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Dienvidkurzemes novada 
domē ievēlētie 19 deputāti 
pirmajā sēdē tikās 1. jūlijā 
Grobiņas pilsdrupās. Šajā 
dienā ievēlēja domes 
priekšsēdētāju un viņa 
vietniekus. Nākamajās 
domes sēdēs ievēlēta 
izpilddirekcija un pieņemti 
citi lēmumi. 

Pirmo domes sēdi 1. jūlijā sa-
sauca Dienvidkurzemes vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja Dace 
Zukule. Sēdes sākumā ievēlētie 
deputāti saņēma deputāta aplie-
cību un D. Zukule novēlēja visiem 
strādāt ražīgi, saskanīgi un sagla-
bāt koleģiālas attiecības. 

Vienīgais pirmās domes sē-
des darba kārtības jautājums 
bija Dienvidkurzemes novada 
domes priekšsēdētāja vēlēša-
nas. Šo amatu deputāti vienbal-
sīgi uzticēja bijušajam Grobiņas 
novada domes priekšsēdētājam 
Aivaram Priedolam.

Pēc pirmās domes sēdes 
jaunievēlētais priekšsēdētājs 
izsludināja ārkārtas sēdi, kurā 
ievēlēja trīs priekšsēdētāja viet-
niekus. Par Dienvidkurzemes no-
vada pašvaldības priekšsēdētāja 
vietnieku tautsaimniecības jau-
tājumos ievēlēja Aivaru Galecki, 
par priekšsēdētāja vietnieku at-
tīstības jautājumos – Raivi Kalē-
ju, par priekšsēdētāja vietnieku 
izglī tības, sociālajos un sporta 
jautājumos – Andri Jankovski. Arī 
visi trīs priekšsēdētāja vietnieki 
tika ievēlēti vienbalsīgi. 

Kā norādīja Dienvidkurzemes 
novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Priedols, kamēr reforma 
tiks īstenota un pieņemti visi 
nepieciešamie lēmumi, lai piln-
vērtīgi turpinātos darbs, domes 
sēdes notiks ik nedēļu. Turklāt, 
lai deputāti labāk iepazītu lielo 
Dienvidkurzemes novadu, sēdes 
rotācijas kārtībā katru reizi no-
tiks citā vietā.                   

 >> 2. lpp.

Deputāti enerģiski ķērušies pie darba

dienvidkurzemes novada domē ievēlēti 19 deputāti: (pirmajā rindā no kreisās) aivars Galeckis, raivis kalējs, Jānis veits, aivars priedols, 
linards tiļugs, Gatis kalniņš, patricija andersone, inga ratniece, laila urbāne; (otrajā rindā no kreisās) Gundars sisenis, Juris Grasmanis,
edgars putra, dzintars kudums, raimonds reinis, Jānis vitrups, mārtiņš Grundmanis, sandris bēča, andrejs radzevičs, andris Jankovskis.

Lepni par kopīgo novadu!
AIVARS PRIEDOLS,
Dienvidkurzemes novada 
domes priekšsēdētājs

Man ir tas gods
sveikt jūs visus 
mūsu kopīgajā 
Dienvidkurze mes 
novadā. Kā es 
mēdzu teikt, 
esiet sveicināti it visi gan pilsētās, gan lauku sētās! 
Un tieši tā es arī domāju – mums tagad visiem kopā
ir viens liels un bagāts novads ar piecām pilsētām 
un 26 pagastiem, kur dzīvo un strādā gudri, radoši, 
čakli un sirsnīgi cilvēki. Tā arī ir mūsu lielākā vērtība. 

Man bija tā laime un prieks jau pirmajā nedēļā pēc 
ievēlēšanas par domes priekšsēdētāju paviesoties visos 
līdzšinējos novados, to pašvaldībās un iepazīties ar 
tajās strādājošajiem cilvēkiem. Tas, ko es tur ieraudzīju, 
sadzirdēju un izjutu, ir katras vietas individuālais spēks, 
ar kuru nākam kopā, lai veidotu stipru mūsu kopīgo 
novadu – mūsu mājas. To pašu izjutu, šajā īsajā laikā 
apmeklējot dažādus svētkus un tiekoties ar mūsu 
novada cilvēkiem.

Katrā no līdzšinējiem novadiem ir milzum daudz 

labu tradīciju, darba prasmju, tikumu, iemaņu un 
ierosinājumu, ko varam likt lietā, ķeroties pie kopīgā 
darba. Mums nevis jāslēpj tas, ko katrs vislabāk saprot 
un var izdarīt, bet jādalās ar šīm zināšanām – tās 
noderēs kopīgajā darbā. Un tikpat labi jāprot cita 
pieredzi pieņemt. Tas ir viens no maniem pirmajiem 
secinājumiem, dodoties iepazīšanās braucienos pa 
novadu. 

Taču esmu arī dažās vietās dzirdējis bažas no 
cilvēkiem, ka tagad viņi paliks nomalē un lielajam 
novadam par viņiem nebūs nekādas intereses. Tad 
es teikšu tā: no mums pašiem vien būs atkarīgs – 
paliksim ēnā vai ne. Un atkal – kāpēc lai paliktu, ja 
katrā vietā ir kāds magnēts, kāda interesanta vieta, 
notikumi, pasākumi, tradīcijas. Tāpēc vajag tikai 
aicināt ciemos pie sevis, jo katrai vietai ir ar ko citus 
pārsteigt, iepriecināt, ieinteresēt. Pašiem, mīļie, 
pašiem ir jāliek lietā savs radošums, lai savas vietas 
īpašās bagātības celtu laukā un rādītu citiem, gan 
mūsu novada cilvēkiem, gan ļaudīm no visas Latvijas 
un vēl tālāk. 

Un, ja nu kādam vēl nerimst bažas, ka būs lemts 
palikt nomalē, tad man dikti patīk rucavnieku teiktais: 
“Te, pie mums, tā Dienvidkurzeme sākas!” Nu? Vai nav 
vareni teikts! Esam lepni par savu lielo novadu!

Foto Kristers reiNis
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ZinĀŠanai

Sakarā ar pašvaldību reformu, 
sākot ar 2021. gada 1. jūliju, jāizmanto šādi rekvizīti:

SaņēmējS: Dienvidkurzemes novada pašvaldība,

 reģistrācijas Nr. 90000058625

aDreSe: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

BaNka: aS “SeB banka”, norēķinu konts 

 Nr. LV73UNLa0050014272020, SWIFT kods UNLaLV2X

Tālruņi uzziņai: 63490458, 29447641, e-pasts: pasts@dkn.lv

DienviDkurzeme

n Finanšu komiteja
Priekšsēdētājs – Aivars Priedols.
Vietnieks – Sandris Bēča.
Komitejas locekļi: Edgars Putra, Gatis Kalniņš, 
Raimonds Reinis, Andris Jankovskis, 
Juris Grasmanis, Jānis Veits, Andris Jefimovs.

n Sociālo un veselības jautājumu komiteja
Priekšsēdētājs – Juris Grasmanis.
Vietnieks – Aivars Galeckis.
Komitejas locekļi: Andrejs Radzevičs, Laila Urbāne, 
Inga Ratniece. 

n attīstības un tautsaimniecības komiteja 
Priekšsēdētājs – Raimonds Reinis.
Vietnieks – Edgars Putra.
Komitejas locekļi: Andrejs Radzevičs, 
Dzintars Kudums, Andris Jefimovs.

n Izglītības un sporta komiteja 
Priekšsēdētājs – Andrejs Radzevičs.
Vietnieks – Aivars Priedols.
Komitejas locekļi: Linards Tiļugs, Laila Urbāne, 
Andris Jankovskis. 

n kultūras jautājumu komiteja 
Priekšsēdētājs – Linards Tiļugs.
Vietnieks – Patricija Andersone.
Komitejas locekļi: Laila Urbāne, Gundars Sisenis, 
Sandris Bēča.

n Vides jautājumu komiteja
Priekšsēdētājs – Dzintars Kudums.
Vietnieks – Andris Jefimovs.
Komitejas locekļi: Edgars Putra, Aivars Galeckis, 
Inga Ratniece.

n Teritorijas attīstības komiteja
Priekšsēdētāja – Patricija Andersone.
Vietnieks – Gundars Sisenis.
Komitejas locekļi: Jānis Vitrups, Andris Jefimovs, 
Raivis Kalējs.

n Piekrastes attīstības komiteja
Priekšsēdētājs – Jānis Vitrups.
Vietnieks – Jānis Veits.
Komitejas locekļi: Gatis Kalniņš, Raivis Kalējs, 
Andris Jankovskis. 

Deputāti enerģiski 
ķērušies pie darba
<< 1.lpp.

“Tā mēs būsim tuvāk saviem 
vēlētājiem un kliedēsim arī ba-
žas par to, ka kāda no novada 
vietām varētu palikt ēnā,” sacīja 
A. Priedols. 

Jau nedēļu pēc pirmās sēdes 
deputāti uz nākamo pulcējās 
Aizputē. Sēdes sākumā par Dien-
vidkurzemes novada pašvaldī-
bas izpilddirektoru ievēlēja Uldi 
Vārnu un par viņa vietnieci – Gu-
nitu Laivenieci. Abi tādos pašos 
amatos iepriekš bija Grobiņas 
novada domē. Gan U. Vārna, gan 
G. Laiveniece saņēma deputātu 
vienbalsīgu atbalstu.

Šajā domes sēdē deputāti 
arī apstiprināja saistošos notei-
kumus “Par Dienvidkurzemes 
novada pašvaldības pabalstu 
jaundzimušo aprūpei”, nosakot 
no 1. jūlija vienreizēju pabalstu 
500 eiro apmērā par katru jaun-
dzimušo bērnu, ja viena vai abu 
vecāku deklarētā dzīvesvieta ir 
Dienvidkurzemes novadā. Jaunie 
noteikumi stāsies spēkā pēc Vi-
des aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) 

Deputātu sastāvam 
15. jūlijā pievienojās 
Andris Jefimovs.

Foto Kristers reiNis

Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi Nr.2
Grobiņā, 2021. gada 8. jūlijā

“Par Dienvidkurzemes novada 
pašvaldības domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
45. panta piekto daļu.

1. Saistošie noteikumi nosaka Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 
saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis”.

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku 
zaudējušiem:

3.1. Grobiņas novada domes 2015. gada 29. decembra saistošos 
noteikumus Nr. 15 “Par Grobiņas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu” (prot. Nr.19, 2. §);

3.2.  Aizputes novada domes 2015. gada 25. novembra saistošos 
noteikumus Nr.12 “Par Aizputes novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu” (prot. Nr.12, 22. §);

3.3.  Vaiņodes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošos 
noteikumus Nr.2 “Par Vaiņodes novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu” (prot. Nr.2, 12. §);

3.4. Pāvilostas novada domes 2015. gada 26. novembra saistošos 
noteikumus Nr.13 “Par saistošo noteikumu publicēšanu” (prot. Nr.12, 22. §);

3.5. Nīcas novada domes 2015. gada 14. decembra saistošos noteikumus 
Nr.12 “Par Nīcas novada domes saistošo noteikumu publicēšanu” (prot. 
Nr.16);

3.6.  Rucavas novada domes 2015. gada 28. decembra saistošos 
noteikumus Nr.11 “Par Rucavas novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu” (prot. Nr.22, 5. §);

3.7. Durbes novada domes 2015. gada 9. decembra saistošos noteikumus 
Nr.9/2015 “Par Durbes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 
(prot. Nr.18, 16. §);

3.8.  Priekules novada domes 2015. gada 26. novembra saistošos 
noteikumus Nr.11 “Par Priekules novada pašvaldības domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu” (prot. Nr.16, 2. §).

Dienvidkurzemes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs A. Priedols

saistoŠie noteikumi

atzinuma saņemšanas un publi-
cēšanas izdevumā “Latvijas Vēst-
nesis”. 

15. jūlija sēdē, kas norisinā-
jās Nīcā, notika izmaiņas deputā-
tu sastāvā. Mārtiņš Grundmanis 
no saraksta “Jaunā Vienotība” 
lūdza viņu atbrīvot no deputāta 
pienākumiem, norādot, ka nevar 
tos apvienot ar pamatdarbu uz-
ņēmumā “Aizputes nami”. Viņa 
vietā stājās nākamais šī saraksta 
pārstāvis Andris Jefimovs. 

 

iespĒJa sazināties ar dienvidkurzemes novada 
pašvaldības deputātiem

Aivars Priedols, priekšsēdētājs Tālrunis: 28001180, e-pasts: aivars.priedols@dkn.lv
Aivars Galeckis, priekšsēdētāja vietnieks Tālrunis: 29212878, e-pasts: aivars.galeckis@dkn.lv
Andris Jankovskis, priekšsēdētāja vietnieks Tālrunis: 29879220, e-pasts: andris.jankovskis@dkn.lv 
Raivis Kalējs, priekšsēdētāja vietnieks Tālrunis: 25960526, e-pasts: raivis.kalejs@dkn.lv
Edgars Putra Tālrunis: 22005583, e-pasts:  edgars.putra@dkn.lv
Inga Ratniece Tālrunis: 29486507, e-pasts: inga.ratniece@dkn.lv
Patricija Andersone Tālrunis: 29422107, e-pasts: patricija.andersone@dkn.lv
Gatis Kalniņš Tālrunis: 29451560, e-pasts: gatis.kalnins@dkn.lv
Raimonds Reinis Tālrunis: 26490324, e-pasts: raimonds.reinis@dkn.lv
Laila Urbāne Tālrunis: 29852553, e-pasts: laila.urbane@dkn.lv
Jānis Vitrups Tālrunis: 29183648, e-pasts: janis.vitrups@dkn.lv
Sandris Bēča Tālrunis: 29453063, e-pasts: sandris.beca@dkn.lv
Andrejs Radzevičs Tālrunis: 26535593, e-pasts: andrejs.radzevics@dkn.lv
Juris Grasmanis Tālrunis: 29172647, e-pasts: juris.grasmanis@dkn.lv
Jānis Veits Tālrunis: 29456833, e-pasts: janis.veits@dkn.lv
Linards Tiļugs Tālrunis: 29719064, e-pasts: linards.tilugs@dkn.lv 
Andris Jefimovs Tālrunis: 26442473, e-pasts: andris.jefimovs@dkn.lv  
Dzintars Kudums Tālrunis: 28646114, e-pasts: dzintars.kudums@dkn.lv
Gundars Sisenis Tālrunis: 29230365, e-pasts: gundars.sisenis@dkn.lv

Par deputātu pieņemšanas laikiem konkrētās Dienvkurzemes novada vietās informācija sekos!

PaŠVaLDīBā DarBoSIeS 
aSToņaS komITejaS
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Nīca
1. augustā 
Nīcas pagasta Silenieku kapsētā –
plkst.12.00.
8. augustā 
Otaņķu pagastā: 
v Baidzeles kapsētā – plkst. 12.00,
v Dorupes kapsētā – plkst. 13.00,
v Šmēdnieku kapsētā – 
plkst. 14.00.
28. augustā 
Otaņķu pagasta Pucu kapsētā –
plkst.12.00.

VaIņoDe
14. augustā: 
v Veldas kapsētā – plkst. 10.00,
v Silnieku kapsētā – plkst. 11.00,
v Vaiņodes kapsētā – plkst. 12.00,
v Saulīšu kapsētā – plkst. 13.30,
v Krieviņu kapsētā – plkst. 14.00,
v Plepju kapsētā – plkst. 15.00.

DUrBe
8. augustā 
Durbē: 
v Priediena kapsētā – plkst. 13.00,
v Sausālauka kapsētā – 
plkst. 14.00,
v Meža kapsētā – plkst. 15.00,
v Brenčos – plkst. 16.00, 
v Kreiju kapsētā – plkst. 17.00.
Vecpilī,
Gailiņkalna kapsētā – plkst. 15.00.
Dunalkas pagastā:
v Lekšputriņu kapsētā – 
plkst. 12.00,
v Upesputriņu kapsētā – 
plkst. 12.45,
v Daidzes kapsētā – plkst. 13.30,
v Rāvas kapsētā – plkst.14.15,
v Ābramu kapsētā – plkst. 15.

PrIekULe
31. jūlijā 
Bunkas pagastā: 
v Bunkas Vecajā kapsētā – 
plkst. 11.00, 
v Bunkas Jaunajā kapsētā –
plkst. 11.30,
v Usaiķu kapsētā – plkst. 12.00,
v Krotes kapsētā – plkst. 13.00,
v Pētera kapsētā – plkst. 14.00.
1. augustā 
Priekulē: 
v Mālkalnu kapsētā – plkst. 15.00,
v Lībju kapsētā – plkst. 16.00.
8. augustā 
Virgas pagastā: 
v Purmsātu kapsētā – plkst. 14.00,
v Paplakas kapsētā – plkst. 15.00, 
v Virgas kapsētā – plkst. 16.00. 
14. augustā 
Gramzdas pagastā: 
v Aizvīķu kapsētā – plkst. 11.00, 
v Dāmas kapsētā – plkst. 12.00,
v Gramzdas kapsētā – plkst. 13.00.

aIZPUTe
25. jūlijā 
Kazdangas pagastā:
v Pūceskalna kapsētā – 
plkst. 13.00,
v PūņuOzolu kapsētā – 
plkst. 14.00.
7. augustā 
Aizputes pagastā:
v Skrūskopa kapsētā – 
plkst. 15.30,
v Sīmaņkalna kapsētā – 
plkst. 16.00,
v Budras kapsētā – plkst. 17.00.
Kalvenes pagastā: 
v Silabirzes kapsētā – plkst. 10.00, 
v Centra kapsētā – plkst. 11.00, 
v Aizpores kapsētā – plkst. 12.00, 
v Pērbones kapsētā – plkst. 13.00.
8. augustā
Aizputes Misiņkalna kapsētā –
plkst.11.00. 
Cīravas pagastā: 
v Krustkalnu kapsētā – 
plkst. 12.00,
v Cīravas kapsētā – 
plkst. 13.00.
15. augustā
Kazdangas pagastā:
v Cildu kapsētā – plkst. 13.40,
v Priekžkalnu kapsētā – 
plkst. 13.00,
v Koreles kapsētā – 
plkst. 12.20,
v Mazboju kapsētā – 
plkst. 14.30.
Lažas pagastā: 
v Vārsberģu kapsētā – 
plkst. 11.00,
v Pilskalnu kapsētā – plkst. 11.40.
22. augustā
v Sarkanvalka kapsētā – 
plkst. 12.00,
v Gobzemju kapsētā – 
plkst. 13.00.
29. augustā 
Padures kapsētā – plkst. 15.00.
4. septembrī
Kalvenes pagastā:
v Vecdrogu kapsētā – plkst. 10.00,
v Pupu kapsētā – plkst. 11.00,
v Ķīburu kapsētā – plkst. 12.00. 

GroBIņa
8. augustā 
Medzes pagastā:
v Antuļu kapsētā – plkst. 11.00,
v Eniķu kapsētā – plkst. 12.30,
v Kvicu kapsētā – plkst. 14.00,
v Dorupes kapsētā – 
plkst. 15.30.
29. augustā 
Grobiņas pagastā:
v Dubeņu kapsētā – plkst. 13.00,
v Limbiķu kapsētā – plkst. 14.00, 
v Ķīšu kapsētā – plkst. 15.00,
v Rolavas kapsētā – plkst. 16.00.

l Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu īpašumam Zeltenes ielā 6A, 
Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā

Pāvilostas novada dome 2021. gada 25. februāra sēdē 
pieņēma lēmumu (protokols Nr.4., 24. §) “Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu īpašumam Zeltenes ielā 6A, Pāvilostā, Pā
vilostas novadā” un 2021. gada 29. jūnija sēdē pieņēma lēmu
mu (protokols Nr.15., 23.§) “Par grozījumiem 25.02.2021. Pāvil
ostas novada domes lēmumā “Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu īpašumam Zeltenes ielā 6A, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā””.

Detālplānojuma mērķis ir veikt jaunu zemes vienību 
veidošanu zemes vienībai Zeltenes ielā 6A (kadastra apz. 
64130060296, platība – 0,8800 ha), robežu pārkārtošanai ar 
zemes vienībām Jūras ielā, Zeltenes ielā un Kāpu ielā, neiz
strādājot zemes ierīcības projektu (nemainot zemes vienības 
Zeltenes ielā 6A platību), detalizējot un konkretizējot teritorijas 
plānojumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobe
žojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas iz
mantošanai un apbūvei, nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām 
zemes vienībām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Pāvil
ostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone. Par 
detālplānojuma izstrādātāju apstiprināts Viesturs Laiviņš (tālr. 
27065089, epasts: v.laivins@gmail.com).
l Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu īpašumam Zeltenes ielā 18, 
Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā

Pāvilostas novada dome 2021. gada 27. maija sēdē pie
ņēma lēmumu (protokols Nr.14., 20.§) “Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu īpašumam Zeltenes ielā 18, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā”.

Detālplānojuma mērķis ir veikt jaunu zemes vienību 
veidošanu zemes vienībai Zeltenes ielā 18 (kadastra apz. 
64130060066, platība – 0,5827 ha), detalizējot un konkretizē

jot teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas izmantošanas 
veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vie
nības teritorijas izmantošanai un apbūvei, nodrošinot pie
kļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Pā
vil ostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Mago
ne. Par detālplānojuma izstrādātāju apstiprināts Viesturs 
Laiviņš (tālr. 27065089, epasts: v.laivins@gmail.com).
l Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu īpašumam Dienvidu ielā 12, 
Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā

Pāvilostas novada dome 2021. gada 29. jūnija sēdē pie
ņēma lēmumu (protokols Nr.15., 22.§) “Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu īpašumam Dienvidu ielā 12, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā”.

Detālplānojuma mērķis ir veikt jaunu zemes vienību 
veidošanu zemes vienībai Dienvidu ielā 12 (kadastra apz. 
64130060045, platība – 0,2000 ha), detalizējot un konkretizē
jot teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas izmantošanas 
veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vie
nības teritorijas izmantošanai un apbūvei, nodrošinot pie
kļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Pā
vil ostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Mago
ne. Par detālplānojuma izstrādātāju apstiprināts Viesturs 
Laiviņš (tālr. 27065089, epasts: v.laivins@gmail.com).

administratīvi teritoriĀLĀ reForma
“administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” nosaka, ka no 2021. gada 1. jūlija tiek izveidota 

jauna administratīvā teritorija – Dienvidkurzemes novads, kas sastāv no astoņiem iepriekš esošiem 
novadiem:
Aizputes novads Aizputes pilsēta, Aizputes pagasts, Cīravas pagasts, Kalvenes pagasts, 

Kazdangas pagasts, Lažas pagasts
Rucavas novads Dunikas pagasts, Rucavas pagasts
Grobiņas novads Grobiņas pilsēta, Grobiņas pagasts, Medzes pagasts, Bārtas pagasts, Gaviezes pagasts
Pāvilostas novads Pāvilostas pilsēta, Sakas pagasts, Vērgales pagasts
Durbes novads Durbes pilsēta, Durbes pagasts, Dunalkas pagasts, Vecpils pagasts, Tadaiķu pagasts
Nīcas novads Nīcas pagasts, Otaņķu parasts
Priekules novads Priekules pilsēta, Priekules pagasts, Virgas pagasts, Bunkas pagasts, 

Kalētu pagasts, Gramzdas pagasts
Vaiņodes  novads Vaiņodes pagasts, Embūtes pagasts

Novadu iedzīvotāju skaits un teritoriju platības:
Novads Iedzīvotāju skaits Teritorija (km²)
Aizputes novads 8057 640,10
Rucavas novads 1451 447,45
Grobiņas novads 8347 489,96
Pāvilostas novads 2524 514,97
Durbes novads 2601 320,44
Nīcas novads 3100 350,83
Priekules novads 4997 519,86
Vaiņodes novads 2253 306,95

kapusvētki augustā 
Dienvidkurzemes kapsētās

ZinĀŠanai
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi visu trīs īpašumu 

detālplānojumu izstrādei iesniedzami Dienvidkurzemes 
novada Pāvilostas pilsētas pārvaldē, Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā.

Ar detālplānojumu izstrādes materiāliem var iepazīties 
portālā https://geolatvija.lv. 

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas terito
riālā struktūrvienība 2021./2022. m. g. uzņem cilvēkus ar 
īpašām vajadzībām šādās profesijās (ar pamatizglītību):
l kokapstrādes iekārtu operators ( mācību ilgums 3 gadi),
l pavāra palīgs (3 gadi).

SkoLa PIeDāVā:
v bezmaksas transportu,
v stipendiju līdz 150 eiro,
v dienesta viesnīcu,
v ēdināšanas iespējas (brokastis, pusdienas, vakariņas),
v interesantu laika pavadīšanu pulciņos un pasākumos.

aiCina mĀCīties Pieteikšanās 
līdz 15. augustam:
elektroniski – aizpildot 
anketu ciravasskola.lv,

klātienē – Cīravas pagasts, 
Cīrava, KLT Cīravas teritoriālā 
struktūrvienība, LV3453,
pa tālruni – 
zvanot uz 20388984. 

Sīkāka informācija 
pa tālruni 20388984.
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12. jūnijā Vaiņodes vidus-
skolā notika izlaidums, kurā 
apliecības par pamatizglītību 
saņēma 28 skolas 9. klases 
skolēni, bet simboliskus aplie-
cinājumus par mācībām vidus-
skolā – 17 jaunieši.

Izlaidums notika, ievērojot 
valstī noteiktās epidemioloģis-
kās drošības prasības. Daudz 
labu vārdu tika teikti klases 
audzinātājiem Lailai Strēlei (9.a), Artūram Blumbergam (9.b) un Ai-
jai Grēberei (12.). Ar klusuma brīdi godināja vidusskolas beidzēju 
1. klases audzinātāju Sarmīti Rozi.

Skolēni saņēma Vaiņodes vidusskolas Pateicības rakstus par 
atbildīgu attieksmi un labiem sasniegumiem mācībās, panāku-
miem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, augstiem sa-
sniegumiem sportā, piedalīšanos pašdarbībā. 

Skolas Pateicības raksti bija arī vecākiem par praktisku palī-
dzību skolai un atbalstu klases audzinātājiem. 

12. klases absolvente Anna Troika saņēma Finanšu ministrijas, 
Izglītības un zinātnes ministrijas stipendiju 500 eiro apmērā par mā-
cību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos māksli-
nieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs. 

Abiem 9. klašu audzinātājiem šis bija pirmais izlaidums, bet “ne-
kas jau nebeidzas”. Rudenī atkal būs skolas Jaunais gads, kurā pie-
pildīt jaunas cerības un kurā gaidīs jauni kalni, kuros kāpt.

māra Tamuža, 
Vaiņodes vidusskolas direktora vietniece

Durbē 9. un 10. jūlijā notika 
raiņa ielas svētki. Tas bija kā ce-
ļojums laikā.

 Pie katra nama bija izveidots 
stends ar ēkas seno attēlu un 
informāciju par ļaudīm, kas tur 
dzīvojuši. Svētkus ievadīja auto 
orientēšanās sacensības, visas 
dienas garumā notika dažādas 
aktivitātes. Ekskursijas pa Raiņa 
ielu vadīja Durbes muzeja krāju-
ma glabātājs Reinis Bahs. Ielas ie-
dzīvotāji aicināja apmeklēt savas 
sētas, sagādājot mīļus pārsteigu-
mus, piemēram, Jānis un Lauma 
Baueri izrādīja savu daiļdārzu. 

Dažādi pārsteigumi bija vai 

ikvienā ielas stūrītī: mājdzīvnieku 
izstāde, loka šaušana, mežragu 
kvarteta koncerts, Vecpils Dižlā-
ņu muižas dāmu priekšnesums, 
tirdziņš, muzikāli sveicieni, iz-
braukumi ar vilcieniņu un daudz 
kas cits. 

Svētku kulminācijas brīdis 
bija transportlīdzekļu parāde, ko 
atklāja Dienvidkurzemes novada 
priekšsēdētājs Aivars Priedols. 
Pateicoties jaunās paaudzes 
multimāksliniekiem, pasākums 
noslēdzās ar audiovizuālu nakts 
pastaigu, kuras laikā Raiņa iela 
atdzīvojās neparastu krāsu un 
skaņu burvībā.

jūlija otrajā sestdienā Pāvilostā tradicionāli atzī-
mē Zvejnieku svētkus. Šogad 10. jūlijā tos svinējām 
ar saukli “No Draudzības līdz Zvejnieku svētkiem 85 
gadu garumā”. 

Zvejnieku svētkus Pāvilostā atzīmē jau kopš 
1936. gada. Sākotnēji tos svinēja kā zvejnieku un 
zemnieku svētkus, bet 1958. gadā pārdēvēja par 
Draudzības svētkiem, jo piedalījās arī kolektīvi no ci-
tām vietām Latvijā un Lietuvas. Vēlāk atkal atgriezās 
pie Zvejnieku svētkiem.

Svētku dienā apmeklētāji varēja baudīt tirgotāju 
plašo un daudzveidīgo piedāvājumu, bet pie Pāvilos-
tas novadpētniecības muzeja bija skatāma fotogrā-
fiju izstāde “No Draudzības svētkiem līdz Zvejnieku 
svētkiem”. Savukārt Pāvilostas kapsētā pie piemiņas 
akmens “Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru kaps jū-
ras dzelmē” notika atceres brīdis, kurā piedalījās 
arī Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Priedols. 

Viena no populārākajām un pieprasītākajām 
svētku atrakcijām vienmēr ir vizināšanās ar laivām, 
zvejas kuģīšiem un jahtām pa Sakas upi un jūru. Arī 

šogad to, kas gribēja izbraukt jūrā, bija ļoti daudz. 
Kamēr Pāvilostas centrālajā pludmalē un prome-

nādē svētku viesi baudīja sauli un nesteidzīgi pastai-
gājās pa akmens molu, tikmēr Dienvidu pludmalē 
norisinājās tradicionālā Zvejnieku svētku kausa izcī-
ņa pludmales futbolā un volejbolā. Mačos piedalījās 
četras futbola un septiņas volejbola komandas.

Centrālais svētku pasākums ik gadu ir kuģu un lai-
vu parāde un sasveicināšanās ar jūras valdnieku Nep-
tūnu. Šogad parāde bija īpaši skaista, jo laivu, kuģu 
un jahtu īpašnieki bija padomājuši par svētku rotu, 
savu peldlīdzekli pušķojot ar karodziņiem un meijām. 
Laivu parādes priekšgalā stājās pats Neptūns, kas ar 
uzsaucieniem sveicināja sanākušos skatītājus. 

Turpinājumā ostā par svētku noskaņu gādāja 
grupas “Tirkiz Band” un “Rīgas Modes”. 

Zvejnieksvētku svinības 56. reizi norisinājās arī 
Jūrmalciemā, kur tradicionāli godināja zvejniekus un 
viņu ģimenes. Svētku programmā bija arī fotosesija 
Jūrmalciema Tīklu mājā un dažādi izklaides pasāku-
mi, kā arī Ata Ieviņa koncerts un balle kopā ar “Bal-
līšu orķestri”.

tiekas Zvejnieku svētkos
pateicoties laivu, kuģu un citu peldlīdzekļu īpašnieku izdomai, parāde šogad bija 
īpaši krāšņa.

dažādu transportlīdzekļu parāde vienmēr pievilina 
daudz skatītāju. 

Vērienīga parāde 
Raiņa ielas svētkos Durbē

“Nekas jau 
nebeidzas”

vidusskolu vaiņodē šogad absolvēja 17 jaunieši. 

apliecību par pamatizglītību saņēma 28 vaiņodes vidusskolas 9. klases skolēni. 
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Pirms pieciem gadiem, piepil-
dot nīcenieku sen lolotu sapni, 
pabeidza lielāko Nīcas novadā 
īstenoto ārējā finansējuma pro-
jektu – Nīcas sporta halli. 

Piecu gadu laikā halle savu 
nepieciešamību ir pilnībā attais-
nojusi. Nīcā ir attīstījies jaunatnes 
sports – ir piecas jaunatnes fut-
bola grupas, airēšanas slaloma 
un MTB komandas, pieaugušo 
futbols, basketbols un florbols. Ir 
ierīkota moderna trenažieru zāle, 
ir aerobikas zāle, kur ir daudzvei-
dīgs nodarbību piedāvājums. 

Nīcas sporta halles vadītājs 
Ingars Kalējs stāsta par turpmā-
kajām iecerēm: “Nākotnē vēla-
mies izdarīt vēl vairāk – vēlamies 
atjaunot esošo sporta laukumu 
pie Nīcas vidusskolas un izveidot 
kārtīgu futbola laukumu.”

30. jūnijā, dienā, kad notika 
Priekules novada domes pēdējā 
sēde, svinīgi tika atklāta Ģimeņu 
dārza arka un atvērta grāmata 
par Priekuli.

Karogu mastu aplī Priekules 
novada karogu nomainīja ar Prie-
kules pilsētas karogu. Šajā pašā 
dienā notika arī Ingas Raškovas 
un Ojāra Spārīša grāmatas “Prie-
kule septiņu lielceļu krustojumā” 
atvēršanas svētki. Ar Priekules 
novada pašvaldības atbalstu 
apgādā “Mantojums” izdotajā 
grāmatā apkopoti Priekules vēs-

tures pētījumi. Iepriekš tie bija 
publicēti vairākās tematiskās 
burtnīcās: “Priekules baroni Kor-
fi”, “Priekules dzelzceļš”, “Prie-
kules saimnieciskā dzīve” u.c. 

Jaunajā izdevumā apkopots 
labākais un interesantākais no 
jau zināmā. Grāmatā ir arī māk
slas zinātnieka, profesora Ojāra 
Spārīša raksts par Priekules lute-
rāņu baznīcu, no kuras 17. gad-
simtā lidojis Priekules Ikars. 
Grāmatā ir daudz ilustrāciju. To 
var iegādāties Priekules Tūrisma 
informācijas centrā. 

liepājas simfoniskā orķestra festivāla “rimbenieks” koncertā, kas 11. jūlijā notika Cīra-
vas pils parkā, klausītāji varēja baudīt liepājas mežragu kvarteta “liepaja Horn Quartet” 
vareno skanējumu. dabas krāšņums vecajā pils parkā un kvarteta mūziķi ingus novicāns, 
mārcis auziņš, edgars kalniņš un aivars vadonis koncertam piešķīra īpašu auru.

Grobiņas pilsdrupās 13. jūlijā Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku dalībnieki no Dienvidkurzemes 
pulcējās simboliskajā gājienā “Saulesvija”.

Svētku formāts šoreiz atšķīrās no iepriekš piedzīvotā 
svētku prieka, kāds radās, ejot gājienā cauri Rīgai, uzstājo-
ties daudzbalsīgajā kopkorī Mežaparka estrādē vai vērienī-
gajos deju uzvedumos. Taču arī šoreiz dalībnieki atzina, ka 
priecājas par iespēju uzstāties, un tas ir pats galvenais. “Jā, 
svētki ir citādāki, tomēr skaisti un koši!” teica dalībnieki 
un ar sasauksmi “Svētki ir tur, kur esam mēs! Svētki ir tādi, 
kādi esam mēs!” sveica šo attālināto svētku virsdiriģentu 
Gintu Ceplenieku.

Ja dziesmu un deju svētki norisinātos klātienē agrāka-
jā formātā, no visa jaunizveidotā Dienvidkurzemes novada 
tajos piedalītos 37 kolektīvi – kopumā vairāk nekā 600 da-
lībnieku.  

zentas mauriņas Grobiņas novada vidusskolas 
folkloras kopas “bārtenieki” krāšņie tautastērpi 

īpaši izcēlās svētku dalībnieku vidū. 

rucavas pusē apmeklētājus 
gaida trīs interesantas izstādes – 
divas Papes tūrisma informācijas 
punktā un viena rucavas Tūrisma 
informācijas centrā.

Fonda “1836” veidotajā izstā-
dē “Gaismas ceļš”, kas apskatā-
ma Papes tūrisma informācijas 
punktā, izvietotas fotogrāfijas no 
2020. gadā saulgriežu laikā notiku-
šās akcijas “Gaismas ceļš”, kad 87 
skrējēju grupas nepilnu piecu die-
nu laikā veica 1836 kilometru garu 
ceļu pa Latviju, iededzot 87 uguns-
kurus. Fotogrāfijas izceļ Latvijas 
dažādību un skaistumu. Izstāde 
būs atvērta līdz vasaras beigām.

Turpat līdz septembra beigām 
apskatāma arī izstāde “Dabas 
dziednīca – purvs”, kas atceļojusi 
no Dabas aizsardzības pārvaldes 
Pierīgas reģionālās administrāci-
jas Dabas izglītības centra “Meža 

māja”. Izstāde aizraujošā veidā 
liek paskatīties uz purvu no neie-
rasta rakursa.

Savukārt Rucavas Tūrisma in-
formācijas centrā apskatāma bi-
jušā rucavnieka Edgara Trankaļa 
fotogrāfiju personālizstāde “Ru-
cavas novads no putna lidojuma”. 
Edgars Trankalis ir ieguvis baka-
laura grādu audio vizuālajā me-
diju mākslā, šobrīd dzīvo Rīgā un 
nodarbojas ar video veidošanu, 
fotografēšanu ar dronu, grafisko 
darbu izstrādi un dažādu ideju 
ģenerēšanu. “Rucava ir manas 
mājas, mana miera osta, te dzīvo 
mana ģimene un draugi, tāpēc vē-
lējos savam novadam sniegt kaut 
ko no sevis, parādot un atklājot 
Rucavas novadu no jauna,” saka 
Edgars un piedāvā aplūkot Ruca-
vas novadu 50 bildēs, kas uzņem-
tas ar dronu. 

Grāmatā “priekule septiņu lielceļu krustojumā”
apkopoti ilgus gadus veikti vēsturiski pētījumi.

Priekules vēsture apkopota grāmatā

trīs izstādes gaida 
apmeklētājus

nīcas sporta hallei – pieci gadi

košā un gaišā nīcas sporta halle sportam tagad piesais-
ta krietni vairāk sportot gribētāju.

Mežragu mūzika Cīravas pils parkā

dienvidkurzeme sadzied 
un sadanco grobiņā

“dzirnavas” – šī ir viena no edgara trankaļa 
fotogrāfijām, kas tapusi ar drona palīdzību.
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“Šī reforma ir likumsakarīgs 
solis,” – tā par Dienvidkurzemes 
novada izveidošanu, apvienojot 
kopīgā saimē astoņus agrākos 
novadus, saka jaunā novada 
domes priekšsēdētājs aIVarS 
PrIeDoLS.

 Pēc ievēlēšanas Dienvidkur-
zemes novada domes priekšsē-
dētāja amatā A. Priedols savā uz-
runā sirsnīgi pateicās deputātiem 
par izteikto uzticību un uzsvēra, 
ka tas ir avanss, kas būs jaatpel-
na kopīgā darbā. “Un jāstrādā 
būs daudz, tāpēc, lai mums vi-
siem kopā izdodas!” viņš sacīja 
un aicināja kolēģus izprast nova-
da cilvēku vajadzības un būt sa-
sniedzamiem ikvienam cilvēkam 
jebkurā laikā. 

Būt sasniedzamam un uzklau-
sīt cilvēku vajadzības – tā ir viena 
no A. Priedola labākajām īpašī-
bām, uzskata cilvēki, kas viņu 
labi pazīst. Viņš pats pasmaida, 
to dzīve esot viņam iemācījusi, 
un atceras braucienu uz savu pir-
mo darbavietu pēc augstskolas 
beigšanas. 

“Man bija brīva izvēle – do-
ties uz Vaiņodi vai Embūti,” stās-
ta A. Priedols. “Braucu ar savu 
zaporožecu, vēl nezināju, uz 
kuru vietu doties, kad mans auto 
apstājās. Nekust uz priekšu, un 
viss! Sapratu, ka bez palīgspē-
kiem neiztikšu, un nolēmu – no 

Spēja saglabāt mieru, rast ri-
sinājumus un atbildes uz visiem 
jautājumiem, lai kāda problēma 
arī būtu – tā ilggadējie kolēģi īsu-
mā raksturo Dienvidkurzemes 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieku aIVarU GaLeckI.

A. Galecka dzimtā puse ir Kalē-
ti, pēc tam dzīvesvietas mainītas, 
līdz par viņa mājām kļuva Grobi-
ņas pagasts. Pašvaldības darbā 
viņš nonāca 2009. gadā – iepriek-
šējās novadu reformas laikā, kad 
izveidoja Grobiņas novadu. A. Ga-
leckis sāka strādāt pašvaldībā 
par izpilddirektoru, bet nākamajā 

deputātu sasaukumā kļuva par 
domes priekšsēdētāja vietnieku. 

“Galvenās darbības sfēras 
man vienmēr bijušas tautsaimnie-
cības jautājumi, autotransports, 
satiksmes organizācija un skolēnu 
pārvadājumi,” norāda priekšsē-
dētāja vietnieks. Darba apjoms 
jaunajā novadā gan augs ar katru 
dienu, bet viņa redzeslokā paliks 
saimnieciskie jautājumi, kas jau 
no mazotnes bijuši tuvi. 

“Pēc aicinājuma esmu me-
hāniķis, un dzelžu skrūvēšana 
man vienmēr ir patikusi,” saka 
A. Galeckis, “tāpēc arī mācījos 

viZītkarte
AIVARS PRIEDOLS
n Dzimis 1959. gada 21. jūnijā.
n Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs.
n Absolvējis Grobiņas vidusskolu, divreiz Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmiju, kur ieguvis gan zooinženiera diplomu, gan profesionālo 
maģistra grādu sociālajās zinātnēs.
n Darba pieredze: no 1982. līdz 1984. gadam – zooinženieris Embūtē, no 
1984. līdz 1986. gadam – kompleksa vadītājs kolhozā “Ālande”, no 1986. 
līdz 1989. gadam – kolhoza priekšsēdētājs Kalētos, no 1990. līdz 1997. 
gadam – darbs Grobiņas pilsētas domē, no 1997. līdz 1999. gadam – 
Liepājas domes izpilddirektors, no 1999. līdz 2005. gadam – Liepājas 
namu pārvaldes “Vecliepāja” vadītājs, no 2005. līdz 2009. gadam – 
Grobiņas pagasta padomes priekšsēdētājs. Bijis Liepājas rajona padomes 
valdes loceklis. No 2009. gada – Grobiņas novada domes priekšsēdētājs.
n Ģimene: dzīvesbiedre Lora, meita Anna un dēls Jēkabs, 
mazmeita Marta.
n Vaļasprieki: tehnika, zemnieku saimniecība, medības, daba.

viZītkarte
AIVARS GALEckIS
n Dzimis 1960. gada 13. oktobrī.
n Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
tautsaimniecības jautājumos.
n Mācījies Kandavas sovhoztehnikumā par tehniķi-mehāniķi un Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijā (tagad Lauksaimniecības universitāte) 
ieguvis inženiera-mehāniķa kvalifikāciju.
n Darba pieredze: no 1985. gada – kolhozā “Druva” galvenais inženieris, 
vēlāk kolhoza priekšsēdētājs. No 1994. gada – “SEB bankas” Liepājas 
filiāles vadītājs, no 2009. gada – Grobiņas novada pašvaldības 
izpilddirektors un vēlāk priekšsēdētāja vietnieks.
n Vaļasprieki: stenda šaušana, medības, makšķerēšana.

kuras vietas brauks pirmais, kas 
būs gatavs palīdzēt, uz turieni arī 
došos. Palīdzēja vīrs no Embūtes 
– Vladimirs Tihomirovs, smagās 
automašīnas šoferis. Kad braucu 
uz medībām Embūtes pusē, mēs 
satiekamies.” 

Otra līdzīga mācība nāku-
si no Kalētiem, kur A. Priedols, 
kam tolaik bija tikai 26 gadi, kļu-
va par jaunāko kolhoza priekš-
sēdētāju Latvijā. Kolēģa Dzintara 
Kuduma mamma devusi vērtīgu 
padomu. “Tev ar cilvēkiem ir 
jāsatiek, tev viņi jāizprot, arī tā 
lauku māmiņa, kas iet pa ceļu. 
Varbūt tev pašam jābrauc uz 
otru pusi, bet tas nekas, – ap-

griez mašīnu un aizved viņu mā-
jās. Tā tu daudz vairāk uzzināsi 
par cilvēku, jo tādās reizēs visi 
ir atklātāki, viņi tevi atcerēsies 
ilgu laiku – tas vēlāk noderēs,” 
viņa pamācījusi jauno kolhoza 
priekšsēdētāju.

Nosaukt darba vietu, kur gū-
tas vislabākās dzīves mācības, 
esot sarežģīti. “Katrā vietā esmu 
kaut ko iemācījies, un tas node-
rējis atkal citā vietā, bet pats gal-
venais, ko esmu sapratis: reizēm 
cilvēkam jau puse problēmas 
ir atrisināta, ja viņš dabū savu 
sāpi izstāstīt, ja dabū izrunāties,” 
saka domes priekšsēdētājs. Tā-
pēc viņš centies būt klātesošs 

Grobiņas novadā gan svētkos, 
gan arī smagos brīžos un sola 
to turpināt kopīgajā novadā. Arī 
darbu jaunajā amatā viņš iesāka, 
paviesojoties visos bijušajos no-
vados, iepazīstoties ar pašvaldī-
bā strādājošajiem un, galvenais, 
mudinot turpmākam darbam. 

“Ceļš mums ir skaidrs,” par 
reformas īstenošanu ar pārliecī-
bu saka novada domes priekš-
sēdētājs, jo viņam jau vairākkārt 
gadījies būt šādu reformu epi-
centrā. Pirmā – apvienojot mazos 
kolhozus lielākās kopsaimniecī-
bās, otra – Liepājā apvienojot se-
šas mazas namu pārvaldes vie-
nā ar nosaukumu “Vecliepāja”, 

un trešoreiz, kad reorganizēts 
Liepājas rajons, to sadalot asto-
ņos novados. Arī toreiz Grobiņas 
novada izveidošanas priekšgalā 
bija A. Priedols. Tagad atgrieža-
mies iepriekšējās robežās. 

Un atkal viņš piemin cilvē-
ku izprašanu. “Mums ir jāpalīdz 
tiem, kas šajā procesā ir apjuku-
ši, bet te man jāatgādina mana 
skolotāja Egila Juceviča kādreiz 
sacītais, ka karstu zupu strebj no 
maliņas,” saka A. Priedols. “Tā 
mēs arī sākam, no vienas mali-
ņas, un pamazām virzāmies uz 
priekšu. Cik ātri spēsim nostabi-
lizēties, tas būs atkarīgs no katra 
pašvaldībā strādājošā cilvēka.” 

Kandavā un vēlāk Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmijā par inže-
nierimehāniķi.” Domes priekšsē-
dētāja vietnieks atzīst: “Ja vajag, 
pat eletromobili varu saķīlēt.” 
1985. gadā A. Galeckis sācis strā-
dāt Kalētos, kolhozā “Druva” par 
galveno inženieri, vēlāk kļuvis arī 
par kolhoza priekšsēdētāju. Nā-
kamais darbs saistīts ar finansēm 
– 1994. gadā viņš kļuva par “SEB 
bankas” Liepājas filiāles vadītāju. 
Grobiņas novadā strādājis arī ar 
uzņēmējiem un bijis stiprais plecs 
grāmatvežiem.        

Savukārt personiskais A. Ga-
lecka lolojums un vaļasprieks 
kopš 2005. gada ir šautuve “Lāč-

koki”, ko viņš gadu gaitā kopīgi 
ar komandu mērķtiecīgi attīstījis 
un kas tagad ir pat starptautiski 
atzīta. A. Galeckis arī pats pie-
dalās sportinga sacensībās un ir 
aizšāvies līdz meistarkandidāta 
titulam. “Bet nupat jau visi bērni 
šauj labāk par mani, un par to 
man ir vislielākais lepnums,” at-
zīst priekšsēdētāja vietnieks. 

Šautuve Grobiņas pagastā 
radīta praktiski no nulles un šo-
brīd jau atbilst starptautiskiem 
noteikumiem, tur var notikt aug-
sta ranga sacensības. Tur regulāri 
trenējas arī mednieki no tuvākas 
un tālākas apkārtnes, kārto arī 
šaušanas eksāmenus. 

Medības un makšķerēšana ir 
tie hobiji, ar ko A. Galeckis aizrau-
jas jau no bērnības. “Man šķiet, es 
ar tiem jau piedzimu,” viņš sme-
jas un atzīst, ka dabā abi tomēr 
ir atšķirīgi. “Ja mežā redzi pēdas 
un zini, ka medījums tur ir, tad 
pie dīķa vari nosēdēt stundām un 
neredzēt neko kustamies,” viņš 
ieskicē nianses. Makšķerēšanā 
lielākais loms bijis ap 10 kilogra-
miem smaga līdaka. Garums bijis 
96 centimetri. Pēc nomērīšanas 
sverot, tā ar visiem svariem iekri-
tusi ūdenī, un viss. 

“Šie hobiji palīdz atslēgt galvu 
pēc darba nedēļas,” skaidro A. 
Ga leckis. “Ja mežā un pie dīķa vēl 
ir par šo to jāpadomā, tad šau-
tuvē gan ne. Telefons paliek ma-
šīnā, un koncentrējos uz lidojoša-
jiem objektiem un iztukšoju galvu 
pilnībā.” Tas ir nepieciešams, jo 
darba jaunajā novadā mazāk ne-
būs. Viņš vērtē, ka paies laiks, līdz 
jutīsim, ka esam viens kopums, 
tas nebūs ātri. “Aizputnieki vien-
mēr būs aizputnieki, grobiņnieki 
vienmēr paliks grobiņnieki un citi 
tāpat. Ar laiku, iespējams, kāds 
teiks: “Esmu no Dienvidkurze-
mes!” Bet lokālpatriotisms tik un 
tā paliks,” vērtē A. Galeckis.

karstu zupu strebj no maliņas

pateikdamies deputātiem par uzticēšanos, ievēlot viņu 
par dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētāju, 
aivars priedols vēlēja kolēģiem būt sasniedzamiem 
ikvienam cilvēkam jebkurā laikā.  Foto Kristers Reinis

ar praktisku tvērienu
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jau 14 gadus aNDrIS jaNkoV-
SkIS ir saistīts ar darbu pašval-
dībā. Ir gūta arī vadošā un or-
ganizatoriskā darba pieredze, 
tāpēc, aizputei iekļaujoties jau-
najā Dienvidkurzemes novadā, 
viņš ar lielu atbildības izjūtu 
pieņēma domes priekšsēdētā-
ja vietnieka amatu. 

Deputāti A. Jankovski vien-
balsīgi ievēlēja par Dienvid-
kurzemes priekšsēdētāja viet-
nieku izglītības, sociālajos un 
sporta jautājumos. Tās ir jomas, 
kas viņam labi zināmas, taču 
viņš atzīst, ka būs arī jaunas lie-
tas, būs daudz jāapgūst, jāsap-
rot. “Bet tas ir labi!” viņš saka, 
“man patīk aktīva dzīve, patīk 
kustība un izaicinājumi.” 

Pirmkārt, izaicinājums ir pati 
Aizpute. A. Jankovskis ir vietējais 
– Aizputē uzaudzis un mācījies 
skolā. Un vietējos, kā zināms, 
vērtē visstingrāk – īpaši tad, ja 
viņi iesaistās sabiedriskās akti-
vitātēs. Tās A. Jankovskim ir pa-
zīstamas jau no skolas laikiem. 
Vidusskolā viņš aktīvi darbojās 
līdzpārvaldē un organizēja pa-
sākumus. 

A. Jankovskim vienmēr tuvs 
ir bijis arī sports. Vidusskolā un 
arī pēc tās viņš aktīvi spēlēja 

raIVIS kaLējS uzaudzis Nīcā, 
lauku vidē un īstā lauku sētā, 
Nīcā skolojies un ieguvis saprat-
ni, ka neviens darbs nav viegls 
un ka jebkurai maizei ir sava 
garoziņa. Tas noteikti noderēs, 
pildot jaunos pienākumus Dien-
vidkurzemes domē. 

Jau četru gadu vecumā viņš 
devies līdzi savam divus gadus 
vecākajam brālim uz sagatavo-
šanas klasi skolā, tomēr vecāki 
nolēma, ka labāk būs mācības 
uzsākt kopā ar vienaudžiem. 
Skolas laiks R. Kalējam saistās 
ar ļoti patīkamām atmiņām. Pa-
matskolā viņš vairāk pievērsies 
sportam, to savienojot ar mācī-
bām un sabiedrisko dzīvi, iesais-
tījies skolēnu valdē un kļuvis par 
skolas prezidentu. Šajās vēlēša-
nas vajadzējis sevi pierādīt – tā 
bijusi pirmā demokrātijas skola.

Arī studējot Rīgas Tehnis-
kās universitātes Liepājas filiā-
lē, R. Kalējs jau pirmajā kursā 
iesaistījies jauniešu apmaiņas 
projektā par vides aizsardzību 
un devies uz Spāniju, kur ieguvis 
pirmo starpkultūru saskarsmes 
pieredzi un apziņu, ka jāturpina 
attīstīt valodu prasmes. Vēlāk 
sekoja vairāki jauniešu projek-
ti, kuros tika iepazīta liela daļa  
Eiropas valstu.

viZītkarte
ANDRIS JANkOVSkIS
n Dzimis 1986. gada 9. aprīlī.
n Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, 
sociālajā un sporta jomā.
n Absolvējis Aizputes vidusskolu, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā 
ieguvis juriskonsulta grādu. 
n Darba pieredze: no 2007. līdz 2010. gadam – projektu vadītājs 
Aizputes pilsētas domē, no 2010. līdz 2017. gadam – projektu vadītājs 
Aizputes novada domē, no 2017. līdz 2021. gadam – Aizputes novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks, no 2020. gada – biedrības “Liepājas 
rajona partnerība” padomes loceklis.
n Ģimene: dzīvesbiedre Baiba, trīs bērni – Krišs, Rūdolfs un Skārleta.
n Vaļasprieki: sports un aktīvs dzīvesveids, iepazīstot Latviju.

viZītkarte
RAIVIS KALĒJS
n Dzimis 1989. gada 31. martā.
n Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības 
jautājumos.
n Absolvējis Nīcas vidusskolu, Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis 
bakalaura grādu uzņēmējdarbībā, apmaiņas programmā “ERASMUS” 
studējis biznesa vadību Nīderlandē, Rīgas Stradiņa universitātē ieguvis 
maģistra grādu Eiropas studijās, Austrālijā mācījies sporta un rekreācijas 
programmā. 
n Darba pieredze: no 2010. līdz 2012. gadam – Jaunatnes centra vadītājs 
Nīcā, 2013. gadā bijis praksē Finanšu ministrijā eiro ieviešanas projektā, 
strādājis par vecāko referentu Ārlietu ministrijā, no 2016. līdz 2019. 
gadam – projektu/struktūrvienības vadītājs AS “Berendsen Tekstila Serviss, 
no 2013. gada – Nīcas novada domes deputāts, Izglītības, kultūras, sociālo 
lietu un sporta komitejas loceklis un vēlāk priekšsēdētājs, no 2020. gada – 
Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Attīstības nodaļas vadītājs. 
n Vaļasprieki: sports: pludmales teniss, galda teniss, volejbols, 
veikošana u.c. 

volejbolu. Pārstāvot Aizputi Lat-
vijas mērogā, sasniegti teicami 
rezultāti. Hobija un amatiera 
līmenī viņš iesaistījies dažādos 
komandu sporta veidos – bas-
ketbolā, volejbolā, futbolā u.c. 

Desmit gadus A. Jankovskis 
bija sporta kategorijas tiesnesis 
volejbolā, tomēr, sākot strādāt 
par priekšsēdētāja vietnieku 
Aizputes novada domē, nācās 
no tā atteikties – darbs prasīja 
aizvien vairāk laika. “Tiesneša 
amatā iemācījos saglabāt mieru, 
jo tīkla abās pusēs komandas 
gaidīja, ka arī es pieļaušu kļū-
das,” viņš smaidot stāsta par šo 

pieredzi un atzīst, ka vienmēr 
bijis komandas spēlētājs gan 
sportā, gan darbā. “Jā, man pa-
tīk, ka ir komanda, man patīk 
sadarboties, saspēle ir svarīga 
ne tikai sportā, bet arī ikdienā, 
kad cits citam gan uzticas, gan 
piesedz,” viņš saka. 

Līdztekus darbam pašvaldī-
bā A. Jankovskis no 2020. gada ir 
padomes loceklis biedrībā “Lie-
pājas rajona partnerība”, kurai 
viens no mērķiem ir veicināt un 
atbalstīt sabiedrības iesaistīša-
nos lauku teritorijas attīstībā un 
finansējuma piesaistē. 

Darbu pašvaldībā A. Jankov-

skis sāka kā Aizputes pilsētas 
projektu vadītājs, pēc tam jau 
bija Aizputes novada domes 
Attīstības nodaļas projektu va-
dītājs. Šajā amatā viņš īstenojis 
vairākus vērienīgus Eiropas Sa-
vienības projektus ielu pārbūvē 
un ēku energoefektivitātes uzla-
bošanā, kā arī mazākus un lielā-
kus inventāra un pamatlīdzekļu 
iegādes projektus.

Vēl viens izaicinājums A. 
Jankovskim ir politika. Savulaik 
tajā iesaistīties un darboties 
motivējis jaunu cilvēku trūkums 
lēmumu pieņemšanā. To virza 
arī ticība, ka no deputātu rin-

dām nākušie ierosinājumi tiks 
uzklausīti un līdz ar to pieņemti 
pozitīvi lēmumi. 

Bet, domājot par nākotni, 
par jaunizveidoto Dienvidkur-
zemes novadu un tā attīstību, 
A. Jankovskis enerģiski uzrunā 
ikvienu iedzīvotāju: “Noteikti 
aicinu nebaidīties un iesaistīties 
mūsu novada veidošanā! Viens 
nav cīnītājs, mērķis mums visiem 
ir kopīgs – par labāku Dienvid-
kurzemes novadu! Sasniegsim 
to kopā! Gribu pastāvēt par to, 
lai Dienvidkurzeme ir ģimenēm 
draudzīga, atbalstoša un droša 
vieta!”

Studējot otrajā kursā, viņš 
kļuva par pašvaldības struktūr-
vienības “Nīcas jauniešu centrs” 
vadītāju. 2013. gadā saņēma uz-
aicinājumu startēt vēlēšanās un 
kļuva par Nīcas novada domes 
deputātu. Viņaprāt, lielākais pro-
jekts, kas līdz šim izcīnīts, ir Nīcas 
novada simtgades būve – ener-
goefektīvā sporta halle. 

Turpinot izglītoties, jaunais 
priekšsēdētāja vietnieks apguva 
starptautisko biznesu Nīderlan-
dē. Uzkrāt vērtīgu pieredzi devās 
uz Spāniju, izejot praksi uzņēmu-

mā, kura galvenais biznesa vir-
ziens bija komandas saliedēšana 
un āra aktivitāšu organizēšana.

Maģistra grādu ieguvis Rīgas 
Stradiņa universitātē. Laikā, kad 
Latvijā ieviesa eiro valūtu, tika pie 
pirmās pieredzes valsts pārvaldē 
– asistēja eiro ieviešanas projekta 
vadītājai Finanšu ministrijā. Pēc 
maģistrantūras beigšanas, kad 
Latvija pildīja Eiropas Savienības 
prezidentūras pienākumus, strā-
dāja Ārlietu ministrijas Vispārējo 
lietu nodaļā par vecāko referen-
tu. Lai pilnveidotu savas augstsko-

lā iegūtās ekonomista, kā arī uz-
ņēmumu, iestāžu un organizāciju 
vadītāja zināšanas un pielietotu 
tās praksē, R. Kalējs uzsāka dar-
bu starptautiskā uzņēmumā, kur 
darbojās ar dažādiem uzņēmuma 
optimizācijas un darbības uzla-
bošanas projektiem. Jaunā dar-
bavieta deva iespēju strādāt gan 
Zviedrijā, gan Dānijā. Pēc pava-
dītā gada Skandināvijā atgriezās, 
lai iegūtās zināšanas un prasmes 
izmantotu, pilnveidojot Latvijas 
uzņēmumu. 

Vēlme redzēt, piedzīvot un ie-
gūt vēl vairāk jaunu zināšanu, lai 
augtu kā personība un profesio-
nālis, vainagojās ar iespēju studēt 
Austrālijā, kur tika iegūtas neap-

rakstāmas emocijas un pieredze.
“Mans stāsts ir par to, cik sva-

rīgi ir pareizajā laikā atrasties pa-
reizajā vietā,” – tā savu līdzšinējo 
dzīvi vērtē R. Kalējs. Kad, tuvo-
joties šī gada pašvaldību vēlēša-
nām, tika saņemts piedāvājums 
iesaistīties komandā un startēt 
vēlēšanās, viņš piekrita, un, pa-
šam par pārsteigumu, kolēģi viņu 
izvirzīja par saraksta “Jaunā Vie-
notība” pirmo numuru. “Tas man 
deva iespēju parādīt savas spē-
jas, lai godam pārstāvētu arī savu 
komandu,” saka R. Kalējs, “bet 
šobrīd priekšā ir jauni izaicināju-
mi. Vislielāko gandarījumu man 
rada prieks par padarīto darbu 
– tas dod motivāciju darīt tālāk.”

Komandas spēlētājs

a. Jankovskis kopš skolas gadiem iesaistījies komandu 
sportā, komandas darbu augstu vērtējis arī iepriekšējā 
darbavietā, tāpēc tic, ka komanda būs atbalsts un virzī-
tājs arī turpmāk. 

Neapstāties pie padarītā

iegūto starptautisko pieredzi raivis kalējs ir gatavs likt 
lietā dienvidkurzemes attīstībā. 
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DIeNVIDkUrZemeS NoVaDa DomeS INFormaTīVaIS IZDeVUmS. 
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfi jā. Tirāža – 16 400 eksemplāru.
Izdots un izplatīts līdzšinējo Grobiņas, Aizputes, Pāvilostas, 
Priekules, Durbes, Nīcas, Vaiņodes un Rucavas novadu pašvaldību 
informatīvo izdevumu vietā.

CMYK

 aIZPUTe
No 26. jūlija līdz 30. septembrim 

Kazdangas pagasta bibliotēkā ap
skatāma Mārtiņa Pizika lidmodeļu 
izstāde.

30. jūlijā plkst. 21.00 Lažas pa
gasta svētkos pasākums “Pastaiga 
pa gleznaino Apriķu muižas parku”: 

 gaismas sajūtu pastaiga kul
tūrvēsturiskā parka teritorijā,

-  Apriķu muzeja apmeklējums, 
 koncertprogramma “Vasaras 

noskaņojums” (uzstāsies dziedātājs 
Daumants Kalniņš un pianists Ro
māns Vendiņš).

6. un 7. augustā Aizputes pilsē
tas svētki “Svētki ienāk pilsētā”.

6. augustā
- plkst. 21.30 ģitārists Reinis Jau

nais uzstāsies Aizputes pilskrogā, 
Liepājas ielā 20,

- plkst. 22.00 multimediāls sa
jūtu piedzīvojums “Pirmsākums. 
AIZpuTE” Livonijas ordeņa pilsdrupu 
teritorijā un tās apkārtnē (multime
diāla gaismas pastaiga pa Tebras 
upes senleju).  

7. augustā 
Svētku gadatirgus Tirgus lauku

mā, Zvaigžņu ielā 2d:
- no plkst. 12.00 amatnieku un 

mājražotāju gadatirgus (tirgotājiem 
pie teikties epastā  kultura@aizpu-
te.lv),

- plkst. 12.00 sveiciens pašiem 
mazākajiem (līdz 12 g. v.) – eksperi
mentālā teātra “Teātris un es” kon
certuzvedums “Burunduka šovs” 
(ieeja tikai vakcinētiem vai Covid19 
pārslimojušiem vecākiem un bēr
niem no 13 g. v. ar derīgu Covid19 
sertifi kātu),

- no plkst. 13.00 līdz 16.00 gru
pas “Galaktika” muzikāls svētku no
formējums (būs pieejami piecvietīgi 
galdiņi rezervācijai (tālr. 29373185), 
ārpus skatuves teritorijas – kafej
nīcu zona ar terasēm un galdiņiem 
visiem apmeklētājiem),

- plkst. 16.00 – Toma Juhņeviča 
klavierizpildījums (no džeza līdz po
pulārajai mūzikai) pie picērijresto
rāna “Giardino di Napoli”, Atmodas 
ielā 31,

- plkst. 18.00 – jauniešu mūzi
kas biedrības “Sforzando” koncerts 
“Mūzika Kurzemē: hercogistē, gu
berņā, republikā” Aizputes Sv. Jāņa 
ev. luteriskajā baznīcā,

- plkst. 19.00 koncerts “Brodve
ja un kino mūzika” – Rīgas sakso
fonu kvartets ar solistiem Jolantu 
StrikaitiLapiņu un Emīlu Kivlenieku 
muzicēs Aizputes Tirgus laukumā, 
Zvaigžņu ielā 2d, (ārpus skatuves 
teritorijas – kafejnīcu zona ar te
rasēm un galdiņiem būs pieejama 
ikvienam apmeklētājam),

- plkst. 22.00 grupas “Carnival 
Youth” koncerts Aizputes Tirgus lau
kumā, Zvaigžņu ielā 2d, (ārpus ska
tuves teritorijas – kafejnīcu zona ar 
terasēm un galdiņiem būs pieejama 
ikvienam apmeklētājam).

Uz koncertiem ieeja tikai vakci
nētām vai Covid19 pārslimojušām 
personām ar derīgu Covid19 serti
fi kātu, līdzi ņemt personu apliecino
šu dokumentu. Apmeklētāji aicināti 
ierasties uz koncertu savlaicīgi. 

Sīkāka informācija Aizputes kul
tūras nama Facebook lapā.

Plānoto pasākumu norise var 
mainīties, pielāgojoties tā brīža 
noteiktajiem epidemioloģiskajiem 
drošības noteikumiem.

12. augustā no plkst. 9.30 līdz 
12.00 Aizputes kultūras namā Do
noru diena. Pieteikties pa tālr. 
63481264 vai 26557743.

14. augustā no plkst. 12.00 Cīra
vā, Alus dārzā, “Lielie vasaras prieki 
mazajiem”. Pasākuma laikā sveiks 
Dzērves skolas pirmklasniekus.

Aizputes novadpētniecības mu
zejā augustā:

 VKKF/KPR projektā “Audzē un 
stiprini kursi sevī” meistardarbnī
cas “No vecmāmiņas pavārgrāma
tas”: 28. jūlijā plkst. 17.30 – dažādie 
sklandrauši, 18. augustā plkst. 17.30 
– cepsim maizi paši (iepriekšēja 
pieteikšanās obligāta, tālr. 26197822 
(Ilva)),

 Ingas Ozolas fotoizstāde “Rīt
ausma” (līdz 31. augustam).

27. augustā “Vasaras noslēgums 
ābeļdārzā”, Aizputē, Saules ielā 4:

- no plkst. 19.00 līdz 22.00 duets 
Artis Šimpermanis (grupas “Rumbas 
kvartets” solists) un Māris Blāze 
(grupas “Jūrkant” solists), 

- no plkst. 22.00 DJ Ron Artie 
performance, (skatuves teritorijā 
tikai vakcinētām vai Covid19 pār
slimojušām personām ar derīgu 
Covid19 sertifi kātu, līdzi ņemt per
sonu apliecinošu dokumentu. Pasā
kuma apmeklētāji aicināti ierasties 
savlaicīgi.)

 PrIekULe
7. augustā no plkst. 15.00 Prie-

kules sporta laukumā – Ikara lielais 
tirgus. Teatrāli un muzikāli pārstei
gumi bērniem, sportiskas un jautras 
izdarības lielajiem. Mājas kafejnī
cu dienu laikā dažādas garšas un 
smaržas “Piknikā pie barona”, kur 
varēs baudīt muzikālo apvienību 
priekšnesumus. Apmeklētāji aicinā
ti ievērot valstī noteiktos ierobežo
jumus un noteikumus.

13. augustā plkst. 17.00 pie Ka
lētu tautas nama lauku labumu tir
dziņš “Rudens nāca sētiņā, graudi 
bira klētiņā”, ražas izstāde “Vasa
ra burciņā”. Būs iespēja baudīt uz 
ugunskura vārītu zupu. 

15. augustā plkst. 12.00 Bunkas 
kultūras nama pagalmā tradicionā
lais kolekcionāru un mīļlietiņu krā
jēju saiets “Tik maz ir vajadzīgs, lai 
diena jauka kļūtu”.

21. augustā no plkst. 18.00 līdz 
22.00 Purmsātu muižas 201. dzim
šanas diena, Mežupes pamatsko
las 60. jubileja (vairāk informāci
jas http://www.priekulesnovads.lv/, 
sada ļā “Afi ša”).

29. augustā plkst. 12.00 Bunkas 
kultūras namā pasākums ģimenēm 
ar bērniem “Es piederu vasarai”. 

Pasākumi notiks, ievērojot epi
demioloģiskās drošības prasības.

 GroBIņa 
7. augustā sporta pasākumi: 

Latvijas čempionāta posms mototri
ālā, “Bruģa bumbas” posms un citi 
(vairāk informācijas, tuvojoties pa
sākumam).

21. augustā tradicionālais moto
pasākums “Seeburg Bikerland” un 

sacensības “Zelta mopēds” (vairāk 
informācijas, tuvojoties pasāku
mam).

28. augustā plkst. 20.30 pie jū
ras Medzes pagasta Liedagos – Se
nās uguns nakts (vairāk informāci
jas, tuvojoties pasākumam).

Bārtas muzejā līdz 15. augustam 
izstāde “Otrais pasaules karš un 
Bārta”.

 Nīca
28. augustā Jūrmalciemā Senās 

uguns nakts kopā ar grupu “Erida
na”.

 PāVILoSTa
7. augustā Ziemupē “Ziemup

nieku saiets Nr.18”:
 tautas namā fotogrāfu grupas 

“Četri elementi” izstāde “Divdesmit 
mirkļi”,

- plkst. 15.00 kapusvētki,
- ap plkst. 15.30 Ziemupes cen

trā muzikāls sveiciens – Ēriks Budē
vics un Indra Raila ar grupas “Ha
meleoni” dziesmām.

28. augustā plkst. 20.00 Pāvilos
tas pludmalē – Senās uguns nakts. 
Sīkāka informācija, tuvojoties pa
sākumam. Informācijai sekot līdzi 
Pāvilostas TIC mājaslapā www.visit-
pavilosta.lv vai TIC Facebook kontā 
Visit Pāvilosta.

 rUcaVa
7. augustā Rucavā pagasta un 

sporta svētki “Jautrais ceļojums 
cauri Rucavai”: 

- plkst. 9.30 svētku velobrau
ciens no “Ceptuves” līdz Rucavas 
pamatskolai (lūgums noformēt sa
vus braucamrīkus, izlozes kārtībā 
būs pārsteiguma balvas),

- plkst. 10.00 velosacensības pa 
vecuma grupām Rucavas pamatsko
las teritorijā,

- plkst. 11.30 b/d “Zvaniņš” teri
torijā darbosies piepūšamās atrak
cijas, notiks sportiskas aktivitātes,

- plkst. 17.00 auto veiklības 
braucieni degvielas bāzes terito
rijā,

- plkst. 20.00 kluba estrādē 
svētku koncerts – grupa “Cits kvar
tāls” (pēc koncerta atraktīvāko 
dalībnieku apbalvošana). Sīkāka in
formācija pa tālr. 26830634 (Daiga), 
25904980 (Staņislava).

Lūgums apmeklētājiem ievērot 
visus epidemioloģiskos drošības ie
teikumus un norādes.

28. augustā Papes Ķoņu ciemā, 
“Mikjāņu sētā”, tradicionālais Senās 
uguns nakts pasākums. Vairāk in
formācijas, tuvojoties pasākumam, 
skatīt https://www.facebook.com/
mikjanuseta.

 VaIņoDe
Etnomūzikas koncerts Volzbaha 

kalnā, mūziķis Kārlis Rudra Jirgens 
(datums tiks precizēts).

Meistarklase “Otu terapija” ar 
mākslinieci Inesi Kļaviņu (datums 
tiks precizēts).

13. un 14. augustā tradicionālie 
Vaiņodes sporta svētki un kultūras 
pasākums (informācija par norises 
vietām sekos).

jūlijā sākās un augustā turpinās lauku tūrisma asociācijas “Lau-
ku ceļotājs” rīkotā akcija “mājas kafejnīcu dienas”. 

No 16. līdz 18. jūlijam viesiem durvis vēra mājas kafejnīcas Gro
biņas pilsētā un pagastā, kā arī Gaviezes, Bārtas, Nīcas un Rucavas 
pagastā, piedāvājot pašu rokām gatavotus gardumus un kultūras 
programmu, savukārt no 6. līdz 8. augustam apmeklētājus gaidīs 
Dienvidkurzemes ziemeļos un Leišmalītē.

Dienvidkurzemes ziemeļos apmeklētājus gaidīs 10 mājas kafejnīcas:
l kafejnīca “Pie Dzintras”, Aizputē (6. augustā),
l kafejnīca “Lapka Hemp”, Aizputes pilskrogā (6. un 7. augustā), 
l kafejnīca “Meža dizaina dārzs”, Cīravas pagastā (6. un 7. augustā), 
l kafejnīca “Ostas skati”, Pāvilostā (6. un 7. augustā),
l kafetērija “Avots”, Aizputē (7. augustā), 
l “Sakas ielas gastrobārs”, Aizputē (7. augustā), 
l Aizputes novadpētniecības muzejs sadarbībā ar Aizputes vīna da
rītavu un Aizputes labāko kūku cepējām kafejnīcā “Aizputes jaunā 
pilsmuiža” (7. augustā), 
l “Ideju mājas” tējnīca, Aizputē (7. augustā), 
l kafejnīca “RANČOcrew”, Aizputē (7. augustā), 
l kafejnīca “JūrCafe”, Ziemupē (7. augustā).

Informācija par mūspuses mājas kafejnīcu darba laikiem un pie
dāvāto ēdienkarti: facebook.com/Aizpute, facebook.com/PavilostasTIC, 
www.visitaizpute.lv, www.visitpavilosta.lv, par citām aktualitātēm un 
mājas kafejnīcām Latvijā: www.majaskafejnicas.lv.

Akcijā “Mājas kafejnīcu dienas” bija aicināts piedalīties ikviens 
– gan esošie ēdināšanas uzņēmumi, gan saimniecības un vietējie 
iedzīvotāji, kas ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanu vai viesu uzņemšanu, bet ir gatavi atvērt savas sētas vār
tus, lai cienātu viesus ar sava novada vai ģimenes īpašajiem ēdie
niem. “Mājas kafejnīcu dienās” tiek piedāvātas arī citas aktivitātes: 
rokdarbi, spēles, nelieli koncerti, danči, priekšnesumi.

Arī Leišmalītes reģionā (Priekules, Vaiņodes, Embūtes, Gramzdas, 
Kalētu un Bunkas pagasts) viesus gaidīs 10 mājas kafejnīcas:
l “Artas virtuve”, Priekules pagastā (6., 7. un 8. augustā), 
l “Leišmalītes cepelīni”, Kalētu pagastā (6. un 7. augustā), 
l “Dēseles dzirnavas”, Embūtes pagastā (6., 7. un 8. augustā),
l “Zaķrauši”, Vaiņodes pagastā (6., 7. un 8. augustā), 
l “Embūtes pankūciņas”, Embūtes pagastā (6., 7. un 8. augustā), 
l “Pie “Māliņu” mazā dīķīša”, Bunkas pagastā (7. augustā), 
l “Zem kastaņas”, Gramzdā (7. augustā), 
l “Pļavas ķēķis”, Vaiņodes pagastā (7. augustā), 
l “Izgaršo pils ķēķi”, Priekulē (7. augustā),
l “Laižam pie omes uz laukiem!”, Embūtes pagastā (7. un 8. augustā).

Informācija par Leišmalītes mājas kafejnīcu darba laikiem un piedā
vāto ēdienkarti: facebook.com/Priekules novads, facebook.com/Priekules/ 
Vaiņodes novadu tūrisms, www.priekulesnovads.lv, www.leismalite.lv, par 
citām aktualitātēm un mājas kafejnīcām Latvijā: www.majaskafejnicas.lv.

pasākumu plāns augustā Ielūdz mājas kafejnīcas


