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“Spārni nošvīkst. Putni ceļas spārnos...”

VAIŅODES VIDUSSKOLAS ZIŅAS
13. jūnija agrā pēcpusdienā
14 Vaiņodes vidusskolas 9. klases
skolēni saņēma apliecību par
vispārējo pamatizglītību.
Šis izlaidums
(ievērojot “Epidemioloģiskās
drošības likuma”
noteikumus) notika skolas pagalmā,

klātesot vecākiem un skolotājiem.
Kopā ar pirmo izglītības dokumentu
skolēni saņēma arī skolas pateicības
rakstus par panākumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs un
konkursos, sasniegumiem sportā
un piedalīšanos mākslinieciskajā
pašdarbībā. Katrs skolēns, saņemot

apliecību, izteica novēlējumu
skolai, klasesbiedriem,
skolotājiem.
Skolas gaitu sākumu
atcerējās pirmā audzinātāja
Iveta KABIŅECKA, par kopā
pavadīto piecu gadu priekiem un
pārsteigumiem runāja

audzinātāja Iveta MAME. Vecāki
skolai uzdāvināja ābeli, kurai
jāatrod vieta pie skolas, lai pēc
gadiem tagadējiem skolēniem,
pulcējoties kārtējā salidojumā,
būtu vieta, kur satikties –
pie savas ābeles.
Skolas direktors Zigmunds

MICKUS novēlēja katram izvēlēties
pareizo tālākizglītības virzienu,
bet novada domes priekšsēdētājs
Visvaldis JANSONS atgādināja,
ka mūsu novadā būs vajadzīgi
labi izglītoti jauni speciālisti.
Izlaidumā ar muzikālu apsveikumu
iepriecināja Kristīne ŠOMASE.

Skolēni iesaistīti novada labiekārtošanas darbos
Šajā vasaras brīvlaikā, līdzīgi kā iepriekšējos gadus,
Vaiņodes novada pašvaldība, sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, nodrošinās darbu 60 novada skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
Pirmie 30 skolēni savu darbu sāka 1. jūlijā, tikpat daudz
skolēnu darbos tiks iesaistīti arī augstā.
Skolēnu darba vietas ir visā novadā, ar viņu palīdzību no-

vada teritorijas labiekārtošana norisināsies Vaiņodē, Vībiņos,
Embūtē, kā arī citās vietās.
Redzamākie darbi ir stadionā, kur tiks labiekārtota stadiona
palīgēka, attīrīts skrejceļš un basketbola laukums, paplašināts
pludmales volejbola laukums, pielāgojot to pludmales futbola
un arī pludmales handbola vajadzībām.
Plānots arī apsekot peldvietas, lai tās papildinātu ar soliem,
atkritumu urnām, un padarītu apmeklētājiem baudāmākas.

Kā katru gadu, daļa skolēnu ir iesaistīti novada kapsētu un
piemiņas vietu apkopšanas darbos, pļaušanā.
Skolēnu darbaspēks tiek izmantots arī Mūzikas skolas
jaunā laukuma izveidē. Plānots, ka laukums līdz mācību gada
sākumam iegūs pavisam citu izskatu. Apkārtnes labiekārtošana notiek arī kultūras namā, skolēni gatavos dekorācijas, kas
noderēs dažādiem svētkiem.
Vaiņodes novada tūrisma speciāliste Ilze Strēle

DOMES ZIŅAS
2020. gada 16. jūnijā Vaiņodes novada domes sēdē
(protokols Nr.10) NOLĒMA:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar 3 personām.
2. Lauzt zemes nomas līgumu ar personu.
3. Pagarināt zemes nomas līgumu ar personu.
4. Lauzt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 4 personām.
5. Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 4 personām.
6. Atzīt, ka pašvaldības funkciju pildīšanai nav
nepieciešams nekustamais īpašums “Raiņa iela 60a-1”,
kadastra apz. 64920060577001001, ar kopējo platību
42,40 kvm. Uzsākt nekustamā īpašuma “Raiņa iela 60a1”, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
atsavināšanas procedūru.
7. Atzīt, ka pašvaldības funkciju pildīšanai nav
nepieciešams nekustamais īpašums “Raiņa iela 62-5”,
kadastra Nr. 64929000220, ar kopējo platību 40,70 kvm.
Uzsākt nekustamā īpašuma “Raiņa iela 62-5”, kas atrodas
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas
procedūru.
8. Atzīt, ka pašvaldības funkciju pildīšanai nav
nepieciešams nekustamais īpašums “Krustkalna
grantsbedres”, kadastra Nr. 64540030090, zemesgabalā,
kadastra apz. 64540030090, 4,1 ha platībā Embūtes pag.,
Vaiņodes nov.
9. Atsavināt personai īpašumu “Taisnā iela 1”, Vaiņodē,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra Nr. 64920060498,
kas sastāv no zemes vienības, kadastra apz. 64920060498,
1,13 ha platībā par 2569,40 EUR (divi tūkstoši pieci simti
sešdesmit deviņi eiro un 40 centi).
10. Atsavināt personai īpašumu “Sanatorijas iela 2”,
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra Nr.
64920060413, kas sastāv no zemes vienības, kadastra apz.
64920060413, 0,1462 ha platībā par 1557,60 EUR (viens
tūkstotis pieci simti piecdesmit septiņi eiro un 60 centi).
11. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai
piederošā zemesgabala “Vagari” 1,2 ha platībā nomas
tiesību izsoles protokolu. Slēgt zemes nomas līgumu ar
nomas tiesību izsoles uzvarētāja (dalībnieks Nr.1 SIA
“Bātas avots”, reģ. Nr. 52103061041, juridiskā adrese:
“Vaiņodes pils”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435)
pilnvaroto pārstāvi par zemesgabala “Vagari”, kadastra
apz. 64920030042, 1,2 ha platībā nomas tiesībām līdz
31.05.2025. par nosolīto cenu 26,56 EUR (divdesmit seši
eiro un 56 centi) par 1 ha gadā, summai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
12. Atļaut personai deklarēties.
13. Nodot SIA “Reģionālie projekti” izstrādāto
nekustamā īpašuma “Poligons”, kadastra Nr. 64540030174,
zemes vienības, kadastra apz. 64540030173, Embūtes
pagastā, Vaiņodes novadā, lokālplānojuma projektu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no
institūcijām. Noteikt lokālplānojuma publiskās apspriešanas
termiņu no 2020. gada 1. līdz 30. jūlijam. Organizēt
publiskās apspriešanas sapulci 2020. gada 16. jūlijā plkst.
16.00 Vaiņodes novada domē, 12. telpā, Raiņa ielā 23a,
Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.
14. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības, reģ. Nr.
90000059071, publisko pārskatu par 2019. gadu.
15. Apstiprināt Embūtes Tūrisma informācijas centra
pakalpojumu izcenojumus ar 01.07.2020.
16. Piešķirt Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam
Visvaldim Jansonam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
(divas kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas) no
2020. gada 1. līdz 14. jūlijam (ieskaitot).
17. Izdarīt grozījumus 2018. gada 31. maija Grobiņas
sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā
(prot. Nr.5., 55.§). Grozīts ar Grobiņas novada domes 2019.
gada 30. maija lēmumu (prot. Nr.8., 48.§).
18. Apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai adresē
Kalna iela 1c, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
apsaimniekošanas maksu 0,28 EUR (nulle eiro un 28 centi)
par 1m2.
19. Apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai adresē
Baznīcas iela 2a, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
apsaimniekošanas maksu 0,20 EUR (nulle eiro un 20 centi)
par 1m2.

2

Sākas pieteikšanās attālinātām mācībām
Eiropas Sociālā fonda projektā
Atklāta pieteikšanās attālināto
mācību kārtai Eiropas Sociālā fonda (ESF)
pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto
personu profesionālās kompetences
pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības
attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā
strādājošajiem vecumā no 25 gadiem
ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko no
vairāk nekā 200 izglītības programmām.
Pieteikšanās notiek līdz 15. jūlijam, un šajā
kārtā mācības notiks tikai attālināti.

JAUNAS MĀCĪBU IESPĒJAS

Attālinātas mācības 11 tautsaimniecības
nozarēs piedāvā 23 izglītības iestādes. Šajā
kārtā izglītības programmu piedāvājums
tiek paplašināts ar iepriekš nebijušu
iespēju izvēlēties kādu no interesējošām
programmām arī studiju moduļa vai kursa
apguvei augstskolā vai koledžā.
Tāpat kā iepriekš, attālinātām mācībām
pieteikšanās norit tiešsaistē mājaslapā
www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot
latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu
jebkurā diennakts laikā.
Visu mācību saraksts atrodams
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv,
turpat notiek arī pieteikšanās.
Mācībām var pieteikties strādājoši
un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā
no 25 gadiem līdz neierobežotam
vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna
kopšanas atvaļinājumā, saglabājot
darba attiecības, un strādājoši pensionāri.
Saskaņā ar 2020. gada 16. jūnijā valdībā
apstiprinātajiem noteikumu grozījumiem,
tagad katrs strādājošais projekta laikā
var mācīties divas reizes neatkarīgi no
pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaikus
mācīties var tikai vienā izglītības
programmā. Grupu komplektēšana un
attālinātās mācības sāksies 2020. gada
jūlijā un augustā.

ŠOREIZ TIKAI ATTĀLINĀTI

“Latvijas iedzīvotāju profesionālā
pilnveide un kompetenču paaugstināšana,
reaģējot uz aktuālajām tautsaimniecības
vajadzībām, ir būtisks krīzes seku
mazināšanas un ekonomikas atveseļošanas
pasākums. Tā kā mācības klātienē ir
ierobežotas, tad šajā kārtā iedzīvotājiem
ir iespēja apgūt kompetences attālinātā
formā. Mācoties attālināti, ir vairāki
ieguvumi – ja ir samazinājušies ienākumi,
attālinātām mācībām nav nepieciešami
ceļa izdevumi, kā arī laiks, kas citādi būtu

jāpatērē, dodoties uz mācību vietu. Šoreiz
nav jāmeklē tuvākā izglītības iestāde ar
vajadzīgo mācību piedāvājumu,” norāda
VIAA direktore Dita Traidās.
Lai motivētu strādājošos mācīties,
projektā lielāko daļu izmaksu sedz ES fondi
un valsts, iedzīvotājiem jānodrošina tikai
10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī
darba devējs.
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem
mācības ir bez maksas, savukārt strādājošie
ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai
surdotulka izmaksu kompensāciju mācību
laikā.
Gadījumos, ja strādājošajiem
nepieciešams informatīvs atbalsts
piemērotāko mācību izvēlei vai nav
iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē,
aicinām vērsties pie pieaugušo izglītības
koordinatoriem 81 VIAA sadarbības
pašvaldībā. Mācību pieteikumu var noformēt
arī klātienē VIAA, iepriekš piesakoties un
uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras
filiālēs var saņemt karjeras konsultāciju.
Plašāka informācija par uzņemšanas
nosacījumiem, mācībām un atbalsta
iespējām, nepieciešamajiem digitālajiem
rīkiem un programmatūru attālināto
mācību kārtā, kā arī visu mācību saraksts ir
publicēts projekta tīmekļa vietnē
www.macibaspieaugusajiem.lv.

IESAISTĪJUŠIES 26 TŪKSTOŠI
STRĀDĀJOŠO

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā
noritējušas jau četras pieteikšanās kārtas,
kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 26 028
strādājošo, no kuriem vairāk nekā 22 000
izglītošanos jau pabeiguši. 32% mācību
dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem,
savukārt 20% – vecumā virs 50 gadiem.
31% mācību dalībnieku ir rīdzinieki, bet
69% dzīvo ārpus galvaspilsētas. Kopumā
projektā līdz 2023. gadam plānots iesaistīt
53 tūkstošus nodarbināto.
Pieaugušo izglītības projekta
“Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot
nodarbināto personu profesionālo
kompetenci, lai novērstu darbaspēka
kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus
pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo
konkurētspēju, gan darba produktivitātes
pieaugumu. Projektu finansē Eiropas
Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot
tajā ap 47 miljoniem eiro.

Šķiroto atkritumu laukums
Vaiņodē, Vienības ielā 6
Šķiroto atkritumu laukumā no
privātpersonām pieņem arī nolietotas
riepas (līdz 4 riepām no cilvēka),
motoreļļas un smēreļļas, kā arī eļļas filtrus.
Laukumā nav iespējams nodot būvgružus,
medicīnas preces un medikamentus, kā arī
citus videi bīstamus vai kaitīgus atkritumus.

DALĪTO ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS
LAUKUMA DARBA LAIKS VAIŅODĒ
Pirmdien –
brīvs
Otrdien –
15.00–19.00
Trešdien –
10.00–14.00
Ceturtdien – 10.00–14.00
Piektdien – 12.00–16.00
Sestdien –
10.00–14.00
Svētdien –
brīvs

VAIŅODES NOVADA VĒSTIS

NO VAIŅODES MŪZIKAS SKOLAS

Vaiņodes Mūzikas skolas audzēkņi un
vecāki no 27. līdz 29. jūnijam Nīgrandes
pagasta Kalnos piedalījās īsfilmas “Tukša tuba
tālu skan” tapšanā. Dziedātāji no Grobiņas,
Liepājas, Saldus un Vaiņodes Mūzikas skolas
sadraudzējās, izpildīja dažādus vingrinājumus,
spēlēja spēles, piedalījās kora mēģinājumos
un iedziedāja R. Paula dziesmu “Maziņš esmu

Par publiskās
apspriešanas
izziņošanu

es”, kā arī māsiņas Ance un Evelīna Seļukovas
spēlēja instrumentus. Paldies audzēkņiem,
vecākiem un fantastiskajai organizatoru un
filmēšanas komandai! Tā bija interesanta,
radoša un izzinoša pieredze, un mēs esam
gandarīti gan par padarīto darbu, gan par to,
ka guvām ieskatu filmas radīšanas procesā.
Mūzikas skolas direktore Gunita Riežniece

SPORTA JAUNUMI

Jūnijs virtuāli
Vēl joprojām turpinās Vaiņodes novada
virtuālie pasākumi – “Vaiņodes novada virtuālais skrējiens” un “Vaiņodes novada virtuālais riteņu brauciens”. Virtuālajā skrējienā
jau notikuši 11 posmi, bet virtuālajā riteņu
braucienā – 7 posmi.
“Vaiņodes novada virtuālajā skrējienā” jūnijā
tika aizvadīti trīs posmi, kuros gan skrējēji, gan
nūjotāji/soļotāji kopā veikuši 1548,01 km. 20
skrējēji jūnijā veica 474,15 km, bet 30 nūjotāji/
soļotāji nogāja 1073,86 km.
“Vaiņodes novada virtuālais skrējiens” kopumā pulcējis 41 skrējēju. Viņi noskrējuši 2231,95
km. Savukārt soļotāji/nūjotāji līdz šim bijuši 28
un nosoļojuši 3702,23 km.
“Vaiņodes novada virtuālais riteņu brauciens” septiņos posmos spējis sapulcēt 45 dalībniekus, kuri nobraukuši 7717,77 km. No šiem 45
dalībniekiem vien trīs ir bijuši kategorijā “Mazie

VAIŅODES NOVADA VĒSTIS

riteņi”, visi pārējie ir velosipēdisti. Kategorijā
“Mazie riteņi” kopumā veikti 90,27 km, bet velosipēdisti pievarējuši 7627,5 km.
Visi braucēji jūnijā aizvadīja divus posmus,
diemžēl neviens no “Mazo riteņu” kategorijas nepiedalījās, bet velosipēdisti bija 16 (abos posmos
kopā), viņi veica 1968,38 km.
Jūnijā tika uzstādīts jauns rekords – 150,37
km nobraukti vienā reizē. To uzstādīja Evija Pragulbicka.
JŪLIJS VIRTUĀLI:
06.07.–12.07. “Vaiņodes novada virtuālais
riteņu brauciens”, 8. posms;
13.07.– 19.07. 	 “Vaiņodes novada virtuālais
skrējiens”, 12. posms;
20.07.– 26.07. “Vaiņodes novada virtuālais
riteņu brauciens”, 9. posms;
27.07.– 02.08. “Vaiņodes novada virtuālais
skrējiens”, 13. posms.

“Līgo kauss 2020”
23. jūnijā Vībiņu parkā norisinājās gadskārtējais “Līgo kauss” pludmales volejbolā.
Uz to bija ieradušās deviņas komandas. Pirmo reizi “Līgo kausa” vēsturē lielākā daļa
komandu bija jauktās, kur ir viens vīrietis un
viena sieviete. No deviņām komandām tādas
bija sešas.
Komandas tika salozētas divās grupās. Vislabāk veicās ciemiņiem no Kušaiņiem (Skrundas
novads) Edgaram Kaneniekam pārī ar Aniju Jurdžu, kuri ieguva pirmo vietu, aiz sevis otrajā vietā atstājot Aināru Pāvilu un Annu Embrekti, bet
trešo vietu ieņēma Harijs Sudmalis ar Ričardu
Gaļicki, kuri spēlē par trešo vietu apspēlēja Dāvi
Plūmi un Aneti Stepanovu.
Vēl vasarā norisināsies vairāki posmi Vaiņodes novada atklātajā čempionātā pludmales volejbolā “Visi vienā maisā”, kur pāri tiek salozēti.
Vaiņodes novada sporta metodiķis
Ainārs Pāvils

Saskaņā ar Vaiņodes
novada domes 2019. gada
27. augusta sēdes lēmumu
(prot. Nr.12, 10. p.) “Par
lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu” tika uzsākta
lokālplānojuma izstrāde
nekustamā īpašuma
“Poligons” (kadastra
Nr. 64540030174), Embūtes
pagastā, Vaiņodes novadā,
zemes vienībai ar kadastra
apz. 64540030173, kas groza
Vaiņodes novada teritorijas
plānojumu.
Saskaņā ar noslēgto
līgumu ar lokālplānojuma
izstrādes ierosinātāju,
lokālplānojuma izstrādi veic
SIA “Reģionālie projekti”.
SIA “Reģionālie projekti”
ir iesniegusi lokālplānojuma
pirmās redakcijas sējumus
publiskās apspriešanas
organizēšanai.
Publiskās apspriešanas
laiks noteikts no 2020. gada
1. līdz 30. jūlijam.
Visi interesenti ar
lokālplānojuma pirmo
redakciju var iepazīties
Vaiņodes novada
pašvaldībā Raiņa ielā
23a, Vaiņodē, Vaiņodes
pagastā, Vaiņodes
novadā, un Vaiņodes
novada pašvaldības
mājaslapā, sadaļā “Dome –
plānošanas dokumenti”, kā
arī tīmekļa vietnē geolatvija.
lv. https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_16560.
Sabiedriskās apspriedes
sanāksme notiks 2020.
gada 16. jūlijā plkst. 16.00
Raiņa ielā 23a, 12. telpā
(zāle), Vaiņodē, Vaiņodes
pagastā, Vaiņodes novadā.
Rakstiskus priekšlikumus
un ierosinājumus par
lokālplānojuma pirmo
redakciju iesniegt Vaiņodes
novada pašvaldībā, Raiņa
ielā 23a, Vaiņodes pagastā,
Vaiņodes novadā, LV-3435,
vai elektroniski e-pastā
dome@vainode.lv līdz 2020.
gada 30. jūlijam, fiziskām
personām norādot vārdu,
uzvārdu, dzīvesvietas
adresi, juridiskām personām
norādot reģistrācijas
numuru, reģistrācijas
un darbības vietas
adresi. Kontaktpersonas
lokālplānojuma izstrādei:
Vaiņodes novada
pašvaldības projektu
vadītājs Oskars Zvejs, e-pasts
projekti@vainode.lv,
tālr. 26360817, adrese:
Raiņa iela 23a, 10. kab.,
Vaiņode, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov.
Vaiņodes novada
domes projektu vadītājs
Oskars Zvejs
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Indulis raugās uz Āriju. Ārijas seju klātienē var apskatīties Embūtes dabas parkā.
Ir realizēta daļa no Embūtes dabas parka labiekārtošanas darbiem, to laikā izveidotas un nu jau arī uzstādītas
ozolkoka skulptūras Embūtei tik ļoti nozīmīgo literāro
varoņu veidolā. Tagad ikvienu apmeklētāju dabas parkā
sagaidīs kuršu virsaitis Indulis un viņa mīļotā, vācu komtura meita Ārija. Lai arī šis mīlasstāsts Embūtē norisinājās
vairāk nekā 700 gadu tālā pagātnē, savu aktualitāti tas nav

zaudējis arī mūsdienās. Daļa no pateicības gan pienākas
Rainim, kas pagājušajā gadsimtā, iedvesmojoties no teikas
par Induli un Āriju, radīja lugu “Indulis un Ārija”.
Skulptūru autors Gatis Selderiņš.
Ikviens ir aicināts vaigā skatīt Induli un Āriju un, ja
kāds vēl nezina teiku, iepazīties arī ar to.
Dina un Ilze

FOTO: I.STRĒLE

Indulis
un Ārija
atkal ir
redzami
Embūtē!

“Leišmalītes”
velomaršruti

“Leišmalīte” ir Vaiņodes un Priekules novada tūrisma projekts,
tūrisma galamērķis un piedāvājums. Vārds “Leišmalīte” tiek lietots
aizvien vairāk un vairāk. Mēs esam daļa no “Leišmalītes” pārgājiena
ceļa apkārt Latvijai, un nu jau ikgadējs ir tūrisma rallijs “Leišmalīte”, tāpat IU “Embūtes garšaugi” ražo “Leišmalītes” tēju un garšaugu produkciju, un būs vēl.
Vasarā, kad populārāka ir aktīvā atpūta, piedāvājam doties dabā ar
velosipēdiem. Septiņi maršruti ir pieejami tūrisma bukletā “Sakrāj mirkļus Leišmalītē”, kā arī mājaslapā www.leismalite.lv, sadaļā – aktualitātes.
Vaiņodes un Priekules novadā ir daudzveidīgs reljefs, dažviet ir pavisam strauji nobraucieni. Meža takas, lauku ceļi, pakalni – braukšanai ar
velosipēdu tik piemērotas vietas!
Maršruti piedāvā izbraukt Induļa un Ārijas pēdas Embūtē, barona
Korfa veloapli Priekulē, gleznainos ceļus Gramzdas pusē, kara posta un
neskartās dabas posmus, pakalnu burvību Embūtes paugurainē. Aktīvi atpūsties un izzināt dzimtās vietas aicina kā Vaiņodes, tā Priekules novads.
Vaiņodes novada tūrisma speciāliste Ilze Strēle

PA VĒSTURES PĒDĀM
“Kurzemes Vārds“, Nr.163
23.07.1936.

PĀRBŪVĒ
VAIŅODES
PASTA ĒKU

“Komunists” (Liepāja), Nr.138
18.07.1967.

Sakarā ar stipro apbūvēšanos un iedzīvotāju pieplūdumu, Vaiņodē strauji attīstās pasta
un telefona darbība. Tagadējā Vaiņodes pasta ēkā telpas kļuvušas par šaurām. Izstrādāts
plāns pasta ēkas pārbūvei. Pārbūves dēļ pasts
ar vakardienu pārcelts uz Jēkabsona namu,
kur pasta kantoris paliks 8–9 mēnešus. Vakar
iesāka arī pasta ēkas pilnīgu pārbūvi. Cels otro
stāvu. Pēc ēkas pārbūves paredz paplašināt
pasta ierēdņu štatu, kas sagādās lielākas ērtības arī publikai, jo līdz šim pasta ierēdņi bij
stipri nodarbināti. Jaunā ēka būs daudz plašāka nekā līdzšinējā, tanī būs rezervētas arī telpas automātiskai centrālei. Telefonu abonentu
skaits Vaiņodē pieaudzis līdz 300. Radio abonentu skaits Vaiņodes pasta-telegrāfa kantorī
pašreiz ir apm. 500.

“Ļeņina Ceļš” (Liepājas raj.),
Nr.62

24.05.1980.

AUG APJOMS,
AUG SORTIMENTS

Nu jau var droši sacīt, ka tie laiki, kad
“Daiļrades” Vaiņodes cehs ražošanas plāna
izpildē allaž bija pastarīša lomā, pagājuši, tā
sakot, uz neatgriešanos. Gan pērnā gada, gan
piecgades finiša posma pirmo četru mēnešu
uzdevumi nevien izpildīti, bet dažuviet pat
krietni pārsniegti. Te vēl jāpiebilst, ka šim
gadam plānotais ražošanas apjoms, salīdzinot ar pērno, pieaudzis aptuveni par 10 procentiem.
Audzis arī sortiments. Diapozitīvu skapīši, virtuves plauktiņi, kosmētikas spoguļi, rok-
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darbu kastītes – lūk, tikai daļa no cehā ražoto
jaunumu klāsta! Pie viena jāatzīmē, ka aizvien
vairāk vaiņodiešu izstrādājumu rod ceļu uz ārzemju veikalu plauktiem.

ATDZIMST
JODA DAMBIS

Joda dambis nepieder tikai embūtniekiem.
Tad, kad tur notiek svētki, tad, kad Liepājas un
citi teātri ierodas ar viesizrādēm, tur sabrauc
cilvēki no malu malām. Nereti ar Joda dambi, ar Raiņa apdziedāto Embūtes pilskalnu arī
darbdienās brauc iepazīties ekskursanti ne tikai no mūsu republikas vien.
Pašreiz Joda dambī rosās celtnieki. Top
jauna estrāde. Tās projekta autors ir Latvijas
PSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks
Albīns Dzenis. Viņš mēģinājis senatni sakausēt
ar mūsu laikmetu, realizēt tās prasības, kādas
izvirza masu uzvedumiem, brīvdabas izrādēm.
Jaunā estrāde nav vienīgā jaunceltne.
Celtnieki jau beidz Priekules patērētāju biedrības atspirdzinājumu paviljona būvi, kurā
strādās seši pārdevēji.
Drīz daudz ērtāk būs nokļūt arī pilskalnā. MRS darbinieki iecerējuši izveidot savdabīgas kāpnes, kurām pakāpieni veidoti no
ozolkoka bluķu ripām. Avotiņš upes krastā jau
ieguvis gaiša plienakmens dekorāciju. Tagad
nesabrienoties jebkurš ceļinieks var dzesēt
slāpes ar vēso un dzidro ūdeni.
Estrādi būvē rajona celtniecības un remonta pārvaldes speciālistu vadībā. Ikdienu
no kolhoziem un sovhoziem ierodas talcenieku grupas.
Līdz darba un tautu draudzības svētkiem,
kurus organizēs augusta sākumā, gribam galvenos būvdarbus veikt, sola celtniecības darbu vadītājs Jānis Jēkabsons.
Celtniekiem dažreiz iznāk būt arī par
gidiem, jo ekskursanti, sevišķi tie, kas nekā
nav dzirdējuši par Embūti, Joda dambi, nav

lasījuši Raiņa jaunības traģēdiju par Induli
un Āriju, uzdod tiem daudz jautājumu. Tāpēc
celtnieki ierosina, ka būtu labi Embūtes pilskalnā organizēt vēl vienu paviljonu, kurā varētu iegādāties ne vien apkārtnes fotogrāfijas,
nozīmītes un citādus suvenīrus (Joda dambja
nosaukums vien taču māksliniekiem sniedz
tik daudz!), bet arī saņemt izziņas. Ekskursantu skaits taču arvien pieaug, sevišķi, kad
nedēļā atpūtai atvēlētas divas dienas. Un vēl
viens priekšlikums – nobriedis jautājums par
tūristu bāzes izveidošanu Embūtē. Pie baznīcas vieta labu labā. Bāzē varētu atpūsties gan
ziemā, gan vasarā. Kur vēl tādi kalni slēpotājiem pieejami?
Ja kalna gala iekustina akmeni, rodas lavīna. Šķiet, ka kaut kas līdzīgs noticis arī ar Embūti, tikai tagad visi šie jautājumi gaida daudz
plašāku atbalstu, un cerams, ka liepājnieki par
Joda dambja likteni būs ieinteresēti ne mazāk
V. Sīlis

“Ļeņina Ceļš” (Liepājas raj.),
Nr.85

16.07.1988.

IELŪDZ
POPULĀRĀKO
DZIESMU
MARATONS

No 22. līdz 24. jūlijam Embūtē, Joda dambī, risināsies festivāls “Latvijas balss ‘88”!
It kā kārtējais mūsu republikas estrādes
mūzikas festivāls, tomēr līdzīga tam vēl nav
bijis. Embūtes senlejā nākamās nedēļas nogalē skanēs Latvijas visu laiku populārākās
estrādes dziesmas. Pasākuma iniciatoriem –
kooperatīvam “Teika” – nācās iet vēl neiemītu
taku. Festivāla pamatā ir klausītāju aizpildītās
anketas ar sešu, viņuprāt, populārāko dziesmu
nosaukumiem. Tās pirmie aizpildīja līgotāji
Joda dambī, četras dienas dziesmu kartītes
bija republikas estrādes un individuālo izpil-

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.

dītāju skates fināla klausītāju rīcībā Liepājā.
Rezultātā tiks noskaidrotas divdesmit pašas
populārākās dziesmas, kuras visas skanēs festivālā.
Tātad populārākā būs pašas tautas ievēlēta. Jāpiebilst, ka šobrīd anketās nosauktas ap
simts dziesmu, tātad cīņa būs sīva. Bet, ja festivāls, tad jābūt arī laureātiem. Tradicionālās
žūrijas nebūs. Par katru popularitātes rangā
iekļuvušo dziesmu grupa, solists saņems attiecīgu punktu skaitu. Kuram to būs vairāk, tas
saņems festivāla galveno balvu un 1000 rubļu
veicināšanas prēmiju. Pieklājīgas summas arī
otrās, trešās vietas ieguvējiem, bet pavisam
apbalvos sešus kolektīvus. Jādomā, ka izpildītājkolektīvu sastāvs liks saausīties visiem mūzikas draugiem. Šobrīd citu starpā līdzdalību
apsolījuši arī “Pērkons”, “Turaidas Roze”.
Anketas izgriežamas un iesūtāmas “Ļeņina Ceļa” redakcijā Liepājā, Pasta ielā 3, a.k.
47. Pasta zīmogs – 20. jūlijs.
Tātad nākamās nedēļas nogale Embūtes
Joda dambī solās būt ļoti interesanta. Kaut
vai tāpēc vien, ka uzstāsies “Tip-top”, “Sīpoli”, “Saime”, “Līvi”, “Credo”, “Jumprava”,
“Bumerangs”, “Lādezers”, “Dālderi”, “Varavīksne”, pazīstami latviešu estrādes solisti ar
tautas dziesminieku Eduardu Rozenštrauhu
priekšgalā. Ansambļi, solisti uzstāsies ar savu
programmu, kurā neiztrūkstoša būs arī skatītāju izvēlētā, viņu kādreiz (vai arī tagad) atskaņotā pati populārākā dziesma!
Šis festivāls būs raksturīgs ar aktīvu klausītāju līdzdalību. Aizpildot kartīti ar sešu populārāko dziesmu nosaukumiem, jūs festivāla
dienās piedalīsieties loterijā pēc “Sportloto”
principiem. Balvu fonds apstiprināts 3000
rubļu apmērā! Būs “Bruņinieku turnīri”, kuri
ir ļoti populāri citās Eiropas valstīs, bet pie
mums notiks pirmo reizi, būs Embūtes karalienes un princešu vēlēšanas, “Estrādes mis
‘88” izraudzīšana. Šie pasākumi iecerēti īsti
demokrātiski, un sīkāk par visu uzzināsiet,
kad atbrauksiet uz Embūti.
U. Zaļkalns
AVOTS:
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