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Jauno mācību gadu uzsāk 44 izglītības iestādēs

Priekules vidusskolā šogad mācās 243 skolēni, no tiem 21 pirmklasnieks, kurus skolas dzīvē ievadīja klases audzinātāja Lāsma Skudiķe.
Viņiem pirmajā skolas dienā bija sagādāti dažādi pārsteigumi. Viens no tiem – sporta somiņa ar daudzkārt lietojamu ūdens pudeli.
Somiņu rotāja uzraksts “Prieks mācīties Dienvidkurzemes novadā”. Šādas dāvanas saņēma pirmklasnieki visās bijušā Priekules novada skolās.

Gan katram savs, gan visiem kopīgs
AIVARS
PRIEDOLS,
Dienvidkurzemes
novada
domes
priekšsēdētājs

Vēl jāpabeidz pēdējie lauku darbi, vēl
jānovāc pēdējā raža, jāapar lauki, un tad ļausim
zemei atpūsties līdz nākamajam pavasarim,
kad atkal no jauna viss plauks un augs, ziedēs
un briedīs. Tikmēr gada auksto periodu varam
izmantot, lai ne tikai sagatavotos jaunajiem
dārza, lauku un ražas darbiem, bet radītu jaunas
idejas, kā bagātināt mūsu kultūras dzīvi.
Tagad mūsu lielajā Dienvidkurzemes novadā,
starp citu, lielākajā novadā valstī, esam varen
kupls pulks: piecas pilsētas un 26 pagasti. Katrs
ar savu vēsturi un kultūras tradīcijām, katrs ar
savām ierašām un pieredzi, kā svinēt savus

īpašos svētkus un pulcināt kopā cilvēkus. Gan uz
vietas dzīvojošos, gan tos, kas devušies studēt vai
strādāt tālāk no mājām – vienalga, tepat Latvijā
vai ārzemēs. Piekritīsiet man, ka svētkus svinēt
lielākā pulkā tomēr ir patīkamāk, kad laukā ir
silts laiks. Un tas ir arī laiks, kad mājās sarodas
visi tālumnieki, lai pabūtu kopā ar savējiem un lai
svētkos satiktu bijušos bērnības draugus, skolas
biedrus un citus, ar kuriem ikdienā ceļi tik bieži
nekrustojas.
Tāpēc ir svarīgi, lai svētki nepārklātos un
lai viena pagasta ļaudis var braukt viesos pie
tuvākiem vai tālākiem kaimiņiem, lai varam
piedzīvot pēc iespējas vairāk skaistas nedēļu
nogales, kad kādā no mūsu novada pilsētām vai
pagastiem svin. Tas ir jāsaplāno laikus, tāpēc,
radošie ļaudis, ķersimies pie darba!
Tomēr tas nenozīmē, ka līdz ar rudens
atnākšanu kultūras dzīvē iestāsies klusums.
Nekādā gadījumā! Gan rudens, gan ziema, jo
īpaši, ja tā ir sniegota, ir tik brīnišķīgs laiks, kad
varam kopā izsportoties svaigā gaisā, pēc tam
pie ugunskura sasildīties un kopā arī padziedāt.

Vai Vaiņodes pusē tam nav vispiemērotākā vieta?
Noteikti ir!
Un dod, Dievs, kaut mēs šoruden un ziemā
varētu pulcēties uz lielākiem vai mazākiem
muzikāliem, teatrāliem un sarunu pasākumiem
gan kultūras namos un bibliotēkās, gan skolās
un citur. Iespēju, kā ikvienā novada vietā
piepildīt iedzīvotāju vēlmes un vajadzības pēc
kultūras norisēm, ir ļoti daudz, atliek tikai darīt!
Tāpēc vienosimies tā: visi kopā būsim valstiski
svinīgās reizēs, bet katra pilsēta un pagasts arī
turpmāk kopj un lolo savas tradīcijas un aicina
novadniekus ciemos.
Bet šajā reizē visi kopā sūtīsim sveicienus
un teiksim vissirsnīgāko paldies visiem, visiem
pedagogiem – gan esošajiem, gan bijušajiem.
Tāpat ar mīļu vārdu atcerēsimies tos, kas vairs
nav mūsu vidū. Paldies par darbu, par sirds
siltumu, par rūpēm, par uzmanību, radošumu
un dažkārt arī par piespiešanu mācīties. Un
sveiciens arī topošajiem pedagogiem. Paldies,
ka izvēlējāties šo visiem tik vajadzīgo profesiju
nākotnes vārdā!

Zinību dienā, uzsākot
jauno mācību gadu,
Dienvidkurzemes novadā
mazus un lielus audzēkņus sagaidīja 44 izglītības
iestādes.
Mācības
Dienvidkurzemes
novada vispārizglītojošajās skolās 1. septembrī uzsāka 3599
skolēni, no tiem 1. klasē – 354
skolēni. Viskuplākais 1. klases
audzēkņu skaits ir Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā, kur
piecās klasēs mācās 115 pirmklasnieki. Četras klases ir Grobiņā un viena Kapsēdē.
Dienvidkurzemes novadā ir
14 lielākas un mazākas pirmsskolas izglītības iestādes, 19
vispārizglītojošās skolas (6 vidusskolas un 13 pamatskolas),
7 mūzikas un mākslas skolas,
viena sporta skola, kā arī skolēnu un pieaugušo jaunrades un
interešu centri vairākos bijušajos novados.
2.lpp. > >
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Jauno mācību gadu
uzsāk 44 izglītības iestādēs
<< 1.lpp.
Jaundibinātu izglītības iestāžu
šajā mācību gadā Dienvidkurzemes novadā nav, taču pēc īstenotās administratīvi teritoriālās
reformas tām izglītības iestādēm,
kuru nosaukumos iepriekš bija
agrāko novadu nosaukums, tas ir
noņemts vai iestādes nosaukums
pilnībā mainīts. Tā Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola
pārdēvēta par Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskolu, Aizputes
novada vidusskolas jaunais nosaukums ir Dienvidkurzemes
2. vidusskola, Liepājas rajona
Sporta skola nosaukta par Dienvidkurzemes Sporta skolu, un
līdzīgā veidā nosaukumi mainīti
vēl citām izglītības iestādēm, in-

terešu centriem un pirmsskolas
izglītības iestādēm.
Īpaši priecīgs 1. septembris
bija Medzes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” bērniem, vecākiem un
darbiniekiem – pēc ēkas atjaunošanas audzēkņi, kas remontdarbu laikā bija izvietoti skolas
telpās Kapsēdē, atkal atgriezās
savās mājās.
Jaunas direktores vadībā šo
mācību gadu sāka Priekules vidusskola – 26. augusta domes
sēdē Dienvidkurzemes novada
domes deputāti amatā apstiprināja ilggadējo šīs skolas skolotāju Sandru Grosbergu, kas izvēlēta konkursa kārtībā. Arī Kalētu
Mūzikas un mākslas pamatskolā

jūnijā darbu sāka jauna direktore – Inga Sedola.
Visas novada izglītības iestādes pamatā ir nodrošinātas
ar pedagogu kolektīviem, lai
varētu notikt pilnvērtīgs mācību darbs. Protams, ik pa laikam
notiek kādas izmaiņas un rodas
vakances, bet tā ir katru gadu.
Šis mācību gads no citiem atšķirsies ar to, ka regulāri ikvienam skolēnam (tas neattiecas
uz pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem), pedagogiem un
izglītības iestāžu darbiniekiem,
kas nav vakcinēti pret Covid-19
vai nav to pārslimojuši, būs jāveic siekalu tests. Par šī darba
veikšanu ir noslēgs līgums ar
Centrālo laboratoriju.

Izmaiņas deputātu pieņemšanas laikos
l Deputāte Patricija Andersone iedzīvotājus
pieņem (no oktobra):
Mēneša pirmajā trešdienā:
– Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, no plkst. 14.00 līdz 15.00,
– Aizputē, Atmodas ielā 22, no plkst. 16.00 līdz 17.00.
Mēneša otrajā trešdienā:
– Rucavā, “Pagastmājā”, no plkst. 14.00 līdz 15.00,
– Nīcā, Bārtas ielā 6, no plkst. 16.00 līdz 17.00.
Mēneša trešajā trešdienā:
– Priekulē, Saules ielā 1, no plkst. 14.30 līdz 15.30,
– Vaiņodē, Raiņa ielā 23a, no plkst. 16.00 līdz 17.00.

Mēneša ceturtajā trešdienā:
– Lieģos, Parka ielā 2, no plkst. 14.00 līdz 15.00,
– Grobiņā, Lielajā ielā 76, no plkst. 16.00 līdz 17.00.
Tālrunis: 26102920,
e-pasts: patricija.andersone@dkn.lv.
l Deputāts Raivis Kalējs iedzīvotājus pieņem:
Mēneša pirmajā ceturtdienā:
– Nīcā, Bārtas ielā 6, no plkst. 16.00 līdz 18.00.
Mēneša otrajā pirmdienā:
– Otaņķu pagasta pārvaldē no plkst. 16.00 līdz 18.00.
Tālrunis 25960526, e-pasts: raivis.kalejs@dkn.lv.

mamogrāfs apmeklēs
Pieaugušo Mobilais
Dienvidkurzemes novadu
izglītības
iespējas
AIZPUTE
Aizputes Mūžizglītības
centra (MIC) piedāvājumu
nodarbībām un kursiem
pieaugušajiem 2021./2022. m. g.
aicinām skatīt Aizputes pilsētas
pārvaldes mājaslapā www.
aizputesnovads.lv, sadaļā
“Sabiedrība”. Informācija par
nodarbībām tuvākajā laikā tiks
aktualizēta.
GROBIŅA
Grobiņas Pieaugušo izglītības
centra (PIC) piedāvājumu
nodarbībām un kursiem
pieaugušajiem 2021./2022. m. g.
aicinām skatīt tīmekļvietnē
www.grobinaspic.com vai uzdot
jautājumus e-pastā grobinas.
pic@dkn.lv. Informācija tiks
aktualizēta 28. septembrī.
NĪCA
Nīcas kultūras centra
amatiermākslas kolektīvi,
uzsākot jauno 2021./2022. gada
sezonu, aicina savā pulkā jaunus
dalībniekus. Visa informācija par
kolektīviem www.kultura.nica.lv.
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Pārbūvēs ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu Priekules pilsētā un pagastā
Informējam par projektu Nr.5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2. kārta”.
Projektā “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” 2021. gada
26. augustā tika parakstīts akts, ka darbu izpildītājs SIA “Grobiņas
SPMK” saskaņā ar līgumu darbus veicis pilnā apjomā, un pašvaldības būvvaldē iesniegts apliecinājums par inženierbūves gatavību
ekspluatācijai.
Arta Brauna,
SIA “Priekules nami” valdes locekle

Tīrīs ūdens apgādes sistēmas Grobiņas,
Gaviezes, Bārtas un Medzes pagastos
No 11. līdz 15. oktobrim tiks veikti Krusiņu, Vairogu, Bārtas centra, Bārtas Birzes-Puļķu, Dubeņu, Gūžu, Ievkalnu, Gaviezes centra
un Vārtājas ūdensapgādes sistēmu tīrīšanas un dezinfekcijas darbi,
izmantojot videi draudzīgu attīrīšanas un dezinfekcijas maisījumu
“ALBILEX-SUPER-DES”.
Dezinfekcijas darbu laikā iespējami īslaicīgi ūdens piegādes traucējumi un ūdens var būt duļķains un rūsains. Rekomendējam dzeramo ūdeni darbu veikšanas laikā lietot vārītā veidā.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
SIA “Grobiņas namserviss” administrācija,
tālr. 63490230, birojs@grobinasnamserviss.lv

Deputāti tiksies ar iedzīvotājiem
Grobiņas pagasta Robežniekos
Kārtējā Dienvidkurzemes novada domes sēde notiks
30. septembrī Grobiņas pagasta kultūras namā
“Robežnieki”. Turpinot iesākto tradīciju,
pēc domes sēdes pulksten 18.00
notiks deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem.

Aizputē var nodot analīzes
Aizputes un tās apkārtnes iedzīvotājiem ir iespēja
nodot analīzes NMS Laboratorijā Aizputes Veselības
un sociālās aprūpes centrā Atmodas ielā 17.
Analīzes pieņem darba dienās no plkst. 8.00 līdz 15.00.

Tālrunis saziņai – 63452769.
Tiek pieņemti klienti ar jebkuras laboratorijas nosūtījumiem.

Oktobrī Dienvidkurzemes novadā ieradīsies “Veselības centra 4” mobilais
mamogrāfs, lai veiktu krūts dziedzera veselības pārbaudi sievietēm.
Mamogrāfa izmeklējumi:
20. oktobrī – Nīcā, Skolas ielā 5 (pie Nīcas ambulances), no plkst. 12.00
līdz 17.00, pieteikties pa tālruni 29415662 vai e-pastā inata.stale@nica.lv;
21. oktobrī – Dunikā, “Līvās”, Sikšņos, Dunikas pag. (Dunikas
ambulance), no plkst. 9.30 līdz 17.00, pieteikties pa tālruni 29904461 vai
e-pastā ambulance@rucava.lv;
25. oktobrī – Aizputē, Atmodas ielā 17 (pie Aizputes Veselības un
sociālās aprūpes centra), no plkst. 11.00 līdz 17.00, pieteikties pa tālruni
27866655 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00;
29. oktobrī – Priekulē, Aizputes ielā 5 (pie Priekules slimnīcas),
no plkst. 10.00 līdz 16.30, pieteikties pa tālruni 27866655 darba dienās
no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības
dienesta, valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir BEZ
MAKSAS (uzaicinājuma vēstule ir derīga divus gadus pēc izsūtīšanas datuma).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram NAV
līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, maksa 3 eiro.

Akreditētas četru bijušo
novadu bibliotēkas

Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols 16. septembrī 17 novada
bibliotēku vadītājiem pasniedza
bibliotēku akreditācijas apliecības, ko kopā ar rakstisku vērtējumu izsniedz Kultūras ministrija
pēc Latvijas Bibliotēku padomes
atzinuma. Bibliotēku akreditācijas apliecības saņēma bijušo
Aizputes, Priekules, Vaiņodes un
Rucavas novadu bibliotēkas.
Šā gada 24. un 25. maijā attālināti notika vietējās nozīmes
bibliotēku akreditācija, kurā to
atbilstību noteikumiem par bib-

liotēkām vērtēja pēc iesniegtajiem dokumentiem. Novada bibliotēku vadītāji Zoom platformā
attālinātās, individuālās intervijās tikās ar akreditācijas komisiju, kurā bija Ventspils bibliotēkas
direktore Astra Pumpura, Kuldīgas bibliotēkas bijusī direktore
Laima Mirdza Ostele un Kultūras
ministrijas Arhīvu, bibliotēku un
muzeju nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa. “Bibliotēku
likumā” ir noteikts, ka pašvaldību dibinātām bibliotēkām vienu
reizi piecos gados jāveic akreditācija.
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Aktuālais projektā LLI-449 “Ezeru pārvaldība un
apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (Live Lake)

Aizputē projekta laikā iztīrīts Tebras upes posms no
Liepājas ielas Akmens tilta līdz gājēju tiltam.

Par vēja elektrostaciju ieceri
Priekules un Virgas pagastā
Priekules novada pašvaldības 2021. gada maija informatīvajā
izdevumā aicinājām iedzīvotājus pirmreizēji izteikt viedokli par
komersanta ieceri Priekules un Virgas pagastā būvēt pa vienai
vēja elektrostacijai (turpmāk VES) katrā. Pēc šīs publikācijas pašvaldība saņēma 31 iesniegumu no Priekules, Priekules pagasta un
Virgas pagasta iedzīvotājiem ar aicinājumu nepieļaut minēto VES
būvniecību. Lai nodrošinātu, ka sabiedrība tiek uzklausīta un tās
viedoklis tiek ņemts vērā būtisku jautājumu risināšanā, informācija par saņemtajiem iesniegumiem un to saturs 2021. gada 29.
jūnijā tika nosūtīti komersantam un Valsts vides dienesta Liepājas
reģionālajai vides pārvaldei. Augusta sākumā pašvaldība saņēma
komersanta viedokli, pamatojumu un skaidrojumu šai VES iecerei.
Publicējam no komersanta saņemto informāciju.
“Izsakot pateicību Priekules pašvaldības pārstāvjiem un iedzīvotājiem par aktīvu nostāju vēja elektrostaciju būves ieceres apspriešanā,
AS “Latvenergo” cenšas kliedēt bažas un skaidrot kapitālsabiedrības
viedokli. Ceram, ka mūsu vēstulē aprakstītie argumenti sniegs iespēju
uz potenciālā projekta attīstību palūkoties gan ar tuvumā dzīvojoša
pilsoņa acīm, gan arī no elektroenerģijas lietotāja un vides jautājumos
ieinteresēta cilvēka pozīcijām. Bez aplinkiem vēlamies teikt, ka vēlme
attīstīt vēja enerģētikas projektus jūsu apkaimē pamatota gan ar Priekules apkaimes dabiskajām priekšrocībām, gan ar Latvijas Republikas
interesi – būt konkurētspējīgas elektroenerģijas ražotājai vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām, turklāt – sniedzot būtisku nacionālu
pienesumu klimata izmaiņu postošas ietekmes mazināšanā. (..)
Ņemot vērā iedzīvotāju aicinājumā norādīto informāciju par cilvēku pamattiesībām uz brīvību, vienlīdzību un adekvātiem dzīves ap
stākļiem, kā arī iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā vides jomā,
“Latvenergo” informē, ka atbilstoši Priekules būvvaldes un Priekules
novada norādījumiem būvniecības ieceres realizēšanai tiks organizēta
publiskā apspriešana, uz kuru laipni aicinām ikvienu Priekules novada
iedzīvotāju izteikt savu viedokli, saņemt atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem, saņemt pamatotu un argumentētu skaidrojumu par
vēja elektrostaciju ietekmi uz cilvēku veselību, vidi un dzīvnieku veselību, kā arī aktīvi iesaistīties diskusijās un kopīgi ar projekta attīstītājiem
un nozares ekspertiem nonākt pie vienota kopsaucēja, lai sasniegtu
visām iesaistītajām pusēm labvēlīgu un taisnīgu gala rezultātu.”
Ar pilnu vēstules saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē
www.priekulesnovads.lv, sadaļā “Sabiedrība”.
Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi turpmākai informācijai par komersanta VES ieceri. Papildus norādām, ka jebkuram interesentam ir
pieejama valsts informācijas sistēma teritorijas attīstības plānošanas
jautājumos www.geolatvija.lv, kuru izmantojot var saņemt informāciju par jūsu interesējošajā teritorijā izsludinātajām plānošanas dokumentu (tajā skaitā arī detālplānojumu) publiskajām apspriešanām.
Una Ržepicka,
Bijušā Priekules novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Dienvidkurzemes novada pašvaldība
no 2021. gada 1. marta līdz 2023. gada
28. februārim kopā ar Kurzemes plānošanas
reģionu kā vadošo partneri, Brocēnu, Talsu,
Ventspils novada pašvaldībām, Dabas
aizsardzības pārvaldi, Lietuvas Biržu reģionālā
parka un Žemaitijas nacionālā parka direkciju
īsteno Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas no 2014.–2020. gadam
3. kārtas projektu Nr. LLI-449 “Ezeru pārvaldība
un apsaimniekošana Kurzemē un
Ziemeļlietuvā” / “Improving Governance and
Management of Lakes in Kurzeme and North
Lithuania” (Live Lake).
Projekta kopējās izmaksas ir 981 750
EUR, ERAF līdzfinansējums – 834 490 EUR,
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
(bijušā Aizputes novada) attiecināmās
izmaksas ir 144 918,34 EUR (10% pašvaldības
līdzfinansējums un 5% valsts budžeta
līdzfinansējums).

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot ezeru
resursu apsaimniekošanas un pārvaldības
efektivitāti, aptverot astoņus ezerus un dīķus
Kurzemē un trīs ezerus Ziemeļlietuvā.
Dienvidkurzemes novada pašvaldība noslēgusi
līgumu par Tebras upes Dzirnavu dīķa pārtīrīšanu
posmā no Liepājas ielas Akmens tilta līdz gājēju
tiltam pār Tebras upi ar uzņēmumu SIA “RR Nord”,
kas pārtīrīšanā izmanto peldošu zemessmēlēju,
tādējādi mazinot aizaugumu un uzlabojot
ekoloģisko situāciju.
Projektā paredzētie upes pārtīrīšanas darbi ir
noslēgušies, pārtīrīšana pabeigta 21. septembrī.
Vairāk informācijas par projektu
Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā
www.kurzemesreģions.lv un Eiropas Reģionālās
attīstības fonda mājaslapā www.latlit.eu.
Iveta Kļevcova,
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
projektu vadītāja, e-pasts: iveta@aizpute.lv

Jaunieši tiksies ar politiķiem

Darba grupa Liepājas un Dienvidkurzemes jaunatnes jomas resursu kartes izstrādei
Grobiņā 31. augustā.
Šā gada sākumā aizsākts projekts “Jaunatnes
politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās”, kura laikā veikta jauniešu
viedokļu izpēte, aptaujāti darbā ar jaunatni
iesaistītie speciālisti un sagatavots uz aptaujas rezultātiem balstīts pētījums.
Projektā tiek veidota jauniešu resursu karte,
un, sākot ar oktobri, Dienvidkurzemes novadā un
Liepājā tiks organizētas jauniešu tikšanās ar deputātiem jeb “Kafija ar politiķiem”.
“Kafija ar politiķiem” ir līdzdalības metode,
kuras mērķis ir savest kopā jauniešus un politiķus
(deputātus, pašvaldību darbiniekus, iestāžu vadītājus u.c.), dodot iespēju abām pusēm satikties,
iepazīties un pārrunāt jauniešiem aktuālus jautājumus. Vairāk nekā pirms 10 gadiem Aizputes jauniešu “Ideju māja” šo metodi pārņēma no Zviedrijas, un šobrīd to plaši izmantota visā Latvijā.
Šoruden plānotas astoņas tikšanās (pa vie-

nai katrā bijušajā novadā) un divas konferences
– viena Dienvidkurzemes novadam un otra Dienvidkurzemes novadam kopā ar Liepāju. Pasākumu
datumus vēl precizē un tuvākajā laikā izziņos. Informāciju par izstrādātajiem materiāliem un plānoto pasākumu datumiem meklēt “Ideju mājas”
sociālo tīklu kontos.
Projektu īsteno biedrība “Attīstības platforma
YOU+” sadarbībā ar Aizputes “Ideju māju”.
Projektu “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas
un Dienvidkurzemes pašvaldībās” finansē Eiropas
Komisijas (EK) programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra. Šī publikācija
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un EK neatbild
par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo
izmantojumu.
Ance Tīmane,
Aizputes jauniešu “Ideju mājas” vadītāja

attīstība
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Pāvilostā pieejams
mākslīgā ledus laukums

  
Pāvilostas stadionā iepriekšējā hokeja laukuma vietā tagad ikvienam pieejams mākslīgā ledus laukums, kurā var spēlēt hokeju,
attīstīt daiļslidošanas prasmes vai vienkārši paslidot.
Laukums aprīkots ar speciālu plastmasas segumu, apkārt salikti
koka borti un laukumā novietoti hokeja vārti. Jau pirmajās augusta
dienās, kad laukumu uzbūvēja, jaunieši steidza to izmēģināt un atzina par labu, sakot, ka ir prieks paslidot un uzspēlēt hokeju ne tikai
ziemā, bet arī vasarā.
Mākslīgā ledus laukums ir pāvilostnieka Paula Dansberga dāvinājums pilsētai, atbalsot sportu un aktīvu dzīvesveidu.

Vaiņodes pusē remontē ceļus
Vasaras izskaņā Vaiņodes un Embūtes pagastā veikti ceļu kvalitātes uzlabošanas darbi. Vaiņodē Raiņa ielai 2,1 km garumā veikta apauguma noņemšana un asfaltbetona
virsmas apstrāde. Darbu izpildītājs SIA “CTB”, izmaksas – 30 303 eiro (bez PVN).
Savukārt Vībiņos, Kalnu ielā, veikts vienlaidus asfaltbedrīšu remonts ar ieklājēju
500 m2 apjomā. Darbu izpildītājs SIA “A-LAND”, izmaksas – 5750 eiro (bez PVN).

Dunalkas vēstures krātuvei maina jumtu
Dunalkas vēstures krātuves
ēkai, kas celta 19. gadsimtā kā
magazīnas klēts graudu glabāšanai, sākts jumta remonts.
Par unikālo ēku un senatnes
vērtībām ikdienā rūpējas Dunalkas bibliotēkas vadītāja Gita Žīgure, kas pastāstīja, ka klētī Latvijas
brīvvalsts pirmajos gados notikuši
danču vakari, te bijis arī veikals,
kolhoza noliktava, vēlāk dzīvoklis. Pagājušā gadsimta 80. gadu
vidū ēkā sāka iekārtot muzeju,
kas vēlāk pārdēvēts par Dunalkas vēstures krātuvi.
Bijušā Durbes novada pašvaldības izpilddirektors Vilnis
Kārkliņš Dunalkas vēstures krātuves jumtu raksturoja kā savu
laiku nokalpojušu – tā segums
ilgstoši laidis cauri ūdeni, tāpēc
arī daļa nesošo koka konstrukciju bija bojātas. Šobrīd vecais
jumta segums ir noņemts, bojā-

Ledus laukums, kad apkārt
zaļo zāle, ir īsta eksotika!

Rucavā būs grupu dzīvokļi
Dunalkas vēstures krātuves jumtu greznos sarkani
dakstiņi.
tās koka konstrukcijas nomainītas, ieklāts jumta apakšklājs
(plēve) un latojums, pārmūrēts
skurstenis virs jumta daļas un
atvesti jaunie māla dakstiņi, informēja V. Kārkliņš.

Paredzēts, ka Dunalkas senlietu krātuves jumta nomaiņu
pabeigs oktobra vidū. Darbus
veic AS “Būvmeistars”. To kopējās izmaksas ir 19 978,89 eiro
(bez PVN).

Pabeigts Vērgales doktorāts
Ikvienam, kas iebrauc Vērgales centrā, nu paveras skaists
skats uz Vērgales muižas kompleksu, jo šovasar savu spozmi
ieguvis arī Vērgales doktorāts.
Šobrīd jau droši ar prieku
var sacīt, ka Vērgales muižas
kompleksa ēkas ir sakārtotas,
izskatās ļoti skaisti un priecē ne
vien Vērgales pagasta iedzīvotājus, bet arī viesus. Doktorāts ir
viena no četrām Vērgales muižas kompleksa ēkām. Šovasar
SIA “AB Būvniecība” tajā veica
remontdarbus un atjaunoja fasādi. Darbu kopējās izmaksas –
11 033,57 eiro (bez PVN).
Interesanti, ka doktorāta
ēka no visām četrām bija pirmā,
kurai veica jumta rekonstrukciju, taču dažādu finansiālu ap
stākļu dēļ pie fasādes remonta
tā tika pati pēdējā. Doktorāta

Rucavā projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā” norit pārbūves darbi ēkā “Sudrabi”.
Šajā ēkā agrāk atradās pagasta pārvalde, Dzimtsarakstu nodaļa un
pasta nodaļa, bet beidzamos gadus nams bija pamests novārtā. Pagājušā
gada 9. novembrī noslēgts būvniecības līgums ar SIA “Monolīts B” ar mērķi
izveidot grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Projekta darbi norit pēc plāna, objektā pēc pārbūves būs pieci grupu dzīvokļi, kuros plānots izmitināt 11 izvērtētās personas no Rucavas
un Dunikas pagastiem. Telpas būs pielāgotas arī personām ar kustību
traucējumiem.
Paralēli pārbūves darbiem notiek arī apkārtnes labiekārtošana, līdz
ar to Rucavas centrs kļūs sakoptāks un par vienu skaistu ēku bagātāks.
Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākumā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.

Agrākā pagasta pārvaldes ēka
pēc remonta būs mājvieta
personām ar garīga
rakstura
traucējumiem.

Koši dzeltens ar ķieģeļkrāsas jumtu – tik dzīvespriecīgi
tagad izskatās Vērgales doktorāts.
ēkas 1. stāvā atrodas SIA “Vērgales komunālā saimniecība” un
Vērgales pamatskolas zēnu māj-

turības kabinets. Savukārt ēkas
2. stāvs ir Vērgales bibliotēkas
pārziņā.

DienviDkurzeme

Pārbūvēts Bernātu tālais
stāvlaukums

Labiekārtotais stāvlaukums ļaus apmeklētājiem ērtāk
novietot automašīnas, kā arī pēc pārbūves tajā ir vairāk
stāvvietu, nekā bija iepriekš.
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Pabeigti pārbūves darbi Nīcas pagasta Bernātu tālajā stāvlaukumā, kas ir iecienīta automašīnu
atstāšanas vieta, lai dotos pastaigā pa mežu vai
pludmali.
Dienvidkurzemes novada krasta līnija ir gandrīz 100 km gara. Jūras piekraste ar smilšainām
pludmalēm un esošais tūrisma piedāvājums nepārtraukti prasa attīstības fokusu ilgtspējīgiem risinājumiem, balansējot starp vides un cilvēka vajadzībām. Bernātu tā dēvētais tālais stāvlaukums
ir kļuvis par ļoti iecienītu atpūtas vietu gan vietējiem iedzīvotājiem un apkārtējo tūrisma mītņu
viesiem, gan arī Liepājas iedzīvotājiem un viesiem.
Stāvlaukuma teritorijā un tā apkārtnē ir sakārtotas laipas uz jūru, skatu platforma un zviļņi
kāpas galā, atjaunots atpūtas laukums ar ugunskura vietu, lapeni un bērnu rotaļu laukuma elementiem. Turpat netālu ir ieeja dabas parka
“Bernāti” Laimas takā, kas ir viena no septiņām
izziņas takām. Laimas taka ir parka centrālā
taka, kas izved apmeklētājus parka otrā pusē

pie kafejnīcas “Bernātu dzintariņš”. Arī nākotnē
plānotās investīcijas, proti, 2022. gada projekts
– autoceļa “Dzintariņš – Baltijas jūra” pārbūve, ir
kā pievienotā vērtība jeb turpinājums jau veiktajiem darbiem.
Tālā stāvlaukuma ieguvums ir sakārtots zonējums, kas būtiski palielina tā kapacitāti. Daļu stāvlaukuma pārbūves darbu apmeklētāji varēja novērtēt jau vasaras otrajā pusē, kad tika pabeigta
asfalta seguma un sadalošo joslu iezīmēšana.
Tagad darbi pabeigti pilnībā, un apmeklētājiem ir pieejami visi projektā veiktie uzlabojumi.
Vērts pieminēt, ka publiskās ārtelpas labiekārtojums papildināts ar videonovērošanas kamerām
un hibrīdapgaismojumu, kas darbosies ar saules
un vēja enerģiju. Stāvlaukums aprīkots ar vides
prasībām atbilstošām labierīcībām, kas būs pieejamas arī ziemas sezonā.
Sagatavojusi Vita Liepiņa,
Attīstības nodaļas vadītāja Nīcā

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Krotē jauns sporta laukums

krotes kronvalda ata pamatskolā jaunais mācību gads
iesākās ar prieku par jauno sporta laukumu.

Vasarā blakus Krotes Kronvalda Ata pamatskolas sporta zālei
vecā, gadu gaitā fiziski nokalpojušā sporta laukuma vietā ierīkots
jauns.
Jau 2016. gadā šai vietai bija izstrādāts tehniskais projekts, kurš
tika iesniegts “LEADER” projektu konkursā, bet atbalstu neguva.
Iesaistot skolas vadību, sporta skolotājus un novada speciālistus,
tika pieņemts lēmums sporta laukumu tomēr būvēt. Tika izsludināts
publiskais iepirkums, lai 2021. gadā realizētu būvniecības projektu. Nepieciešamie finanšu līdzekļi iegūti, pārdodot īpašumu “Krotes
ozoli” Bunkas pagastā. Pēc projekta izbūvēts pludmales volejbola
laukums, basketbola laukums, skaidu seguma skrejceļš, vingrošanas komplekss (pievilkšanās stieņi, zviedru siena, sols vēderpresei,
atspiešanās stieņi, līdztekas), 30 m skrejceļš, tāllēkšanas sektori,
iegādāts pārvietojamais šaha laukuma komplekts un uzstādīti soliņi.
Līdz ar jaunā sporta laukuma izveidošanu sakārtota apkārtējā
teritorija un skolēniem un skolotājiem atvieglots darbs stundās un
treniņos. Turklāt laukumu var izmantot ikviens sportot gribētājs Krotē.

Vērgales “Teikās” svin spāru svētkus

septembra vidū daudzdzīvokļu mājai “teikas”, kurā kopš šā gada jūnija
notiek pārbūves darbi, svinēja spāru svētkus. tā ir pagājušā gadsimta
90. gados celta dzīvojamā ēka, kas pēc pārbūves iegūs mūsdienīgu ārējo
izskatu, un tajā tiek veikti arī citi uzlabojumi. būvdarbus veic sia “Pilsbūve”, un ēku ekspluatācijā paredzēts nodot nākamā gada pavasarī.

Grobiņā, Stacijas ielā, izbūvēta
ietve un apgaismojums
Stacijas ielā Grobiņā ilgstoši bija apgrūtināta gājēju pārvietošanās. Tagad tur izveidota jauna ietve un sakārtots
apgaismojums.
Stacijas ielā, kas savieno
Lielo ielu un Celtnieku ielu un
kur ir vairākas daudzdzīvokļu
mājas, vērojama visai intensīva
gājēju plūsma, taču pārvietošanās tur ilgstoši bija apgrūtināta.
Ietve bija tikai vienā ielas pusē,
turklāt sliktā stāvoklī, bet otrā
pusē tās nebija vispār. Līdz
ar to liela daļa gājēju, kā arī
māmiņas ar bērniem ratiņos
pārvietojās pa ielas brauktuvi.
Veicot remontdarbus, ir izveidota jauna, kvalitatīva ietve,
izveidots ietves savienojums
ar Celtnieku ielu, kā arī sakārtots apgaismojums. Daļā ielas
tas atjaunots, daļā izbūvēts no
jauna. Šie darbi veikti, turpinot
sakārtot un labiekārtot Grobiņas ielas.

Pa stacijas ielu tagad var viegli
pārvietoties gan kājāmgājēji,
gan māmiņas ar mazuli ratiņos,
kā arī tumšajā laikā iela
ir labi apgaismota.
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Mācītāji aicina: “Brauciet ciemos!”
Brauciet ciemos! – tas bija visbiežāk izskanējušais aicinājums
2. septembra vakarā, kad Grobiņā pulcējās mācītāji un dažādu konfesiju draudžu pārstāvji no visas Dienvidkurzemes.
Bijušajā Grobiņas novadā bija labi iesakņojusies tradīcija – divreiz gadā domes priekšsēdētājs Aivars Priedols uz sarunu aicināja
novada draudžu mācītājus un pārstāvjus, lai pārrunātu dažādas aktualitātes. Šī tradīcija turpināsies arī Dienvidkurzemes novadā.
Pirmā tikšanās jau notikusi pēc dievkalpojuma Grobiņas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, ko vadīja šīs baznīcas mācītājs Atis Freipičs.
Pēc Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētāja Aivara Priedola
aicinājuma tajā piedalījās vairāk nekā 30 draudžu mācītāji un pārstāvji no visas Dienvidkurzemes. Sarunas raisījās par novada, draudžu un sabiedrības aktualitātēm. Ikvienam tikšanās dalībniekam bija
iespēja pastāstīt par pieredzi savā draudzē, un cilvēki ar prieku to
arī darīja. Sarunas gaitā izvērtās diskusijas par draudžu aktivitāšu
atspoguļošanu sociālajos medijos, jo vairākām draudzēm šajā jomā
ir labas iestrādes.
“Brauciet ciemos!” aicināja ikviens no šī pasākuma dalībniekiem.
Atvadoties visi teica paldies par šādas tradīcijas iedibināšanu un
vienojās, ka nākamā tikšanās būs Nīcā.

Vispirms kopīgs dievkalpojums, pēc tam mācītāji un draudžu pārstāvji dalījās
pieredzē, kā kalpot sabiedrībai.

Pāvilostā iedegas senā uguns
Augusta pēdējā sestdienā visā Baltijas
jūras piekrastē svinēja Senās uguns nakti. Pāvilostā šī akcija notika jau 23. reizi,
vienlaikus atzīmējot arī aktīvās tūrisma
sezonas noslēgumu.
Šogad nebija aktivitātes dienas laikā, bet
uz vakara programmu pulcējās vairāki simti cilvēku. Pludmalē pāvilostnieks Zigmunds

Vilnis bija izveidojis uguns skulptūru “Vakara zieds”, kas sastāvēja no divām daļām.
Tauriņš, nolaižoties uz zieda, to aizdedza.
Līdzīgā tematikā bija izrotāti goda vārti aizejošajai vasarai, kā arī pludmalē saziedēja
saulespuķes.
Par pasākuma muzikālo noformējumu
rūpējās ritma grupa “Pulse Effect”, iesildot publiku ar dzīvīgu ritmu. Tam
pamazām uzņemot tempu, jūras
krastā uzstājās uguns žongliere,
pēc kuras performances iedegās
lielā uguns skulptūra. Tas bija
mirklis, kad zieds lielajā vējā
uzliesmoja. Un viss. Gluži kā šī
vasara, kas pagāja tik ātri. Viens
mirklis, un rudens jau klāt.
Līdz ar šo emocionālo pasākumu aktīvā tūrisma sezona
Pāvilostā ir noslēgusies, taču arī
klusajā laikā ikviens ir gaidīts
ciemos. Senās uguns nakti ar
dažādiem kultūras pasākumiem
svinēja arī Medzes, Bernātu un
Papes pludmalēs.

Uguns, jūra, vējš,
mūzika un aizejošā
vasara – tas viss
kopā skatītājiem
raisīja dziļi emocionālu
līdzpārdzīvojumu.

Vecpils dižkoki piedalās
starptautiskā konkursā

Šarlotes dižozolu savulaik mūsu senči iekļāvuši svētozolu kārtā.
Latvijas Mežu sertifikācijas padome
un Latvijas Meža īpašnieku biedrība šoruden uzsāka tradīciju godināt īpašos
kokus Latvijā, lai iedvesmas stāstus par
tiem uzzinātu arī Eiropā. Tādi dižkoki ir
arī Durbes pusē.
Pateicoties Vecpils entuziastu pieteikumam, konkursā “Eiropas gada koks”
piedalās trīs bijušā Durbes novada dižkoki – Dižlāņu muižas īve, Šarlotes diž
ozols un Ilmājas baznīcas dižliepa.
Kā stāsta Vecpils gide Dzintra Lāce,
senos laikos pie sirmā ozola vecpilieši
gājuši dziedināties pēc smagiem dar-

Pādes dīdīšana
iemūžināta filmā

Košie tautastērpi Otaņķu
etnogrāfiskā ansambļa priekšnesumu padara īpaši efektīgu.

biem Šarlotes muižas laukos. Senči
koku iekļāvuši svētozolu kārtā. Mūsdienās koks arvien vairāk piesaista ne
vien vietējo interesentu, bet arī ārzemju tūristu uzmanību. Katram pieteiktajam kokam ir liela kultūrvēsturiska nozīme un savs aizraujošs stāsts.
Konkursa žūrija 1. oktobrī izvērtēs
sabiedrības balsojumu, un visvairāk balsu ieguvušais koks piedalīsies Eiropas
gada koku starptautiskajā balsojumā.
Mēs ikviens varam atbalstīt sava novada dižkokus, piedaloties balsojumā
www.eiropasgadakoks.lv.

Septembra sākumā Nīcas kultūras centra radošais kolektīvs un
Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis kopā ar filmēšanas grupu dokumentēja daļu no Nīcas pusei raksturīgas tradīcijas – krustabām.
Filmas mērķis ir sagatavot pieteikumu starptautiskajam folkloras
festivālam “Baltica 2022”, kas epidemioloģiskās situācijas un valstī
noteikto ierobežojumu dēļ tiek organizēts video skates formā.
Festivāla tēma ir “Spēle”. Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis kā
spēles elementu rāda Nīcas pusei raksturīgās tradīcijas daļu – pādes
dīdīšanu. Pāde ir bērns un dīdīšana ir dancināšana. Atbraucot no
baznīcas, kristītais bērns tiek simboliski dancināts – bērnu šūpina un
apdāvina, taču bērna vietā no rokas rokā tiek dota kāda lelle vai
satīts sainis, kas ir spēles elements tradīcijā.
Izveidotais video būs ne tikai kā festivāla pieteikums, bet to
izmantos arī vietējās savdabības un nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanai. Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis gatavojas šādi
dokumentēt arī citas, līdz mūsdienām saglabājušās, īpaši mūsu pusei
raksturīgas tradīcijas, piemēram, ķekatas, mičošanu.
Rudens izskaņā video būs pieejams yuotube.com kanālā un interneta vietnē kultūra.nica.lv.
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Gramzdas
mežaparkā
atklāta
gleznu galerija
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Guntars Račs krāšņo
Dzejas dienas Vaiņodē
Aiz ikdienas kņadas un sociālās spriedzes mākoņiem mūziķa
un dzejnieka Guntara Rača autorvakars un jaunās dzejas grāmatas atvēršanas svētki Vaiņodē
Dzejas dienām lika uzmirdzēt īpašā skaistumā.
Šķiet, G. Račs liek paskatīties
uz dzīvi caur savas sirds prizmu,
un… jo smalkākas dzejnieka dvēseles vibrācijas, jo skaistāka dze-

ja, apvienojot to, kas bijis un pagājis, ar to, kas vēl būs, meistarīgi
sajaucot abstrakto ar konkrēto
un veidojot brīnišķīgu salikumu.
Dzejas un mūzikas simbioze,
mūzikas un dzejas smalkās vibrācijas, sirds degsme – tā varētu
raksturot vakaru, ko Vaiņodē
radīja Guntars Račs, Edvards
Strazdiņš, Uģis Tirzītis un Ardis
Avotiņš.

Ikviens ir gaidīts Gramzdas mežaparkā, lai apskatītu mākslinieku lielformāta darbus:
(no kreisās) Dace Gailīte, Rolands Pēteris Gūtmanis, Sofija Bumbule, Pēteris Taukulis,
Kilians Fukē ar sievu Austru Smilgaini un Ģirts Burvis.
Gramzdas pagasta mežaparkā 11. septembrī,
latviešu rakstnieka Sudrabu Edžus 161. dzimšanas
dienā, tika atklāta meža galerija.
Covid-19 pandēmijas dēļ nevarēja sarīkot
rakstnieka jubilejas svinības pirms gada, līdz ar
to tika atlikta arī piemiņas plāksnes uzstādīšana
pie Gramzdas pamatskolas par godu rakstniekam,
kurš šeit 18 gadus bija izglītojis ciema bērnus.
Šovasar izlolotā ideja ieguva jau pavisam citas
aprises. Seši mākslinieki – Pēteris Taukulis, Kilians
Fukē, Sofija Bumbule, Rolands Pēteris Gūtmanis,
Dace Gailīte un Ģirts Burvis –, savā radošajā procesā iedvesmojoties un tverot impulsus no Sudrabu Edžus dzīves gājuma un literārajiem darbiem,
radīja sešas lielformāta gleznas, kas novietotas
Gramzdas mežaparkā uz ilgāku laiku. Tagad dabas

mīļotāji pastaigu laikā varēs skatīt gleznas dažādās diennakts stundās visu gadalaiku ritējumā.
Darbu formāts ir vienāds, bet saturiskais risinājums, māksliniekiem iedvesmojoties no Sudrabu
Edžus literārā mantojuma, atšķirīgs.
Meža galerijas atklāšanas sarīkojumu saulainā
atvasaras pēcpusdienā bagātināja ne tikai pērkona dārdi, bet arī lieliskais dziesminieka Kārļa Kazāka sniegums. Viņa humorpilnie stāsti par latviešiem Latvijā, sirsnīgās dziesmas dažādos dialektos
piešķīra sarīkojumam īpašu noskaņu, dažbrīd
izraisot publikā smieklus, dažbrīd dabisku vēlmi
dziedāt līdzi, bet nopietnākos brīžos arī liekot
padomāt, kas esam šodien un kā izmantojam to
garīgo augsni, ko mūsu attīstībai atstājušas izcilas
personības tepat mums līdzās.

Diena, kad iepazīt Kazdangu

Dzeja emocionālā simbiozē ar mūziku Guntara Rača
(otrais no kreisās) autorvakarā aizskāra ikviena klausītāja sirdi.

Rucavā samēro spēkus
Stipro skrējienā

Jau septīto gadu pēc kārtas
11. septembrī sportisti pulcējās
Rucavas Muižas kalnā, lai apliecinātu sevi Stipro skrējienā.
No Liepājas un Rucavas uz
skrējienu bija ieradušies 20 sporta entuziasti. Sportistus sadalīja
komandās pa divi, un distanci
katra komanda iesāka ar piecu
minūšu intervālu.
Distancē dalībniekiem bija
jāpārvar dažādi šķēršļi, ūdens-

tilpes un dabīgi šķēršļi, bija arī
auto riepu skrējiens un skrējiens
pāri siena ruļļiem. Kā vēlāk atzina
paši dalībnieki, tad visgrūtākais
pārbaudījums stindzinoši aukstā
ūdens dēļ bija upes šķērsošana.
Visi sportisti tika apbalvoti ar
medaļām un diplomiem.
Noslēgumā sporta metodiķe
Daiga Gabrūna aicināja visus entuziastus 2. oktobrī pievienoties
skrējienam “Sikšņi–Rucava”.

Svētku vakarā Kazdangas muižas komplekss izgaismojās neparastās krāsās.
Septembra pirmajā sestdienā aktivitāšu un pastaigu pēcpusdienā “Piedzīvo Kazdangu!” pulcējās
ne tikai vietējie, bet labprāt piedalījās arī viesi.
Aizputes apkārtnes un Kazdangas pagasta ļaudis
jau tradicionāli septembra sākumā pulcējas gaidītā
kultūras pasākumā – Kazdangas parka svētkos. Šogad tie norisinājās jau 15. gadu. Pirmie Parka svētki
notika 2007. gadā, kad Eiropas kultūras mantojuma
dienu laikā norisinājās Vēsturisko parku un dārzu
svētki. Kopš tā laika svētki Kazdangā ir auguši un
nostiprinājušies par tradīciju.
Arī šoreiz dažādas aktivitātes notika visas dienas
garumā. Tie, kas bija cēlušies agri, varēja piedalīties vai vērot makšķerēšanas sacensības Kazdangas
Dzirnezerā, kur trīs veiksmīgākie makšķernieki par

bagātāko lomu saņēma balvas. Diena turpinājās ar
amatnieku un mājražotāju rudens tirdziņu, bet pēcpusdienā bija iespējams piedalīties 3x3 basketbola
turnīrā, orientēšanās sacensībās, radošajās darbnīcās, vērot Kuldīgas Aviācijas sporta kluba lidmodeļu
paraugdemonstrējumus.
Mazākie svētku apmeklētāji bija aicināti uz Liepājas ceļojošā leļļu teātra izrādi. Vakara programmā Kazdangas parka apmeklētājus priecēja Tabitas
Balodes un Ērika Vilsona duets, bet no Kazdangas
muižas balkona skanēja mūzika grupas “Tērvete”
izpildījumā. Pasākumu noslēdza gaismas instalācijas, dažādās krāsās izgaismojot Kazdangas muižas
kompleksa lielākās vērtības – muižu, vecāko trīslaidu
akmens tiltu Kurzemē un Liepu alejas kokus.

Upes šķērsošana aukstā ūdens dēļ bija sacensību
grūtākais posms.
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Palīdz
dejas
rūdījums
Dienvidkurzemes novada
pašvaldības Sociālo un
veselības jautājumu
komitejas priekšsēdētājs
un pašvaldības deputāts
Juris Grasmanis ir raksturā
mierīgs un nosvērts cilvēks,
kurš ikdienā un darbā
ievēro divus principus
– laiks ir vislabākais
padomdevējs, un nekad
nedari citiem to, ko
nevēlies, lai nodara tev.
J. Grasmanis dzimis Kazahstānā, Karagandas apgabala Džezkazganā, uz kurieni viņa tēvs vēl
pirms dēla ienākšanas ģimenē
tika izsūtīts par darbošanos pretošanās kustībā “Kursa”. “Tas laikam ir asinīs – cīņas gars par brīvu
Latviju. Savulaik esmu piedalījies
gan 1989. gada akcijā “Baltijas
ceļš”, gan 1991. gadā aizstāvēju
Latvijas valsts neatkarību un brīvību barikādēs Rīgā,” ar lepnumu
atzīst J. Grasmanis. “Kad man bija
četri gadi, mēs ar tēvu un māti
atgriezāmies Latvijā,” viņš turpina
un vēl piebilst, ka “starp Ogri, Tukumu un Aizputi tēvs izvēlējās dzīvot Aizputē, jo tā bijām vistuvāk
viņa dzimtajām mājām Dunalkā”.
Aizputē apmeklējis bērnu-

vizītkarte
JURIS GRASMANIS

n Dzimis 1962. gada 26. oktobrī.
n Dienvidkurzemes novada pašvaldības deputāts, Sociālo un veselības
jautājumu komitejas priekšsēdētājs.
n Izglītība: absolvējis Aizputes vidusskolu, Latvijas Lauksaimniecības
akadēmiju (tagad Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Mehanizācijas
fakultātē iegūstot inženiera mehāniķa diplomu.
n Darba pieredze: Liepājas PMK-16 Aizputes nodaļas daudzkausu
ekskavatoru ceha mehāniķis, vēlāk – katlumājas priekšnieks; Aizputes
Sausā vājpiena rūpnīcas galvenais mehāniķis, vēlāk – rūpnīcas direktors;
AS “Kurzemes atslēga 1” galvenais mehāniķis, AS “Aizputes ceļinieks”
darba aizsardzības un drošības inženieris. 2005. gadā ievēlēts par
Aizputes pilsētas domes deputātu, no 2006. līdz 2009. gadam Aizputes
pilsētas domes priekšsēdētājs. Pēc 2009. gada novadu reformas kļūst
par Aizputes novada domes priekšsēdētāja vietnieku, bet no 2017. līdz
2021. gadam ir Aizputes novada domes priekšsēdētājs.
n Ģimene: sieva Antra, dēls Mārtiņš, meita Anete, mazbērni Valters un
Alise.
n Vaļasprieki: tautiskās dejas, pastaigas dabā, ceļošana, sēņošana, laika
pavadīšana ar mazbērniem.

dārzu, pēc tam mācījies Aizputes
pamatskolā, kas bijusi ēkā, kur
tagad atrodas pašreizējā Aizputes pilsētas pārvalde. “Ar šo ēku
sāku un ar šo ēku beidzu,” smejoties piebilst J. Grasmanis. Tālāk
skolas gaitas turpinājis Aizputes
vidusskolā. Pavadītā bērnība un
pusaudža gadi vecāsmātes lauku
mājās, kur darbu nekad netrūka,
ietekmēja tālāko profesijas izvēli.
“Vēlējos iegūt tehnisku izglītību,”
atceras J. Grasmanis, “tāpēc izvēlējos tādu profesiju, kas pašam
arī ļoti interesē.”
J. Grasmani kopš skolas gadiem pavadījusi deja. “Vidusskolā
dejoju modernās dejas, bet sirdij
tuvākas vienmēr bijušas tautiskās,” par savu vaļasprieku stāsta

J. Grasmanis. Studiju laikā dejojis
Jelgavas TDA “Kalve”, kurā ieguvis
deju kolektīva vadītāja kvalifikāciju. “Kad atgriezos Aizputē, par
manu dejotāja kvalifikāciju uzzināja PMK-16 kultūras nama vadītāja Inga Stankēviča un piedāvāja vadīt jauniešu tautisko deju
kolektīvu. To arī darīju gandrīz
10 gadus,” atmiņās dalās J. Grasmanis. Dejošana devusi gandarījumu, kad gūti panākumi dažādos konkursos, tā bijusi iespēja
piedalīties gandrīz visos Dziesmu
un deju svētkos un ceļot, bet ne
tikai, deja arī disciplinē, un šī īpašība ir noderējusi un joprojām
noder gan dzīvē, gan darbā. “Vēlāk, kad vairs nebiju tautisko deju
kolektīva vadītājs, kopā ar sievu

Nečīkstēt
par niekiem
Darbs pašvaldībā
vērgalniekam
JĀNIM VITRUPAM nav svešs
– šajā jomā viņš darbojas
jau vairāk nekā 25 gadus.
Aizvadītajās pašvaldību
vēlēšanās viņš ievēlēts
par Dienvidkurzemes
novada domes deputātu
un Piekrastes attīstības
komitejas priekšsēdētāju.
“Visiem mūsu novada iedzīvotājiem novēlu savstarpēju sapratni, nečīkstēt par niekiem un
strādāt, jo darbs ir tepat – rokas
stiepiena attālumā!” – ar šādiem
vārdiem 2016. gadā toreizējais
Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups uzrunāja iedzīvotājus svinīgajā pasākumā,
saņemot titulu “Gada novadnieks
2016”. Un viņa uzmundrinošais,
vienmēr optimistiskais skatījums
uz dzīvi ir tikpat aktuāls arī tagad,
kad viņš ievēlēts par Dienvidkurzemes novada deputātu.
J. Vitrups ir ieņēmis dažādus
amatus, bet visvairāk viņu zinām
kā mērnieku, Vērgales pagasta

Dienvidkurzeme

turpinājām dejot kā kolektīva
dalībnieki. Deja man devusi daudzas labas lietas – sabiedriskumu,
draugus, plašāku redzesloku uz
apkārtējo pasauli,” viņš saka un
piebilst, “lai arī šobrīd kolektīvos
vairs nedejojam, vienmēr ar lielu
prieku apmeklējam labus tautisko deju pasākumus un koncertus.” Šobrīd J. Grasmanis cer aktīvāk pievērsties makšķerēšanai,
kas ļoti patīk un aizrauj, taču “tā
pa īstam šai nodarbei nodoties
nav bijis laika”. “Makšķerēšana,
manuprāt, ir ļoti relaksējoša,” vēl
nosaka J. Grasmanis.
Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
J. Grasmanis apzinās, ka “šie jautājumi ir smagi un svarīgi, īpaši

šajos laikos”. Viņš piebilst: “Nekad neesmu baidījies no smaga
darba, tāpēc pieteicos darbam
šajā komitejā. Taču jebkurā komitejā ir savi izaicinājumi, un
neviena no tām nav svarīgāka
vai mazsvarīgāka. Visas komitejas ir vienlīdzīgas.” Un tāds ir arī
J. Grasmaņa redzējums uz jauno
Dienvidkurzemes novadu: “Visi bijušie novadi ir svarīgi, un neviens
nedrīkst justies atstumts. Visiem
kopā mums jāturpina attīstīties un
augt, pārņemot labāko no katras
iepriekšējās pašvaldības un ieviešot Dienvidkurzemes novadā. Un
vienmēr jāatceras, ka ikviens novada iedzīvotājs ir svarīgs, vienalga, liels vai mazs. Galvenā ir kopības sajūta!”

vizītkarte
JĀNIS VITRUPS

n Dzimis 1953. gada 7. maijā Plocē.
n Dienvidkurzemes novada domes deputāts, Piekrastes attīstības
komitejas priekšsēdētājs.
n Izglītība: absolvējis Vērgales pamatskolu, Kandavas Lauksaimniecības
tehnikumu, mācījies LLA Zemes ierīcības fakultātē.
n Darba pieredze: šoferis, kombainieris kolhozā “Kopdarbs”, meliorators
kolhozā “Ļeņina ceļš”, Vērgales pagasta zemes komisijas sekretārs,
Vērgales pagasta zemes ierīkotājs, Valsts zemes dienesta Liepājas rajona
nodaļas Kadastra daļas vecākais inspektors, Vērgales pagasta padomes
priekšsēdētājs, Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks,
Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs.
n Ģimene: sieva Sigita, meitas Zane un Kristīne, dēls Edgars.
n Vaļasprieki: kopā ar kolēģiem ceļot, darboties piemājas saimniecībā.

Cilvēki novērtē
Jāņa Vitrupa
rūpes par
cilvēkiem
un vidi.

padomes vadītāju un Pāvilostas
novada domes priekšsēdētāja
vietnieku. Dzimis Plocē, taču pēc
tam pārcēlies uz Ziemupi, tādēļ
arī viņu dēvē par ziemupnieku
jeb vērgalnieku, jo arī darbavieta
jau daudzus gadus bijusi Vērgalē.
Pēc Vērgales pamatskolas
beigšanas J. Vitrups mācības turpināja Kandavas Lauksaimniecības
tehnikumā. Sekoja dienests padomju armijā, toreizējā Čehoslovākijā. Strādājis kolhozā “Kopdarbs” par kombainieri, šoferi.
Tālāk bija studijas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā Zemes ierīcības fakultātē. 1981. gadā sāka
strādāt kolhozā “Ļeņina ceļš” par

Laiks ir vislabākais padomdevējs, un nekad nedarīt
citiem to, ko nevēlies, lai nodara tev, – tie ir
Jura Grasmaņa dzīves pamatprincipi.

melioratoru, bet 90. gadu sākumā
– par mērnieku Vērgales pagastā.
Piedalījies arī 1991. gada janvāra
barikādēs.
Mērnieka darbs bija ļoti interesants, iepazīstot Vērgales
pagasta ļaudis. Īpašas bijušas
tikšanās ar daudzajiem ārzemju
latviešiem, kuri interesējās par
mantojamām zemēm. Pētot vecās
kartes pēc tik ilga laika, kad viss ir
mainījies, ierādīt zemi vecajās robežās nebija ne viegli, ne vienkārši. Mantiniekiem tas bija saprotami jāpaskaidro. Tādēļ vēl šodien
viņam labi zināms katrs Vērgales
pagasta zemesgabals, katrs koks
un katrs meža nostūris.

Pārmaiņas nesis arī 2001. gads,
kad J. Vitrupu ievēlēja par Vērga
les pagasta padomes priekšsēdētāju. Sarežģīts laiks, sevišķi pirmie gadi, jo Vērgales pagasts no
1995. gada bija Kurzemē sakoptākais pagasts, visi labi iesāktie
darbi bija jāturpina. Tas Jāņa dzīvē bijis grūts un saspringts posms,
kad savai ģimenei un mājai maz
stundu varējis atlicināt, tādēļ, šo
laiku atceroties, viņš saka lielu
paldies par sapratni un pacietību
gan sievai Sigitai, gan kolēģiem.
Kad ievēlēts par Pāvilostas
novada domes priekšsēdētāja
vietnieku, sapratis, ka sirdij tomēr tuvāka ir Vērgale, Ziemupe,
Saraiķi un Ploce. Par pārvaldes
vadītāju likums deputātam neat-

ļauj strādāt, tāpēc no deputāta
pilnvarām atteicies. Jāpiebilst,
ka savas darbības laikā J. Vitrups sekmīgi turpināja rūpēties
par Vērgales pagasta izaugsmi
un sakoptību – ne velti Vērgales
pagasts vairākkārt saņēmis titulu
“Sakoptākais pagasts”.
Kolēģi par Jāni saka, ka viņš ir
aktīvs, sabiedrisks darbinieks, bet
iedzīvotāju vidū viņš tiek vērtēts
kā darbīgs, izpalīdzīgs, saticīgs,
ar labu humora izjūtu apveltīts
cilvēks. Arī šobrīd, kad daudz laika paiet, pildot deputāta pienākumus Dienvidkurzemes novadā,
neskaitot stundas un neprasot,
kas man par to būs, viņš joprojām turpina rūpēties par Vērgales
pagasta iedzīvotāju labklājību.

DienviDkurzeme
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Nākotne atkarīga no izglītības
Par savu mājvietu
ANDREJS RADZEVIČS uzskata
vecvecāku mājas Dunalkas
pagastā. Vecvecāki un
vecāki bijuši īstena latviešu
tikuma paraugs, kā arī
snieguši ļoti daudz dzīves
gudrību.
A. Radzevičs uzskata, ka viena
no mantotajām dzīves gudrībām
ir spriest un lēmumus pieņemt
patstāvīgi. Taču, lai to varētu izdarīt, ir jābūt pietiekamām zināšanām konkrētajos jautājumos. Ir
labi jāpārzina likumi, lai lēmumi
būtu gan racionāli, gan arī tiesiski,
viņš norāda.
A. Radzeviča beidzamie 12
darba gadi bijuši veltīti Vecpils,
Dunalkas, Tadaiķu, Durbes pagasta un Durbes pilsētas attīstībai. Šajā laikā ņemtas vērā visu
teritoriju vajadzības, sakārtojot
sporta infrastruktūru, renovējot
kultūras objektus, veidojot dabas
takas un citus tūrisma objektus,
kā arī attīstot sociālo infrastruktūru un vides pieejamību. Pa šiem
gadiem viņam ir bijusi iespēja
pabūt daudzviet Latvijā, vērot, kā
tur strādā, salīdzināt, kāda ir ceļu
infrastruktūra citos novados, un

vizītkarte
ANDREJS RADZEVIČS

n Dzimis 1966. gada 25. decembrī.
n Izglītība: Dunalkas pagasta Rāvas pamatskola, Liepājas 1. vidusskola,
V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts (tagad Liepājas
Universitāte), matemātikas skolotājs.
n Darba pieredze: Durbes novada domes priekšsēdētājs no 2009.
līdz 2013. gadam, Durbes novada domes priekšsēdētāja vietnieks no
2014. līdz 2021. gadam, 2021. gada 5. jūnijā no politiskās partijas
“Latvijas Reģionu apvienība” ievēlēts par Dienvidkurzemes novada domes
deputātu, ir Izglītības un sporta komitejas priekšsēdētājs.
n Ir Cīravas pagasta zemnieku saimniecības “Mazpoļi” īpašnieks.
n Ģimene: šķīries, 4 bērni.
n Vaļasprieks: autosports.

Jaunajā dienvidkurzemes novadā a. radzevičs iesaistās
daudzu jautājumu risināšanā.
izvēlēties vislabākos risinājumus.
“Uzskatu, ka Durbes novadā par
padarīto nav jākaunas,” apgalvo
A. Radzevičs. “Īpašu uzmanību
mēs esam pievērsuši ielu un ceļu
uzturēšanai un pārbūvei.”
Ļoti daudz ieguldīts skolas un
bērnudārza sakārtošanā. Prieks,
ka šajos gados Durbes bērnudārzā vietu skaits divkāršojies.
Ņemot vērā iepriekšējo dzī-

ves un darba pieredzi, jaunajā
Dienvidkurzemes novadā A. Radzevičs iesaistās daudzu jautājumu risināšanā. Deputātam uzticēts vadīt Izglītības un sporta
jautājumu komiteju, strādāt Sociālo un veselības jautājumu komitejā, kā arī darboties Tautsaimniecības jautājumu komitejā. Šo
komiteju darbs ietver ļoti plašu
jautājumu loku.

Cilvēkam un videi jābūt vienotiem
“Cilvēkam un videi jābūt
vienotiem,” – tā saka
Dienvidkurzemes novada
pašvaldības deputāts
DZINTARS KUDUMS, kura
dzimta nāk no Kalētiem.
Arī pašlaik viņš dzīvo
vietā, kur savulaik
vectēvam par piedalīšanos
Pirmajā pasaules karā
piešķirta zeme.
Vecvecāku veiksmīgo saimniekošanu pārtrauca Otrais pasaules
karš, kad viss sabūvētais tika nolīdzināts un dzīve bija jāsāk atkal
no jauna. Mazā Dzintara vecāki
strādāja kolhozā no agra rīta līdz
vēlam vakaram, tāpēc zēna audzināšanai pievērsās vecmāmiņa.
“Ļoti gaišs cilvēks, viņas stāsti par
seniem laikiem un dzīves zināšanas iespaidoja manu pasaules uztveri,” atzīst deputāts.
Tālāk dzīves līkloči Dz. Kudumu no Kalētiem aizveda uz Kandavas sovhoztehnikumu, tur izmācījies par mehāniķi, tad sekoja
dienests armijā Ukrainā un Kazahijā. Pēc atgriešanās no armijas
saticis jauku meiteni Inesi, nodibinājuši ģimeni un pārcēlušies uz
Nīcu, kur arī piedzimuši viņu četri
bērni – Rolands, Jānis, Maija un
Mārtiņš. Liepājas Pedagoģiskajā
institūtā ieguvis pedagoga profesiju un Nīcas vidusskolēniem mācījis traktormācību.
Siltā atmiņā Dz. Kudumam palikusi gan dziedāšana Nīcas vīru
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ka bērns dzimis pēc 1. jūlija un
vismaz viens no vecākiem ir
deklarēts jaunizveidotā novada teritorijā. Turklāt šo lēmumu
deputāti pieņēma vienbalsīgi.
A. Radzevičs piebilst, ka šis ir
viens no pirmajiem soļiem, kā
mazināt nevienlīdzību sociālajā
jomā, jo līdz šim astoņos novados atbalsta veidi iedzīvotājiem,
tostarp jaunajām ģimenēm, bija
atšķirīgi.
A. Radzevičs, būdams pēc izglītības pedagogs, izprot skolotāju
darba sūrumu, tāpēc sarunas noslēgumā sveic visus strādājošos
un pensionētos pedagogus Skolotāju dienā. Viņš uzskata, ka tieši
no skolotājiem ir atkarīga mūsu
nākotne.

vizītkarte
DZINTARS KUDUMS

n Dzimis 1952. gada 16. septembrī.
n Dienvidkurzemes novada pašvaldības Vides jautājumu komitejas
priekšsēdētājs.
n Izglītība: Kandavas Lauksaimniecības mehanizācijas sovhoztehnikumā
apguvis mehāniķa specialitāti, Liepājas Pedagoģiskajā institūtā –
sākumskolas pedagoģijas un metodikas specialitāti.
n Darbavieta: Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs.
n Ģimene: sieva Inese, bērni Rolands, Jānis, Maija un Mārtiņš.
n Vaļasprieki: laivošana, makšķerēšana.

deputāts
dzintars
kudums
ir gatavs
iepazīt lielo
dienvidkurzemes novadu,
lai tajā
risināju
ar vidi
saistītus
jautājumus.
korī, gan pirmās ar vidi un politiku saistītās aktivitātes. Ar gandarījumu viņš atceras arī 1988. gadu,
kad Bernātos notika pirmais
mītiņš par tīru Baltijas jūru. Kad
1990. gadā atgūta vectēva zeme,
Kudumu ģimene atgriezusies Kalētos. Radoši un dinamiski aizvadīti gadi direktora amatā Kalētu pamatskolā, vēlāk arī Bārtas
pamatskolā, strādājis gan par
Priekules novada Kalētu pagasta
pārvaldes, gan Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāju, kur iegūta
liela pieredze dažādu komunālo
projektu īstenošanā.
“Bija laiks, kad es nopietni
ierāvos politikā,” viņš nosmej.
Pēc 7. Saeimas vēlēšanām, kurās
Dz. Kudums startēja no politiskās

“Latvijas Pašvaldību savienības kongresā premjerministrs
Krišjānis Kariņš savā uzstāšanās
runā uzdeva Latvijas pašvaldībām turpināt viņa valdības iecerēto izglītības iestāžu sakārtošanu,” stāsta A. Radzevičs.
Viņaprāt, valdība izdara lielu
spiedienu, lai veiktu izglītības
iestāžu pārveidi, taču valdības
centieni nereti nav vērsti uz vietējās situācijas izpratni.
Tomēr viņš ir priecīgs, ka
paveikts jau pirmais darbs, kas
tika solīts vēlētājiem, proti, jūlijā
Dienvidkurzemes novada domes
sēdē viens no pirmajiem lēmumiem bija par 500 eiro vienreizēja pabalsta piešķiršanu jaundzimušā aprūpei ar nosacījumu,

partijas “Tēvzemei un Brīvībai”/
LNNK saraksta, viņš kļuva par Saeimas Aizsardzības un iekšlietu
komisijas priekšsēdētāju. Tolaik
aktualitāte bija konkrētu likumprojektu izstrāde virzībai uz NATO
un iestāšanos Eiropas Savienībā.
Savulaik bijis eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas padomnieks
nacionālās drošības jautājumos.
Darbojies arī 11. Saeimā, vadījis
Tautsaimniecības, agrārās, vides
un reģionālās politikas komisijas
Vides apakškomisiju.
Iedvesmu jauniem darbiem
Dz. Kudums rod brīžos, kad izdodas veiksmīgi kaut ko atrisināt, kad dzīves ceļā sastop radošus un izpalīdzīgus cilvēkus.
Par gandrīz neticamu dzīves si-

tuāciju deputāts uzskata Kalētu
Mūzikas skolas dibināšanu. No
iedzīvotājiem bijis pieprasījums,
ka bērniem nepieciešams pilnveidot prasmes mūzikā. “Paši
par savu naudu noalgojām mūzikas skolotājus, bet vecāki prasa,
kad tad būs diploms? Brīnumainā kārtā liktenis bija labvēlīgs
un izdevās juridiski izcīnīt, ka
1995. gadā sāk darboties Kalētu
Mūzikas skola,” pastāsta Dz. Kudums, paužot prieku par savas
komandas entuziasmu, kam pateicoties šo ideju toreiz izdevies
īstenot.
Tāpat viņam ir gandarījums
par labiekārtoto Kalētu Priedienu, vides objektu, kas ir pievilcīgs
gan vietējiem iedzīvotājiem, gan
tūristiem. Agrāk tur bijis muižas
medību dārzs, kurā pirms gandrīz
divsimt gadiem turēti no Vācijas
atvestie staltbrieži. Arī Gramzdā
iedzīvotājus priecē izkoptais
mežaparks – iekārtotās atpūtas
vietas, pastaigu takas, celiņi, dabas kinozāle. Pēc tēlnieka Ģirta
Burvja ierosmes, šīs vasaras bei-

gās parkā tika izvietotas lielformāta gleznas, veltītas rakstnieka
Sudrabu Edžus daiļradei, kurš
savulaik Gramzdas skolā strādājis
par skolotāju.
Pašreiz Dienvidkurzemes novada pašvaldībā Dz. Kudums
vada Vides jautājumu komiteju.
“Lai nākamajām paaudzēm mēs
saglabātu pēc iespējas ekoloģiskāku vidi, mums būs jāsasparojas, risinot problēmas, ar kurām
pašlaik saskaramies,” viņš saka,
labi apzinādamies, ka šajā ziņā
esam ceļa sākumā.
Pēc astoņu novadu apvienošanās vides problēmu loks kļuvis
vēl plašāks. Deputāts teic: “Es no
viena līdz otram galam zinu Priekules novadu, bet nu būs jāiepazīst un jāsaprot visa Dienvidkurzemes novada stāvoklis. Nāksies
izstrādāt plānu, tā realizācijai piesaistot finanses no dažādiem fondiem. Bet jau tagad paši varam
daudz ko izdarīt, neieguldot lielus
līdzekļus, – kaut vai sākt pareizi
šķirot atkritumus. Tīrības saglabāšanai varam rīkot talkas.”

pašvaldība
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APSTIPRINĀTI
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
26.08.2021. sēdē
(protokols Nr.8., 11.§).
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4

“Par Dienvidkurzemes novada
pašvaldības budžetu 2021. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu,
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu.
1. Saistošie noteikumi nosaka Dienvidkurzemes
novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta
ieņēmumu, izdevumu un saistību apmēru saimnieciskajā
gadā, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības
pamatbudžetu 2021. gadam šādā apmērā (1. pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 47 492 934 EUR,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 58 296 039 EUR,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu –
8 440 124 EUR.
3. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības
aizņēmumu sadaļu 2021. gadam šādā apmērā –
4 551 838 EUR.
4. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības
galvojumus 2021. gadam šādā apmērā – 1 345 734 EUR.
5. Pilnvarot Dienvidkurzemes novada pašvaldības
Finanšu pastāvīgo komiteju lemt par grozījumiem
Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2021. gada budžeta
plānā ieņēmumu un izdevumu tāmēs apstiprinātajiem
institūciju budžetiem.
6. Pilnvarot Dienvidkurzemes novada pašvaldības
izpilddirektoru Uldi Vārnu ar rīkojumu mainīt pašvaldības
administrācijas un iestāžu amatpersonām un darbiniekiem
piešķirtos degvielas un mobilo telefonu limitus apstiprinātā
2021. gada budžeta ietvaros.
7. Uzdot Dienvidkurzemes novada pašvaldības
Finanšu nodaļai piestādīt iestāžu amatpersonām un
darbiniekiem rēķinus 2021. gada beigās par pārtērētajiem
telefona izmantošanas limitiem, veicot izlīdzinājumu gada
griezumā.
8. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta
apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts
cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem
pašvaldības domes ēkā un pārvaldēs, un tie publicējami
pašvaldības mājaslapā internetā.
Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs
A. Priedols
Ar pilnu tekstu var iepazīties mājaslapā
www.grobinasnovads.lv, sadaļā “Saistošie noteikumi”.

APSTIPRINĀTI
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
26.08.2021. sēdē
(prot. Nr.8, 106.§).
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.5

“Par pašvaldības līdzfinansējumu
privātajam bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības
līdzfinansējumu un tā piešķiršanas kārtību privātajam
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kurš
reģistrēts Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija
noteikumos Nr.404 “Prasības bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” noteiktajā
kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības
programmas apgūšanai bērna ģimenē (turpmāk – aukle),
un atbilst Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra
noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas
īsteno pirmsskolas izglītības programmas” prasībām, par
vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna
sagatavošanas pamatizglītības apguvei uzsākšanai, ja
bērns reģistrēts uzņemšanai Grobiņas, Nīcas, Rucavas,
Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas, Aizputes vai Priekules
pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra rindā (turpmāk –
pašvaldības līdzfinansējums).
2. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja bērna
un vismaz viena viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta
deklarēta Dienvidkurzemes novada administratīvajā
teritorijā un pašvaldība izglītojamajam nevar piedāvāt vietu
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē pašvaldības
administratīvajā teritorijā ne vairāk kā 20 km robežās (pa
tuvāko autoceļu infrastruktūru, kas piemērota nokļūšanai
no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas līdz izglītības
iestādei).
3. Pašvaldības līdzfinansējums nav paredzēts bērna
ēdināšanas izdevumu segšanai.
4. Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt arī
bērns, kam ir piešķirta vieta pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē, bet kurš, pamatojoties uz ārsta
atzinumu (psihologs, ģimenes ārsts, pediatrs), nevar
apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi psiholoģiskās
sagatavotības vai veselības stāvokļa dēļ. Šajā gadījumā
pašvaldība nodrošina pašvaldības līdzfinansējumu aukles
pakalpojumiem līdz obligātās izglītības uzsākšanai.
II. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs
5. Pašvaldības līdzfinansējums 170 EUR (viens simts
septiņdesmit euro) mēnesī ir paredzēts par pilna laika (ne

Piedāvā attālinātas
juridiskās konsultācijas
No 15. septembra līdz
12. novembrim Juridiskās palīdzības
administrācija ikvienam interesentam
visā Latvijā piedāvā juridiskās
konsultācijas.
Konsultācijas pieejamas, zvanot darba
dienās no plkst. 12.00 līdz 16.00
pa tālruni 67514224 vai 67514237,
un klients tiks savienots ar juridiskās
palīdzības sniedzēju konsultācijas
saņemšanai.
Konsultāciju tēmas: ģimenes
tiesības, aizsardzība no vardarbības,
saistību izpilde, zaudējumu piedziņa,

maksātnespējas process u.tml.
Lai konsultācijas būtu produktīvas,
klienti aicināti iepriekš sagatavoties
sarunai, aprakstot situāciju un
noformulējot jautājumus.
Juridiskās palīdzības administrācija,
ievērojot joprojām pastāvošos
epidemioloģiskos ierobežojumus,
organizē attālinātās konsultācijas,
piesaistot juridiskās palīdzības
sniedzējus, līdz ar to ikvienam cilvēkam,
neatkarīgi no viņa ienākumu līmeņa,
tiek nodrošināts juridisks atbalsts strīdu
risināšanā un to seku mazināšanā.

Dienvidkurzeme
mazāk kā 40 stundas nedēļā – darba dienās laikā no
pulksten 7 līdz 19) aukles pakalpojuma sniegšanu.
6. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts par
dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem
aukles pakalpojumu. Šādā gadījumā pašvaldības
līdzfinansējums tiek aprēķināts proporcionāli dienu
skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumu. Par
attaisnojošu iemeslu šo saistošo noteikumu izpratnē
uzskatāms neapmierinošs bērna veselības stāvoklis, ko
apliecina ārsta izziņa.
7. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiek
pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērna
likumiskajam pārstāvim rakstiski tiek piedāvāta vieta
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kuras
rindā bērns ir reģistrēts (neatkarīgi no tā, vai bērns ir
reģistrēts uzņemšanai vienā vai vairākās pirmsskolas
izglītības iestādēs), vai citā pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē pašvaldības administratīvajā teritorijā
ne vairāk kā 20 km robežās saskaņā ar saistošo
noteikumu 2. punktā noteikto. Ja bērns tiek uzņemts
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības
līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam,
kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumus vai nav tos
saņēmis attaisnojoša iemesla dēļ.
8. Līdzfinansējumu nepārtrauc, ja bērnam piedāvāta
vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet,
pamatojoties uz ārsta atzinumu, bērns nevar apmeklēt
pirmsskolas izglītības iestādi psiholoģiskās sagatavotības
vai veselības stāvokļa dēļ.
9. Aukles pienākums ir atmaksāt pašvaldības
līdzfinansējuma pārmaksu, ja tā izveidojusies aukles
vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju
vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz
pašvaldības līdzfinansējumu.
III. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība
10. Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu,
aukle ar iesniegumu vēršas Dienvidkurzemes novada
pašvaldības iestādē “Dienvidkurzemes novada
pašvaldības administrācija” (turpmāk – Centrālā
administrācija). Iesniegumam jāpievieno līguma, kas
noslēgts starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par
aukles pakalpojumiem, kopija.
11. Centrālā administrācija pārbauda Valsts izglītības
informācijas sistēmā un Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā datus par bērnu katru
mēnesi, un pašvaldības līdzfinansējums tiek ieskaitīts
aukles kontā līdz kārtējā mēneša 15. datumam par
iepriekšējo mēnesi.
12. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Centrālā
administrācija.
13. Par pieņemto lēmumu Centrālā administrācija
informē aukli un bērna likumisko pārstāvi.
14. Pašvaldības līdzfinansējums tiek nodrošināts,
noslēdzot līgumu starp pašvaldību, aukli un bērna
likumisko pārstāvi. Pašvaldības vārdā līgumu slēdz
Centrālā administrācija.
15. Pašvaldības līdzfinansējums tiek pārtraukts, ja:
15.1. bērna un vismaz viena no bērna likumiskajiem
pārstāvjiem dzīvesvieta nav deklarēta Dienvidkurzemes
novada administratīvajā teritorijā;
15.2. tiek pārtraukts līgums starp aukli un bērna
likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumu sniegšanu;
15.3. Centrālā administrācija ir konstatējusi, ka
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā
ir informācija, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēja darbība ir apturēta vai pārtraukta;
15.4. saistošo noteikumu 7. punktā noteiktajā
gadījumā.
16. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma
pārtraukšanu pieņem Centrālā administrācija.
17. Centrālās administrācijas pieņemto lēmumu var
apstrīdēt Dienvidkurzemes novada pašvaldības domē.
IV. Noslēguma jautājums
18. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā
likuma “Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā,
piemērojami no 2021. gada 1. septembra un ir spēkā
līdz 2022. gada 31. augustam.
Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs
A. Priedols
Ar pilnu tekstu var iepazīties mājaslapā
www.grobinasnovads.lv, sadaļā “Saistošie noteikumi”.
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AIZPUTE

1. oktobrī plkst. 19.00 Aizputes
kultūras namā Starptautiskajai
senioru dienai veltīts Jāņa Moiseja
koncerts “Uzbur laimi”. Ieeja bez
maksas.
3. oktobrī plkst. 10.00
velobrauciens “Apkārt Aizputei”.
Starts pie Aizputes novada sporta
centra “Lejaskurzeme” (Ziedu ielā
7, reģistrēšanās pirms brauciena
no plkst. 9.45). Pieteikšanās
velobraucienam līdz 1. oktobrim,
zvanot pa tālr. 28617307 vai rakstot
e-pastā turisms@aizpute.lv.
Dalība bez maksas. Vairāk
informācijas www.visitaizpute.lv.
8. oktobrī plkst. 18.00 Aizputes
kultūras namā animācijas filma
bērniem “Kapteinis Zobenzobs un
burvja briljants”. Ieeja 1 eiro.
Plkst. 20.00 – romantiska komēdija
“Saki, jā!”. Ieeja 3 eiro.
9. oktobrī no plkst. 8.00 Aizputes
tirgus laukumā “Rudens andele”.
22. oktobrī plkst. 19.00 Aizputes
kultūras namā amerikāņu dramaturga
Alberta Ramsdela Henrija komēdija
2 daļās “Silvija” (režisors Voldemārs
Šoriņš). Biļešu cena 10 eiro (sīkāka
informācija pa tālr. 29373185).
Līdz 20. novembrim Aizputes
novadpētniecības muzeja izstāžu zālē
Kristīnes Grīnbergas, Ingas Eidiņas
un Ances Ausmanes gleznu izstāde
“Krāsu eksplozija”.
Līdz 31. oktobrim Aizputes
pilsētas bibliotēkā apskatāma
kuldīdznieka Oļģerta Visvalža Grūbes
fotogrāfiju izstāde.
Apmeklējot pasākumus Aizputes
KN, jāuzrāda derīgs Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts (sēdvietas zālē). Pasākumus
iespējams apmeklēt arī ar negatīvu
Covid-19 testu (sēdvietas balkonā).
Līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments.

CĪRAVA

Līdz 28. oktobrim Cīravas
pagasta pārvaldes zālē Ingas Ozolas
fotogrāfiju izstāde “Rītausmā”.
No 20. līdz 22. oktobrim Cīravas
kultūras namā izstāde “Ķirbji un citas
lielas ogas”.

DZĒRVE

15. oktobrī no plkst. 12.00 līdz
16.00 Dzērves saieta namā pasākums
“Satiec savu meistaru”. Iepazīšanās
ar stellēm un aušanas prasmēm.
Obligāta pieteikšanās, zvanot pa tālr.
25412434.

KAZDANGA

1. oktobrī plkst. 12.00 Kazdangas
muižas zālē LMSP Meža programmas
seminārs. Pieteikšanās, zvanot
pa tālr. 29103813 un 294 35588 vai
rakstot uz e-pastu birojs@lmsp.lv.
Semināru var apmeklēt personas ar
Covid-19 vakcinēšanas, pārslimošanas
sertifikātu vai negatīvu testa rezultātu.
Līdzi ņemt personu paliecinošu
dokumentu.
15. oktobrī plkst. 18.00
Kazdangas kultūras un izglītības
centrā senioru atpūtas vakars
“Kļavlapu putenī…”. Pieteikties līdz
11. oktobrim. Tālrunis informācijai
26681805. Atpūtas vakars apmeklējams

kultūra
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Pasākumu plāns oktobrī
ar derīgu Covid-19 sertifikātu. Līdzi
ņemt personu apliecinošu dokumentu.
Oktobrī Atvērto durvju dienas
Kazdangas muzejā. Atzīmējot
Skolotāju dienu, Dienvidkurzemes
novada skolu audzēkņi aicināti
iepazīties ar muzeja darbību un
apskatīt telpas, kuras ikdienā
apmeklētājiem nav pieejamas.
Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa
tālr. 28616717.

KALVENE

Līdz 31. oktobrim Kalvenes
pagasta pārvaldes zālē skatāma
zviedru mākslinieces Hannas
Sjobergas fotoizstāde “Ūdens malā”.
Izstādē atspoguļots Baltijas jūras
reģions pēc Otrā pasaules kara,
kad tā seku dēļ visi izjuta “dzelzs
priekškara” klātbūtni.
No 1. oktobra Kalvenes
pagasta bibliotēkā lieģenieces,
multimākslinieces, rokdarbnieces
Līgas Rozentāles darbu izstāde.

MEDZE

No 1. līdz 17. oktobrim bibliotēkā
izstāde “Anneles stāsti” – rakstniecei
Annai Brigaderei 160.
No 1. līdz 17. oktobrim bibliotēkā
literārā izstāde, veltīta rakstnieka
Valda Rūmnieka 70 gadu jubilejai.
7. oktobrī “Saulītes” grupas
bērnu radošā pastaiga bibliotēkas
apkārtnē.
9. oktobrī plkst. 19 kultūras
namā stand-up komiķa Maksima
Trivaškeviča soloprogramma
“Latviešu komiķis”. Ieejas maksa
3 eiro. Pasākumā ierasties ar derīgu
Covid-19 sertifikātu un personu
apliecinošu dokumentu.
No 18. līdz 31. oktobrim literārā
izstāde, veltīta rakstnieces Māras
Svīres 85 gadu jubilejai.

GAVIEZE

1. oktobrī plkst. 19 kultūras
namā pilnmetrāžas filma “Tizlenes”.
Ir 1999. gads, tuvojas milleniuma
svinības. Trīs devītklasnieces Sarmīte,
Sveta un Katrīna ir nolēmušas
mainīt savu dzīvi un no klases
apsmietākajām tizlenēm pārvērsties
par skolas populārākajām
meitenēm. Ieejas maksa 2 eiro. Ieeja
ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikātu vai
negatīvu testu, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu.
No 25. oktobra līdz 1. decembrim
senlietu krātuvē “Atmiņu pūrs” būs
skatāma sērkociņu etiķešu izstāde
no vairākām valstīm – vairāk nekā
1000 etiķešu. Lai pieteiktu grupas,
zvanīt pa tālr. 26818773.

GROBIŅA

No 1. līdz 16. oktobrim
bibliotēkā literārā izstāde “Cilvēku
likteņu stāstītāja”, rakstniecei Mārai
Svīrei – 85.
No 1. līdz 16. oktobrim bibliotēkā
literārā izstāde “Anšlavs Eglītis
un viņa laikmets…”, rakstniekam
Anšlavam Eglītim – 115.
No 18. līdz 31. oktobrim

bibliotēkā literārā izstāde “Rīgas
dziesminieks…”, rakstniekam
Aleksandram Čakam – 120.

GROBIŅAS PAGASTS

1. oktobrī plkst. 12 kultūras
namā “Robežnieki” Starptautiskajai
senioru dienai veltīts koncerts. Ar
skaistām dziesmām priecēs Jānis
Moisejs. Pieteikšanās: Gaviezē pa tālr.
29188714, Grobiņā pa tālr. 22007079,
Bārtā pa tālr. 26438551, Grobiņas
pag. pa tālr. 28386235, Medzē pa
tālr. 28856537. Ieeja ar sadarbspējīgu
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu vai negatīvu testu, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu.
11. oktobrī plkst. 18.30 kultūras
namā “Robežnieki” meistarklase
batikas tehnikā “Shbori knifiņi”
(vadīs tekstilmāksliniece Lilita Bauģe).
Ikvienam dalībniekam būs iespēja
nobatikot T kreklu, izmantojot
auduma krāsas, kas paredzētas
kokvilnas krāsošanai. Var piedalīties
no 12 gadu vecuma. Dalības maksa
12 eiro. Pieteikties pa tālr. 26485341.
Ieeja ar sadarbspējīgu Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu vai negatīvu testu, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu.

RUCAVA

2. oktobrī plkst. 11.00
skrējiens “Sikšņi–Rucava”.
Starts pie Sikšņu sporta halles.
Pieteikšanās un papildu
informācija pie sporta metodiķes
D. Gabrūnas, zvanot pa tālr. 26830634.
3. oktobrī Starptautiskai
senioru dienai veltīts pasākums
“Tā gribas dzīvi apgaismotu”:
plkst. 11.00 Pļaujas svētku
dievkalpojums Rucavas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā, plkst. 13.00
Rucavas kultūras namā Liepājas
simfoniskā orķestra kvinteta
koncerts.
16. oktobrī plkst. 13.00 Rucavas
saieta namā Dzejas dienu noslēgums
“Kā tauriņa lidojums ir mūsu sapņi…”.
Uzstāsies dzejniece Sandra Vensko
un mūziķis Renārs Juzups.
Oktobrī Rucavas kultūras namā
apskatāma mākslinieces Guntas
Krastiņas personālizstāde “Kad paiet
nakts...”.
Gunta Krastiņa ir mākslas maģistre,
dzīvo un strādā Liepājā. Liepājas
Universitātē pasniedz gleznošanu,
Rucavā jau desmito gadu vada bērnu
un skolēnu mākslas studiju.
Oktobrī Rucavas Tūrisma
informācijas centrā apskatāmi
Rucavas bērnudārza audzēkņu
darbi, kas tapuši keramiķes Vinetas
Trumpenieces vadībā.

NĪCA

9. oktobrī plkst. 17.00 Nīcas
kultūras centrā stand-up komēdija
“Latviešu komiķis”. Autors un
izpildītājs – Maksims Trivaškevičs,
komiķis ar īpatnēju un oriģinālu
humora pasniegšanas veidu, kura dēļ
skatītāji nereti smejas līdz asarām.
Biļetes cena 3 eiro. Ieeja pasākumā ar
derīgiem Covid-19 sertifikātiem, uzrādot

personu apliecinošu dokumentu.
16. oktobrī plkst. 13.00 Otaņķu
tautas namā “Senioru satikšanās
rudenī”. Programmā: Liepājas
Neatkarīgā teātra draisks uzvedums
“Soliņš” pēc H. Bidstrupa zīmējumiem
un vijolnieka Edgara Ziņģes
uzstāšanās ar tautā iemīļotām ziņģēm
un melodijām. Ieeja bez maksas.
Lūgums pieteikt dalību pasākumā un
transportu līdz 12. oktobrim, zvanot
pa tālr. 26434429.

DUNALKA

1. oktobrī plkst. 18.00 Dunalkas
parkā brīvdabas animācijas filma
visai ģimenei “Sapņu meistari” uz
lielā LED ekrāna. Būs karsta tēja, bet
popkorns jāņem pašiem.

VECPILS

9. oktobrī plkst. 12.00
Vecpils novadpētniecības centra
desmitgades pasākums ar dažādām
aktivitātēm brīvdabā. Vairāk info
afišās un sociālajos medijos.
30. oktobrī plkst. 12.00 Vecpils
Dižlāņu muižā barona tējas istabas
atklāšana.

DURBE

10. oktobrī plkst. 10.00
Durbes baznīcas laukumā
sadraudzības pasākums “Iepazīsti
Dienvidkurzemes novadu Durbē”.
Astoņi bijušie novadi iepazīstinās
apmeklētājus ar tiem raksturīgām
amatniecības, kulinārijas, mūzikas
un citām savdabībām. Būs arī
tirdziņš. Tirgotājiem jāpiesakās līdz 6.
oktobrim pie A. Kasparovičas, zvanot
pa tālruni 26871986.
22. un 23. oktobrī plkst. 18 Durbē
Mūzikas, mākslas un vietējās ražas
festivāls “Zemlika”.

PĀVILOSTA

1. oktobrī plkst. 15.00 Pāvilostas
pilsētas kultūras namā (Dzintaru ielā
47) senioriem veltīta pēcpusdiena.
Visi seniori mīļi aicināti uz jauku
tikšanos un sirsnīgām sarunām pie
tējas tases.
Pasākumu var apmeklēt
ar Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu.
23. oktobrī Nēģu diena Pāvilostā:
no plkst. 11.00 rudens tirgus (Dzintaru
ielas posmā no Vītolu ielas līdz
promenādei). Pieteikties tirdzniecībai
līdz 20. oktobrim pie Silvas Vārsbergas
pa tālr. 29366112. Dienvidkurzemes
novada tirgotājiem tirdzniecība bez
maksas. Aicinājums tirgoties ar pašu
ražotu vai Latvijā audzētu produkciju.
Plkst. 12.00 pasākuma atklāšana ostā
(Dzintaru ielā 2A): nēģu gatavošanas
meistarklases, gatavās produkcijas
iegāde, nēģu zupa pāvilostnieku
gaumē. Par muzikālo atmosfēru
rūpēsies Māris Blāze un Artis
Šimpermanis. Plkst. 12.30 Pāvilostas
novadpētniecības muzejā (Dzintaru
ielā 1) Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskais
institūts “BIOR” iepazīstinās ar nēģi
caur zinātnes prizmu: nēģu mazuļi

nurņiki un “nēģu kaimiņi”; “BIOR”
lekciju cikls: “Iepazīsties – upes
nēģis”, “Nēģu resursu izmantošana”,
“Kā mēs varam palīdzēt nēģim”, “Iz
nēģa pētnieka dzīves”. Ekspozīcijas
“Jūriņ prasa smalku tīklu” apskate
un iespēja virtuāli iejusties zvejnieka
lomā, ar murdiem zvejojot nēģus
Sakas upē.
24. oktobrī plkst. 15.00 Pāvilostas
pilsētas kultūras namā (Dzintaru
ielā 47) Vaiņodes amatierteātra
“Kuratieši” izrāde “Sievasmātes
bizness”. Ieeja bez maksas. Pasākumu
var apmeklēt pieaugušie ar Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, kā arī var ņemt līdzi savus
nepilngadīgos bērnus līdz 12 gadu
vecumam. Bērniem, kuri sasnieguši
12 gadu vecumu, jāuzrāda Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts, negatīvs testa rezultāts.
Līdz 30. septembrim Pāvilostas
bibliotēkā skatāma Ivara Freimaņa
fotogrāfiju personālizstāde “Ceļojums
putnu un zvēru pasaulē”.
Līdz septembra beigām Ziemupes
tautas namā skatāma Jāņa Kalniņa
gleznu izstāde “Dvēseles slāpes”.

PRIEKULE

10. oktobrī plkst. 16.00 Priekules
kultūras namā viesosies Vaiņodes
kultūras nama amatierteātris
“Kuratieši” ar Danskovītes komēdiju
“Sievasmātes bizness” (režisore Inga
Ezeriete). Ieeja 1 eiro.

BUNKAS PAGASTS

24. oktobrī no plkst. 11.00 līdz
15.00 orientēšanās ar auto pa Bunkas
pagastu. Plkst. 16 saulrieta koncerts
kopā ar dziedātāju Jāni Moiseju.

KALĒTU PAGASTS

No 4. līdz 10. oktobrim
bibliotēkas telpā apskatāma
aksesuāru izstāde “Lakati, šalles un
šallītes”.
15. oktobrī plkst. 15.00
nūjošanas pārgājiens “Zelta rudens
– 2021”. Maršruts “Laukmalas iela –
Karuļi – Priediens”.
29. oktobrī plkst. 18.00 Kalētu
Priedienā pastaiga “Rudens gaismas
mirdzumā”.

VIRGAS PAGASTS

9. oktobrī plkst. 20.00 Virgas
tautas namā rudens balle kopā ar
duetu “Tomēr jāpadomā”.
29. oktobrī Purmsātu BLC
fotoizstādes “Māju nosaukumi Virgas
pagastā” atvēršana.

GRAMZDAS PAGASTS

9. oktobrī no plkst. 19.00 pie
Gramzdas tautas nama “Vakara
pastaiga gaismā” – rudens tumsu
kliedēs gaismas objekti un svētku
sajūtu uzburs Kaspars Markševics
(balss) un Raivo Stašans (saksafons).
Varēs nobaudīt “Jāņa burgerus” un
siltus dzērienus.

VAIŅODE

16. oktobrī no plkst. 8.00
Vaiņodes centrā Rudens gadatirgus.
Par muzikālo noformējumu gādās
poproka grupa “Nova”, bērnus
izklaidēs cirka mākslinieki (vairāk
informācijas, tuvojoties pasākumam).
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aktuāLi

jaunumi sabiedriskā
transporta izmantošanā

No 1. oktobra pasažieru
ērtībai atjaunota autobusu
abonementa biļete reisos
no Liepājas virzienā uz
Grobiņu, Iļģiem, Cimdeniekiem
un Dubeņiem, kā arī tiks
ieviesta vienotā mēnešbiļete
Liepājas pilsētas sabiedriskā
transporta maršrutos un
reģionālajos maršrutos, kas
savieno Liepāju ar Grobiņu,
Iļģiem un Dubeņiem.
atjaunota abonementa biĻete
“Liepājas autobusu parks”
ar 20. septembri atjaunojis abonementa
biļešu
tirdzniecību
braukšanai maršrutos 5301 “Liepāja–Cimdenieki–Grobiņa”, 6912
“Liepāja–Grobiņa” un 6904 “Liepāja–Dubeņi”.
Iespējams iegādāties piecu
veidu abonementa biļetes:
l 10–19 braucieniem (izmantojama 60 dienas) – atlaide 10%,
l 20–34 braucieniem (izmantojama 60 dienas) – atlaide 15% ,
l 35 un vairāk braucieniem (izmantojama 60 dienas) – atlaide
20%,
l mēneša abonementa biļete
darba dienām (izmantojama tikai
pilnam kalendārajam mēnesim no
mēneša pirmā datuma līdz pēdējam),
l mēneša abonementa biļete visām dienām (izmantojama tikai
pilnam kalendārajam mēnesim no
mēneša pirmā datuma līdz pēdējam).
Atgādinām, ka pēc tam, kad
“Liepājas autobusu parks” pārtrauca abonementa biļešu izmantošanu, daļai iedzīvotāju palika

neizmantoti braucieni. Uzņēmuma
vadība informē, ka pildīs iepriekš
doto solījumu un atmaksās naudu
par neizmantotajiem braucieniem.
Lai saņemtu šo naudas atmaksu,
darba dienās no plkst. 13.00 līdz
16.00 jāierodas personiski “Liepājas autobusu parka” birojā Liepājā,
Cukura iela 8/16 (2. stāvā, jautāt
Viesturu), līdzi ņemot abonementa
kartīti, personu apliecinošu dokumentu un bankas kontu.
ieviesta vienotā
sabiedriskā
transporta mēnešbiĻete
Ilgi gaidīts jaunums no 1. oktobra būs pasažieriem, kuri ikdienā pārvietojas maršrutos 6904
“Liepāja–Dubeņi” un 6912 “Liepāja–Grobiņa” (arī līdz Iļģiem), kā
arī visos Liepājas pilsētas maršrutos (autobusos, mikroautobusos un tramvajā). Tiek ieviesta
vienotā mēnešbiļete, kuru varēs
izmantot minētajos maršrutos,
braucot uz Liepāju un tur pārsēžoties Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā, kā arī otrādi.
Iegādājoties vienoto mēnešbiļeti,
pasažieri salīdzinājumā ar līdzšinējiem izdevumiem varēs ietaupīt līdz pat 30 eiro mēnesī.
Vienoto mēnešbiļeti var iegādāties braucieniem katru dienu visa mēneša garumā vai tikai
braucieniem darbadienās. Piemēram, vienotā mēnešbiļete maršrutā “Liepāja–Grobiņa” un braucieniem Liepājas pilsētas sabiedriskā
transporta maršrutos katrai dienai maksās 40,80 eiro. Iegādājoties šo biļeti, pasažieris ietaupīs
25,20 eiro. Turklāt papildu atlaidi
saņems “3+ Ģimenes kartes” vai
Goda ģimenes apliecības īpašnieki un personas, kurām pienākas
atsevišķi pašvaldību noteiktie
braukšanas maksas atvieglojumi.
Vienotā abonementa biļete
tiek izdota tikai pilnam kalendārajam mēnesim (no mēneša pirmā
datuma līdz pēdējam). Vienoto
mēnešbiļeti no 20. septembra var
iegādāties Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” kasē Peldu
ielā 5. Tā sāks darboties 1. oktobrī.

zināšanai
l Abonementa biļetes iespējams iegādāties
no 20. septembra Liepājas autoostas kasē.
Tās sāks darboties 1. oktobrī. Tālrunis uzziņām 63422754.
l Vienotās mēnešbiļetes no 20. septembra
var iegādāties Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras
“Liepājas sabiedriskais transports” kasē Peldu ielā 5.
Tās sāks darboties 1. oktobrī. Tālrunis uzziņām 63428744.
CMYK

DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS.

Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 16 700 eksemplāru.
Izdots un izplatīts līdzšinējo Grobiņas, Aizputes, Pāvilostas,
Priekules, Durbes, Nīcas, Vaiņodes un Rucavas novadu pašvaldību
informatīvo izdevumu vietā.

DienviDkurzeme

Aicinājums iesaistīties
Dienvidkurzemes novada
ģerboņa izveidē
Līdz ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, kuras rezultātā astoņi bijušie novadi
(Aizputes, Durbes, Priekules, Nīcas, Vaiņodes,
Pāvilostas, Grobiņas, Rucavas) veido jauno
Dienvidkurzemes novadu, notiek jaunas
mājaslapas, kā arī vizuālās identitātes un
ģerboņa izstrāde, kurā aicinām iesaistīties
ikvienu interesentu.

Pagaidām, kamēr Dienvidkurzemes novada
mājaslapa vēl nav gatava, informācija tiek ievietota
bijušo novadu mājaslapās. Visa novada iedzīvotājiem
aktuālā informācija papildus tiek publicēta arī bijušā
Grobiņas novada mājaslapā www.grobinasnovads.lv.
Lai būtu vieglāk atrast informāciju, vietnē
www.dkn.lv izvēlieties sev vajadzīgā bijušā novada ģerboni
– uzklikšķinot uz tā, nonāksiet attiecīgajā mājaslapā.
Ja vēlaties sekot līdzi novada aktualitātēm vietnē
Facebook, meklējiet bijušo novadu profilus, kā arī profilu
@Dienvidkurzeme, kur koncentrēta visa svarīgākā
informācija, tur ceturtdienās arī atradīsiet nedēļas
nogalēs plānoto kultūras pasākumu apkopojumu.
Līdztekus jaunās mājaslapas izveidei notiek arī

uz ceļiem, kas ieved dienvidkurzemes
novadā, lielākajā novadā valstī, jau
uzstādītas norādes zīmes. tajās atstāta
vieta ģerbonim, ko ievietos tad, kad tas
būs izveidots.
Dienvidkurzemes novada ģerboņa izstrāde. Novadā,
kurā apvienojušies astoņi spēcīgi novadi ar dziļām
vēstures saknēm, kultūras tradīcijām un citām
vērtībām, šis darbs ir nopietns un vienlaikus radošs,
tāpēc aicinām tajā iesaistīties ikvienu interesentu.
Lūgums izteikt ierosinājumus par simbolu, kas
vislabāk raksturotu mūsu novadu, tā vēsturi, tradīcijas,
spēku un vērtības un būtu visas vietas un cilvēkus
vienojošs. Tāpat aicinām dalīties radošās idejās par
Dienvidkurzemes novada saukli, kas visprecīzāk
raksturotu mūsu novadu.
Savus ierosinājumus līdz 25. oktobrim
nododiet personiski pašvaldībā, sūtiet uz e-pastu
kultura@grobinasnovads.lv vai pa pastu uz adresi:
Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76,
Grobiņa, LV-3430.

pāvilostā notiks plenērs

speciālisti sadarbībā ar iedzīvotājiem meklēs vislabākos risinājumus, kā sakārtot un
labiekārtot sakas upes labo krastu.
Nedēļas nogalē (no 22. oktobra) Pāvilostā
norisināsies plenērs “Pāvilosta – atpūtas zonas
un infrastruktūras attīstība vēsturiskajā
centrā, Sakas upes labajā krastā”.
Plenērs tiek rīkots ar mērķi rast risinājumu iekļaujošas, atvērtas un uz sabiedrības vajadzībām
vērstas atpūtas zonas izveidei, kurā tiek līdzsvarotas dažādu grupu (bērnu, pieaugušo, senioru, sērfotāju, zvejnieku u.c.) intereses, saglabājot Pāvilostas
pamatvērtības un nostiprinot tās unikālo identitāti. Paredzēts uzklausīt infrastruktūras risinājumu
piemērus, kā Sakas upes labajam krastam piekļūt
dažādām sabiedrības grupām, tostarp dažādu vecumu iedzīvotājiem, zvejniekiem, atpūtniekiem uz
jahtām, makšķerniekiem, skatu baudītājiem, kultūras un atpūtas objektu apmeklētājiem, cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām. Plenērā paredzēts uzklausīt
gan vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli, gan
iepazīties ar ekspertu ieteikumiem.
Plenēra izpētes teritorija ietver Sakas upes
labo krastu, Dzintaru ielu posmā no Tūrisma informācijas centra (TIC) līdz Pāvilostas novadpētniecības muzejam Pāvilostas vēsturiskā centra un visas

pilsētas kontekstā. Plenērā jārod atbilde uz jautājumu, kā saglabāt un pilnveidot Pāvilostas unikālo
kultūrvēsturisko vidi un ainavu, nezaudējot vietai
raksturīgo sajūtu, jāizveido mūsdienīgs, ērts un
ilgtspējīgs risinājums, ietverot un regulējot vasaras
periodā pieaugošo tūristu plūsmu.
Sagaidāmais rezultāts – risinājumi, kurus būtu
iespējams izmantot projektēšanas uzdevumam
būvprojekta izstrādei teritorijā gar Sakas upes labo
krastu, ietverot krastmalu, piestātni un Dzintaru
ielu līdz ar esošo ielas frontes apbūvi Dzintaru ielas
posmā no TIC līdz muzejam. Risinājumu mērķis – izveidot kvalitatīvu publisko ārtelpu un dažādu lietotāju prasībām atbilstošus, vidē iederīgus transporta
infrastruktūras piedāvājumus, ko izmantot arī teritorijas attīstības turpmākai plānošanai. Plenēra
norise paredzēta Pāvilostā klātienē, ievērojot valstī
noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus.
No 11. oktobra Pāvilostas pilsētas pārvaldē un
Pāvilostas Tūrisma informācijas centrā būs pieejamas anketas, kurās ikviens varēs izteikt viedokli
par jautājumiem, ko plenērā plānots aplūkot.
Vairāk informācijas sekos, tuvojoties plenēram.

