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APRĪLIS

“Vaiņodes novada virtuālais skrējiens”
Martā aizritējuši divi “Vaiņodes novada virtuālā skrējiena” posmi. Trešajā
posmā piedalījās 14 dalībnieki, kuri veica 205,27 km garu distanci. 10 no dalībniekiem bija soļotāji/nūjotāji, kuri veica
166,33 km, bet 4 skrējēji veica 38,94 km.
Ceturtajā posmā, jau valstī ieviestās
karantīnas laikā, dalībnieku skaits bija
daudz lielāks – 42 dalībnieki, kuri kopā
veica 629,25 km! Ceturtajā posmā krietni vairāk bija skrējēju – 31 dalībnieks,
kuri kopumā veica 375,27 km, bet soļotāji/nūjotāji 11 dalībnieku sastāvā veica
253,98 km. Un tas ir ļoti apsveicami, jo
plaušām ir nepieciešams svaigs gaiss,
kas ne tikai stiprina imunitāti, bet arī
palīdzēs mums vieglāk tikt pāri šim saspringtajam laikam.
Kopumā “Vaiņodes novada virtuālajā
skrējienā” piedalījušies 46 dalībnieki, kuri
kopsummā veikuši jau 1256,57 km. Līdz
šim ir bijuši 34 skrējēji, kas noskrējuši
531,99 km, bet 12 soļotāji/nūjotāji ir ievērojami priekšā ar savu veikumu – 724,58 km.
Pēc 5. posma tiks publicēti rezultāti.
Posmi aprīlī:
5. posms no 06.04. līdz 12.04.,
6. posms no 20.04. līdz 26.04.

LEPOJAMIES!

Informācija
no ģimenes
ārstu prakses

Samanta, aizstāvot savu zinātniskās pētniecības darbu.
Piektdien, 3.aprīlī, Latvijas Skolēnu 44. zi
nātniskās pētniecības darbu konferences valsts
posmā, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē,
attālināti piedalījās 580 skolēnu un tika aizstāvēti
478 ZPD. Skolēni savu darbu prezentācijas iesū

Līga, prezentējot savā pētījumā iegūto informāciju.

tīja video formātā, kā arī tiešsaistē atbildēja uz
vērtēšanas komisijas locekļu jautājumiem.
Augsts novērtējums Līgai MAMEI – ZPD
“Bakūzes muižas vēstures nepatiesu un patiesu faktu
salīdzinājums” (Humanitārās un mākslas zinātņu sek-

cija. Vēsture un arheoloģija. Skolotāja Iveta MAME).
1. pakāpes diploms Samantai HAĻUTAI – ZPD
“Miega ilgums un tā ietekme uz X vidusskolas 9. – 12.
klašu skolēnu pašsajūtu un produktivitāti” (Medicīnas
un veselības zinātnes. Skolotāja Ārija ČERŅAVSKA).

Ņemot vērā valstī izsludināto
ārkārtējo situāciju, iedzīvotājiem
lūgums ievērot karantīnas notei
kumus un izrādīt sapratni.
Lūdzam pie ģimenes ārsta
ierasties tikai akūtas nepiecieša
mības gadījumā, pirms tam tele
foniski sazinoties ar ģimenes
ārsta praksi un vienojoties par
tālāko rīcību.
Neakūtos jautājumus risināsim, kad karantīnas situācija būs
nedaudz pierimusi.
Par bērnu profilaktiskām apskatēm un vakcināciju zvanīt uz
ģimenes ārsta praksi un saskaņot
laiku.
Lūgums elektroniskās receptes
pieteikt telefoniski.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

DOMES ZIŅAS
9. marta
Vaiņodes novada domes
ārkārtas sēdē, protokols Nr. 5,
NOLEMJ
1. Īstenot projektu ar nosaukumu “Tūrisma norāžu
zīmju un informatīvo stendu izgatavošana” un apliecina, ka pašvaldības budžetā ir līdzekļi 3034,03 eiro
(trīs tūkstoši trīsdesmit četri eiro 03 centi), tai skaitā
PVN, projekta īstenošanai.
2. Īstenot projektu ar nosaukumu “Futbola laukuma aprīkojuma iegāde stadionam Vaiņodē” par
7450,74 eiro (septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit
eiro 74 centi), tai skaitā PVN, projekta īstenošanai.
3. Īstenot projektu ar nosaukumu “Laivas un ūdens
velosipēdu iegāde atpūtai uz ūdens, pilnveidojot ģimenes atpūtas iespējas Vaiņodes novadā” un apliecina, ka pašvaldības budžetā ir līdzekļi 2565,20 eiro
(divi tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci eiro 20 centi),
tai skaitā PVN, projekta īstenošanai.
4. Vaiņodes novada dome garantē līdzfinansējumu 6998,34 (seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit
astoņi eiro un 34 centi) apmērā no projekta kopējām
izmaksām no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta
biedrības “Volzbahs” projektu pieteikumam ELFLA
programmas LEADER projektu konkursā aktivitātē
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Līdzfinansējums piešķirams pēc projekta apstiprināšanas ELFLA
. Pirms garantētās summas ieskaitīšanas biedrības
“Volzbahs” kontā biedrībai jāiepazīstina Vaiņodes novada pašvaldība ar detalizētu projekta izklāstu.

24. marta
Vaiņodes novada domes sēdē,
protokols Nr. 6,
NOLEMJ
1. Dzēst ar 2020. gada 1. aprīli nekustamā īpašuma
nodokļa parādus 7 mirušām personām.
2. Pamatojoties uz “Zemes pārvaldības likuma”
17. panta sesto daļu, Vaiņodes novada pašvaldībai
piekrīt un ierakstāmas zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda 33 zemes vienības. Veikt datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
par lēmuma pirmā punktā minētajām zemes vienībām.
3. Slēgt zemes nomas līgumus ar 4 personām.
4. Pagarināt zemes nomas līgumus ar 2 personām.
5. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu
projektu zemes vienībai “Vārpiņas”, kadastra apzīmējums 6492 005 0165, 1,13 ha platībā. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli zemes vienībai “Vārpiņas”, kadastra apzīmējums 6492 005 0165, 1,13 ha
platībā no 26.03.2020. līdz 08.04.2020. plkst. 15.00.
Izsoles sākuma cena par 1 ha ir 7,50 EUR gadā (bez
PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis. Nomas tiesību izsoles solis ir 10,00 EUR
(bez PVN). Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi.
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. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A,
09.04.2020. plkst. 10.00.
6. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu
projektu zemes vienībai “Lauku ganības”, kadastra
apzīmējums 6454 004 0193, 9,7 ha platībā. Izsludināt
pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli zemes vienības
daļai “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004
0193, 9,7 ha platībā no 26.03.2020. līdz 08.04.2020.
plkst. 15.00. Izsoles sākuma cena par 1 ha 8,88 EUR
gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis. Nomas tiesību izsoles solis
10,00 EUR (bez PVN). Zemes nomas līguma termiņš
līdz 31.03.2025. Dalības maksa par piedalīšanos izso-
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lē 10,00 EUR līdz reģistrācijai uz izsoli iemaksājama
Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. Izsole notiek
Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē,
Raiņa ielā 23A, 09.04.2020. plkst. 10.00.
7. Atcelt 2020. gada 28. janvāra Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr. 2., 7.p., “Par
zemes gabala “Lauku ganības”, 8,5 ha, nomas tiesību protokola apstiprināšanu. Atkārtoti apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu zemes vienībai “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004
0193, 8,5 ha platībā. Izsludināt pieteikšanos uz nomas
tiesību izsoli zemes vienības daļai “Lauku ganības”,
kadastra apzīmējums 6454 004 0193, 8,5 ha platībā
no 26.03.2020. līdz 08.04.2020. plkst. 15.00. Izsoles sākuma cena par 1 ha 8,88 EUR gadā (bez PVN),
nomas maksai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis. Nomas tiesību izsoles solis 10,00 EUR (bez
PVN). Zemes nomas līguma termiņš līdz 31.03.2025.
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. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A,
09.04.2020. plkst. 10.00.
8. Sadalīt nekustamo īpašumu.
9. Atsavināt 2 nekustamos īpašumus.
10. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav
nepieciešami 4 nekustamie īpašumi. Uzsākt nekustamo īpašumu atsavināšanas procedūru.
11. Lauzt dzīvojamo telpu īres līgumus ar 2 personām.
12. Slēgt īres līgumus ar 2 personām.
13. Anulēt 2005. gada 17. jūnija SIA “Aizputes
ceļiniekam”, reģ. Nr. 42103000806, izsniegto bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 1.
14. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos
noteikumus Nr.4, “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Vaiņodes novadā”. Aizliegts
audzēt Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā,
kurā ietilpst Embūtes pagasts un Vaiņodes pagasts,
jebkādus ģenētiski modificētus kultūraugus. Aizliegums Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā
audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus ir 5 (pieci)
gadi.
15. Apstiprināt “Kārtības, kādā Vaiņodes novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītības
iestāžu izglītojamajiem” noteikumu projektu. Izdot
Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr.5 “Kārtība, kādā Vaiņodes novada pašvaldība sedz
transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem”.
16. Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Liepājas
reģiona Tūrisma informācijas birojs” par pašvaldības
autonomās funkcijas veikšanu, rūpēties par kultūru un
sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un
tautas jaunrades attīstību 2020. gadā.
17. Piešķirt Vaiņodes novadā deklarētām politiski
represētajām personām vienreizēju sociālo pabalstu
50,00 EUR apmērā katram no pašvaldības sociālā budžeta.
18. Izdarīt grozījumus 2020. gada 28. janvāra Vaiņodes novada domes lēmumā, protokols Nr.2,
20.2. punktā un izteikt to šādā redakcijā: “20.2. Līgums stājas spēkā ar abu pušu parakstīšanas brīdi un ir
spēkā 1 (vienu) gadu”.
19. Apstiprināt iesniegto SIA “Vaiņodes pagasta
doktorāts”, reģ. Nr. 42103011250, finanšu pārskatu
par 2019. gadu.
20. Mainīt Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā 2020. gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pirmā ceturkšņa termiņu no 31.03.2020. uz
31.05.2020. un otrā ceturkšņa termiņu no 15.05.2020.
uz 15.07.2020. Trešā un ceturtā ceturkšņa nekustamā
īpašuma nodokļa maksājuma termiņus 2020. gadam
atstāt nemainīgus.

APSTIPRINĀTS:
ar Vaiņodes novada domes
2020. gada 25. februāra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, 22.p.)

VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3
“GROZĪJUMI VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS
2018. GADA 23. OKTOBRA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.7 “VAIŅODES NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu.

          

1. Izdarīt 2018. gada 23. oktobra Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 “Vaiņodes novada pašvaldības nolikums” šādus
grozījumus:
1.1. svītrot nolikuma 16.14. punktu;
1.2. papildināt nolikumu ar 19.13. punktu:
“19.13. veic kapitāla daļu turētāja pārstāvja funkcijas kapitālsabiedrībās”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta
ceturtā un piektā daļā noteiktā kārtībā.
Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs
V. Jansons

PASKAIDROJUMA RAKSTS
PIE VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.3 “GROZĪJUMI
VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA
23. OKTOBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.7
“VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
Pašreizējās situācijas
raksturojums

Grozījumi “Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā”, 14.
pantā: aizstāt pirmajā un ceturtajā
daļā vārdus “domes priekšsēdētājs”
(attiecīgā locījumā) ar vārdu
“izpilddirektors” (attiecīgā locījumā).
Grozījumi stājas spēkā ar 2020. gada
1. janvāri.

Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums

Nepieciešams veikt grozījumus, lai Vaiņodes
novada pašvaldības nolikums nebūtu
pretrunā ar “Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma”
14. pantu.

Īss saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

2018. gada 23. oktobra Vaiņodes novada
saistošajos noteikumos
Nr.7 “Vaiņodes novada pašvaldības
nolikums” veikt grozījumus, svītrojot no
domes priekšsēdētāja amata pienākumiem
“veikt kapitāla daļu turētāja pārstāvja
funkcijas kapitālsabiedrībās, ja dome ar
savu lēmumu nav noteikusi citu pārstāvi”
un papildinot pašvaldības izpilddirektora
pienākumus ar pienākumu “veikt
kapitāla daļu turētāja pārstāvja funkcijas
kapitālsabiedrībās”.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
pašvaldības
budžetu

Gadījumā, ja pašvaldības izpilddirektors ar
savu rīkojumu norīkos kapitāldaļu turētāja
pārstāvi, tad tas būs uzskatāms par papildu
pienākumu un no pašvaldības budžeta
palielināsies atlīdzības sadaļa.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Nav attiecināms.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Personas saistošo noteikumu piemērošanas
jautājumos var vērsties pašvaldības
administrācijā un pagastu pārvaldē.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs V.Jansons
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VAIŅODES NOVADA VPVKAC
no 13. marta līdz ārkārtas situācijas
atcelšanai valstī ir ierobežota klientu
pieņemšana un apkalpošana
Lūgums sākotnēji klientus sazināties
ar Vaiņodes VPVKAC speciālistu
pa tālruni 63464954 vai e-pastu
vainode@pakalpojumucentri.lv.
Kam nav iespējas iesniegt
iesniegumus elektroniski, ievērojot
visus drošības pasākumus, klientu
pieņemšana klātienē noteikta no
9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 15.00
Vaiņodes novada domes ēkā!
Kārtība, kas jāievēro, ienākot KAC.
Dezinficēt rokas pirms ienākšanas.
Ievērot 2 metru distanci.
Pieņemšanas telpā var atrasties
viens cilvēks.
Tomēr ATGĀDINĀM bez
vajadzības neapmeklēt VPVKAC
klātienē, bet visus jautājumus atrisināt
attālināti, sazinoties pa tālruni
63464954 vai e-pastu vainode@
pakalpojumucentri.lv.

Aicinām novada iedzīvotājus
izmantot e-pakalpojumus. Valsts
pārvaldes portālā Latvija.lv ir pieejami
vairāk nekā 700 e-pakalpojumi,
turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var
pieteikt un saņemt elektroniski bez
nepieciešamības doties klātienē uz
iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu
pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas
deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu
no valsts reģistriem. Tieši tāpat
elektroniski var nosūtīt iesniegumu
jebkurai iestādei, iesniegt gada
ienākumu deklarāciju u.c.

Būsim atbildīgi pret savu
un apkārtējo veselību,
sargāsim sevi un savus tuvākos!
Vaiņodes novada VPVKAC
speciālists M. Fricsons,
tālr. 63464954

Vaiņodes novada pašvaldība
aicina iedzīvotājus bez īpašas
vajadzības neapmeklēt
Vaiņodes novada pašvaldības
iestādes līdz 14. aprīlim, lai
ierobežotu Covid-19 izplatību
Visus Vaiņodes novada pašvaldībai adresētos
dokumentus lūdzam atstāt priekštelpā izvietotajā
pastkastītē.
Ar pašvaldības speciālistiem lūgums sazināties
telefoniski.
Vaiņodes novada pašvaldība – tālrunis 63464954,
dome@vainode.lv,
VPVKAC – 63464954, vainode@pakalpojumucentri.lv .
Embūtes pagasta pārvalde – 63453599.
Vaiņodes novada pašvaldības un Embūtes pagasta
pārvaldes kontaktinformācija – www.vainode.lv/
darbinieki/
Vaiņodes novada Sociālais dienests turpina darbu.
Lūgums sākotnēji konsultēties pa tālruni ar Sociālā
dienesta darbiniekiem par iespēju nodrošināt klātienes
pakalpojumu attālināti vai arī vienoties par klātienes
apmeklējuma laiku.
Sociālā dienesta kontakti:
tālrunis: 63484915,
mob. t.: 28657503,
e-pasts vainodesd@inbox.lv, vainodesd@vainode.lv.
Vaiņodes novada Komunālā nodaļa aicina klientus
sazināties telefoniski vai elektroniski.
Tālrunis 63464974,
mob. t. 26325657,
e-pasts komunala.nodala@vainode.lv.
Vaiņodes bibliotēka un Embūtes pagasta bibliotēka
apmeklētājus nepieņem.
Vaiņodes bibliotēka: tālrunis 63464243,
e-pasts: biblioteka@vainode.lv.
Embūtes pagasta bibliotēka: 63453599.
Vaiņodes novada kultūras namā pasākumi nenotiek.
Vaiņodes Tūrisma informācijas centrs un Embūtes
Tūrisma informācijas centrs apmeklētājus nepieņem.
Vaiņodes TIC:
tālrunis 63451572,
e-pasts turisms@vainode.lv.
Embūtes TIC:
Dina Ziemele, 26632134,
Ingūna Ziemele, 25417962,
e-pasts embutes.tic@inbox.lv, embutes.tic@vainode.lv.
Sociālā atbalsta centrs “Vaiņode” ierobežo
apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar
iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai.
Tālrunis 63464465,
mob. t. 26437445,
e-pasts sacvainode@vainode.lv, ugis65@inbox.lv.
Lūgums veikt maksājumus pārskaitījumu veidā uz
norēķinu kontu.
Vaiņodes novada pašvaldības kase: 63484914.
Norēķinu konti:
a/s “SEB banka”: LV33UNLA0012011130650 UNLALV2X
a/s “DNB banka”: LV91RIKO0002010303776 RIKOLV2X
a/s “Swedbank”: LV28HABA0551017727524 HABALV22
Aicinām iedzīvotājus, kuri atgriezušies no Covid-19
skartajām valstīm vai bijuši kontaktā ar personām, kuras
atgriezušās no Covid-19 skartajām teritorijām, nepakļaut
citas personas vīrusa inficēšanās riskam.
Paldies par sapratni!
Vaiņodes novada pašvaldība

VAIŅODES NOVADA VĒSTIS
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Jaunums Vaiņodes novadā ir arī
“Vaiņodes novada virtuālais riteņu brauciens”,
kam ir tāds pats princips kā virtuālajam skrējienam
Dalībnieki paši nosaka savu distanci un laiku, kad piedalīties. Galvenais – izmantot
aplikāciju, kas uzņem laiku, distanci un rezultātu, to pēc tam nosūtot sacensību
organizatoram uz WhatsApp numuru 22014226 vai e-pastu metodikis@vainode.lv.
Iespējams, ir īstais brīdis, lai no ziemas dīkstāves izvilktu savu putekļiem klāto velosipēdu,
noskatītu kādu mazāk populāru maršrutu, kas ved cauri mežam vai pļavām, un doties
pēc svaiga gaisa.

Ņemot vērā, ka pirmais posms ir noslēdzies,
aicinu sekot līdzi informācijai un piedalīties pārējos posmos:

2. posms no 13.04. līdz 19.04.,
3. posms no 27.04. līdz 03.05.

Par nekustamā
īpašuma nodokļa
termiņa pārcelšanu
Vaiņodes novada pašvaldība informē, ka sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli Covid-19 vīrusa izplatības
un tā ierobežošanas dēļ ar 2020. gada 24. marta Vaiņodes
novada domes lēmumu, prot. Nr.6, 3. p., tiks pārcelts nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 1. ceturkšņa termiņš
no 31.03.2020. uz 31.05.2020. un 2. ceturkšņa termiņš no
15.05.2020. uz 15.07.2020., 3. un 4. ceturkšņa termiņi paliek nemainīgi. Kā arī atgādinām, ka par nekustamā īpašuma nodokli iespējams norēķināties, izmantojot bankas
pārskaitījumu.

Traktortehnikas ikgadējās
valsts tehniskās apskates laiki
un vietas Vaiņodes novadā
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
atgādina. Lai piedalītos ceļu satiksmē,
t.sk. arī pirms pavasara darbu uzsākšanas,
traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas
reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA
polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie
inspektora.
No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras sniegtajiem
pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar
bezskaidras naudas maksājumu.
Uzziņām tālruņi 20000450; 29437351
vai www.vtua.gov.lv.

Vaiņode, Vienības iela 6 (Kom. uzņēmums),
24.04. plkst. 10.30,
Vībiņi, Kalnu iela 4 (pie vecā bērnudārza),
07.05. plkst. 12.30.

Durakā/cūkās
aizvada 5. posmu
Martā Vaiņodes novada atklātajā čempionātā dura
kā/cūkās tika aizvadīts 5. posms, uz kuru ieradās 14 da
lībnieki.
Par uzvarētāju 5. posmā kļuva Ainārs Pāvils ar 18 punktiem un +36, bet otrajā vietā ierindojās Alīte Eidimte, kas
atpalika tikai par vienu +/– rādītāju, 18 punkti un +35. Trešo vietu ar 17 punktiem un +20 ieņēma Arturs Spuris, kas
apsteidza ceturtajā vietā esošo Jantu Eidimti (16 punkti un
+30). Labāko sešiniekā arī iekļuva Viktors Haļuta (16 p. un
+25) un Dagnis Dīks (14 p. un +9)
Kopvērtējumā pirms pēdējā posma pārliecinošā vadībā
atrodas Alīte Eidimte, kura piecos posmos spējusi savākt
106 punktus un +191. Otro vietu ieņem Arturs Spuris ar 77
punktiem un +63. Par diviem punktiem no Artura atpaliek
piektā posma uzvarētājs Ainārs Pāvils (75 p. un +84). Aiz
labāko trijnieka uzreiz ir Sandra Spure ar 65 punktiem un
–21. Piekto vietu ar 50 punktiem un –35 ieņem Oskars Pāvils, bet labāko sešinieku noslēdz Janta Eidimte ar 36 punktiem un –22.
Ainārs Pāvils,
novada sporta metodiķis

4

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.

VAIŅODES NOVADA VĒSTIS

