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Šogad akcijā “No ābola līdz sulai 
un...” Vaiņodes vidusskolas skolēni 
nodeva pārstrādei SIA “Ābolīt’s” 
konservu cehā (vada skolas absol
vente Millija Anziķe) 4270 kg ābolu. 
Gatavā produkcija – sulas, ievārīju
mi, dārzeņu konservi – tiks izlietoti 
skolēnu pusdienām, daļa nonāks Vai
ņodes sociālās mājas iemītniekiem, 
bet ievārījums kopā ar pašceptām pi
parkūkām iepriecinās Ziemassvētkos 
pensionētos skolotājus. 

Katru gadu kopā ar bērniem šajā 
ābolu akcijā iesaistās arvien vairāk 
vecāku.

Paldies par aktīvu piedalīšanos 
Evas Pūpolas, Elīnas Skujas, Marisa 
un Denisa Bražu, Ernesta Žvaguļa, 

Kates un Tīnas Grundmaņu, Annas 
Aīdas Vaitkus, Unas Altēnas, Arinas 
Kostjučenkovas, Pētera un Eduar
da Caunu vecākiem, kā arī Katrīnai 
Sneibei (12.) un Kristianam Rupei
kam (9.b). 

Paldies par praktisko palīdzību 
Kates un Tīnas tētim Andim Grund
manim, Patrika vectēvam Valdim 
Trofi movam, Līvas un Krista tētim 
Aldim Barutim, Uvja tētim Arvim 
Mikālam!

Labo darbu darītāji – Vaiņo
des vidusskolas jaunā paaudze – ir 
gandarīti, ka viņu lasītie āboli tiks 
izlietoti skolēnu pusdienām un daļa 
gatavās produkcijas nonāks Vaiņo
des novada senioriem sociālajā mājā. 

Labo darbu nedēļā
VIDUSSKOLAS AKTUALITĀTES
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DOMES ZIņAS

2020. gada 27. oktobrī Vaiņodes novada 
domes sēdē, protokols Nr.15, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, kas atrodas Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., sadalīšanu un sadalīšanas projektu.

2. Sadalīt nekustamo īpašumu.
3. Sadalīt nekustamo īpašumu “Personīgā palīgsaimniecība 

Jaunmājas”.
4. Lauzt dzīvojamo telpu īres līgumu ar personu.
5. Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar personu.
6. Pagarināt zemes nomas līgumu ar 2 personām.
7. Slēgt zemes nomas līgumu ar personu.
8. Izdarīt grozījumus nekustamā īpašuma līgumā ar per

sonu.
9. Pārkārtot zemesgabala robežu, mainīt nosaukumu un 

lietošanas mērķi.
10. Apstiprināt nekustamā īpašuma Elkoņu iela 12, Vaiņo

dē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., izsoles protokolu.

11. Apstiprināt nekustamā īpašuma Raiņa iela 625, Vaiņo
dē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., izsoles protokolu.

12. Piešķirt adresi zemesgabalam ar kad. apz. 64920070194.
13. Izsludināt atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam 

Dīķu ielā 4a, samazinot izsoles sākuma cenu par 20% no 
nosacītās cenas. Apstiprināt nekustamā īpašuma Dīķu iela 
4a, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ka
dastra numurs 64920060153, izsoles noteikumu projektu. 
Noteikt izsoles datumu – 2020. gada 8. decembris, plkst. 
10.00. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. Iz
soles sākumcena: 1022,88 EUR (viens tūkstotis divdesmit 
divi eiro 88 centi). Izsoles solis: 11,00 EUR (vienpadsmit 
eiro 00 centi). Noteikt dalības maksu: 20,00 EUR (divdes
mit eiro 00 centi). Noteikt nodrošinājuma naudu 10% ap
mērā no sākumcenas, tas ir, 102,29 EUR (viens simts divi 
eiro 29 centi).

14. Atzīt, ka pašvaldības funkciju pildīšanai nav nepie
ciešams nekustamais īpašums Kungu iela 24 ar kad. numuru 

64920064229, zemesgabala ar kad. apz. 64920064229, platība 
0,6 ha, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

15. Piešķirt fi nansiālo atbalstu fondam “Sibīrijas bērni”.
16. Izdarīt izmaiņas Vaiņodes novada pašvaldības amatu 

sarakstā un darba algās.
17. Apstiprināt noteikumu projektu “Par kārtību, kādā tiek 

piešķirta stipendija Vaiņodes vidusskolas izglītojamajiem”.
18. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības izglītības 

iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un 
apbalvošanas nolikuma projektu.

19. Grozīt 2020. gada 24. marta Vaiņodes novada pašvaldī
bas saistošos noteikumus Nr.4 “Par aizliegumu ģenētiski modi
fi cēto kultūraugu audzēšanai Vaiņodes novada administratīvajā 
teritorijā”. 

20. Izvērtēt pieteikumus Vaiņodes novada apbalvojumiem.
21. Noteikt kārtību, kā nodrošināt brīvpusdienas izglītoja

miem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm 
attālināto mācību laikā.

APSTIPRINĀTI
ar 2020. gada 25. augusta

Vaiņodes novada domes sēdes
lēmumu (protokols Nr.12, 9. p.).

Vaiņodes novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr.8 “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība 
Vaiņodes novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām”

43. panta pirmās daļas 
11. punktu un trešo daļu, 

“Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma” 

6. panta ceturto un piekto daļu.

Ar precizējumu, kas izdarīti ar 2020. 
gada 29. septembra Vaiņodes novada 
domes lēmumu (protokols Nr.13, 27. p.)

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:
1.1 kārtību, kādā sniedz, izmanto 

un pārtrauc sniegt sabiedriskos 
ūdenssaimniecības pakalpojumus;

1.2. kārtību, kādā ūdensapgādes 
tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek 
pievienoti centralizētajai ūdensapgādes 
sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības 
līgumā ietveramos noteikumus, tai 
skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un 
izbeigšanas kārtību;

1.4. administratīvo atbildību par 
noteikumu pārkāpšanu.

2. Noteikumos ietvertie termini un 
jēdzieni lietoti “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma” un saistīto normatīvo 
aktu izpratnē.

3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. pakalpojumu lietotājs – nekustamā 

īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu 
mājā – visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, 
kurš saņem noteikta veida sabiedriskos 
ūdenssaimniecības pakalpojumus, 
pamatojoties uz noslēgtu pakalpojuma 
līgumu;

3.2. pakalpojumu sniedzējs – persona 
(komersants vai iestāde), kas sniedz 
noteikta veida ūdenssaimniecības 
pakalpojumus pakalpojumu sniegšanas 
teritorijā;

3.3. pakalpojumu līgums – sabiedriskā 
ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums 
starp pakalpojumu lietotāju un pakalpojumu 
sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas, lietošanas, uzskaites un 
norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, 
pienākumiem un atbildības robežām;

3.4. ūdens patēriņa norma dzīvojamās 
telpās – ūdens patēriņa norma vienam 
iedzīvotājam (kubikmetri mēnesī) atbilstoši 
noteikumu 1. pielikumam (tiek izstrādāts);

3.5. centralizētā ūdensapgādes sistēma 

– ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja 
īpašumā, valdījumā vai turējumā esošs 
ārējo ūdensvada tīklu un būvju kopums, kas 
nodrošina ūdens ieguvi, sagatavošanu un 
piegādi ūdenssaimniecības pakalpojumu 
lietotājiem;

3.6. centralizētā kanalizācijas sistēma – 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja 
īpašumā, valdījumā vai turējumā esošs 
ārējo kanalizācijas tīklu un būvju kopums, 
kas nodrošina notekūdeņu savākšanu 
no ūdenssaimniecības pakalpojumu 
lietotājiem, to attīrīšanu un novadīšanu 
vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos.

4. Noteikumu mērķis ir noteikt 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu (turpmāk – 
ūdenssaimniecības pakalpojumi) 
sniegšanas un lietošanas kārtību, lai 
veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu 
pieejamību un nodrošinātu klientus ar 
nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu 
vides situāciju Vaiņodes novadā un dabas 
resursu racionālu izmantošanu.

5. Noteikumi ir saistoši visām fi ziskām 
un juridiskām personām Vaiņodes novada 
teritorijā.

6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus 
notekūdeņu novadīšanu kanalizācijā 
un uz decentralizētajiem kanalizācijas 
pakalpojumiem. 

II. Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 
kārtība

7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienoti 
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosaka 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”, 
Ministru kabineta noteikumi, šie noteikumi un 
citi attiecināmie normatīvie akti.

8. Pakalpojumu līgumu slēdz par 
noteikta veida ūdenssaimniecības 
pakalpojuma sniegšanu, ja:

8.1. pakalpojuma lietotāja īpašumā 
vai valdījumā esošajam nekustamajam 
īpašumam ir šādi inženiertīkla pievadi:

8.1.1. vismaz viens cauruļvada 
ievads, kas pievienots centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai (turpmāk – 
ūdensapgādes ievads);

8.1.2. vismaz viens cauruļvada izvads, 
pa kuru tiek nodrošināta notekūdeņu 
savākšana un novadīšana uz centralizēto 
kanalizācijas sistēmu (turpmāk – 
kanalizācijas izvads);

8.2. ūdenssaimniecības pakalpojuma 
lietošanai netiek izmantots brīvkrāns.

9. Ja pakalpojuma lietotāja īpašumā 
vai valdījumā ir gan ūdensapgādes 
ievads, gan kanalizācijas izvads, tiek slēgts 
viens pakalpojuma līgums.

10. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā 
ir atļauts novadīt notekūdeņus:

10.1. kuri nekaitē centralizētās 
kanalizācijas sistēmas būvēm un 
neietekmē būvju funkcijas, to 
ekspluatācijas ilgumu;

10.2. kuri nav bīstami centralizētās 
kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla 
veselībai;

10.3. kurus kopā ar sadzīves 
notekūdeņiem var attīrīt pakalpojumu 
sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, 
ievērojot pakalpojumu sniedzējam 
izsniegtās piesārņojošās darbības 
atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos 
noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu 
tehnoloģiskos parametrus;

10.4. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo 
kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas 
uz kanalizācijas skataku sienām 
(piemēram – tauki);

10.5. kuru sastāvā piesārņojošo 
vielu koncentrācija nepārsniedz 2. 
pielikumā noteikto maksimāli pieļaujamo 
koncentrāciju.

11. Pakalpojuma lietotāja pienākums 
ir nekavējoties ziņot pakalpojumu 
sniedzējam par paaugstināta 
piesārņojuma rašanos novadāmajos 
notekūdeņos tehnoloģisku avāriju 
gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem 
bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes 
vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

12.  Centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā drīkst novadīt notekūdeņus, kuri 
atbilst prasībām, kas vietējās pašvaldības 
saistošajos noteikumos par centralizētās 
kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju, 
lietošanu un aizsardzību noteiktas 
notekūdeņu sastāvam. Minētās prasības 
vietējā pašvaldība nosaka, pamatojoties 
uz pakalpojumu sniedzēja kā centralizētās 
kanalizācijas sistēmas uzturētāja 
izvērtējumu, ievērojot centralizētas 
kanalizācijas sistēmas projektēto jaudu, kā 
arī to, ka piesārņojošo vielu koncentrācija 
notekūdeņos nedrīkst pārsniegt 
normatīvajā aktā par piesārņojošo 
vielu emisiju ūdenī noteikto maksimālo 
koncentrāciju parametriem, kas raksturo 
tipiskus sadzīves notekūdeņus.

13. Lai novērstu iespējamu vides 
piesārņojumu notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas darbības traucējuma dēļ, 
kuru var izraisīt ar centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā ievadītajiem 
ražošanas notekūdeņiem novadītais 
piesārņojums, pakalpojuma sniedzējs 
ir tiesīgs veikt pakalpojuma lietotāja 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā 
novadāmo notekūdeņu pārbaudi 
(kontroli). Pakalpojumu lietotājs nodrošina 
iespēju pakalpojumu sniedzējam veikt 
šo pārbaudi jebkurā diennakts laikā. 
Pārbaudes laikā pakalpojumu sniedzējs 
ņem notekūdeņu paraugus pie to ieplūdes 
vietas centralizētajā kanalizācijas sistēmā 
un, veicot paraugu analīzi akreditētā 
laboratorijā, nosaka notekūdeņu sastāva 
un piesārņojošo vielu koncentrācijas 
atbilstību šo noteikumu 12. punktā 
minētajiem nosacījumiem. Periodiskumu, 
ar kādu tiek veiktas minētās pārbaudes, 

nosaka pakalpojumu sniedzējs atkarībā 
no notekūdeņos esošo piesārņojošo 
vielu iespējamās negatīvās ietekmes uz 
vidi, no attīrīšanas iekārtās izmantotās 
notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas, kā 
arī no centralizētajā kanalizācijas sistēmā 
novadāmo notekūdeņu apjoma.

(Ar precizējumu, kas izdarīti ar 2020. 
gada 29. septembra Vaiņodes novada 
domes lēmumu; protokols Nr.13, 27. p.)

14. Svītrots. 
(ar 2020. gada 29. septembra 

Vaiņodes novada domes lēmumu; 
protokols Nr.13, 27. p.)

15. Svītrots. 
(ar 2020. gada 29. septembra 

Vaiņodes novada domes lēmumu; 
protokols Nr.13, 27.p.)

16. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā 
ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:

16.1. degošus piemaisījumus un 
izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var 
veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

16.2. bioloģiski nedegradējamas 
sintētiskās virsmas aktīvās vielas;

16.3. skābes un citas vielas, kuras var 
izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu 
(sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, 
sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

16.4. radioaktīvas vielas;
16.5. cietus priekšmetus, 

tekstilizstrādājumus, plastmasas 
izstrādājumus, stiklu, smiltis, grunti, eļļas, 
taukus un citas vielas, kas var veicināt 
centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai 
cauruļvadu) aizsērēšanu;

16.6. nesasmalcinātus pārtikas un 
ražošanas atkritumus, koncentrētus 
šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus.

17. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs 
par tā īpašumā vai valdījumā esošās 
ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas 
ekspluatāciju līdz piederības robežai un:

17.1. par saviem līdzekļiem veic 
attiecīgo ūdensapgādes vai kanalizācijas 
sistēmas (izņemot komercuzskaites 
mēraparātu) uzturēšanu un likvidē 
noplūdes sistēmā, lai nepieļautu ūdens 
ieplūdi ēkā;

17.2. nekavējoties ziņo pakalpojumu 
sniedzējam par avārijām vai bojājumiem 
centralizētajā ūdensapgādes vai 
kanalizācijas sistēmā, ja šīs sistēmas 
atrodas pakalpojumu lietotāja nekustamā 
īpašuma robežās.

III. Kārtība, kādā ūdensapgādes 
vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek 
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes 
un centralizētajai kanalizācijas sistēmai

18.  Lai jaunus vai esošus ūdensapgādes 
tīklus vai kanalizācijas tīklus un būves 
pieslēgtu ūdenssaimniecības sistēmai, 
nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, 
iesniedzot pakalpojumu sniedzējam 
aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas 
pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos 
noteiktajam pievieno:                                  > >
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18.1.  nekustamā īpašuma īpašnieka 
vai valdītāja piekrišanu personas datu 
apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas 
ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā;

18.2. citus dokumentus (pilnvaras, 
līgumus u.c.), ja tādi nepieciešami 
tehnisko noteikumu sagatavošanai.

19.  Svītrots.
(ar 2020. gada 29. septembra 

Vaiņodes novada domes lēmumu; 
protokols Nr.13, 27. p.)

20.  Svītrots.
(ar 2020. gada 29. septembra 

Vaiņodes novada domes lēmumu; 
protokols Nr.13, 27. p.)

21. Nekustamā īpašuma pieslēgšana 
centralizētās ūdensapgādes sistēmai 
un centralizētās kanalizācijas sistēmai 
ir obligāta zemesgabalam jaunbūves 
būvniecības gadījumā, ja piegulošajā 
ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes 
un centralizētās kanalizācijas tīkli un 
pašvaldības teritorijas plānojumā 
attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves 
teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās 
ūdensapgādes sistēmas un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas.

22. Fiziskām un juridiskām personām, 
kurām ir parāds ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzējam par saņemtajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem kādā 
no savā īpašumā, valdījumā vai turējumā 
esošiem īpašumiem, pirms cita savā 
īpašumā, valdījumā vai turējumā esoša 
īpašuma pieslēgšanas ūdenssaimniecības 
sistēmai jāveic parāda summas apmaksa 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzējam. 

23. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta 
no divām neatkarīgām ārējās 
ūdensapgādes sistēmām (piemēram, no 
vietējās akas vai urbuma un centralizētās 
ūdensapgādes sistēmas), uz centralizētās 
ūdensapgādes sistēmas obligāti jābūt 
ierīkotam pretvārstam.

24. Ja nekustamā īpašumā pagraba 
telpās ir ierīkotas sanitārās iekārtas, uz 
kanalizācijas izvada jābūt ierīkotam 
vienvirziena vārstam, lai novērstu pagraba 
telpu applūšanu.

25.  Ja ūdensvada ievadu vai 
kanalizācijas izvadu centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai nav iespējams 
pievienot tīklu izvietojuma dēļ, 
pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut 
nekustamā īpašuma īpašniekam kā 
blakuslietotājam pievadu pievienot pie 
cita pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes 
(aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) 
un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā 
šķērsojot cita īpašnieka nekustamo 
īpašumu, ja šāda pievienošana ir 
rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku 
un pakalpojumu lietotāju un šāda 
pievienošana nepasliktina ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu 
citiem pakalpojumu lietotājiem.

IV. Prasības centralizēto 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
ekspluatācijai un aizsardzībai

26. Jebkurai personai ir aizliegts:
26.1. novietot automašīnas un cita 

veida transporta tehniku vai citus smagus 
priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām 
hidrantu akām;

26.2. centralizētās kanalizācijas 
tīklu skatakās izliet asenizācijas un 
citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu 
un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos 
atkritumus vai citus priekšmetus;

26.3. nepiederošām personām 
veikt jebkādas darbības pakalpojumu 
sniedzēja īpašumā vai valdījumā 
esošajās centralizētās ūdensapgādes un 
centralizētās kanalizācijas sistēmās;

26.4. atvērt un nocelt centralizētās 
ūdensapgādes un centralizētās 
kanalizācijas tīklu skataku vākus, 
izņemot personām, kuras darbības veic 
pakalpojumu sniedzēja uzdevumā;

26.5. pirms komercuzskaites 
mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās 
ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu 
ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, 

izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību 
ar pakalpojumu sniedzēju.

26.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un 
citu iekārtu informatīvās plāksnītes.

27. No decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst 
novadīt centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā tikai pakalpojumu sniedzēja 
noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu 
pieņemšanas vietās, pamatojoties uz 
noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.

V. Sabiedriskā ūdenssaimniecības 
pakalpojuma līgumā ietveramie 
noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas 
un izbeigšanas kārtība

28. Līguma slēgšana un tajā ietveramie 
noteikumi.

29. Līgumu ar pakalpojumu sniedzēju 
slēdz nekustamā īpašuma īpašnieks vai 
valdītājs.

30. Līguma sagatavošanai līguma 
slēdzējs iesniedz pakalpojumu sniedzējam 
iesniegumu, norādot līguma slēgšanai 
nepieciešamās pakalpojumu sniedzēja 
noteiktās ziņas un pievienojot:

30.1.  fiziskas personas:
30.1.1. privātmāju/dzīvokļu īpašnieki – 

īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta 
kopiju (zemesgrāmatas apliecību vai 
pirkuma līgumu) un personu apliecinošu 
dokumentu;

30.1.2. īpašumu īrnieki – īres līgumu un 
īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta 
kopiju un personu apliecinošu dokumentu.

30.2. juridiskas personas:
30.2.1. uzņēmuma komercreģistra 

apliecības kopiju;
30.2.2. personu apliecinošu 

dokumentu;
30.2.3. izziņu no komercreģistra par 

pārstāvības tiesībām;
30.2.4. nepieciešamības gadījumā – 

pilnvaru;
30.2.5. īpašuma tiesības apliecinoša 

dokumenta vai telpu nomas līguma kopiju;
30.2.6. uzņēmuma rekvizītus.
31. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, 

ja tas nepieciešams līguma noslēgšanai, 
apsekot lietotāja iekšējos un ārējos 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai 
pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir 
patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā 
ir pietiekama līguma noslēgšanai.

32. Līgumā tiek ietvertas:
32.1. pušu saistības un pienākumi 

ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanai un saņemšanai;

32.2. pušu saistības un pienākumi 
ūdensapgādes tīklu vai kanalizācijas 
tīklu un būvju bojājumu un/vai avārijas 
gadījumos;

32.3. ūdensapgādes tīklu vai 
kanalizācijas tīklu un būvju lietošanas un 
uzturēšanas noteikumi;

32.4. saņemto pakalpojumu uzskaites 
un nolasīto rādījumu paziņošanas kārtība;

32.5. norēķinu kārtība par saņemto 
pakalpojumu;

32.6. soda naudas par kavētu 
maksājumu aprēķināšanas kārtība;

32.7. pušu savstarpējās saziņas kārtība;
32.8. parādu piedziņas kārtība;
32.9. pakalpojumu sniegšanas un 

pārtraukšanas kārtība;
32.10. līguma darbības laiks un tā 

izbeigšanas kārtība;
33. Ja līguma slēdzējs, pārņemot 

nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis 
pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites 
mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar 
uzrādīt komercuzskaites mēraparāta 
rādījumu fiksēšanas dokumentu 
(piemēram, rādījumu nodošanas 
pieņemšanas aktu), līguma slēdzējam 
norēķini par ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem jāsāk ar pakalpojumu 
sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā 
uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta 
rādījumu.

34. Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs pārtraukt pakalpojuma līguma 
noslēgšanas procedūru, nosūtot 
pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida 
paziņojumu, ja pakalpojuma līguma 
slēdzējs: 

34.1. viena mēneša laikā no 
pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma 
nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un 
informāciju atbilstoši prasībām;

34.2. nav veicis vai nav vienojies 
ar pakalpojumu sniedzēju par 
komercuzskaites mēraparāta mezgla 
izbūvi;

34.3. nav nodrošinājis, ka 
ūdensapgādes ievada un/vai 
kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis 
atbilst ekspluatācijas prasībām.

35. Iebildumi par pakalpojumu 
sniedzēja izrakstīto rēķinu pakalpojumu 
lietotājam jāziņo 10 darba dienu laikā 
no rēķina saņemšanas dienas. Iesniegtie 
iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas 
pilnā apmērā pakalpojuma līgumā 
noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu 
gadījumā pakalpojumu sniedzējs veic 
korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo 
norēķinu periodu.

36. Pakalpojuma līguma noteikumu 
izpildes kontrolei pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs pārbaudīt pakalpojumu saņēmēja 
īpašumā esošās iekšējās un ārējās 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs 
par to informē pakalpojumu saņēmēju, 
kurš nav tiesīgs aizliegt pakalpojumu 
sniedzējam veikt inženierkomunikāciju 
pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā 
tiek konstatēti pārkāpumi pakalpojuma 
līguma noteikumos, pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu 
līdz brīdim, kad pakalpojumu saņēmējs 
ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai 
vienojies ar pakalpojumu sniedzēju 
par pārkāpumu novēršanas kārtību un 
termiņiem.

37. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 
veikt pakalpojumu saņēmēja iesniegto 
datu atbilstības pārbaudi, nolasot 
faktiskos komercuzskaites mēraparāta 
rādījumus par pakalpojumu saņēmējam 
sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu 
daudzumu un, ja tiek konstatēta 
neatbilstība ar pakalpojumu saņēmēja 
iesniegtajiem datiem, pakalpojumu 
sniedzējs veic pārrēķinu, un pakalpojumu 
saņēmējs veic samaksu atbilstoši 
faktiskajiem rādījumiem.

38. Ja pakalpojumu sniedzējs 
ir pārtraucis ūdenssaimniecības 
pakalpojuma sniegšanu, pakalpojumu 
saņēmējam nav tiesību patvaļīgi 
pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes 
sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai.

39. Pakalpojuma līgumu var grozīt, 
pakalpojumu sniedzējam un pakalpojumu 
saņēmējam, par to rakstiski vienojoties.

40. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 
kas būtiski groza pakalpojuma līguma 
noteikumus, pakalpojuma līguma 
noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, 
ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta 
regulējumu.

41. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz 
brīdim, kad:

41.1. pakalpojumu sniedzējs un 
pakalpojumu saņēmējs pakalpojuma 
līgumu izbeidz, savstarpēji vienojoties;

41.2. pakalpojuma līgums, 30 dienu 
iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc 
pakalpojumu saņēmēja pieprasījuma;

41.3.  beidzas pakalpojuma līguma 
termiņš (ja tāds tiek noteikts);

41.4.  ir atsavināts nekustamais īpašums 
un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā 
no nekustamā īpašuma atsavināšanas 
brīža nav nodrošinājis jauna pakalpojuma 
līguma noslēgšanu.

42.  Pakalpojumu sniedzējs var 
vienpusēji izbeigt pakalpojuma līgumu:

42.1. ja mainoties nekustamā 
īpašuma īpašniekam vai valdītājam, 
jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu 
pakalpojuma līguma noslēgšanai ir 
iesniedzis, bet pakalpojumu saņēmējs 
paziņojumu par pakalpojuma līguma 
izbeigšanu nav iesniedzis;

42.2. ja pakalpojumu saņēmējs ir 
mainījis pakalpojuma līgumā noteikto 
nekustamā īpašuma lietošanas veidu un 

par to rakstiski nav paziņojis pakalpojumu 
sniedzējam.

43. Izbeidzot pakalpojuma līgumu, 
pakalpojumu sniedzējs nekustamajam 
īpašumam pārtrauc sniegt 
ūdenssaimniecības pakalpojumus.

44. Ja pakalpojuma līgums tiek 
izbeigts, pakalpojuma saņēmēja 
pienākums ir veikt galīgo norēķinu 
pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā 
par saņemtajiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem.

VI. Norēķinu kārtība
45. Pakalpojuma lietotājs norēķinus par 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem veic 
pakalpojuma sniedzēja noteiktajā kārtībā 
un apmērā.

45.1. Maksājumu par sniegtajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem 
sniedzējs aprēķina noteiktajā kārtībā pēc 
veiktās uzskaites datiem;

45.2. Saskaņā ar pašvaldības noteikto 
tarifu vai noteikto maksu konkrētajā 
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

45.3. Maksājumus par 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem var 
veikt:

45.3.1. Vaiņodes novada domes kasē, 
Raiņa ielā 23a, Vaiņodē;

45.3.2. Vaiņodes novada pašvaldības 
Komunālās nodaļas birojā, Brīvības ielā 17, 
Vaiņodē;

45.3.3. Veicot bankas pārskaitījumu 
uz konkrēto norēķinu kontu, kurš 
norādīts pakalpojumu izsniegtajā rēķinā, 
maksājuma mērķī norādot lietotāja līguma 
Nr./Rēķina Nr. vai lietotāja adresi, par kuru 
veikta ūdenssaimniecības pakalpojumu 
samaksa.

VII. Atbildība par šo saistošo 
noteikumu pārkāpšanu

46. Administratīvais pārkāpums ir 
personas prettiesiska, vainojama rīcība 
(darbība vai bezdarbība), par kuru likumā 
vai pašvaldību saistošajos noteikumos 
paredzēta administratīvā atbildība.

47.  Saistošo noteikumu izpildi 
kontrolē Vaiņodes novada pašvaldības 
Administratīvā komiteja.

48. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu 
Vaiņodes novada administratīvā komisija 
ir tiesīga izteikt brīdinājumu vai piemērot 
naudas sodu fiziskām personām līdz 100 
naudas soda vienību, juridiskām personām 
– līdz 300 naudas soda vienību.

(Ar precizējumu, kas izdarīti ar 2020. 
gada 29. septembra Vaiņodes novada 
domes lēmumu; protokols Nr.13, 27. p.)

49. Svītrots.
(ar 2020. gada 29. septembra 

Vaiņodes novada domes lēmumu; 
protokols Nr.13, 27. p.)

 50. Administratīvā soda 
piemērošana neatbrīvo sodīto personu 
no tā pienākuma izpildīšanas, par kura 
nepildīšanu piemērots administratīvais 
sods.

VIII. Noslēguma jautājumi
51. Noteikumi stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc publicēšanas bezmaksas 
informatīvajā izdevumā “Vaiņodes 
Novada Vēstis”.

52. Līdz “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma” un šo noteikumu 
spēkā stāšanās dienai noslēgto 
pakalpojuma līgumu noteikumi ir 
spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 
regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu 
regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu 
konstatēšanas gadījumā pakalpojumu 
lietotājam un pakalpojumu sniedzējam 
ir pienākums nodrošināt pakalpojuma 
līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. 
Līdz pakalpojuma līguma pārslēgšanai 
jaunā redakcijā pretrunu gadījumos 
ir piemērojami “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma” 6. panta ceturtās 
daļas 3. punktā minētie sabiedriskā 
ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma 
noteikumi un šie noteikumi.

Vaiņodes novada 
domes priekšsēdētājs 

V. Jansons



4 VAIņODES NOVADA VēSTIS

Par spīti šī gada situācijai, kad 
martā, aprīlī un maijā bija jāstrādā aiz 
slēgtām un daļēji slēgtām durvīm, kad 
daudzas ekskursijas tika atceltas, esam 
sagaidījuši 2000. apmeklētāju. Tas, ko 
novērojām un droši varam teikt, ka 
cilvēki, nevarēdami ceļot ārpus Latvijas, 
salīdzinoši droši ceļoja pa Latviju. 
Visā Latvijā lauku tūrismam šis bija, 
iespējams, labākais gads ļoti ilgā laika 
posmā. Cilvēki traucās iepazīt pašu 
zemi, meklēja vietas, kur vēl nav bijuši. 
Izņēmums nav arī mūsu novads, kur arī 
bija ļoti daudz atpūtnieku un dabas 
baudītāju. Sākot ar aprīli un maiju, 
Embūtes skatu torni ik mēnesi apmeklēja 
vismaz 1000 apmeklētāju. Domājam, ka 
septembra un oktobra rādītāji varētu 

būt rekordaugsti, jo cilvēku grupas šeit 
apgrozījās ik uz soļa, īpaši jau nedēļu 
nogalēs. Apmeklētāju pieplūdums bija 
vērojams arī Volzbaha atpūtas vietā un 
pie Lielbātas avota. 

Šā gada 24. oktobrī Embūtes TIC 
apmeklēja 2000. apmeklētājs. Tas bija 
Kārlis Uldis Einis, ārsts no Ventspils, kurš 
kopā ar draugiem apceļoja Embūti, lai 
baudītu krāšņo zelta rudeni. Protams, 
kā īpašajam apmeklētājam viņam tika 
pasniegta Embūtes krūzīte ar skaistajiem 
skatiem. Kā izrādās, Kārlis Uldis ir dzimis 
vaiņodnieks, no 1. līdz 4. klasei mācījies 
Vaiņodē. Viņš laiku pa laikam cenšas 
apciemot dzimto pusi. Pats ir liels 
ekskursiju plānotājs. 

Dina, Ilze

1. pielikums pie Vaiņodes novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Vaiņodes novada pašvaldībā
Ūdens patēriņa norma dzīvojamās telpās
Nr. 
p.k.

Dzīvojamo telpu labiekārtojuma raksturojums Viena iedzīvotāja 
ūdens patēriņš 

mēnesī (m3)
1. Dzīvoklis ar centralizētu ūdensapgādi un 

kanalizāciju 
6

2. Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi 
un kanalizāciju

6

3. Dzīvokļi ar centralizētu ūdensapgādi un 
vietējo kanalizāciju

6

2. pielikums pie Vaiņodes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Prasības no aglomerāciju komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām emitētajiem ūdeņiem attiecībā uz 

bioloģisko skābekļa patēriņu, ķīmisko skābekļa patēriņu un suspendētajām vielām
Nr.  
p.k.

Parametrs Cilvēku 
ekvivalents

Koncentrācija 
vai attīrīšanas 

tehnoloģija

Piesārņojuma 
samazinājuma 

procenti

References analīzes metode

1. Bioķīmiskais skābekļa 
patēriņš (BSP5), ja 
temperatūra ir 20°C 
(neveicot nitrifi kāciju)

200–2000 Atbilstoša 
attīrīšana

50–70 Homogēns, nefi ltrēts, nedekantēts 
paraugs. Izšķīdušo skābekli nosaka 
pirms un pēc piecu dienu inkubācijas 
perioda 20°C ±1°C temperatūrā, 
tumsā. Pievieno nitrifi kācijas kavētāju.

2. Ķīmiskais skābekļa 
patēriņš (ĶSP)

200–2000 Atbilstoša 
attīrīšana

50–75 Homogēns, nefi ltrēts, nedekantēts 
paraugs. Kālija dihromāta 
izmantošana.

3. Suspendētās vielas – 
kopējais daudzums

Līdz 10000 Mazāk nekā 
35 mg/l

90 Raksturīgā parauga fi ltrēšana caur 
0,45 μm fi ltra membrānu. Žāvēšana 
105°C temperatūrā un svēršana.

Prasības no aglomerāciju attīrīšanas iekārtām emitētajiem notekūdeņiem attiecībā uz kopējo fosforu un 
kopējo slāpekli
Nr.p.k. Parametri Cilvēku 

ekvivalents
Koncentrācija 
vai attīrīšanas 
tehnoloģija

Samazinājuma 
procenti

References analīzes metode

1. Kopējais fosfors (Pkop) < 2000 Atbilstoša 
attīrīšana

– Molekulārās absorbcijas 
spektrofotometrija

2. Kopējais slāpeklis 
(Nkop)

< 2000 Atbilstoša 
attīrīšana

– Molekulārās absorbcijas 
spektrofotometrija

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pie Vaiņodes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2 “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vaiņodes novada pašvaldībā”

Izstrādāts saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.1 pantu.

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura 
izklāsts 

1.1. “Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums”. Pieņemts 18.06.2015. 
Stājās spēkā 01.01.2016.
1.2. Likums “Par pašvaldībām”. Pieņemts 19.05.1994. Stājās spēkā 
09.06.1994.
1.3. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības 
pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu 
pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar 
nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Vaiņodes 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
1.4. Saistošo noteikumu būtība ietver:
1.4.1. kārtību, kādā tiek sniegti sabiedrisko ūdenssaimniecības          
pakalpojumi Vaiņodes novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā;1.4.2. kārtību, kādā tiek pārtraukti sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumi Vaiņodes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā;
1.4.3. kārtību, kādā tiek izmantoti sabiedrisko ūdenssaimniecību 
pakalpojumi Vaiņodes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
1.4.4. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpšanu.

2. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

2.1. 2016. gada 1. janvārī stājās spēkā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likums”, kura 6. panta ceturtā daļa nosaka, ka vietējās pašvaldības dome 
izdod saistošos noteikumus, kuros paredz kārtību, kādā ūdensapgādes 
tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai; 
centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas 
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības; sabiedriskā 
ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumos, kā arī tā 
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus.
2.2. Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā 
teritorijā. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai 
veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, uzlabotu 
vides kvalitāti un dabas resursu racionālu izmantošanu.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē.

4. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

4.1. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fi ziskām un juridiskām personām, 
kas ir Vaiņodes novada pašvaldības administratīvās teritorijas 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņēmēji, kā arī 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem Vaiņodes 
novadā.
4.2. Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā brīvkrāni netiek 
izmantoti, tāpēc šie noteikumi neattiecas uz brīvkrānu lietošanas 
nosacījumiem.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas pieslēgt savus objektus 
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, jāiesniedz pieteikums pakalpojumu 
sniedzējam, lai saņemtu tehniskos noteikumus.
5.2. Pakalpojumu lietotājs slēdz līgumu ar pakalpojumu sniedzēju.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Vaiņodes novada pašvaldības Komunālās nodaļas birojs, 
Brīvības ielā 17, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435. 
Vadītājs: Edgars Auders, vietnieks: Gatis Kauliņš, tālrunis: 63464974,
e-pasts: komunala.nodala@vainode.lv.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs  V. Jansons
Saistošie noteikumi parakstīti 30.09.2020.

Tipiski sadzīves notekūdeņus raksturojošie parametri
Viela Koncentrācija (mg/l)
Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) 150–350
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 210–740
Kopējās suspendētās vielas 120–450
Kopējais fosfors 6–23
Kopējais slāpeklis 20–80

(Ar precizējumu, kas izdarīts ar 2020. gada 29. septembra Vaiņodes 
novada domes lēmumu; protokols Nr.13, 27. p.)

EMBŪTES TIC ZIņO

 UZMANĪBU!

Par higiēnisko masku nodrošināšanu 
trūcīgajiem un maznodrošinātajiem

Paredzēts, ka līdz 20. novembrim pašvaldības 
nodrošinās bezmaksas higiēnisko masku 
izsniegšanu iedzīvotājiem, kuriem noteikts trūcīgas 
vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī tiem, 
kas uzturas patversmēs vai saņem dienas 
aprūpes centra, dienas centra, krīzes 
centra vai aprūpes mājās 
pakalpojumus. To nosaka 
“Covid19 infekcijas izplatības 
pārvaldības likums”. Jāņem vērā,
ka individuālo aizsardzības
līdzekļu lietošana daudzās 
publiskās vietās ir obligāta.

Saskaņā ar publiskās datu 
bāzēs pieejamo informāciju, 
šobrīd Latvijā ir 25 017 iedzīvotāji 
ar trūcīgas personas statusu un 
36 867 ar maznodrošinātas 
personas statusu. Savukārt 6864 
cilvēki uzturas nakts patversmēs vai patversmēs, 17 239 cilvēki saņem aprūpes mājās 
pakalpojumu un 22 267 iedzīvotāji saņem dienas aprūpes centra, dienas centra vai krī
zes centra pakalpojumus. 

Minētās iedzīvotāju grupas tuvākajā laikā bezmaksas higiēniskās maskas varēs sa
ņemt saskaņā ar katrā konkrētajā pašvaldībā noteikto kārtību. Maskas būs vairākkārtēji 
lietojamas, ievērojot noteiktās kopšanas prasības.

Informāciju sagatavoja Aiga Ozoliņa, 
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja
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Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā 14. oktobrī notika Lejaskurzemes 
mūzikas skolu sadraudzības pasākums “Etīžu pēcpusdiena”. Pasākums no
tika jau 5. reizi, un tajā piedalījās 15 jaunie vijolnieki no Vaiņodes, Gro
biņas, Liepājas, Priekules, Nīcas un Pāvilostas mūzikas un mākslas sko
lām. Etīžu pēcpusdiena bija veltīta itāļu vijolniekam, altistam, ģitāristam 
un komponistam Nikolo Paganīni. Dalībnieki koncertā atskaņoja etīdes un 
piedalījās diskusijā par etīdes nozīmi jauno vijolnieku izaugsmē, vērtēja 
dažādus spēles tehnikas paņēmienus, kā arī iepazinās ar slavenā vijolnieka 
Nikolo Paganīni dzīvi un daiļradi.

Pēc koncerta visi dalībnieki saņēma pateicības rakstus un piedalījās 
Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas radošajā darbnīcā, kur veidoja grā
matzīmes un piekariņus vijoles formā. Vaiņodes Mūzikas skolu Etīžu pēc
pusdienā pārstāvēja vijolnieki Enija Krūza un Rajens Elias Vaitkus un viņu 
skolotāja Dace Bērzniece.

9. oktobrī 9.a klase (audzi-
nātāja Laila Strēle) piedalījās 
biedrības “Mantinieki” projektā 
“Jauniešu līdziesaistes aktivitā-
tes Kurzemē”. Apmācības notika 
Aizvīķu parkā.  Projekta rīkotā-
ju aicinājums: “Esi viens no mū-
sējiem – no darītājiem, no tiem, 
kuri iet un dara, un uzlabo pasau-
li sevī un apkārt!” 

Nodarbībās skolēni uzzināja par 
pilsoniskās līdzdalības iespējām, 
mācījās rakstīt projektu pieteiku
mus, apguva publiskās runas un 
prezentēšanas prasmes. Dienas ot
rajā pusē izpētīja Aizvīķu parku, kā 
arī iepriecināja Aizvīķu pansionāta 
iemītniekus ar nelielu koncertu un 
pašu gatavotām dāvaniņām.

Izvērtējot skolēnu aptaujas par 
to, kas skolas kolektīvam būtu ne
pieciešams, tika nolemts par pro
jektā piešķirto fi nansējumu iekārtot 

digitālo infostendu skolas 2. stāva 
vestibilā, kur ir iespēja pulcēties 
vairumam skolēnu un kur bērni lab
prāt pavada starpbrīžus. Tā tehno
loģiski mūsdienīgā formā visi tiks 
informēti par aktualitātēm un noti
kumiem skolā.

 Infostends tiks iekļauts vieno
tā informācijas sistēmā, kas sniegs 
regulāras ziņas un pilnekrāna afi šas 
par aktualitātēm skolā (notikumu 
kalendārs, fotogalerija, “skrejošā” 
lente ar paziņojumiem u.c.) 

Šobrīd internetā ir brīvi pieeja
mi plaši resursi, kas ļauj iepazīties 
ar dažādiem izglītojošiem materiā
liem visu vecumu skolēniem visos 
mācību priekšmetos, un kaut vai ne
jauši redzēti fakti ieinteresēs bērnus 
un rosinās viņus uzzināt vēl kaut ko 
vairāk. 

Izmantojot interneta resursus, 
pārraidēs paredzēts iekļaut karje

ras attīstības atbalsta raidījumus un 
ekoskolas aktualitātes, kas saistās 
ar skolas uzdevumiem šajā mācību 
gadā.

Darbojoties projektā, skolēni 
apgūst karjeras vadības prasmes – 
pašvadību, komandas darbu, prob
lēmu risināšanu un mācās uzņem
ties iniciatīvu, kā arī saprast, ko pats 
grib, var un ko vajag sabiedrībai.

Digitālais infostends ātri un 
mūsdienīgi sniegs aktuālu un izglīto
jošu informāciju visam skolas kolek
tīvam, to lietderīgi varēs izmantot ne 
tikai mācību stundās un starpbrīžos, 
bet arī interešu izglītības nodarbībās, 
karjeras izglītības stundās un eko
skolas pasākumu aktualizēšanā. In
fostends tiks izmantots ne tikai šajā 
mācību gadā, skolēniem būs iespēja 
apgūt jaunas digitālās prasmes un 
pilnveidot tā izmantošanas iespējas 
arī nākamajos gados.

VIDUSSKOLAS AKTUALITĀTES

MŪZIKAS SKOLAS AKTUALITĀTES

Vaiņodes Mūzikas skolas pārstāvji: Enija Krūza, Rajens Elias 
Vaitkus un viņu skolotāja Dace Bērzniece.

Mācās rakstīt projektu

Priecājamies un lepojamies, ka EDGARA ČUŽINSKA 
pirmā vienreizējā profesionālās attīstības stipendija piešķir
ta jaunajam vijolniekam Pēterim Caunem, Liepājas Mūzi
kas, mākslas un dizaina vidusskolas Bērnu mūzikas skolas 
izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle” 8. klases 
audzēknim (Vaiņodes vidusskolas 8.a klases skolnieks).

Edgars Čužinskis, latviešu mūziķis un pasniedzējs, 
mācījās Vaiņodes vidusskolā un Vaiņodes Mūzikas skolā 
no 1. klases. Pēc 9. klases beigšanas viņš 2003. gadā ie
stājās un 2007. gadā absolvēja Emiļa Melngaiļa Liepājas 
Mūzikas vidusskolu. Apguva akordeona spēli skolotāja 
A. Ļebedeva klasē.

Pēc Mūzikas vidusskolas beigšanas trīs gadus nostrā
dāja par mūzikas skolotāju dažādās Latvijas skolās, bet nu 
jau 10 gadi aizvadīti Anglijā, strādājot par pasniedzēju, 
diriģentu, muzikālo direktoru, ērģelnieku, koncertmeistaru 
un dažādu mūzikas pasākumu organizētāju.

2017. gadā ar “izcilību” iegūts bakalaura grāds mūzi
kā un klavierspēlē Volverhamptonas Universitātē un 2019. 
gadā, saņemot teicamnieka diplomu, iegūts maģistra grāds 
mūzikā un klavierspēlē Karaliskajā Birmingemas konser

vatorijā pie izcilā profesora Džona Tveita un viena no izci
lākajiem britu pianistiem Entonija Hjūita.

Pašlaik Edgars studē Volverhamptonas Universitātē 
doktorantūrā. Viņa pasniedzēja un mūziķa darbs ir saistīts 
ar nepārtrauktu ceļošanu pa pasauli, lielāko daļu laika pa
vadot Eiropā un Āzijā.

Šajā mācību gadā Edgars iedibināja jaunu tradīciju – 
ik gadu piešķirt vienreizēju stipendiju (500,00 eiro) diviem 
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas mūzikas 
programmu audzēkņiem. Mūziķis stāsta, ka jau ilgāku lai
ku domājis par lēmumu fi nansiāli atbalstīt jaunos censoņus 
un jūtas atbildīgs par iespēju jauniem talantiem sevi piln
veidot.

Daudzus gadus pirms nozīmīgiem konkursiem vai ek
sāmeniem Edgars par ģenerālmēģinājumu vietu izvēlējies 
Vaiņodi, kur viņa sniegumu vērtē viņa skolotāji. Un vien
mēr uz šiem koncertiem viņš aicinājis arī savu pirmo akor
deona skolotāju Anitu Stirnu.

2019. gada 4. maijā Edgars ar klavierspēles priekšne
sumu iepriecināja savus skolotājus un skolasbiedrus Vaiņo
des vidusskolas salidojuma koncertā.

Vaiņodes vidusskolas absolvents Edgars Čužinskis 2019. gada 4. maijā – atrādot savas spīdošās 
pianista prasmes Vaiņodes vidusskolas salidojuma apmeklētājiem. 

APSVEICAM!
Latvijas augstskolās 725 jaunieši, tai skaitā Vaiņodes vidusskolas 

absolventi, studē ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām. Astoņ-
padsmit darbības gadu laikā Vītolu fonds ir pierādījis, ka līdzcilvēku 
atsaucība, pretimnākšana, nesavtīgs atbalsts ir vērtības, kas saglabā-
sies visos laikos un apstākļos. Pandēmijas laiks ir sarežģīts, bet, rodot 
spēku grūtībās, ziedotāji turpina atbalstīt Latvijas jauniešus ceļā uz 
izglītību. 

Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no Latvijas, Amerikas, Austrā
lijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas un Zviedrijas, jauno mācību gadu 
Latvijas augstskolās uzsāka 725 studenti – no tiem 265 pirmkursnieki, bet 
460 stipendiāti studijas turpina. Gada laikā stipendijās plānots izmaksāt vai
rāk nekā 1,4 miljonus eiro. 

2020./2021. mācību gadā Vītolu fonda stipendijas saņem Vaiņodes nova
da jaunieši: Loreta Braže (Jāņa Komsāra piemiņas stipendija), Santa Taujēna 
(Ernas Bertas Meijas Gurķis piemiņas stipendija), Elīna Eihlere (Alfreda un 
Sarmītes Gravu ģimenes stipendija), Sintija Plāse (Draugu stipendija), Una 
Kauliņa, Jurģis Strēlis, Samanta Haļuta un Enija Lindene (Gunāra Šterna 
piemiņas stipendija).

Nākamā pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām – no 
2021. gada 1. februāra līdz 1. martam. Vairāk informācijas www.vitolufonds.lv. 

Vītolu fonds, www.vitolufonds.lv

Vaiņodes vidusskolas 
absolventi saņem 
Vītolu fonda stipendijas
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ņemot vērā epidemiologu 
izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 
izplatības riskiem, no 9. novembra līdz 
6. decembrim Latvijā tiek izsludināta 
ārkārtējā situācija, nosakot stingrus 
veselības drošības pasākumus, vienlaicīgi 
garantējot iedzīvotāju pamattiesību 
ievērošanu un piekļuvi pakalpojumiem 
pamatvajadzību nodrošināšanai.

No 9. novembra iedzīvotājiem ir 
pieejami tie klātienes pakalpojumi, kuri ir 
īpaši svarīgi veselīgai un drošai sadzīvei un 
kuru pieejamība nav atliekama. Izprotot 
ārkārtējās situācijas pasākumu ietekmi 
uz ekonomiku un sabiedrību kopumā, 
vienlaikus tiek strādāts pie atbalsta 
mehānismu izstrādes darba devējiem, 
darba ņēmējiem un tām iedzīvotāju 
grupām, kuras visvairāk skar vīrusa 
izplatības ierobežošanas pasākumi.

Ministru kabineta un Krīzes vadības 
padomes kopsēdē tika lemts, ka no 9. 
novembra iedzīvotājiem būs pieejami 
tie klātienes pakalpojumi, kuri ir īpaši 
svarīgi veselīgai un drošai sadzīvei un kuru 
pieejamība nav atliekama.

Pulcēšanās, izklaide, atpūta,  
sports un sabiedriskā ēdināšana

l Tiek atcelti un aizliegti publiskie pasākumi klātienē 
(piemēram, teātri, koncerti). 

l Pulcēties privātos pasākumos var ne vairāk kā 10 cilvēki 

un ne vairāk kā divas mājsaimniecības vienlaicīgi.
l Sapulcēs, gājienos un piketos ārā var pulcēties līdz 50 

cilvēkiem. 
l Bērēs var piedalīties vairāk nekā divas mājsaimniecības, 

nepārsniedzot 10 cilvēkus (neieskaitot cilvēkus, kas nodrošina 
bēru norisi).

l Nenotiek izklaides pasākumi, piemēram, diskotēkas. 
Slēgtas ir spēļu zāles un bāri, tāpat nestrādā slidotavas, bērnu 
viesību organizēšanas vietas, izklaides un atrakciju centri, ba
tutu parki, bērnu rotaļu laukumi un pieskatīšanas istabas (tai 
skaitā tirdzniecības centros). Nestrādā arī ūdens izklaides un 
atrakciju centri, pirtis un SPA.

 l Dabas takas ir pieejamas individuālai atpūtai, strādā arī 
muzeji, bibliotēkas un citas kultūrvietas, bet pasākumi šajās 
vietās nenotiek.

l Nenotiek sporta pasākumi – sacensības, paraugdemons
trējumi, šovi u.c. Sporta treniņos ārā vienkopus pulcējas ne 
vairāk kā 10 personas, neskaitot treneri. Ģērbtuves nedrīkst 
izmantot. Iekštelpās var trenēties tikai individuāli – treneris un 
viens klients vai arī treneris un cilvēki no vienas mājsaimnie
cības. Uz vienu personu jābūt ne mazāk kā 10 m² no kopē
jās iekštelpas platības. Darba laiks porta pasākumu vietām un 
sporta klubiem ir līdz plkst. 22.00.

l Bez skatītājiem notiek starptautisko olimpisko sporta 
federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sacensības pie
augušo izlašu sportistiem un komandu sporta spēļu starptau
tisko un augstāko līgu sporta sacensības, kurās piedalās tikai 
pilngadīgi profesionāli sportisti.

l Sabiedriskās ēdināšanas vietas, izņemot izglītības iestā
des, darbavietas un lidostu “Rīga”, drīkst izsniegt ēdienu tikai 
līdzņemšanai. 

Pakalpojumu pieejamība, tirdzniecības 
vietas un darba laiks

l Valsts un pašvaldību iestādēs pakalpojumi tiek nodroši
nāti attālināti vai pēc pieraksta.

l Nestrādā skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas 

pakalpojumu sniedzēji, taču pieejami frizieru pakalpojumi pēc 
iepriekšēja pieraksta un ievērojot 2 metru distanci starp klien
tiem.

l Brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros strādā 
tikai pārtikas veikali, aptiekas, veterinārās aptiekas, dzīvnie
ku barības veikali, grāmatnīcas, preses tirdzniecības vietas, 
optikas veikali, higiēnas un saimniecības preču veikali, tele
komunikāciju preču pakalpojumu vietas. Tirdzniecības vietās 
jānodrošina 10 m² uz vienu apmeklētāju un jālieto sejas maska. 
Maska jānēsā arī atklātā tirgus teritorijā un ielu tirdzniecības 
vietās, tirdzniecības centros, ēkās, kas iekārtotas pastāvīgai un 
sistemātiskai tirdzniecībai ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto pla
tību vismaz 10 000 m² vai kur atsevišķās tirdzniecības vietās 
darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma 
sniedzēji.

l No plkst. 6.00 līdz 20.00 saīsināts darba laiks kultūras 
pasākumu vietām (var apmeklēt tikai individuāli) un izstādēm, 
baznīcām u.c. reliģisku darbību veikšanas vietām.

 Izglītība un regulējums citās nozarēs
l Mācības klātienē notiek 1.–6. klasei.
l Strādā pirmsskolas izglītības un speciālās izglītības ie

stādes. 
l Attālināti mācās 7.–12. klašu skolēni, kā arī studenti un 

pieaugušie profesionālajā pilnveidē un tālākizglītībā, izņemot 
praktiskās nodarbības. 

l Klātienē nenotiek bērnu nometnes, interešu izglītība, 
profesionālās ievirzes izglītības programmas un amatiermāk
slas un citu māksliniecisko kolektīvu mēģinājumi, izņemot 
individuālas nodarbības un nodarbības cilvēkiem no vienas 
mājsaimniecības.

l Papildu regulējums ārkārtējās situācijas laikā ir arī 
tiesvedības procesu organizēšanai, bāriņtiesu darbam, soci
ālās aprūpes institūcijām un sociālo pakalpojumu sniedzē
jiem, kas nodrošina sociālos pakalpojumus ar pilnu vai daļēju 
izmitināšanu, ieslodzījuma vietām,  virsstundu darba darītā
jiem u.c.

Ja vēlies būt laimīgs, dari laimīgu otru.
Ja vēlies būt veiksmīgs, palīdzi otram būt veiksmīgam.
Ja vēlies vairāk mīlestības savā dzīvē, izdari tā, lai 

otram tas būtu vairāk.
Izdari to no sirds, ne tāpēc, ka meklē personīgo la-

bumu, bet tāpēc, ka tu patiešām gribi, lai otram cilvēkam 
tas viss būtu… un viss, ko tu atdevi, atgriezīsies pie tevis.

(Nīls Donalds Volšs “Sarunas ar Dievu”)

No 12. līdz 23. oktobrim Vaiņodes novada nodibi
nājumiem (fizisku personu grupai, ne mazāk kā piecas 
pilngadīgas personas), domes deputātiem, iestāžu vadī
tājiem, domes komitejām un biedrībām bija iespēja ie
rosināt apbalvojamās personas Vaiņodes novadā. Savu 
balsi nodot varēja Vaiņodes novada domē, doktorātā, 
Embūtes pagasta pārvaldē, veikalos. Tika saņemti 18 
pieteikumi, apbalvojumiem izvirzītas 12 personas. Pa
teicoties jūsu ierosinājumiem, dome ir nolēmusi piešķirt 
vienu Goda diplomu, divus Pateicības rakstus un četrus 
Atzinības rakstus.

Vaiņodes novada dome NOLEMJ
20.1. Apstiprināt Vaiņodes novada apbalvojumu sa

ņēmējus:
20.1.1. GODA DIPLOMS (150,00 EUR) Silvijai 

Skujai – par godprātīgu darbu Vaiņodes skaistuma vei
došanā.

20.1.2. PATEICĪBAS RAKSTS (100,00 EUR)  
Baibai Leitei – par mūža ieguldījumu muzikālajā au
dzināšanā Vaiņodes vidusskolā, un Rutai Barutei – par 
novadpētniecības darbu un Embūtes kultūrvēstures po
pularizēšanu novadā un valstī.

20.1.3. ATZINĪBAS RAKSTS (50,00 EUR) Ivetai 
Mamei – par Vaiņodes novada un Embūtes pagasta 
vēstures pētīšanu un novada vārda nešanu sabiedrībā,  
Inesei Freibergai – par Vaiņodes novada uzņēmējdarbī
bas veicināšanu un mājražotāju popularizēšanu, tirdziņu 
organizēšanu, Ainaram Pāvilam – par aktīva dzīvesvei
da popularizēšanu Vaiņodes novadā, Gunitai Riežniecei 
– par pašaizliedzīgu darbu mazo vaiņodnieku kultūrizglī
tībā un Vaiņodes Mūzikas skolas attīstībā.

Noskaidroti Vaiņodes novada 
domes apbalvojumu saņēmēji

Silvijas Skujas darbs Vaiņodes skaistuma veidošanā novērojams 
ik uz soļa – visu vasaru un arī rudenī koši zied dažādu ziedu puķu 
dobes pie knaģa, pie trotuāra virzienā uz Vaiņodes centru. 
Ar katru gadu arvien pievilcīgāks kļūst Vaiņodes parks, 
un šogad īpaši skaisti izskatījās piemiņas vieta deportētajiem 
vaiņodniekiem (augšā aiz sliedēm pie piemiņas akmens).

Paldies ikvienam Vaiņodes novada iedzīvotājam par iesaistīšanos! 
Paldies apbalvojuma saņēmējiem par nesavtīgu darbu 

un ieguldījumu dažādās nozarēs!

No 9. novembra Latvijā 
izsludināta ārkārtējā situācija
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“Kurzemes Vārds”, Nr.265,
21.11.1936.

SAJŪSMA VALSTS 
SVĒTKOS VALDĪJA 
PILSĒTĀS UN LAUKOS

Vaiņodē
Vaiņodē valsts 18. neatkarības svētkos pulksten 11 

notika pagasta padomes svinīgā sēde, kurā piedalījās arī 
sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Uzrunu teica pado
mes priekšsēdētājs Sprūde, pēc kam nodziedāja “Dievs, 
svētī Latviju”.

Dievkalpojumu Bātas baznīcā turēja mācītājs E. 
Liepa. Tanī piedalījās aizsargi, skolas, mazpulki, valsts 
un pašvaldību iestāžu darbinieki. Pēc dievkalpojuma 
baznīcas laukumā notika parāde, kurā piedalījās Vai
ņodes, Nīgrandes un Embūtes nodaļas aizsargi. Parādi 
pieņēma kapteinis Volbergs. Pēc parādes visi sakārtojās 
kuplā karogotā gājienā uz Tautas namu, kur pulksten 2 
notika kapteiņa Volberga lekcija par tematu “Valsts 18 
gadu neatkarības nozīme”. Sarīkojumu ar uzrunu atklā
ja rotas komandieris Garnis, bet kuplināja koris Kareļa 
vadībā. Izrādīja arī Šopa patriotisko ludziņu “Atjaunotā 
Latvija”.  

“Kurzemes Vārds”, Nr.257,
11.11.1937.

LAI DZĪVS IR 
LĀČPLĒŠA GARS!

Gads pēc gada aiziet mūžībā, bet tas slavas spo
žums, kas sāka mirdzēt 1918. gada novembrī un kas 
savus augstumus sasniedza 1919. gada cīņās pie Ventas, 
Daugavas un Gaujas, palicis vēl vairāk apbrīnots, un 
liekas, ka laiks nekad to neskars. Mūžībā tas iegājis ar 
varoņgaru, ar uzvaras slavu un Lāčplēša spēku – vai tas 
kādreiz var zust, vai tas var aizmirsts tikt?

11. novembrī brīvā latvju zeme ik gadus cildina sa
vus labākos dēlus – Lāčplēšus. Latvju mātes auklētos 
varoņus mēs godbijībā pieminam šajā dienā, vīrus, kas 
par lieliem nopelniem brīvības karā izpelnījušies augstā
ko militāro goda zīmi – Lāčplēša ordeni. 1919. gada 11. 
novembrī mūsu nacionālā armija guva spīdošu uzvaru 
pār ienaidnieku, un šī slavas pilnā diena izraudzīta par 
Lāčplēša svētku dienu. Lāčplēša svētkos pateicīgā latvju 
tauta godbijībā piemin visus latvju varoņus, kas deguši 
tēvijas mīlestībā un kas šo mīlestību pierādījuši darbos.

Tautas teikas varonis – Lāčplēsis ir nevien spēka 
simbols, bet arī augstas tautiskās un morālās idejas pie
pildītājs. Tādu viņu apdziedājuši Andrejs Pumpurs un 
Rainis. Vērtīgs un cildens ir spēks tikai tad, ja to vada 
augstāka nacionāla ideja. Mēs cildinām tikai tādu varo
nību un spēka dižumu, ko vadījis mīlas un jaunradīšanas 
gars, kas nesis tautai un cilvēcei labu.

Latviešu varoņi, kas Prezidenta Dr. Kārļa Ulma
ņa vadībā 1918. gada rudenī uzsāka savu slavas ceļu, 
piepildīja gadu simtu loloto brīvības ideju. Mēs bijām 
brīvības, taisnības un miera nodibinātāji Baltijas jūras 
piekrastē, mēs bijām labklājības un celtniecības nesē
ji pret ārdītājiem un pret kalpinātājiem. Dzejnieka sa
līdzinājumā – mēs bijām gaiša uguns liesma, un pretim 
mums stāvēja nakts, un mūsu Lāčplēsim pretim stājās 
melnais bruņinieks.

Tie nebija tikai pretēji spēki vien, kas Latvijā 1918.–
1920. gadā cīnījās uz dzīvību un nāvi, – tie bija arī pre
tēji ideju virzieni. Pagājušo gadu simteņu svešās varas 
atliekas un dzimstošais latvju brīvības gars tad sastapās 
kaujas laukos, lai izcīnītu cīņu, kas visu iepriekšējo lai
ku bij palikusi nepabeigta. Nevienādiem spēkiem sasta
pās cīnītāji pie Ventas, Juglas, Daugavas un Gaujas – un 
izšķīra mūsu zemes likteni uz paaudžu paaudzēm. Vai 
mēs nevaram būt lepni uz mūsu varoņiem, kas pārspē

ja daudz lielāku pretinieka pārspēku, daudzkārt lielāku 
tehnisku un militāru pretvaru! Zem latvju varoņu soļiem 
nodimdēja zeme, un viņu slava pārlidoja mūsu zemes 
robežas. Lāčplēša gars bij modies tautā, Lāčplēsis uzsā
ka savas senās varoņgaitas!

Latvijas brīvības cīnītāju paaudze nebija lielā skai
tā, un arī kara ieroči mūsu pretiniekam bija labāki un 
vairāk. Mūsu Lāčplēši bij stipri savā idejā – brīvības 
centienos. Un šī ētiskā puse nosvēra vēstures svara 
kausus par labu mums. Mēs uzvarējām kā nacionālās 
taisnības un brīvības piepildītāji pret tumsības un ver
dzības nesējiem, mēs bijām stipri ar sarkanbaltsarkano 
karogu, kas vēstīja latvju tautai atdzimšanu un aug
šāmcelšanos. No šīs augstākās idejas cēlās Lāčplēša 
gars – varonība un pašaizliedzība. Lai cīnītos un mirtu, 
vajaga kādu dižu mērķi. Mums tas bija – brīvā Latvija. 
No tēvzemes mīlas izauga nesalaužams spēks un darīja 
mūsu tautu brīvu.

Bet lielā slava, kas nāk no šiem kaujas laukiem, un 
kas zemu liec mūsu galvas, stāsta arī par citiem neuzva
ramiem spēkiem, kas darīja stiprus mūsu tautas varoņus. 
Tie stāsta par vienprātības spēku, kas valdīja zemē un 
kas deva iespēju gūt varoņu uzvaras. Mēs gājām cīņā 
vienoti un zem viena karoga. Nebija tad šķelšanās un 
pašlabuma meklēšanas. Latvijas brīvības svētā guns bij 
apklusinājusi visu zemo, visu savtīgo un savrupo. Un aiz 
vienotās armijas stāvēja vienotā latviešu tauta. Ienaid
nieka viltus – mēģinājumi mūs sašķelt, lai tad skaldītus 
pieveiktu, neizdevās – mēs palikām uzticīgi Latvijas 
karogam un mūsu Vadonim – Prezidentam Dr. Kārlim 
Ulmanim un ģenerālim Jānim Balodim.

Pēc īsa pagrimšanas laika nāca jauns varonības laiks 
– 1934. gada 15. maija atmoda. Lāčplēša gars bija at
kal modies un modinājis visu tautu. Jaunās Latvijas rīts 
uzausa pēkšņi un modināja dižiem darbiem dižo tautu – 
Viestura un Nameja tautu. No 1918. gada uz mūsu laiku 
vienā naktī tika uzcelts tilts, pa kuru varoņi nesa tautas 
slavu nākotnē. Un nevīstoša slava iet līdz šīs atdzimša
nas un neseno cīņu laiku vadoņiem, kas tautu vienojis 
brīvības garā – Lāčplēša garā.

“Kurzemes Vārds”, Nr.265,
21.11.1937.

DIENA, KO SVIN VISA 
TAUTA VISĀ VALSTĪ

Vaiņodē
18. novembrī karogotie nami radīja visos īstu svēt

ku noskaņu. Svētkus ievadīja pagasta padomes svinīga 
sēde, kura notika glīti izgreznotā sēžu zālē. Sēdē kuplā 
skaitā piedalījās visu Vaiņodes valsts iestāžu pārstāvji, 
sabiedriskie darbinieki un organizāciju pārstāvji. Pa
domes priekšsēdētājs Sprūde atklāja sēdi un vērsās pie 
sapulcējušamies ar svinīgu runu. Pēc sēdes visi kopējā 
gājienā devās uz dievnamu piedalīties dievkalpojumā. 

Pēcpusdienā Tautas namā runāja 15. Liepājas aiz
sargu pulka pārstāvis par valsts 1919. gada neatkarības 
nozīmi. Priekšlasījumam sekoja kora dziesmas un dek
lamācijas. Programmas izpildīšanā piedalījās arī pa
matskolu vecāko klašu audzēkņi. Izmantojot radiofona 
pieslēgumu Valsts prezidenta runai, zālē bij uzstādīts 
skaļrunis, kas deva vaiņodiešiem iespēju runu noklau
sīties. 

Vakarā pie galīgi pārpildītas zāles uzveda Ž. Freima
ņa režijā Zonberga lugu “Jauno siržu tilts”. Labi apmek
lētais sarīkojums dos Vaiņodes pagasta Aizsargu nodaļai 
prāvu atlikumu.

Tumsai iestājoties, Vaiņode bija krāšņi iluminēta. 
Sevišķi to var teikt par Vaiņodes un apkārtnes patērētāju 
biedrības namu. Jauki un oriģināli bija iluminēti arī citi 
nami.

Sagatavojusi I. Strēle, 
Vaiņodes novada tūrisma speciāliste.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 
6. novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 
pasludināšanu”, Vaiņodes novada pašvaldība aicina 
iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neapmeklēt 
Vaiņodes novada pašvaldības iestādes līdz 
6. decembrim, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Vaiņodes novada domei adresētos iesniegumus 
lūgums ievietot pastkastītē priekštelpā. Turpat 
atrodas iesniegumu veidlapas, ko aizpildīt un ievietot 
pastkastītē.
Ar pašvaldības speciālistiem lūgums sazināties telefoniski!
l Vaiņodes novada pašvaldība – tālr. 63464954, 
epasts dome@vainode.lv;
l VPVKAC – tālr. 63464954, epasts vainode@pakalpojumucentri.lv;   
l Embūtes pagasta pārvalde – tālr. 63453599.  
l Vaiņodes novada pašvaldības un Embūtes pagasta pārvaldes 
kontaktinformācija atrodama šeit www.vainode.lv/darbinieki/.
l Vaiņodes novada Sociālais dienests turpina darbu. Lūgums 
sākotnēji konsultēties pa tālruni ar Sociālā dienesta darbiniekiem 
par iespēju nodrošināt pakalpojumu attālināti vai arī vienoties 
par klātienes apmeklējuma laiku.
l Sociālais dienests – tālr. 63484915, 28657503, 
epasts vainodesd@inbox.lv, vainodesd@vainode.lv. 
l Vaiņodes novada Komunālā nodaļa aicina klientus sazināties 
telefoniski vai elektroniski – tālr. 26325657, 63464974, 
epasts komunala.nodala@vainode.lv.
l Vaiņodes bibliotēka un Embūtes pagasta bibliotēka 
pieņem apmeklētājus. Lūdzam izvērtēt bibliotēkas apmeklējuma 
nepieciešamību un, apmeklējot bibliotēku, ievērot visus 
piesardzības pasākumus.
l Vaiņodes bibliotēka – tālr. 63464243, epasts biblioteka@vainode.lv; 
l Embūtes pagasta bibliotēka – tālr. 63453599.
l Vaiņodes novada kultūras namā pasākumi nenotiek.
l Vaiņodes Tūrisma informācijas centrs un Embūtes Tūrisma 
informācijas centrs apmeklētājus nepieņem.
l Vaiņodes TIC – tālr. 63451572, epasts turisms@vainode.lv;
l Embūtes TIC – Dina Ziemele, tālr. 26632134, Ingūna Ziemele, 
tālr. 25417962, epasts embutes.tic@inbox.lv, embutes.tic@vainode.lv.
l Sociālā atbalsta centrs “Vaiņode” ierobežo apmeklējumus 
trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju 
nodrošināšanai.
l Sociālā atbalsta centrs “Vaiņode” – tālr. 63464465, 26437445, 
epasts sacvainode@vainode.lv, ugis65@inbox.lv. 
l Bāriņtiesa nodrošina pakalpojumus pēc iepriekšēja pieraksta, kā arī 
konsultē attālināti pa tālruni vai epastā. Lūgums informēt bāriņtiesas dar
biniekus, ja zināt, ka kāds bērns palicis bez vecāku vai aizbildņu aprūpes 
vai kādam nepieciešama palīdzība. 
l Bāriņtiesa – tālr. 29343070, epasts vainodes.barintiesa@vainode.lv.

Lūgums pēc iespējas veikt maksājumus pārskaitījumu veidā uz norē
ķinu kontiem:

AS “SEB banka” – LV33UNLA0012011130650 UNLALV2X;
AS “DNB banka” – LV91RIKO0002010303776 RIKOLV2X;
AS “Swedbank” – LV28HABA0551017727524 HABALV22. 
Vaiņodes novada pašvaldības kasē pieņems skaidras naudas mak-

sājumus, tālr. 63484914.
Paldies par sapratni! 

Vaiņode novada pašvaldība

Rudens klāt!
Izglītības iestādē “Zīlīte” rudens atnāca ļoti ātri, un “Taurenīšu” grupa vā

rīja ievārījumu Labo darbu nedēļas laikā. Šis ievārījums nogādāts uz Vaiņodes 
sociālā atbalsta centru. Bet “Mārītes” jau septembra beigās devās ekskursijā uz 
Alsungu pie murkšķiem, lai pūkainajiem dzīvnieciņiem nogādātu ar vecāku palī
dzību sagādātos ziemas krājumus. Labo darbu nedēļā “Bitītes” devās pie dzīvnie
kiem un nesa tiem gardumus. Zaķiem taču garšo burkāni! “Spārītes” labos darbus 
darīja grupiņā – palīdzēja cits citam. “Skudriņas” savā grupā mazgāja rotaļlietas, 
kārtoja plauktus un ieviesa lielo kārtību savās mantās. 

Putras dienā bērni grupiņās pārrunāja, kādas ir putras, no kā tās gatavo, arī 
paši pagatavoja dažādas putras. Lieki piebilst, ka tās bija gardākās putras, kādas 
vien ēstas. Un ja vēl ir klāt pašu gatavots ievārījums! Ņamm! 

Rudens mūs lutina ar īpaši skaistu laiku, tāpēc visas grupas bieži devās pa
staigās un iepazina skaisto rudeni.

Dita Valtere

PII “ZĪLĪTE” AKTUALITĀTES

Vairāk nekā 80 gadu sena vēsture
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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.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija ir veikusi ikgadējo valsts un pašvaldību vienoto 
klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VPVKAC) 
darbības izvērtējumu.

 Kopā VPVKAC tīklā piecu gadu laikā reģistrēti 
374 732 pakalpojumi (ieskaitot valsts, pašvaldību un pri
vāto iestāžu pakalpojumus un konsultācijas). 2019. gadā 
sniegti 92 094 pakalpojumi, no kuriem 20 421 jeb 22% 
pakalpojumu sniegti zvanu centros, bet 2020. gada pir
majos deviņos mēnešos kopā sniegti 85 216 pakalpoju
mi, no kuriem 29 249 jeb 34% zvanu centros. Pa mēne
šiem zvanu centros sniegto pakalpojumu skaits ir bijis 
mainīgs, piemēram, janvārī – 2303, februārī – 1971. 
Šogad par vietnē Latvija.lv pieejamiem pakalpojumiem 
sniegtas 3568 konsultācijas, kas ir divas reizes vairāk 
nekā 2019. gadā.

2020. gadā sniegto pakalpojumu skaita ziņā Dien
vidkurzemē līderpozīcijās ir Priekules novada VPVKAC 
(4. vieta starp 82 novada nozīmes VPVKAC), kam seko 
Aizputes un Vaiņodes novada VPVKAC. 

Dienvidkurzemes VPVKAC indekss ir 72, kas ir 
augstāks nekā tīklā vidēji. Sniegti 27 568 pakalpojumi. 
2019. gadā – 6489, bet 2020. gada deviņos mēnešos – 
5192 jeb 7% no visiem pakalpojumiem VPVKAC tīk
lā. Visos gados kopā tas ir 8% no visā tīklā sniegtajiem 
pakalpojumiem. Taču šajā teritorijā iedzīvotāju skaits 
darbspējas un virs darbspējas vecumā ir 36 214, kas no
zīmē, ka pakalpojumi sniegti 7% teritorijas iedzīvotāju, 
kas attiecīgi 2019. gadā valsts iestāžu pakalpojumu in
deksā (pakalpojumu skaits pret iedzīvotājiem novadā), 

ir augsts rādītājs. Procentuāli līderpozīcijā atrodas Vai
ņodes novada VPVKAC, kam seko Priekules novada 
VPVKAC, apkalpojot apmēram 150 uz 1000 iedzīvotā
jiem, kas ir darbspējas vai virs darbspējas vecumā. Arī 
Nīcas novada VPVKAC pēc pakalpojumu indeksa ir 
augstās pozīcijās.

2020. gada pirmajos deviņos mēnešos kopumā 
sniegti 32 360 VSAA pakalpojumu, kas ir par 15% 
vairāk nekā pirmajos deviņos 2019. gada mēnešos. Pie
aug konsultāciju skaits klātienē un zvanu centros par 
Latvija.lv VSAA pakalpojumiem (pieaugums no 39% 
2019. gada deviņos mēnešos līdz pat 88% 2020. gada 
attiecīgajā laika posmā), tas kompensē klātienes pie
teikumu samazinājumu par 16% tajā pašā laika posmā. 
Pilnvarotie VSAA epakalpojumi pamazām aizvieto pa
pīra pieteikumus klātienē. 

2020. gadā gan Dienvidkurzemes VPVKAC, gan 
valstī kopumā vērojama lielāka virzība uz epakalpoju
miem.

Vērtējot iestāžu un pakalpojumu iedalījumu kopu
mā un laika gaitā noteiktās pakalpojumu grupas, balsto
ties uz vienas pieturas aģentūras principa ievērošanu un/
vai virzību uz epakalpojumu sniegšanu, kā arī ņemot 
vērā pieredzi darbā ar dažādiem pakalpojumiem, Dien
vidkurzemē sekmīgākie pakalpojumu skaita un daudz
veidības ziņā, sniedzot atbalstu klientiem, ir Vaiņodes, 
Priekules un Nīcas novada VPVKAC.

VARAM Informācijas sabiedrības 
attīstības departaments

Vaiņodes VPVKAC

VAIņODES NOVADA VPVKAC 
no 2020. gada 9. novembra līdz 
ārkārtējās situācijas atcelšanai 
valstī ir ierobežota klientu 
pieņemšana un apkalpošana.

Lūgums klientiem sazināties ar Vaiņodes 
VPVKAC speciālistu pa tālr. 63464954 
vai e-pastu vainode@pakalpojumucentri.lv.

Tie, kuriem nav iespēju iesniegt iesniegumu 
elektroniski, tiks pieņemti klātienē no plkst. 9.00 līdz 
12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00 Vaiņodes novada 
domes ēkā, ievērojot visus drošības noteikumus.

Kārtība, kas jāievēro, ienākot KAC:
1) ienākt tikai ar sejas un deguna aizsargmasku;
2) dezinfi cēt rokas pirms ienākšanas; 
3) ievērot 2 metru distanci; 
4) pieņemšanas telpā var atrasties viens cilvēks.

Tomēr AICINĀM bez vajadzības neapmeklēt 
VPVKAC klātienē un jautājumus risināt attālināti 
pa tālr. 63464954 vai rakstot 
e-pastu vainode@pakalpojumucentri.lv.

Aicinām novada iedzīvotājus izmantot 
e-pakalpojumus. Valsts pārvaldes portālā Latvija.lv 
ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumu, 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 PAGASTA 
BIBLIOTēKAS GRĀMATU JAUNUMI
1. S. Geikina “Pēdējie romantiķi”
2. L. Lapsa “Viltvārdis valstgribis”
3. H. Montgomerija “Brīnumu laiks”
4. A. Purviņš “Ģenerālis Pēteris Radziņš”
5. P. Straubergs 
“Papua Jaungvineja tuvplānā”
6. A. Kukuvass “Stella Vulgaris”
7. D. Dreika “Taureņu lietus”
8. A. Auziņš “Astotais bauslis”
9. Ē. Kūlis “Iezīmētie”
10. J. Egle “Dzimšanas diena”
11. D. Judina “Slazdā”
12. A. Kļavis “Bēres ar priekšapmaksu”
13. A. Līce “Ceļadomas”
14. D. Ernsone “Baltās kāpas”
15. “Lai katram sava laimes zvaigzne”
16. R. Bula “Sīnaja kalna lieta”
17. L. Kovaļova “Svešinieki”
18. K. Račko “Netīrā”
19. K. Vaita “Savrupnams Tredstrītā”
20. M. Korīta “Ja viņa modīsies”
21. N. Robertsa “Vētrainais mājupceļš”

22. E. Pataki “Karalienes liktenis”
23. K. Krofta “Divkāršais zaudējums”
24. A. Maiklīdess “Klusējošā paciente”
25. D. Kouls “Lupatu lelle”
26. I. Sigurdardotira “Parāds”
27. M. Makinērnija “Dzīves ceļojums”
28. D. Elliss “Pēdējais alibi”
29. J. Mauers “Sniegā nesalst tikai nāvei”
30. M. Kīza “Mazliet precējušies”
31. K. Lekberga “Ragana”
32. R. Kērtisa “Mēs satikāmies decembrī”
33. S. Stanišičs “Kā zaldāts labo gramafonu”

BēRNU UN JAUNIEŠU 
GRĀMATAS
1. D. Vikmanis “Roņpils. Purva stāsts”
2. M. Cielēna “Ballīte ar nakšņošanu”
3. L. Žutaute 
“Nekārtības rūķītis un negaidītais viesis”
4. M. Putniņš 
“Mežonīgie pīrāgi un apburtais kalns”
5. Ī. Vaibravs “Mazā Vilka nelietību grāmata”
6. R. Bugavičute-Pēce 
“Puika, kurš redzēja tumsā”

Tā kā Vaiņodes novada dome 
ir izveidojusi Administratīvo komisiju 
Vaiņodes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, iedzīvotāji, 
kuriem ir kādas sūdzības par sabiedriskās 
kārtības noteikumu pārkāpumiem, 
publiskās infrastruktūras bojājumiem, 
kā arī citas problēmas vai ierosinājumi, 
ko risināt Vaiņodes novadā,
lūgums rakstīt uz e-pasta adresi 
administrativa.komisija@vainode.lv. 

Vaiņodes novada pašvaldības 
Administratīvā komisija

Ikvienu, kam interesē aktu-
ālie jautājumi meža nozarē, ai-
cinām piedalīties LLKC Meža 
konsultāciju pakalpojumu centra 
rīkotajā Zemkopības ministrijas 
meža nozares konferencē tiešsais-
tē, kas norisināsies 26. novembrī, 
sākums plkst. 10.00. Dalība kon-
ferencē ir bez maksas, un norisei 
tiešsaistē varēs pievienoties ik-
viens interesents.

Šogad konferences galvenās 
tēmas būs par pieejamo un gaidā
mo Eiropas Savienības atbalstu 
mežsaimniecībai, meža inventari
zāciju privātajos mežos, meža bio
topu kartēšanas aktualitātēm, egļu 
astoņzobu mizgrauža izplatību un 
nepieciešamajiem preventīvajiem 
pasākumiem.

Konferencē piedalīsies zemko
pības ministrs, ar ziņojumiem uz
stāsies pārstāvji no Zemkopības mi
nistrijas Meža departamenta, Valsts 
meža dienesta, Dabas aizsardzības 
pārvaldes, LVMI “Silava” un LLKC 
Meža konsultāciju pakalpojumu 
centra. Konferences otrajā daļā 

plānota paneļdiskusija par šobrīd 
veicamajiem preventīvajiem pasā
kumiem privātajos mežos, bojāto 
koku izciršanu, lai novērstu tālāku 
egļu astoņzobu mizgrauža un citu 
kaitēkļu izplatību labvēlīgos apstāk
ļos, kā arī atbildes uz jautājumiem. 
Konferences dalībnieki jautājumus 
varēs uzdot attālināti kā konferen
ces laikā, tā pirms tās tīmekļviet
nē www.mkpc.llkc.lv.

Konferencē aicināti piedalīties 
meža īpašnieki, apsaimniekotāji, 
mežsaimniecības uzņēmēji, nozarē 
nodarbinātie un citi interesenti. 

Meža nozares konference ir ik
gadējs pasākums, kurā Zemkopības 
ministrija un saistītās institūcijas in
formē par aktualitātēm un norisēm 
meža apsaimniekošanā.

Konferenci organizē Zemkopī
bas ministrija sadarbībā ar Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības 
centru.

Konferences programma tuvā
kajā laikā būs pieejama vietnē www.
mkpc.llkc.lv.

MKPC

TURPINĀS
nolietoto elektroiekārtu 
vākšanas akcija
“Štepseles ceļojums 
2020./2021.”. 
Nolietotās elektropreces lūdzam
nogādāt internātpamatskolas 
no liktavā Raiņa ielā 60.

Zvanīt 26236366 
(Baiba Staņeviče)

Vaiņodes novada pašvaldības 
iedzīvotāju zināšanai

Meža nozares konference – 
26. NOVEMBRĪ

Ikgadējais VARAM vērtējums 
par Dienvidkurzemes VPVKAC darbību

VPVKAC INFORMē


