
vienlaikus dara vairākas lietas: atceras 
pagājušo, domā par nākamo un kontrolē 
pašlaik notiekošo. Mūzika plūst laikā, un, 
“lasot no lapas”, mūziku nav iespējams 
pārtraukt, apturēt, nav iespējams atpūsties 
un uzelpot. Tāpat kā aviodispečers vai 
biržas brokeris, kuri vienlaicīgi seko līdzi 
vairākiem ekrāniem un vienlaicīgi dod 
informāciju dažādiem uztvērējiem. Mūzika 
pieradina domāt un dzīvot vienlaikus 
dažādos virzienos. Ieklausieties, noslogotie 
un pārgurušie vecāki! Bērnam mūziķim 
būs vieglāk nekā jums skriet vienlaikus pa 
vairākām dzīves taciņām un visur paspēt 
būt pirmajam.

10. Un beigās – mūzika ir labākais 
ceļš uz panākumiem dzīvē. Nav brīnums, 
ka muzikāla pagātne ir bijusi daudzām 
slavenībām. A. Kristi savu pirmo stāstu 
uzrakstīja par to, kāpēc viņai bija grūti spēlēt 
klavieres publikas priekšā. Kondoliza Raisa, 
gluži pretēji, mīl spēlēt publikas priekšā 
savā žilbinošajā koncerttērpā. B. Klintons 
apgalvo, ka bez sava saksofona nekad 
nebūtu varējis kļūt par prezidentu.

Pavērojiet panākumu cilvēkus jebkurā 
jomā un pajautājiet, vai viņi ir nodarbojušies 
ar mūziku bērnībā, kaut vai neilgu laiku, 
kaut vai bez īpašas aizraušanās. Protams, ir 
nodarbojušies. Un arī mums ir 10 ierosinājumi 
sekot viņu iedvesmojošajam piemēram.

Avots: https://www.ludza.lv/jaunumi/
vai-bernam-macities-muziku/
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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

Lai Laimas rokas ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

SIRSNĪGI SVEICAM:
Madaru un Zinti Lūropus ar meitiņas Eimijas piedzimšanu,
Daci un Mārtiņu Megņus ar dēliņa Valtera piedzimšanu,
Lindu Dūdiņu un Kristapu Petrlevicu ar dēliņa Toma piedzimšanu!

VAIņODES DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIņAS

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vēra Rubeze

MIRUŠI: Rasma Elvīra Līda Zingule,
 Ausma Fricsone,
 Arturs Uščins,
 Dzintra Miščenko,
 Ārija Astra Sadauska.

REĢISTRēTI MIRŠANAS FAKTI
Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Izsakām 
līdzjūtību 

piederīgajiem.

Valstī noteikto epidemiolo-
ģisko drošības noteikumu dēļ 
joprojām notiek tikai virtuālie 
pasākumi – virtuālais skrējiens, 
virtuālais brauciens, sporta vikto-
rīna. 

Vaiņodes novada virtuālajā 
skrējienā ir aizvadīti 4 posmi, kuros 
piedalījušies 42 dalībnieki, kuri vei-
kuši 3941,57 km. Skrējēju katego-
rijā piedalījušies 24 dalībnieki, kuri 
noskrējuši 1664,06 km. 14 sievietes 
noskrējušas 926,28 km. Pirmajā vie-
tā atrodas Sandra Žilinska ar 208,48 
km, otro vietu ieņem Sandra Mic-
kus ar 148,61 km, bet trešajā vietā 
ir Solveiga Jegorova ar 113,38 km. 
Vīriešu grupā bija 10 skrējēji, kuri 
pieveikuši 737,78 km. Līderis ir To-
mass Rieksts ar 242,99 km, uzreiz 
aiz viņa ir Valts Lapiņš ar 115,67 
km, bet trešajā vietā, atpaliekot ti-
kai par 670 m, ierindojies Kaspars 
Dzintars ar 115 km. Soļotāju/nūjo-
tāju grupā piedalījušies 18 dalībnie-
ki, kuri spējuši nosoļot 2277,61 km. 
15 sievietes spējušas veikt 2163,82 
km. Labākās šajā grupa ir Santa un 
Guna Taujēnas ar 435,13 km kat-
rai, otro vietu ar 217,23 km ieņem 
Aiga Strēle, bet trešajā vietā atrodas 
Evija Pragulbicka ar 216,19 km. Vī-
riešu grupā bija tikai 3 dalībnieki, 
viņi veikuši 113,69 km. Pirmo vietu 

ieņem Mārtiņš Fricsons ar 64,4 km, 
otrajā vietā ir Kristers Zemgalis ar 
36,96 km, bet trešajā vietā ierindo-
jies Artūrs Auders ar 12,33 km. 

Šajā laikā notiek arī Vaiņodes 
novada virtuālais riteņu brauciens, 
kurā norisinājušies jau 3 posmi. 
Piedalījušies 13 dalībnieki, kuri vei-
kuši 2882,64 km. Septiņas sievietes 
nobraukušas 917,77 km. Līdere ir 
Evija Pragulbicka ar 458,89 km, 
otro vietu ieņem Gunita Zemgale 
ar 238,42 km, bet trešā ir Ita Kabi-
ņecka ar 131,24 km. Vīriešu grupā 
līdz šim piedalījušies 6 dalībnieki, 
veicot 1964,87 km. Pirmo vietu ie-
guvis Dāvis Ziemelis ar 881,26 km, 
aiz sevis otrajā vietā atstājot Daini 
Svistuhinu ar 515,79 km, savukārt 
trešo vietu ieņem Kaspars Dzintars 
ar 235,4 km. 

Vaiņodes novada sporta vikto-
rīnā aizvadīti 6 posmi, kuros pieda-
lījušies 77 dalībnieki. Pirmo vietu 
ar 46 punktiem ieņem Normunds 
Pāvils, par punktu mazāk ir Artai 
Grudulei – 45 punkti. Trešajā vietā 
ir Dainis Svistuhins ar 44 punktiem. 
Labāko piecniekā vēl atrodas Ar-
tūrs Auders ar 43 punktiem un Jānis 
Birznieks ar 41 punktu. Paredzēti 
vēl 3 posmi. 

 Sporta metodiķis 
Ainārs Pāvils

Vēl līdz šā gada 24. maijam 
(līdz 15. jūnijam ar atbalsta 
apjoma samazinājumu 1% 
apmērā par katru nokavēto 
darba dienu) lauksaimnieki var 
pieteikties platību maksājumiem, 
aizpildot vienoto iesniegumu 
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 
(EPS).

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
aicina lauksaimniekus jau tagad 
pieteikties platību maksājumiem, 
lai neskaidrību gadījumā varētu 
saņemt visu nepieciešamo 
atbalstu no dienesta.

Klienti, kuri paši nevar aizpildīt 
informāciju EPS, palīdzību var 
saņemt pa tālruni – dienesta 
darbinieki tālruņa sarunas laikā 
klienta vietā aizpilda un iesniedz 
platību maksājumu iesniegumu. 
Sarežģītākās situācijās, ko nav 
iespējams atrisināt pa tālruni, ir 
iespējams pieteikties klātienes 
vizītei LAD klientu apkalpošanas 
centros (vizīte ir jāpiesaka iepriekš 
un jāvienojas par konkrētu laiku). 
Tas ir svarīgi, lai ievērotu vdrošības 
noteikumus Covid-19 izplatības dēļ.

Līdz 1. jūnijam norit iesniegumu 
pieņemšana marķētās 
dīzeļdegvielas iegādei, kam 
piemēro samazināto akcīzes 
nodokļa likmi. Lai saņemtu 
tiesības iegādāties marķētu 
dīzeļdegvielu, lauksaimniecības 
produkcijas ražotājam jāiesniedz 
iesniegums un jāapliecina, ka 
viņš veic saimniecisko darbību, 
kas reģistrēta Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā vai Valsts 
ieņēmumu dienestā.

Aicinām klientus zvanīt uz LAD 
apkalpošanas tālruni 67095000, ja ir 
jautājumi un nepieciešama plašāka 
informācija par dienesta darbu 
un sniegtajiem pakalpojumiem. 
Aktuālā informācija ir atspoguļota 
arī dienesta mājaslapā www.lad.
gov.lv.  

Var pieteikties īstermiņa 
aizdevumam no vienotā platību 
maksājuma

Lai mazinātu Covid-19 krīzes 
negatīvo ietekmi, arī šogad 
lauksaimniekiem ir pieejams 

bezprocentu īstermiņa aizdevums, 
kas rudenī tiks dzēsts no vienotā 
platību maksājuma summas. 
Īstermiņa aizdevumam var 
pieteikties Lauku atbalsta dienesta 
elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā no šā gada 23. aprīļa līdz 
1. septembrim.

LAD šā gada rudenī ieturēs 
izmaksāto īstermiņa aizdevuma 
summu no lauksaimniekam 
aprēķinātā vienotā platību 
maksājuma avansa maksājuma 
vai aprēķinātā gala maksājuma.

Īstermiņa aizdevumu piešķirs 
lauksaimniekiem kā de minimis 
atbalstu vai arī kā saskaņotu valsts 
atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas 
lēmumam, ja lauksaimniekam trīs 
pēdējos fi skālajos gados piešķirtā 
de minimis atbalsta kopējā 
summa ir sasniegusi 25 000 eiro.

Īstermiņa aizdevumu LAD 
piešķir, ievērojot nosacījumus:

1. likme ir 40 eiro par 
vienotajam platības maksājumam 
pieteikto hektāru,

2. aizdevumu nepiešķirs 
par tādu lauksaimniecībā 
izmantojamo zemes platību, 
kura ir deklarēta vienotā platības 
maksājuma saņemšanai ar 
kultūraugu un zemes izmantošanas 
kodu 710 un 720 (zālāju platību), 
ja lauksaimniekam uz šīm 
platībām 2021. gada 1. aprīlī 
Lauksaimniecības datu centrā 
nav reģistrēti lauksaimniecības 
dzīvnieki.

Mazie lauksaimnieki 
2021. gadā saņems vienreizēju 
valsts atbalstu

Valdība 11. maijā apstiprinājusi 
Zemkopības ministrijas 
sagatavotos noteikumus par 
valsts atbalsta piešķiršanas kārtību 
mazajiem lauksaimniekiem, ko 
piešķirs vienreizējā maksājumā 
2021. gadā.

 Mazajiem lauksaimniekiem 
2021. gadā paredzēts atbalsts 
3 miljoni eiro, lai stiprinātu mazo 
lauksaimniecības ražotāju 
saimniecību dzīvotspēju, veicinātu 
iespējas strādāt lauksaimniecībā 
un motivētu integrāciju tirgū, kā 

arī lai sekmētu Latvijas reģionu 
apdzīvotības saglabāšanos un 
ainavas sakoptību.

Atbalstu paredzēts piešķirt, 
balstoties uz 2020. gadā iesniegtā 
vienotā iesnieguma datiem, ja 
lauksaimnieka:

l deklarētās dzīvesvietas 
adrese vai juridiskā adrese 
laikposmā no 2020. gada 1. jūlija 
līdz 1. decembrim reģistrēta Latvijā 
ārpus valstspilsētām,

l vienotā platības maksājuma 
vai mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmas maksājuma saņemšanai 
deklarēto hektāru skaits 
2020. gadā nepārsniedz septiņus 
hektārus,

l 2020. gadā tiešo 
maksājumu atbalstam noteiktā 
platība bijusi vismaz 0,3 ha ar 
laukaugiem, dārzeņiem, augļu 
kokiem vai aramzemē sētajiem 
zālājiem vai no 2020. gada 
15. maija līdz 15. septembrim 
lauksaimnieka īpašumā bijuši 
lauksaimniecības dzīvnieki, kas 
ekvivalenti vismaz vienai liellopu 
vienībai. Pēc šiem kritērijiem var 
izvērtēt, vai lauksaimnieks veic 
lauksaimniecisko ražošanu.

Vienreizējais atbalsts būs kā 
papildinājums ES tiešo maksājumu 
atbalstam, ja lauksaimnieka ES 
tiešo maksājumu summa par 
2020. gadu ir vismaz 100 eiro, 
bet  nepārsniedz 1200 eiro.

Valsts atbalsta summa 
lauksaimniekam veidos 40% no 
apstiprinātās ES tiešo maksājumu 
summas, bet lauksaimnieks 
kopumā varēs saņemt ne vairāk 
kā 1250 eiro, skaitot kopā gan 
2020. gada ES tiešo maksājumu 
atbalstu, gan valsts atbalstu.

Lai saņemtu atbalstu, nav 
jāiesniedz iesniegums, jo atbalstu 
izmaksās, balstoties uz 2020. gadā 
iesniegtā vienotā iesnieguma 
datiem. Piemēram, ja patlaban 
mazais lauksaimnieks saņem mazā 
lauksaimnieku atbalstu 500 eiro, tad 
klāt tiek aprēķināti 40% jeb 200 eiro.

Informāciju sagatavojusi 
Zemkopības ministrija

Aicinām ģimenes, 
kurās aug bērni, kas 
bieži dusmojas, ir viegli 
aizkaitināmi, pārkāpj 
noteikumus, ignorē 
vecāku vai skolotāju 
teikto, neievēro lūgumus 

u.c., kopā ar bērna skolotājiem piedalīties 
multi modālā agrīnās intervences programmā 
“STOP 4–7”.

Programma paredzēta bērniem 4–7 gadu 
vecumā un ietver:
l 2 izvērtēšanas konsultācijas;
l 10 nodarbības bērniem sociālo prasmju 
nostiprināšanai (viena nodarbība nedēļā – 
trešdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00);
l 10 vakara nodarbības vecākiem (ceturtdienās 
no plkst. 17.30 līdz 19.30);
l 4 nodarbības bērnu pedagogiem (katru otro 
ceturtdienu no plkst. 16.00 līdz 19.00); 
l individuāls atbalsts bērniem, vecākiem un/vai 
pedagogiem pēc vajadzības. 

Nodarbības vadīs četri pieredzējuši speciālisti 
– psihologs, sociālie pedagogi un pedagogs.

Nodarbības Vaiņodē plānots uzsākt augustā, 
vieta vēl tiek precizēta.

  Lai pieteiktos dalībai programmā, lūgums 
rakstīt koordinatora palīdzei Jolantai Kauliņai uz 
e-pastu jolantakaulina@inbox.lv.

Lai veiksmīgāk varētu sadarboties, norādiet 
šādu informāciju: bērnudārza grupiņas 
nosaukums, bērna vārds, uzvārds, vecums, 
vecāku kontakttālrunis un e-pasts.

Līdz 24. maijam jāpiesakās platību maksājumiem

AICINĀM PIEDALĪTIES ATBALSTA PROGRAMMĀ “STOP 4–7”
Nedaudz par programmu “STOP 4–7”
 Šīs programmas devīze ir “Kopā uz ceļa esam stiprāki”. 

“STOP 4–7” ir zinātnē un pētījumos balstīta programma, kuras 
mērķis ir palīdzēt vecākiem un pedagogiem labāk izprast 
bērna rīcību, tās motīvus un sniegt saprotamus un efektīvus 
padomus uzvedības maiņai. Visaugstākā programmas 
efektivitāte ir vērojama 4–7 gadus veciem bērniem.

 Programma adaptēta no Beļģijas, kur tiek īstenota kopš 
2003. gada. Beļģijas pieredze un pētījumi apstiprina, ka 
pēc “STOP 4–7” programmas bērnu uzvedības problēmas 
mazinās un izmaiņas ir noturīgas. 

“STOP 4–7” programmas būtība ir trīspusējā sadarbība 
– bērns, vecāks, audzinātājs. Programma palīdz bērniem 
apgūt sadarbošanās prasmes, iekļaušanos sabiedrībā, 
problēmu risināšanu, emociju atpazīšanu un regulēšanu, 
stresa vadīšanu. 

Latvijā šī programma ir ieviesta 2020. gadā. 
Dažas atsauksmes no vecākiem, kuri bija iesaistījušies:
l “Programmas ideja un mērķis ir palīdzēt bērnam 

pārvarēt grūtības, un tā ir liels atbalsts arī vecākiem.” 
l “Bērni šajā vecumā (vairāk vai mazāk) ir vecāku 

spogulis. Netiek pievērsta uzmanība tikai bērnam, bet ļoti 
ciešs kontakts veidojas arī ar vecākiem. Speciālisti palīdz 
rast pieeju bērnam sarežģītās situācijās. Mums, vecākiem, ir 
jāmāk ieklausīties ne tikai speciālistos, bet arī pašu bērnā.”

l “Iemācījos savaldīt sevi un priecāties kopā ar meitu 
par daudz ko, arī par šķietamiem sīkumiem un niekiem. Pēc 
projekta meita ir kļuvusi atvērtāka, mīļāka un vairāk man 
uzticas. Kopumā projekts mums abām deva ļoti daudz 
pozitīvu emociju, izmainīja mūs abas uz labo pusi. Noteikti 
ieteiktu arī citiem vecākiem.”

Papildu informācija par programmu vietnē
 https://laimigiberni.lv/stop-4-7/.

VAIņODES MŪZIKAS SKOLĀ 
NO 31. MAIJA LĪDZ 4. JŪNIJAM 

NOTIKS JAUNU AUDZēKņU UZņEMŠANA 
VISĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:

APRĪLIS SPORTĀ

l klavierspēle,
l akordeona spēle,
l fl autas spēle,
l klarnetes spēle,

l saksofona spēle,
l ģitāras spēle
l vijoles spēle,
l kora klase.

LŪDZU ZVANĪT SKOLAS DIREKTOREI 
PA TĀLRUNI 26046101, LAI VIENOTOS 

PAR LAIKU PIETEIKUMA AIZPILDĪŠANAI KLĀTIENĒ. 
Mūzikas skolas direktore Gunita Riežniece


