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Apstiprinātas pašvaldības iestādes un to vadītāji

Vija Jablonska

Egita Mazure-Mago

Turpinoties administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanai, Dienvidkurzemes
novada deputāti nobalsojuši par vairāku pašvaldības iestāžu izveidošanu un to
vadītāju apstiprināšanu amatā.
Dienvidkurzemes novada domes sēde
notika 28. oktobrī. Par Dienvidkurzemes
novada Pašvaldības policijas priekšnieci deputāti apstiprināja Ievu Ilsteri, kas
iepriekš vadīja Grobiņas novada Pašvaldības policiju. Pašvaldības policijas
priekšniece izvēlēta konkursa kārtībā
no diviem pretendentiem. Jaunizveidotā iestāde darbu sāka 1. novembrī. Lai
nokomplektētu iestādes komandu, līdz
24. novembrim bija izsludināts atklāts
konkurss brīvajām vakancēm. Izvērtējot

Iveta Juškeviča

saņemtos pieteikumus, policijas vadība
sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri
atbilst noteiktajām prasībām, un viņi tiks
aicināti uz darba interviju un fizisko pārbaudījumu kārtošanu.
Ar 1. novembri izveidota arī Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde, par
kuras vadītāju iecelta bijušā Grobiņas
novada Kultūras nodaļas vadītāja un Gaviezes kultūras darba organizatore Linda Pričina. Turpinās iestādes komandas
veidošana, pirmām kārtām izvērtējot jau
esošos speciālistus.
Ar 1. novembri izveidota arī Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļa,
par tās vadītāju ieceļot bijušā Priekules
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju

Linda Pričina

Ivetu Juškeviču. Vadītājai ir trīs vietnieces: Kristīne Ungere, Vineta Eglīte un
Sandra Vītola. Vietnieces darba pienākumus veiks katra citā novada administratīvajā teritorijā.
Bāriņtiesu, kas sāks darbu 1. decembrī, vadīs līdzšinējā Grobiņas novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja Egita Mazure-Mago, kas konkursa kārtībā izvēlēta no diviem pretendentiem. Par viņas
vietnieci apstiprināta bijušā Aizputes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Dzintra
Kļaviņa. Konkursā uz bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces amatu bija pieteikušies trīs pretendenti.
Deputāti lēma arī par Dienvidkurzemes novada Komunālās pārvaldes un

Ieva Ilstere
Dienvidkurzemes novada Veselības aprūpes centra izveidošanu ar 1. decembri.
Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde izveidota, reorganizējot pašvaldības
iestādes “Komunālā daļa”, “Komunālās
nodaļas birojs” un pašvaldības pagastu pārvalžu struktūrvienības komunālās
saimniecības jomā. Par Komunālās pārvaldes vadītāju deputāti lems 25. novembra
domes sēdē.
Dienvidkurzemes novada Veselības
aprūpes centrs izveidots, reorganizējot
agrāko novadu pašvaldību veselības
aprūpes iestādes. Par tā vadītāju 10.
novembra ārkārtas sēdē iecelta bijusī
Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska.

IZAICINĀJUMI, LAI PALIKTU CILVĒCĪGI
AIVARS PRIEDOLS,
Dienvidkurzemes
novada domes
priekšsēdētājs

Novembris kopš
Latvijas valsts
dibināšanas mūsu
sirdīs ir patriotu
mēnesis. To
sagaidot, piedzīvojam skaistu ārējo vizuālo izpausmi,
pie apģērba piespraužot sarkanbalti sarkano lentīti.
Tas ir vienojošs ārējais motīvs, taču daudz būtiskāks
ir tas, kas sirdī. To veido izlasītie stāsti, filmas,
vecvecāku un vecāku atmiņas, skolā mācītais, arī
ģimenē piedzīvotais un vēl daudz kas cits, no kā rodas
mūsu zināšanu kopums par to, kā izcīnīta, saglabāta,
uz ilgu laiku zaudēta un atkal atgūta mūsu zeme,
mūsu valsts.
Šogad atzīmējām Latvijas 103. dzimšanas dienu,

bet vēsture, lai mums būtu sava valsts, ir krietni vien
senāka. Tāpēc man ļoti patīk, ka novembri saucam
par patriotu mēnesi. Tā varam atvēlēt laiku domām
par tik nozīmīgajiem notikumiem. Var jau teikt, ka
nav vajadzīgs kāds noteikts datums, lai domātu par
savu valsti, bet, manuprāt, ir gan būtiski, ja kaut kam
svarīgam atrodam tam piemērotāko laiku. Tāds manās
izjūtās ir novembris, ko diemžēl svešā vīrusa dēļ jau
otro gadu aizvadām krietni klusāk, nekā iepriekš bijām
pieraduši. Tāpat kā visus šos nu jau divus gadus. Bet
esam spējuši pielāgoties apstākļiem un iemācījušies
esošajā situācijā atrast iespējas piedzīvot šo laiku, to
nepazaudējot.
Nevarējām 11. novembrī doties kopīgā Lāčplēša
dienas lāpu gājienā, taču pa vienam devāmies mūsu
valsts brīvības cīnītāju piemiņas vietās nolikt ziedus
un svecītes. Un svecītes iededzām arī māju logos,
tā izgaismojot šo piemiņas laiku. Nevarējām 18.
novembrī tikties kuplos svētku sarīkojumos, taču
varējām izstaigāt mūsu novada pilsētas un pagastus,
apceļot mūsu novadu un arī tālāku apkārtni, lai

izpriecātos par radošiem patriotiskajiem rotājumiem.
Un varējām arī, kā katros svētkos, pabūt pie skaisti
uzklāta galda – vienalga, vienatnē, divatā, ģimenes
lokā, bet tā īpaši, kā jau svētkos.
Es saku vissirsnīgāko paldies visiem, kas
atbildīgi izturēja aizvadīto mājsēdes laiku, paldies
visiem, kas turpina ievērot visus epidemioloģiskās
drošības noteikumus, vislielākais paldies visiem,
kas ir vakcinējušies pret svešo vīrusu un tādā veidā
pasargā gan sevi, gan līdzcilvēkus. Kā jau teicu – šis
ir izaicinājumu laiks, tāpēc mums gan visiem kopā,
gan katram atsevišķi ir jāatrod sapratne, spēks un
sirdsgudrība, lai pieņemtu vispareizākos lēmumus,
bet galvenais – lai tad, kad šis laiks beigsies, mēs
cits citam varētu raudzīties acīs atklātu skatienu un
pie sevis pateikt, ka esam darījuši visu to labāko,
ko varējām, pieņēmuši pareizos lēmumus, bijuši
saprātīgi savās rīcībās, vārdos un darbos, lai no
šī pārbaudījumu laika izietu ar vēl lielāku cieņu,
empātiju un iecietību pret sevi, apkārtējiem, pret visu
sabiedrību. Lai mēs paliktu cilvēcīgi!
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Sākusies attīstības dokumentu publiskā apspriešana

Publiskajai apspriešanai nodota Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības dokumentu pirmā redakcija, kas
iezīmē novada virzību nākamajos gados.
Attīstības dokumentu kopums pieejams bijušo novadu tīmekļa vietnēs (www.
grobinasnovads.lv, www.aizpute.lv, www.
priekulesnovads.lv, www.nica.lv, www.durbe.lv, www.pavilosta.lv, www.vainode.lv,
www.rucava.lv) sadaļā Dienvidkurzemes
novads/Attīstība.
Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar
šiem dokumentiem un aktīvi piedalīties
to izvērtēšanā un apspriešanā, kā arī izteikt savus priekšlikumus. To iespējams
izdarīt līdz 20. decembrim, izvēloties sev
ērtāko no piedāvātajiem veidiem.

Kā piedalīties attīstības
dokumentu apspriešanā

22. novembrī jau sākusies šo dokumentu apspriešana video tiešraidēs pašvaldības oficiālajā sociālās platformas Facebook kontā Dienvidkurzeme. Tā ilgs līdz
17. decembrim. Kopumā notiks astoņas
tiešraides, kurās tiks apspriesti astoņi rīcības virzieni. Katra apspriede ietvers trīs
blokus: 1. kopējs attīstības dokumentu
ietvars; 2. detalizēts viens konkrēts rīcību
virziens (joma); 3. diskusiju daļa – jautājumi
un atbildes. Katram būs iespēja pieslēgties
visām apspriedes daļām vai izvēlēties sev
interesējošo. Lai gan dažas no tiešsaistes
apspriedēm jau notikušas, interesenti vēl
var paspēt iesaistīties, lai uzdotu savus jautājumus un izteiktu priekšlikumus.

Tiešsaistes diskusiju laiki
Dienvidkurzemes novadā

Dzīves vide un daba – 22. novembrī
plkst. 17.30.

Sabiedrības veselība – 26. novembrī
plkst. 17.30.
Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts – 1. decembrī plkst. 17.30.
Pārvaldības un pakalpojumu sistēma
– 3. decembrī plkst. 17.30.
Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte – 8. decembrī plkst. 17.30.
Kultūrvide, tūrisms un sports – 10. decembrī plkst. 17.30.
Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība – 15. decembrī plkst. 17.30.
Uzņēmējdarbības vide – 17. decembrī
plkst. 17.30.
Jau notikušās tiešsaistes apspriedes
būs iespējams noskatīties ierakstā.
Savu viedokli un priekšlikumus iedzī-

votāji var izteikt, arī izmantojot citas piedāvātās iespējas:
– iesūtot elektroniski e-pastā: attistiba@dkn.lv vai sūtot pa pastu (Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76,
Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430)
ar norādi Attīstības un uzņēmējdarbības
daļai;
– nododot informāciju atbalsta punktos: novada pilsētu un pagastu pārvaldēs, bibliotēkās, Klientu apkalpošanas
centros (KAC);
– aizpildot elektronisku veidlapu (informācija tiks precizēta).
Lai panāktu maksimālu sabiedrības
iesaisti un nodrošinātu ikvienam iespēju iepazīties ar attīstības dokumentiem,

Dienvidkurzemes iedzīvotājiem ir iespēja
izmantot pašvaldības atbalsta punktus
– pagastu un pilsētu pārvaldes, bibliotēkas, KAC, kur vērsties pēc palīdzības digitālo rīku izmantošanai vai saņemt vadlīnijas, kā vieglāk orientēties plānošanas
dokumentos, kam pievērst uzmanību.
Drukātā formātā ar materiāliem visu
publiskās apspriešanas laiku līdz 20. decembrim var iepazīties bijušo novadu pilsētu un pagastu pārvaldēs.
Kopējā plānošanas dokumentā rīcību
un investīciju plāns katrai pašvaldībai ir
savs, tāpēc Liepājas valstspilsēta publiskās apspriešanas organizē atsevišķi no
Dienvidkurzemes. Detalizētus laikus apspriedēm Liepājā skatīt www.liepaja.lv.

Grobiņā pabeigta Lielās ielas atjaunošana

Grobiņā atjaunota Lielā iela 386 metru garumā un
Ventspils ielas posms 21 metra garumā.

Noslēgušies būvdarbi Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda projektā Nr. 3.3.1.0/18/l/009
“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Grobiņas novadā”. Projekts
aizsākās 2019. gada 22. augustā, kad Grobiņas
novada dome parakstīja vienošanos ar Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu. Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu un jaunu darba vietu izveidi Grobiņas
novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
(komercdarbības) attīstību veicinošos pasākumos,
atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajam un balstoties uz uzņēmēju vajadzībām.
Rezultātā īstenoti četri uzņēmējdarbības videi
nozīmīgi infrastruktūras objekti, tostarp Lielās ielas posma no Paula (agrāk Pils) ielas līdz Ventspils
ielai atjaunošana. Grobiņā atjaunots 386 m garš
Lielās un 21 m garš Ventspils ielas posms. Uzlabota
un paplašināta gājēju ietve, kā arī uzstādīts gājēju
pārejas apgaismojums, padarot Lielās ielas posmu
drošu gājējiem arī diennakts tumšajā laikā. Mazinot infrastruktūras bojāšanās risku, tika izbūvēta
lietus ūdens kanalizācija un īstenoti objektā esošo inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumi.
Lielās ielas posma no Paula līdz Ventspils ielai atjaunošanu, saskaņā ar būvdarbu atklātā konkursa
rezultātiem, veica SIA “CTB”, ar kuru 2021. gada
26. maijā pašvaldība noslēdza līgumu par summu
149 958,58 eiro (bez PVN).
Veicot Lielās un Ventspils ielas posma atjaunošanu, galvenie ieguvēji ir virkne uzņēmumu, kuri atro-

das uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgajā funkcionālajā savienojumā. Īstenojot projektu, tiek prognozēta
uzņēmējdarbības konkurētspējas paaugstināšanās,
tostarp veicināts efektīvāks resursu patēriņš. Realizējot projektu, ir uzlabojusies satiksmes drošība un
tehniskais stāvoklis. Tiek uzlabota strādājošo darbinieku mobilitāte, nodrošinot ērtu un drošu transportlīdzekļu un gājēju pārvietošanos uzņēmumu piegulošajās teritorijās. Uzlabojot ceļa infrastruktūru, tiek
veicināta uzņēmumu sasniedzamība un pieejamība.
Īstenojot projektu, ir radīta esošajiem uzņēmējiem
un potenciālajiem investoriem estētiska un piemērota uzņēmējdarbības vide, kā arī sekmēta uzņēmumu
un pašvaldības savstarpējā sadarbība.
Projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Grobiņas novadā”
tika īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda
atbalstu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldības attīstības programmas noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 3. kārtā. Projekta
izmaksas ir 1 759 733,46 eiro, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 189 670,10 eiro,
valsts budžeta dotācijas 142 515,84 eiro un pašvaldības finansējums 427 547,52 eiro. Pašvaldība, veicot
ieguldījumus Lielās un Ventspils ielas posmu atjaunošanā, attīsta Dienvidkurzemes novada uzņēmējdarbību un tās konkurētspēju, tādējādi uzlabojot
vietējo ekonomisko izaugsmi.
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Tebras upē pie gājēju tilta izveidots
sedimentācijas baseins
Dienvidkurzemes novada pašvaldība, īstenojot
Interreg V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–
2020. gadam 3.
kārtas projektu Nr.
LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē
un Ziemeļlietuvā”
2021. gada septembra beigās noslēdza
Tebras upes gultnes
tīrīšanu posmā no
gājēju tilta līdz Akmens tiltam. Lai pēc
gultnes iztīrīšanas Sedimentācijas baseins pirms gājēju
saneši neturpinātu tilta pār Tebras upi nodrošina upes
piesārņot
iztīrīto sanešu savākšanu un nostādināšanu.
upes posmu un nodrošinātu projekta ilgtspēju, izveidots sedimentācijas baseins pirms
gājēju tilta pār Tebras upi, nodrošinot upes sanešu savākšanu un
nostādināšanu. Sedimentācijas baseins izveidots, iztīrot dīķa posmu
dziļumā līdz pamata gruntij. Baseina gultnes atzīme – 45.00 (L.a.s.).
Sedimentācijas baseina izveidi finansējusi Dienvidkurzemes novada pašvaldība. Darbus veica uzņēmums SIA “RR Nord”. Kopējās
izmaksas 19 858,41 EUR (bez PVN).
Iveta Kļevcova,
Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu vadītāja

Renovēta un nosiltināta Kalētu
bērnudārza ēka
Renovēta un nosiltināta Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas pirmsskolas ēka, kas ekspluatācijā nodota oktobrī. Par vizuāli
skaistajām pārmaiņām īpaši priecājas pirmsskolas darbinieki un
audzēkņi.
Projekta ““Mazās skolas” energoefektivitātes paaugstināšana
Kalētu pagasta Kalētu ciemā” mērķis – veikt pirmsskolas ēkas
siltināšanu, uzlabojot tās energoefektivitāti. Siltināšana veikta ēkas
ārsienām 490 m2 platībā, ēkas pamatiem 69 m2 platībā, kā arī ēkas
bēniņiem 162 m3 tilpumā. Projekta ietvaros arī nomainīti 18 ēkas logi.
Pirmsskolas izglītība šajā ēkā, kas jau sākotnēji būvēta kā
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bērnudārzs, nav pārtraukta kopš tās uzcelšanas pirms 40 gadiem.
Šobrīd tajā darbojas četras pirmsskolas grupas (63 izglītojamie).
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktores vietniece
pirmsskolā izglītības jomā Rūta Feldmane pastāstīja, ka renovācijas
process nebūt nebija viegls, jo būvniecība un remontdarbi noritēja
paralēli mācībām, kas sarežģīja darbu gan būvniekiem, gan pirmsskolai, taču kompromiss tika rasts, jo ēkas vizuālās pārvērtības bija
ilgstošs sapnis visiem pirmsskolas darbiniekiem.
Būvdarbus veica “JAR Celtnieks un CO”. Darba kopējās izmaksas
92 278,82 EUR (bez PVN).

Par vizuāli skaistajām pārmaiņām īpaši priecājas
pirmsskolas darbinieki un audzēkņi.

Durbes mazuļiem jauns rotaļu laukums
Durbes
pirmsskolas
izglītības iestādē “Ābolītis”, demontējot nokalpojušos rotaļu elementus,
šoruden ir izveidots jauns
rotaļu laukums ar mīkstu
segumu bērnu drošībai.
Rotaļu laukumu aktīvi izmanto dažādām āra
nodarbībām, piemēram,
nesen te notika Eiropas
Savienības fonda projekta
“Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” apmācība “Man ir tīri zobi”, kā
arī bērnu vizuālās mākslas
darbiņu izstāde un ābolu
mandalas veidošanas nodarbība.

Krāsainā un skaistā vidē nodarbības ir daudz priecīgākas.

Jauns satiksmes regulējums Grobiņā
Ar mērķi uzlabot satiksmes drošību Grobiņā, Lielās
un Alejas ielas krustojumā, virzienā no Alejas ielas
uz Lielo ielu uzstādītas ceļa zīmes “STOP!” jeb “Bez
apstāšanās tālāk braukt aizliegts!”.
Jau iepriekš, lai ierobežotu automašīnu pārvietošanās
ātrumu šajā vietā, bija izveidots neliels rotācijas aplis.
“Diemžēl tas gaidīto rezultātu nedeva,” skaidro Grobiņas
pilsētas pārvaldnieks Juris Dabars. “Ne reizi vien šajā
krustojumā veidojušās bīstamas avārijas situācijas.”
To ievērojuši arī iedzīvotāji. Dienvidkurzemes novada

pašvaldībā saņemti vairāki iesniegumi ar lūgumu rast
veiksmīgāku risinājumu šajā krustojumā. Vēstulēs minēts
arī, ka pa Alejas ielu, tāpat kā pa Lielo ielu, pārvietojas
gan iedzīvotāji savās automašīnās, gan arī smagā
tehnika, tāpēc agrāk visai klusā Alejas iela pēdējos gados
satiksmes ziņā kļuvusi daudz intensīvāka.
“Noteikti sākumā būs apmulsums, bet tā notiek
vienmēr ar jaunām lietām, jauniem risinājumiem vai jebko
citu jaunu,” saka J. Dabars. “Bet cilvēki ātri vien sapratīs,
ka šis risinājums ir daudz drošāks, un pieradīs.”

Alejas ielā izvietotās “STOP!” zīmes uzlabos
satiksmes organizāciju krustojumā ar Lielo ielu.

Nīcas apkārtnē
sakārtoti grants
seguma ceļi
Dienvidkurzemes novada Nīcas Komunālā pārvalde saskaņā
ar lēmuma projektu par vairāku
grants ceļu segumu atjaunošanu
informē par paveikto.
Vadoties no MK noteikumiem
par autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un saskaņā ar ceļu
fondā esošajiem finanšu līdzekļiem Nīcas Komunālā pārvalde
piedāvāja un domes sēdē tika
nolemts atjaunot vairāku grants
ceļu segumu Nīcas apkārtnē.
Lēmums pieņemts par vairākiem grants seguma ceļiem, kuri
nolietojuma dēļ ir neapmierinošā stāvoklī. Šie ceļu posmi tiek
izmantoti intensīvai transporta
plūsmai, pa tiem pārvietojas iedzīvotāju transports, mežizstrādes tehnika un lauksaimniecības
transports, tāpēc to sakārtošana
nepieciešama lielākajai daļai uzņēmēju un iedzīvotāju.
Izsludinātā konkursā uzvarēja
SIA “A-Land” un veica grants ceļu
segumu atjaunošanas darbus.
Grants ceļu seguma grants
uzbēršana šogad veikta 11 ceļiem, kopumā 21 km garumā:
l virzienā Liepājas robeža –
Nīca, Puķu kalni – Reiņu laivu
bāze;
l virzienā Nīca – Jūrmalciems,
Nīcas pasts – Strautiņi, Virši –
Toseles upe, Zivju kūpinātava –
Mols;
l virzienā Rude – Otaņķi, Šmitas
– Kranti, Šļūkas – Ošiņi, Lādēni –
Garozas, Atmatas – Zvaņu kapi,
Dunduri – Būdnieki, Būvmeistari
– Strungi, Priednieki – Apšenieki.
Aigars Veiss,
Nīcas Komunālās pārvaldes
vadītājs

Aicina piepildīt lielo dāvanu maisu
Ziemupes Ziemassvētku vecītis un
“Rūķupes” rūķi jau astoto gadu aicina
gatavot dāvanas, kuras pēcsvētku laikā
nogādāt Kurzemes reģiona ģimenēm un
vientuļajiem cilvēkiem.
Šo septiņu gadu laikā Ziemassvētku vecītis
un “Rūķupes” rūķi ciemojušies vairāk nekā 200
mājās teju visā Kurzemē. Lielajā dāvanu maisā
īpaši noder pārtikas produkti (dārza labumi, rīsi,
milti vai citi virtuvē noderīgi pārtikas produkti
un našķi), dažādas higiēnas un saimniecības
preces (gultasveļa, dvieļi, šampūni, zobu
pastas un zobu birstes, veļas pulveris, trauku
mazgāšanas līdzekļi u.c.), trauki, aizkari,
spēles, kas rosina domāt un darīt, skolas piederumi. Lai atbalstītu vietējos
uzņēmējus un mājražotājus, aicinām ziedot arī dāvanu kartes.
Rūķu motivācijas brigāde tās savāc, sagrupē un ar sociālo dienestu
darbinieku starpniecību nogādā vientuļajiem cilvēkiem un ģimenēm.
Ņemot vērā, ka dāvanas rūķi komplektē konkrētiem cilvēkiem, saprotot
viņu vajadzības, lūgums ir tās nesaiņot dāvanu papīros (izņemot
caurspīdīgos), bet ievietot dāvanu maisiņos vai kastēs.
Ja dāvanas sagatavo kolektīvi (skolās, pirmskolas izglītības iestādēs,
darba kolektīvos), to savākšanu iespējams pieteikt līdz 3. decembrim, zvanot
29400470 vai rakstot uz e-pastu rukupesrukis@gmail.com. Savukārt no
5. decembra tās personiski iespējams nogādāt “Rūķupē” Ziemupes jūrmalā.
Vairāk informācijas: www.facebook.com/rukupesruki,
www.instagram.com/rukupesruki.
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Informācija par 20 eiro izmaksu vakcinētajām
personām, kuras sasniegušas 60 gadu vecumu
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk
– VSAA) par laikposmu no 2021. gada 1. novembra
līdz 2022. gada 31. martam izmaksās 20 eiro pabalstu
mēnesī Latvijā dzīvojošām personām, kuras līdz 2021.
gada 31. decembrim ir sasniegušas 60 gadu vecumu
un pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19
vai saņēmušas medicīnisko atzinumu par nepieciešamību
atlikt vakcināciju pret Covid-19.
Pabalsta izmaksu VSAA uzsāks decembrī, izmaksājot
20 eiro par novembri un 20 eiro par decembri, tātad kopā
40 eiro. Sākot ar 2022. gada janvāri, 20 eiro izmaksās
reizi mēnesī līdz 2022. gada 31. martam ieskaitot.
Pabalstu izmaksās bez iesnieguma, ja persona
saņem kādu no VSAA izmaksātajām pensijām, atlīdzībām
vai pabalstiem.
Personām, kuras VSAA pakalpojumu saņem:
l dzīvesvietā, to piegādās bez maksas kopā ar
ikmēneša pensiju, pabalstu vai atlīdzību;
l Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas
(PNS) kontā, ikmēneša 20 eiro pabalsta izmaksas datums
var atšķirties.
Personām, kuras VSAA pakalpojumus nesaņem, VSAA
adresētajā iesniegumā jānorāda:
l vārds, uzvārds, personas kods,
l tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese
saziņai,
l Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas
(PNS) konta numurs.
Iesniegumu 20 eiro pabalsta piešķiršanai VSAA var
iesniegt:
1. elektroniski oficiālajā e-adresē (iesniegums
jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur
laika zīmogu);
2. nosūtot pa pastu Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūrai (VSAA) – Liepājas reģionālajai nodaļai Graudu
ielā 50, Liepājā, LV-3401, vai ievietojot VSAA Klientu
apkalpošanas centra izvietotajā pasta kastītē darba
laikā;

3. kādā no Dienvidkurzemes novada Valsts un
pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem
(turpmāk – VPVKAC):
3.1. Dienvidkurzemes novada Aizputes pilsētas
VPVKAC – Atmodas iela 22, Aizpute, tālrunis – 66954862;
3.2. Dienvidkurzemes novada Dunikas pagasta
VPVKAC – “Purenītes”, Sikšņi, Dunikas pagasts, tālrunis
– 63453401;
3.3. Dienvidkurzemes novada Grobiņas pilsētas
VPVKAC – Lielā iela 76, Grobiņa, tālrunis – 66954818;
3.4. Dienvidkurzemes novada Nīcas pagasta VPVKAC –
Bārtas iela 6, Nīca, tālrunis – 66954831;
3.5. Dienvidkurzemes novada Pāvilostas pilsētas
VPVKAC – Dzintaru iela 73, Pāvilosta, tālrunis – 66954834;
3.6. Dienvidkurzemes novada Priekules pilsētas
VPVKAC – Saules iela 1, Priekule, tālrunis – 66954870;
3.7. Dienvidkurzemes novada Rucavas pagasta
VPVKAC – “Pagastmāja”, Rucava, tālrunis – 26951335;
3.8. Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagasta
VPVKAC – Raiņa iela 23A, Vaiņode, tālrunis – 63464954;
3.9. Dienvidkurzemes novada Vērgales pagasta
VPVKAC – “Pagastmāja”, Vērgale, tālrunis – 66954834.
Iesniegums VSAA pabalsta saņemšanai jāiesniedz,
ja persona novembrī vai decembrī VSAA pakalpojumus
nesaņem un tāpēc VSAA rīcībā nav informācijas par
kontu, uz kuru pabalstu pārskaitīt.
Iesniegums vajadzīgs arī tad, ja persona saņēmusi
Klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai
speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt
vakcināciju, vai, ja sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas
sertifikāts (ES digitālais Covid-19 sertifikāts) saņemts citā
Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ)
dalībvalstī.
VSAA piešķirs pabalstu, ja:
l no Nacionālā veselības dienesta (NVD) būs
saņemta informācija par vakcinācijas kursa noslēgšanu
vai persona pati kopā ar iesniegumu VSAA būs iesniegusi

KĀPĒC ES VAKCINĒJOS?
Saistībā ar vakcinēšanos pret Covid-19
ir dažādi viedokļi. Ir cilvēki, kam lēmuma
pieņemšanai pietrūkst informācijas vai
neliela, bet droša uzmundrinājuma. Tāpēc
novadā zināmiem cilvēkiem lūdzām atklāt
tos iemeslus, kas viņus mudināja pieņemt
atbildīgo lēmumu un vakcinēties.
Ilgonis Jēčis, uzņēmējs,
SIA “Grobiņas SPMK” vadītājs:
– Pirmkārt, es vakcinējos tāpēc, lai
pasargātu no saslimšanas ar Covid-19
gan sevi, gan apkārtējos cilvēkus. Otrkārt,
man kā uzņēmuma vadītājam ir svarīgi
to izdarīt, lai mudinātu vakcinēties arī
citus uzņēmumā strādājošos. Un man
šķiet, ka šai ziņā nevajadzētu būt liekām
diskusijām – vakcinēties vai ne. Šobrīd
pasaulē ir tāda situācija, ka mums jādara viss
iespējamais, lai šo epidēmiju apturētu. Tas ir
vienkāršākais, ko varam darīt, – vakcinēties.
Mūsu tēviem un vectēviem bija jāiet karā, lai
valsti atbrīvotu no ļaunuma. Mums ir tikai
jāvakcinējas!
Gita Žīgure, Dunalkas pagasta bibliotēkas
vadītāja:
– Apkārt dzirdu tik daudz aplamus mītus
par poti! Es vakcinējos, lai pasargātu sevi no
inficēšanās. Ļoti baida slimības smagā forma
un tikpat kā neatgriezeniskie plaušu bojājumi.

Miks Pļavnieks (22 gadi),
jauns aizputnieks, studē LLU Meža
fakultātē, spēlē LLU un “VK Aizpute”
volejbola komandās, kā arī
piedalās dažādās studentu apmaiņas
programmās:
– Es pret Covid-19 vakcinējos jau
pavasarī. Mana galvenā motivācija,
pirmkārt, bija manis paša veselība, jo man
kā studentam tobrīd mācības norisinājās
attālināti un biju atpakaļ mājās, Aizputē,
bet pavasarī jaunākais brālis atgriezās skolā
klātienē, kā arī mana mamma ir medicīnas
darbiniece un nepārtraukti atradās un
joprojām atrodas “frontes pirmajās līnijās”.
Tāpēc uztraucos un nezināju, kurā brīdī
kāds no manas ģimenes var vīrusu pārnest
mājās. Otrkārt, ļoti uztraucos par savu
ģimenes locekļu veselību – īpaši savu
vecvecāku, kurus regulāri apciemoju.
Lai gan esmu informēts, ka arī vakcinēts
cilvēks var saslimt un inficēt citus, tomēr,
izejot pilnu vakcinācijas kursu, šī iespēja
samazinās un jūtos daudz drošāk gan par
sevi, gan saviem tuvajiem. Joprojām esmu
gandarīts par izvēli vakcinēties, jo drīkstu
apmeklēt studijas klātienē, piedalīties
studiju praksē, turpināt volejbola treniņus
klātienē un, protams, apzināties, ka esmu
izdarījis maksimumu, lai neapdraudētu sevi
un citus!

un tam pievienojusi Eiropas Savienības digitālo Covid-19
sertifikātu, kas saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas
Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī, vai tā kopiju,
l persona kopā ar iesniegumu VSAA būs iesniegusi
un tam pievienojusi Klīniskās universitātes slimnīcas
speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par
nepieciešamību atlikt vakcināciju.
Ja personai, kas atbilst 20 eiro pabalsta pie
šķiršanas kritērijiem, nav izsniegts ES digitālais Covid-19
sertifikāts, jo vakcinācija ir veikta valstī, kas nav ES/
EEZ dalībvalsts, jāvēršas NVD ar iesniegumu par ārvalstī
veiktās vakcinācijas pret Covid-19 fakta atzīšanu. Plašāka
informācija:
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/sertifikataizveide-ja-vakcinacija-veikta-arpus-eiropas-valstim.
VSAA brīdina, ka, izmantojot e-iesniegumu, kas
paredzēts cita pakalpojuma pieprasīšanai portālā
Latvija.lv, iesniedzējs saņems atteikumu.
VSAA vērš uzmanību, ka uz 20 eiro pabalstu nevar
vērst piedziņu un ieturējumus un no tā netiek ieturēts
iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Pašvaldības Sociālais dienests, novērtējot māj
saimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības
piešķiršanai, neņem vērā personai izmaksāto pabalstu.
Pabalstu neņem vērā ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu apmaksā,
par personām, kuras uzturas ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Edgars Miķelis Kovaļskis, futbola
komandas “FK NĪCA/OTANKIMILL” kapteinis:
– Godīgi sakot, vakcinēties aizgāju vēlu
un QR kods man ir aktīvs vien mēnesi. Jau
iepriekš biju plānojis to darīt, bet nevarēju
saņemties, jo likās, ka uz to brīdi vēl nevajag.
Taču, kad saņēmu ziņu par to, ja vēlos spēlēt
futbolu ziemas čempionātā, man ir jābūt
vakcinētam, jau nākamajā nedēļā es devos pēc
potes. Es arī aizdomājos par to, ka saslimšanas
gadījumā nevēlos aplipināt citus cilvēkus.
Esmu jauns, un mana imūnsistēma ir stiprāka,
un es varu nejust saslimšanas simptomus,
taču ikdienā satieku arī vecus cilvēkus un
cilvēkus ar vājāku imunitāti. Tas arī bija viens
no iemesliem, kāpēc es vakcinējos. Tāpat es
vēlos arī brīvi iepirkties, apmeklēt pasākumus
un primāri sportot bez ierobežojumiem un
piedalīties čempionātos. Domāju, ka ikvienam
ir skaidrs, ka bez vakcinēšanās būs grūti, ja
vēlies dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
Tatjana Ešenvalde, SIA “Priekules
slimnīca” valdes locekle:
– Esmu vakcinējusies, jo esmu
medicīnas darbiniece un mana atbildība ir
sniegt palīdzību pacientiem. Zinu, kā norit
slimības gaita, es pat izjūtu tās procesu, jo
esmu ārste anestezioloģe. Ir ļoti, ļoti smagi
noskatīties, kā pacients bezpalīdzīgi smok
no Covid-19 izraisītajām komplikācijām.
Vienmēr esmu respektējusi zinātnieku
viedokli un esmu pārliecināta, ka vakcīna
pasargā no smagas saslimšanas.
Savā darba pieredzē esmu piedzīvojusi
dažādus laikus, arī difterijas uzliesmojumu

pirms daudz gadiem, kad pacienti bija ar
ļoti smagu slimības gaitu. Toreiz lielākā
daļa darbinieku vakcinējās, neuzdodot
liekus jautājumus. Jāsaka, ka arī tad bija
vakcinācijas pretinieki, kuri diemžēl ļoti
smagi saslima. Šobrīd ar lepnumu varu
teikt, ka 96 no 98 Priekules slimnīcas
darbiniekiem ir vakcinēti pret Covid-19.
Cienīsim un mīlēsim līdzcilvēkus, īpaši
seniorus, jo viņiem šī slimība var atstāt
smagas sekas veselībai vai pat radīt draudus
dzīvībai. Mēs ikviens vēlamies, lai mūsu
vecmāmiņas un vectētiņi būtu pasargāti,
tāpēc ir jāizdara izvēle, jo tikai kopā mēs
varam šo situāciju labot. Tāpēc es lūdzu un
aicinu katru parūpēties par savu veselību,
izdarot izvēli par labu vakcinācijai, lai
pasargātu savu un līdzcilvēku veselību
un dzīvību. Un atgādinu, ka seniori, kuri
sasnieguši 70 gadu vecumu, cilvēki ar
invaliditāti un ar kustību traucējumiem,
sazinoties ar ģimenes ārstu vai feldšeru, var
pieteikties izbraukuma vakcinācijai savā
dzīvesvietā.
Sandra Aigare, biedrību “Rucavas
tradīciju klubs” un “Latvijas Tradicionālās
kultūras asociācija” vadītāja:
– Es vakcinējos jau vasaras sākumā,
kad tika dota tāda iespēja. Tradīciju namā
“Zvanītāji” vasaras laikā ir vislielākais
tūristu pieplūdums, vēlējos pasargāt sevi
un, protams, citus. Esmu izdarījusi visu
iespējamo, lai justos droša. Ja strādā vietā,
kur ir saskarsme ar cilvēkiem, tas ir tikai pats
par sevi saprotams, ka ir jāpotējas.
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Vakcinācijas pret Covid-19 iespējas
Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem
Dienvidkurzemes senioriem, kuri vēl nav vakcinējušies pret Covid-19 un vēlas to izdarīt, bet nav saņēmuši
uzaicinājumu no sava ģimenes ārsta prakses, lūgums
zvanīt un pieteikties pašiem.
Vakcināciju pret Covid-19 nodrošina gan ģimenes
ārstu praksēs, gan feldšerpunktos visā Dienvidkurzemes novadā. Daudzi seniori jau saņēmuši aicinājumu
doties vakcinēties un to jau izdarījuši, bet ir ne mazums
cilvēku, kas to vēl nav izdarījuši. Vakcinācija ir drošākais veids, kā pasargāt sevi un citus no inficēšanās ar
Covid-19 vai izvairīties no smagas slimības gaitas, ja
tas noticis.
Lai atvieglotu mediķu darbu šajā saspringtajā laikā,
lūgums sazināties ar ģimenes ārstu vai feldšerpunkta
speciālistu, lai vienotos par vakcinācijas laiku.
Iedzīvotājiem, kuri nepieder senioru grupai, bet vēlas vakcinēties pret Covid-19, taču ģimenes ārsta prakses noslodzes dēļ nevar saņemt poti, lūgums zvanīt un
interesēties tuvākajā feldšerpunktā vai vakcinācijas centrā.
Vakcināciju pret Covid-19 veic šajās Dienvidkurzemes novada ģimenes ārstu praksēs un feldšerpunktos:
l Ievas Pūpolas ģimenes ārsta prakse (Avotu iela 2,
Aizpute), 27271771, 63448328, e-pasts: ieva.pupola@inbox.lv.
l Ievas Niedolas ģimenes ārsta prakse (Avotu iela 2,
Aizpute), 28817657, e-pasts: dr.niedola@inbox.lv.
l Imanta Lankas ģimenes ārsta prakse (Avotu iela 2,
Aizpute), 63448344, 63497134, e-pasts: praksei@inbox.lv.
l Elmāra Avota ģimenes ārsta prakse (Pils iela 3,
Aizpute), 29615078, 63449206, e-pasts: avots@e-apollo.lv.
l Vilmas Krūzes ģimenes ārsta prakse (Zvaigžņu iela
2, Aizpute), 63449550, 26514447, e-pasts: vilmakr@inbox.lv.
l Ilgas Vidajas ģimenes ārsta prakse (Bārtas pagasta
ambulance, Bārta, Bārtas pagasts), 29176803, e-pasts: ilgavidaja@inbox.lv.
l Violetas Capļinas ģimenes ārsta prakse (Cīravas
ambulance, Cīravas pagasts), 24114907, e-pasts: violeta.
caplina@inbox.lv.
l Annijas Būmanes ģimenes ārsta prakse (Raiņa iela
3, Durbe), 63498085, e-pasts: arsts.durbe@gmail.com.
l Zanes Kobiakas ģimenes ārsta prakse (Celtnieku
iela 36, Grobiņa), 63490218, e-pasts: aivari@tvnet.lv.
l Ineses Aivares ģimenes ārsta prakse (Celtnieku
iela 36, Grobiņa), 63490218, e-pasts: aivari@tvnet.lv.

Amandas Ozoliņas ģimenes ārsta prakse (Celtnieku
iela 36, Grobiņa), 63490218, e-pasts: aivari@tvnet.lv.
l Edītes Uldriķes ģimenes ārsta prakse (Lielā iela 81,
Grobiņa), 27027870, 634 90292, e-pasts: edite_u@apollo.lv.
l Astrīdas Kalnas ģimenes ārsta prakse (Lielā iela
81, Grobiņa), 27027870, e-pasts: askalna@inbox.lv.
l Leldes Poprockas ģimenes ārsta prakse (Lielā iela
81, Grobiņa), 29124883, e-pasts: lelde.poprocka@grobina.lv.
l Daigas Birznieces ģimenes ārsta prakse (Nīcas ambulance, Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pagasts), 26557739,
63469693, e-pasts: daiga2006@inbox.lv.
l Ivetas Peremežas ģimenes ārsta prakse (Nīcas
ambulance, Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pagasts), 26426601,
63469050, e-pasts: feldis@inbox.lv.
l Agritas Kalniņas ģimenes ārsta prakse (Lejas iela
10, Pāvilosta), 29152712, e-pasts: dr.agrita@inbox.lv.
l Jura Kraģa ģimenes ārsta prakse (Lejas iela 10,
Pāvilosta, 63498134; Vērgales veselības centrs, Vērgale,
62603296), 29125747, e-pasts: juris.kragis@apollo.lv.
l Daigas Leimanes ģimenes ārsta prakse (Aizputes
iela 5, Priekule), 26426451, 63461666, e-pasts: leimane@
apollo.lv.
l Dzidras Trumpikas ģimenes ārsta prakse (Rucavas ambulance “Zvaniņš”, Rucava, Rucavas pagasts),
63461236, 29423290, e-pasts: dztrum@inbox.lv.
l Vijas Stepanovas ģimenes ārsta prakse (Rucavas ambulance “Zvaniņš”, Rucava, Rucavas pagasts),
63461236, 29489657, 63453381, e-pasts: vstep@inbox.lv.
Ārsta palīdze Gundega Zeme (“Dunikas ambulance”, “Līvas”, Dunikas pagasts), 29904461.
l Daigas Pūpolas ģimenes ārsta prakse (Raiņa iela
1a, Vaiņode, Vaiņodes pag.), 63464281, 26462612, e-pasts:
daiga_pupola@inbox.lv.
l Ilonas Blumbergas ģimenes ārsta, arodslimību un
arodveselības ārsta prakse (Raiņa iela 1a, Vaiņode, Vaiņodes pag.), 63464203, 29461574, e-pasts: ilonablumberga@inbox.lv.
l Aizvīķu feldšerpunkts (“Pagastnams”, Aizvīķi,
Gramzdas pagasts). Feldšeres: Agrita Driviņa – 29178398,
Ilze Eidiņa – 28707926.
l Gramzdas feldšerpunkts (Skolas iela 3, Gramzda,
Gramzdas pagasts). Feldšeres: Agrita Driviņa – 29178398,
Ilze Eidiņa – 28707926.
l Bunkas feldšerpunkts (Bunkas kultūras nams, Bunka, Bunkas pagasts). Feldšerpunkta vadītāja: Liena Kaļiņina – 26139447. Feldšers: Juris Kaļiņins – 29992873.

l Kalētu feldšerpunkts (Brūzis 21, Kalēti, Kalētu pagasts). Feldšeres: Iluta Futraka – 26155193, Sandra Bluka – 28322201.
l Otaņķu feldšerpunkts (Pagastmāja, 1.stāvs,
Rude, Otaņķu pagasts). Feldšere: Ilze Eidiņa – 63484551,
27091380.
l Virgas feldšerpunkts (“Liepsalas”, Virga, Virgas pagasts). Ambulatorās medicīnas māsa: Sarmīte Eidinta –
63454924, 29324890.
Vakcinācijas centri Liepājā:
l VCA “Liepājas medicīnas centrs” (Brīvības iela 95,
Liepāja), 67799977.
l Vakcinācijas punkts (Brīvības iela 93, blakus “Liepājas metalurga” administrācijas ēkai, Liepāja), 67799977.
l SIA “Hiltests” Karostas doktorāts (Pulkveža Brieža
iela 4, Liepāja), 63421228.
l SIA “Jaunliepājas Primārās veselības aprūpes
centrs” (Aldaru iela 20/24, Liepāja), 63423149.
l Vakcinācijas punkts (Kuršu laukums 11, blakus veikalam “top!” – “Lielie logi”, Liepāja), 29294869.
l Vakcinācijas punkts (Liepājas Latviešu biedrības
nams, Liepāja), 27808069.
l Vakcinācijas punkts tirdzniecības centrā “XL Sala”
(Klaipēdas iela 62, Liepāja), 67799977.
l PSIA “Vecliepājas Primārās veselības aprūpes
centrs” (Republikas iela 5, Liepāja), 63422497.
Pieteikties vakcīnai var arī, zvanot pa tālruni 8989,
un www.manavakcina.lv.

Iespēja saņemt balstvakcīnu pret Covid-19
Nacionālais veselības dienests informē, ka no 9. novembra ir būtiski paplašināts to iedzīvotāju loks, kuri var saņemt
balstvakcīnu pret Covid-19.
Balstvakcīnu var saņemt:
l visi iedzīvotāji vecumā no 50 gadiem,
l iedzīvotāji vecumā no 18 gadiem,
ja ir hroniskas slimības vai strādā augsta
riska profesijās un/vai ikdienā atrodas
vidē, kurā ir ilgstoša saskarsme gan ar
Covid-19 pacientiem, gan nevakcinētiem
pret Covid-19 cilvēkiem un līdz ar to ir
augsts profesionālais un lokāla uzliesmojuma risks.
Lēmums par iedzīvotāju grupu paplašināšanu pieņemts saskaņā ar Imunizācijas valsts padomes rekomendācijām.
Balstvakcinācija pret Covid-19 nav
nepieciešama (izņemot cilvēkus ar
būtiski novājinātu imūno sistēmu) tiem,

kuriem pirms, pēc vai starp abām vakcīnas devām bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR
tests, un tiem, kuriem pirms vai pēc vakcinācijas ar Janssen vakcīnu bijis pozitīvs
SARS CoV-2 PCR tests. Izvērtējot riskus un
ieguvumus, cilvēkiem, kas jaunāki par 30
gadiem bez nopietnām blakusslimībām
balstvakcinācija visā populācijā nebūtu
rekomendējama.

Pieteikšanās
balstvakcinācijai

Prioritāri iedzīvotāji aicināti pieteikties portālā Manavakcina.lv vai pa tālruni
8989 vai izmantot dzīvās rindas iespējas
vakcinācijas centros, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros un pašvaldību
telpās, izbraukuma un mobilās vakcinācijas punktos. Balstvakcināciju ir iespējams
saņemt arī vakcinācijas kabinetos ārstniecības iestādēs un pie ģimenes ārstiem.

Vakcīnu veidi
Balstvakcinācija veicama ne ātrāk kā
6 mēnešus pēc otrās devas saņemšanas
(pēc Spikevax vakcīnas balstvakcinācija ieteicama laika periodā 6–8 mēnešus pēc otrās devas saņemšanas). Balstvakcinācijai
tiek rekomendētas Spikevax vai Comirnaty
vakcīnas, ir pieļaujama arī Vaxzevria kā
trešā deva pēc pilna vakcinācijas kursa ar
Vaxzevria vakcīnu. Savukārt balstvakcināciju pēc vienas Janssen devas rekomendē
veikt 8 nedēļas pēc potes saņemšanas.
Jau izsniegtie sertifikāti turpinās darboties. Digitālajā sertifikātā parādīsies
atzīme par balstvakcinācijas veikšanas
datumu un vakcīnas nosaukumu.
Balstvakcinācijas programmas mērķis
ir novērst hospitalizāciju, smagu saslimšanu un nāvi tajās sabiedrības grupās,
kur uz pierādījumiem balstīti ir zināms,

ka primārā imunizācija varētu vairs nenodrošināt optimālu imūno aizsardzību
(imūnsupresēti pacienti, iedzīvotāji vecumā virs 65 gadiem, sociālo un aprūpes
centru pieaugušie pastāvīgie iedzīvotāji,
pacienti noteiktā vecumā ar hroniskām
augsta riska blakussaslimšanām).
Ir svarīgi turpināt iedzīvotāju vakcināciju, lai pēc iespējas ātrāk pasargātu ikviena veselību, īpaši svarīgi vakcinēties iedzīvotājiem, kuri ir riska grupās – seniori,
cilvēki ar hroniskām saslimšanām. Šobrīd
Latvijā vismaz vienu vakcīnas devu saņēmuši 63,3% iedzīvotāju, no tiem vakcinācijas kursu pabeiguši 56%, bet vecumā 12+
pirmo poti saņēmuši 72%, bet vakcinācijas
kursu pabeiguši 64%. Bezmaksas vakcinācija pieejama ikvienam iedzīvotājam no
12 gadu vecuma, un tai var pieteikties pa
tālruni 8989, vietnē Manavakcina.lv vai pie
sava ģimenes ārsta.
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Vaiņodē mācās domāt un dzīvot zaļi

Otro gadu Vaiņodes vidusskolas pagalmā valsts karogam
blakus plīvo starptautiskais Zaļais karogs, un tā pasniegšanas
ceremonijā saņemts ekoskolu
(vadītāja Aiga Jaunzeme) sertifikāts.
Lai Zaļo karogu saņemtu un
saglabātu, Vaiņodē dzīvot, domāt
un rīkoties zaļi mācās visi: skolēni, skolotāji un skolas darbinieki,
integrējot ekoskolu programmas
tēmas mācību saturā, veicinot izpratni un veidojot attieksmi pret
vides problēmām un vērtībām.
Šajā rīcībā ir iesaistīti arī vecāki
un sabiedrība. Plānojot skolas
mācību un ārpusstundu darbu,
izstrādāts arī ekoskolas darba
plāns visam gadam.
Pagājušajā mācību gadā, kad
skolas dzīve notika attālināti, skolēni darbojās mājās un rezultātus
publicēja digitāli. Ļoti veiksmīga
bija projekta nedēļa februārī.
Katru dienu skolēni laukā veica
uzdevumus: vēroja, mērīja, pētīja un rezultātus apkopoja klases
darba lapā, ko publicēja skolas
sociālo tīklu vietnēs. Gan skolēni,
gan skolotāji atzina, ka rezultātā
ieguva visi – mācījās, integrējot
vairākus mācību priekšmetus un
apgūstot dažādas kompetences.
Šajā mācību gadā turpinās
āra nodarbības par gada ekotēmu “Mežs”. Skolas tradīcija
ir Adaptācijas diena, lai pēc vasaras brīvdienām skolēni atkal
pielāgotos būt kopā, tāpēc skolotāji rīkoja pārgājienu ar uzdevumiem. Papildu uzdevums bija
ceļā savākt atkritumus.
Katru gadu 6. klases skolēni
mācās dabaszinības mežā. Uz

6. klases skolēni kopā ar audzinātāju Aiju Grēberi un dabaszinību skolotāju Lailu Strēli dabaszinības mācījās mežā.
AS “Latvijas Valsts meži” rīkoto
mežu ekspedīciju Kalvenē bērnus aizveda dabaszinību skototāja Laila Strēle. Tur skolēni
apguva ikdienas dzīvē izmantojamas zinības – noskaidroja cilvēku
ietekmi uz meža ekosistēmu un
par mežu saglabāšanu nākotnei.
9.a un 9.b klasei (skolotāja
Ārija Čerņavska), apgūstot tēmas
par ūdeni, vairākas ķīmijas stundas notika Vaiņodes ūdens atdzelžošanas stacijā un Vaiņodes
notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas stacijā. Balstoties uz līdzšinējām ķīmijas zināšanām, skolēni
mēģināja izskaidrot procesus, kā
notiek dziļurbumos iegūtā dzeramā ūdens atdalīšana no dzelzs
savienojumiem, uzzināja, par
ko tīrais ūdens pārvēršas mūsu
mājokļos, kā tas ar baktēriju pa-

līdzību tiek attīrīts un kur tas nonāk tālāk. Stundas beigās skolēni
nodarbībā apgūto pārbaudīja,
darba lapās atbildot uz jautājumiem, un izteica priekšlikumus
pašvaldības darbiniekiem, kā samazināt ūdens patēriņu un uzlabot tā piegādes kvalitāti pagastā.
2. klases skolēni (skolotāja
Antra Rozentāle) devās uz Diž
ozolu Brīnummežu piedzīvot brīnumus, kurus atklāt dabā palīdzēja Rūķu omes.
Labo darbu nedēļā jau piekto
gadu skolēni kopā ar vecākiem
savāc un nodod pārstrādei ābolus SIA “Ābolīt’s” (skolas absolvente Millija Anziķe). 1. klases
skolēni kopā ar audzinātāju Kristīni Pāvilu ne tikai priecājās par
iespēju vizuālās mākslas stundā āra nodarbībā vērot rudens

krāsas mežā un dārzā, bet kopā
apguva arī komandas darba
prasmes, paveicot labu darbu,
salasot deviņus maisus ābolu, un
bija gandarīti par paveikto.
Nedēļu pirms rudens brīvdienām dažādu krāsu un formu
ķirbji sastājās uz pelēcīgā skolas pagalma bruģa, konkurējot
ar krāsainajām koku lapām.
Dažādus ķirbjus uz skolu atsūtīja pensionētā sporta skolotāja Zina Skopiņa un arī skolēni,
skolotājas Lailas Strēles aicināti.
Vairākas mācību stundas notika
ārā. 1. klases bērni angļu valodā (Inga Prūse) mācījās krāsu
nosaukumus, 5. klase dabas mācības stundās (Laila Strēle) skaitīja, mērīja, svēra, pētīja ķirbjus,
noskaidroja to veselīgās īpašības, bet vizuālajā mākslā (Elita

Ozola) apguva krāsu jaukšanu
no dzeltenās krāsas līdz tumši
zaļajai. 6. klases skolēni izmēģināja zīmējumus opārta stilā, bet
angļu valodā (Gunta Minka) mācījās rakstīt aprakstu par priekšmetu un kārtas skaitļa vārdus.
11. klase matemātikas stundā
(Dace Čivžele), par virknēm runājot, noteica elementu skaitu,
noskaidroja, ka virkne ir galīga,
bet varētu turpināties, ja katrs
ķirbis dotu pāris sēklas stādiem
nākošajam gadam. Ķirbju skaits
gan bija mainīgs lielums – pirmajā dienā tika saskaitītas 132 ogas,
bet piektdien to bija jau 154.
No 1. līdz 20. oktobrim skolēni meklēja skaistākās rudens
krāsas tuvākās apkārtnes ainavā, fotografēja un fotokonkursam iesūtīja 57 darbus.

Mēnesis Portugālē
Kandavas Lauksaimniecības
tehnikuma Cīravas teritoriālās
struktūrvienības
audzēkņiem
2021./2022. mācību gads ir iesācies
ļoti veiksmīgi. Atgriešanās skolā
un mācību procesa turpināšana
klātienē tika papildināta ar iespēju pieteikties praksei ārzemēs.
Kandavas Lauksaimniecības
tehnikumam 2020. gadā apstiprināja Erasmus+ mobilitātes projektu Nr.2020-1-LV01-KA102-077271
“Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo ārvalstu prakse profesionālai attīstībai”, kas
dod iespēju audzēkņiem savas
profesionālās iemaņas praktizēt
ārvalstu uzņēmumos. Projekta
mērķis: Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma topošo speciālistu
kompetenču stiprināšana, profesionalitātes un personības attīstība atbilstoši Eiropas darba tirgus
prasībām, efektīvai integrācijai sabiedrībā un konkurētspējai darba
tirgū.

Projekta izvirzītais mērķis ir
cieši saistīts ar izglītības iestādes
stratēģijā izvirzītajiem mērķiem
un uzdevumiem kvalitatīva mācību procesa norisei. KLT pieredze
šādu projektu realizācijā ir jau no
2016. gada. Ņemot vērā pagājušā
gada situāciju un ierobežojumus,
projekts tika pagarināts par vienu
gadu. Projektam piešķirtais kopējais budžets no Eiropas savienības
līdzekļiem ir 142076,00 eiro, kas ietver administratīvās izmaksas, ceļa
izdevumus un individuālo atbalstu.
Četri Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības izglītojamie –
Ralfs Lazda (lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis), Pēteris Ļebedevs (lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis), Daira Grundberga
(pavārs) un Augusts Lociks (pavārs)
– devās praksē uz Portugāli. Pirms
došanās ceļā jauniešiem bija iespēja sagatavoties – uzlabot angļu
valodas zināšanas, izmantojot OLS

Mēnesis Portugālē Cīravas audzēkņiem bija piedzīvojums gan profesionālā jomā, gan
kultūrā.
platformu (Online Linguistic Support
(OLS) mobilā lietotne ir paredzēta
studentiem, praktikantiem un brīvprātīgajiem, kas piedalās Erasmus+
un Eiropas Solidaritātes korpusa
programmās), kā arī notika kultūras sagatavošanās pasākumi pirms

un atrodoties mobilitātes valstī.
Prakses ilgums bija viens mēnesis.
Kopumā jaunieši praktizēšanos ārzemēs novērtējuši ļoti labi
un priecājas par iespēju izbaudīt
citu tautu kultūru, kā arī iegūto
pieredzi apgūstamajā profesijā.

Projekta realizācija ir tikai
pusē, un jaunieši varēs gaidīt jaunus piedāvājumus un praktizēšanās iespējas jau pavisam drīz, arī
dodoties uz citām valstīm.
Linda Zeltiņa,
projektu koordinatore
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(Ne)miera cēlāji Liepājā, Dienvidkurzemē un Kuldīgas novadā

Ar pieteikuma koncepciju
(ne)miers Liepāja kopā ar Dienvidkurzemes novadu un Kuldīgas novadu startē konkursā
par Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2027. gadā.
Šobrīd Liepāja turpina dalību konkursa otrajā kārtā.

Kas ir Eiropas kultūras
galvaspilsēta?

Eiropas kultūras galvaspilsēta (EKG) ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kura 1985. gadā aizsākta
pēc tā laika Grieķijas kultūras
ministres Melindas Merkuri ierosinājuma. Tās mērķis bija izcelt
un svinēt bagātīgo Eiropas kultūras mantojumu. Pirmā šo titulu ieguva Grieķijas galvaspilsēta
Atēnas.
Kopš 1985. gada vairāk nekā
60 pilsētas Eiropas Savienībā un
ārpus tās robežām ir nesušas šo
nosaukumu.
EKG mērķi ir:
l izcelt Eiropas kultūru bagātību un daudzveidību;
l svinēt iespējas, ko eiropiešiem sniedz kultūra;
l palielināt pilsoņu piederības sajūtu konkrētai kultūras
telpai;
l veicināt kultūras devumu
pilsētu attīstībā.
Tāpat EKG ir lieliska iespēja:
l atjaunoties, no jauna uzplaukt pilsētai un/vai teritorijai, kas ir ap to;
l attīstīt savu starptautisko
potenciālu;
l uzlabot vietas tēlu tās iedzīvotāju acīs;
l iedot kultūras dzīvei jaunu
elpu;
l stimulēt tūrismu.

Kā kļūt par Eiropas
kultūras galvaspilsētu?

Visas Eiropas un Eiropas
Ekonomikas zonas valstis rotācijas kārtībā iegūst tiesības šī titula iegūšanai. Katru gadu vismaz
divas, dažkārt arī trīs pilsētas
no dažādām valstīm vienlaikus
ir šī titula turētājas. 2014. gadā
Latvija pirmo reizi ieguva tiesības piedalīties šajā konkursā un
par Eiropas kultūras galvaspilsētu kļuva Rīga. 2027. gadā Eiropas
kultūras galvaspilsēta būs vienlaikus Latvijā un Portugālē, bet
abās valstīs vēl notiek nacionālās atlases.
Lai pilsēta kļūtu par Eiropas

kultūras galvaspilsētu, jāiztur
nacionālais konkurss divās kārtās, kur detalizēti jāatbild uz vairākiem jautājumiem par pilsētu
motivāciju, stratēģisko virzību,
mākslas un kultūras programmu, iedzīvotāju iesaistes stratēģiju, finanšu plānu, pārvaldības
modeli, izpildes iespējām un
citiem. Atbildes uz šiem jautājumiem tiek apkopotas pieteikuma dokumentā – EKG grāmatā,
kuru vērtē starptautiska žūrija.
Latvijā starp deviņām pilsētām, kas konkurēja pirmajā
kārtā, otrajai izvirzītas Liepāja,
Daugavpils, Jūrmala un Valmiera.
Otrajā kārtā minētie jautājumi
jāapraksta jau daudz detalizētāk un konkrētāk.
Pieteikumus vērtē starptautiska, Eiropas Komisijas atlasīta
žūrija divpadsmit cilvēku sastāvā.

Par ko ir (ne)miers?
Liepājā piedzimst vējš, kas ir
gan miera un nemiera radītājs,
gan radošuma urdošais un miera iemidzinošais spēks, tāpēc
Liepājas pieteikuma koncepcijas
pamatā ir stāsts par (ne)mieru.
(Ne)miers ir piemērots stāsts,
kas ļauj paraudzīties pašiem uz
sevi no ļoti dažādiem aspektiem
un piekļūt daudzveidīgam cilvēku lokam. Tā ir universāla koncepcija, kas sabiedrībai kopumā ļauj definēt, ko nozīmē (ne)
miers cilvēka veselībai un personīgajai izaugsmei, kā arī atbilst
Eiropas sabiedrības izpratnei,
kā iztēlojamies dzīvi pilsētās
un reģionos, kā sadarbojamies,
integrējot ikdienas procesos
mākslu, tehnoloģijas, aprites
ekonomiku, kā atgūstamies no
Covid-19 pandēmijas un kā veidojam savstarpējās attiecības.

Ko mēs vēlamies?
EKG programmas izstrādes
komanda noformulējusi piecus
izaicinājumus, kuri kalpo kā
vadmotīvs un kritēriji, ko vēlamies sasniegt Liepājā, Dienvidkurzemē vai Kuldīgā ar Eiropas
kultūras galvaspilsētas godu.

Iemācīties sadarboties.
No provinces uz Eiropu

Liepāja ir Rietumu un Eiropas
pilsēta, tagad mums beidzot arī
jāsāk domāt kā eiropiešiem. Ir
īstais laiks veidot kontaktus ar
starptautiskiem partneriem reālai un praktiskai sadarbībai, un
dalība konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” mums varētu palīdzēt šo mērķi sasniegt.

Mākslinieciskās programmas “Liepāja 2027” vadītāja Baiba Bartkeviča iepazīstina ar
Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu līnijām.

Līdzdarboties dzīves
vides veidošanā
Vai tā būtu neskartā daba
vai apbūvētā pilsētvide – gan
dabiskiem, gan cilvēku veidotiem procesiem jāspēj pastāvēt
līdzās un attīstīties. Mums blakus
esošo dabu – Baltijas jūru, Liepājas ezeru un pilsētas apkārtni ar
tās pļavām, kanāliem, mežiem
un kāpām – skar klimata pārmaiņas un cilvēku ekonomiskās
darbības sekas. Mēs redzam, ka
kultūra simbiozē ar industrijām,
tostarp radošajām, var radīt
gudru, ekoloģisku un inovācijās
balstītu vidi. Aprites ekonomika
Liepājā nav tikai teorija, bet tā ir
potenciāla realitāte.

Veidot gudru nākotni –
no cilvēciskā
uz digitālo un otrādi

Gudra un saprātīga vietējā ražošana ciešā sadarbībā ar universitātēm, zinātnes un pētniecības
centriem visā Eiropā un digitālo
inovāciju centru darbība radīs
atraktīvu telpu, kas veicinās prasmīgu, izglītotu un gudru cilvēku
palikšanu un atgriešanos Liepājā.

Saglabāt identitāti –
ar mīlestību no Latvijas
un Liepājas

Mūsdienu Eiropā ir svarīgi
spēt saglabāt savu īpašo un unikālo vietas un pilsētas identitāti,
tajā pašā laikā spējot mainīties
līdzi un būt atvērtam jaunajam.
Mēs vēlamies paraudzīties
uz sevi no malas, pārskatīt paradoksiem bagāto vēsturi Eiropas kontekstā un no jauna iemācīties būt atvērtiem pasaulei,
vienlaikus šajos procesos nezaudējot latvietību.

Mainīt domāšanu –
no inertuma
uz jēgpilnu darbību

Gatavojot pieteikumu “Eiropas kultūras galvaspilsētas

2027” konkursam, viens no secinājumiem bija – arī 30 gadus pēc
okupācijas karaspēka izvešanas
un slēgtās robežzonas likvidēšanas, domāšanas drupas vēl
ir saglabājušās mūsu attieksmē,
uztverē, izpratnē un rīcībā. Mēs
vēlamies iemācīties sadarbību,
iesaistīt pilsētas rajonu iedzīvotājus, arī dažādās valodās runājošos, lai iepazītu cits citu, mestu pie malas kautrīgo latvieša
intraverta dabu un būtu atvērti
jaunām idejām un procesiem.

Mākslinieciskā
programma

Mākslinieciskā programma,
kura mākslinieciskos un kultūras formātos būs atslēga mūsu
izaicinājumu piepildīšanai, sastāv no piecām programmas
līnijām – “Eiropas sapnis”, “Pilsēta paradokss”, “Jaunatklāj
vietējo!”, “Apzinātā mērenība”
un “Radošā tālnojauta”.
Projekti izstrādāti kopā ar
liepājniekiem un novados dzīvojošajiem radošo nozaru pārstāvjiem, dažādām kultūras
iestādēm, neatkarīgiem māksliniekiem, nevalstiskajām organizācijām, partneriem dažādās Eiropas un pasaules valstīs. Šobrīd
notiek darbs pie projektu papildināšanas, precizēšanas, saturiskās bagātināšanas kā Liepājā, tā
Dienvidkurzemē un Kuldīgā.
Programmā iecerēts, ka skanēs opera jūras malā, dārdēs
roks pilsētas kultūras vietās,
Liepājā un novados notiks citādi jūras svētki, tiks veidotas
paaudžu pieredzes un radošo
personu apmaiņas programmas,
būs balles, talkas, rituāli, plaši
diskusiju cikli par sabiedrībā aktuālām problēmām, aktualizētas
ar vidi saistītas tēmas. Tiks veidoti visdažādāko žanru starpnozaru projekti, starptautiski festivāli, kā arī pasākumi ar plašu un
dažādu pilsētnieku un novadu
iedzīvotāju iesaisti.

Kāds labums būs
Dienvidkurzemei?
Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums ir ne tikai kultūras dzīves, bet arī teritorijas
attīstības un tūrisma attīstības
veicinātājs.
Dienvidkurzemes
projektu centrā ir mūsu autentiskās bagātības – tās ir bagātais dabas un kultūrvēsturiskais
mantojums, kā arī tūrisma un
aktīvās atpūtas iespējas. Tā ir
iespēja mums pašiem apzināties, pētīt un reﬂektēt par savu
unikalitāti Eiropas mērogā, nebaidīties un iemācīties konvertēt to kultūras un/vai tūrisma
produktā, kas veicinās novada
ekonomisko attīstību, tam līdzi
nesot augstāku dzīves kvalitāti, vēl labākus pakalpojumus.
Eiropas kultūras galvaspilsēta
vienmēr garantē lielāku tūristu
interesi par konkrēto teritoriju un lielāku pieprasījumu pēc
pakalpojumiem, kā arī veicina
teritorijas pievilcību potenciālo
dzīves vietas meklētāju acīs.

Kas tālāk?
Otrās kārtas pieteikums jāiesniedz Kultūras ministrijā līdz
nākamā gada 4. aprīlim, bet līdz
tam laikam jāveic vairāki darbi.
Mēs vēlamies un ticam, ka Liepāja kopā ar Kuldīgas un Dienvidkurzemes novadu ir spēcīgs
kandidāts, bet jebkurā gadījumā
rakstā minētie izaicinājumi un
izstrādātā programma kalpos
par stratēģisku kultūras dzīves
vadlīniju turpmākajiem gadiem.
Ja iedzīvotājiem ir ideja un
vēlēšanās piedalīties Eiropas kultūras galvaspilsētas Dienvidkurzemes programmas izstrādē, rakstiet: kristine.zvirbule@gmail.com
Kristīne Zvirbule,
projekta “Liepāja – Eiropas
kultūras galvaspilsēta 2027”
Dienvidkurzemes un Kuldīgas
projektu koordinatore
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Nīcā un Otaņķos sveic darbīgākos ļaudis
16. novembrī Nīcas kultūras centrā tika godināti Nīcas un Otaņķu pagastu darbīgākie ļaudis. Gada cilvēku sumināšana norisinājās
šaurā lokā un sirsnīgā gaisotnē. Katrs nominants ieradās sev norādītajā laikā, lai kā pateicību par paveikto saņemtu ne tikai pateicības
rakstu, bet arī sudraba saktiņu. Noskatoties īsfilmiņu, kas plašākai
sabiedrībai ir skatāma Youtube.com vietnē, katrs nominants parakstījās Goda grāmatā.
l Balva “Par mūža devumu Nīcas novadam” – SVETLANAI PUŠKAREVAI, ilggadējai Nīcas vidusskolas medmāsiņai, par nesavtīgu darbu,
ilgus gadus aprūpējot Nīcas vidusskolas bērnus un darbiniekus. Par
sirds siltumu un sirsnīgu atbalstu grūtos brīžos. Svetlana ir cilvēks,
kurš savu darbu mīlēja un darīja no sirds. Vienmēr atsaucīga, iejūtīga
un laipna.
l Balva nominācijā “Gada jaunietis” – LAURAI VECBAŠTIKAI, atraktīvai,
sportiskai un enerģiskai Nīcas vidusskolas skolniecei. Korekta, atbildīga, motivēta, mērķtiecīga – tie ir vārdi, kas raksturo Lauru gan mācību
darbā, gan klases un skolas sabiedriskajā dzīvē, gan komunikācijā un
sadarbībā. Uz Lauru var paļauties, viņa nekad neatteiks palīdzību.
l Balva nominācijā “Gada cilvēks savā amatā” – INGARAM KALĒJAM,
Nīcas Sporta centra vadītājam, par prasmīgu Sporta centra vadīšanu
sarežģītos apstākļos. Ingars rūpējas par sporta attīstību arī ārpus sava
darba laika un kopš strādā sporta jomā. Sports Nīcā un Otaņķos ir lielā
cieņā. Pateicoties Ingara vadībai, neatlaidībai un entuziasmam, Nīcas
komandas gūst panākumus, stājoties pretī lielpilsētu komandām. Visi
sporta pasākumi vienmēr ir augstā līmenī.
l Balva nominācijā “Gada balva uzņēmējdarbībā” – ZS “KINSLERI”,
veiksmīgas uzņēmējdarbības īstenotājiem, kuri sarežģītos laikos spējuši pielāgoties un pilnveidoties, izmantojot visus mūsdienīgas uzņēmējdarbības instrumentus. Spēcīgās un saliedētās Krētaiņu ģimenes
piedāvātie svaigie, krāsainie un gardie dārzeņi priecē ikvienu.
l OSKARAM KADEĢIM, kapteinim sestajā paaudzē un “Zvejnieka
mājas Oskars” īpašniekam, par spēju pielāgoties jauniem apstākļiem un rast jaunus risinājumus. Ieguvis Zemkopības ministrijas zivsaimniecības nozares konkursa “Lielais loms 2020” balvu nominācijā
“Gada uzņēmums jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniecībā”.
l Balva nominācijā “Gada balva kultūrā” – VECVAGARU ĢIMENEI,
burvīgu pasākumu rīkotājiem, kuri savā ģimenes īpašumā “Sīpoli”
priecē apmeklētājus ar gaumīgi iekoptu teritoriju, ievērojamu dzirn
akmeņu kolekciju un Latvijā zināmu mākslinieku un tēlnieku darbiem. Ar Ņinas un Visvalža atbalstu Bernātos norisinās skaisti un
kupli apmeklēti brīvdabas koncerti.
l Balva nominācijā “Gada balva sabiedriskajā darbībā” – biedrībai “JŪRMALCIEMA VALGUMS”, tīklu mājas “Piestātne” iedzīvinātājiem.
Biedrība ar patiesu prieku ver vaļā durvis ikvienam Jūrmalciema apmeklētājam. Zina pastāstīt par jūrnieku ikdienu un piejūras ciema iedzīvotāju dzīvi un piedāvā gardas tradicionālās Jūrmalciema maltītes.
l Balva nominācijā “Gada balva sportā” – AIVIM KARZONAM,
vienmēr aktīvam velosportistam, par neatlaidību, mērķtiecību un
augstiem sasniegumiem riteņbraukšanā. Iesaista, motivē un atbalsta
jauniešus sportā.

Ilggadējai Nīcas vidusskolas medmāsiņai
Svetlanai Puškarevai apbalvojums piešķirts
par nesavtīgu darbu, ilgus gadus aprūpējot
Nīcas vidusskolas bērnus un darbiniekus.

Laura Vecbaštika ir atraktīva, sportiska un
enerģiska Nīcas vidusskolas skolniece.

Krētaiņu ģimene
sarežģītos laikos
veiksmīgi spējusi
pielāgoties apstākļiem
un pilnveidoties.

“Novadu garšas” žūrijas atzinība
mūsu medum, vīnam un tējai
Rīgā notika pasākums “Novadu garša”, ko rīkoja Latvijas Lauku izglītības
un konsultāciju centrs, īpašu uzmanību
veltot vietējiem produktiem.
Šogad pasākuma īpašā tēma bija
vietējie produkti kā nākotnes virzītājspēks, kā arī diskusijas skāra tādus tematus, kuros meklēja atbildes uz jautājumiem, kā mainīt sabiedrības viedokli
par labu vietējiem veselīgiem zemnieku saimniecību labumiem, ne ārzemju
masveida produkcijai.
Šogad bija milzīga Latvijas mazo ražotāju interese par iespēju gūt profesionālas žūrijas vērtējumu – ja pērn vērtēšanai bija iesniegti 72 produkti, tad

šogad to skaits sasniedza 167. Produktus vērtēja pārtikas tehnologi ne vien
no Latvijas, bet arī no ārvalstīm.
“Novadu garšā” piedalījās un laurus
plūca Dunalkas zemnieku saimniecības
saimnieces Zigrīdas Mantejas tēja “Lazdu miza”, kas ieguva bronzas medaļu,
bet dažādu ziedu medus – sudraba
medaļu. Savukārt Durbes SIA “EVI & JO”
Evijas Kopštāles rūpals – upeņu vīns –
ieguva sudraba medaļu.
Tas nozīmē, ka mēs varam, un lai
šie sasniegumi ir paraugs arī citiem
mazajiem ražotājiem sasparoties un
uzdrīkstēties nākamgad konkursā piedāvāt savu produkciju.

Zigrīda Manteja ir daudz eksperimentējusi ar tēju kombinācijām,
meklējot interesantas garšas.

TŪRISMS
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“Mežtakas” marķēšana
Kurzemē noslēgusies
Kurzemes plānošanas reģions, iesaistot vietējos iedzīvotājus, tūrisma informācijas centru darbiniekus un brīvprātīgos
no dažādām Latvijas vietām, 26.
oktobrī pabeidzis “Mežtakas”
marķēšanas darbus Kurzemē.
“Mežtakas” posms vijas cauri visai Kurzemei 290 kilometru
garumā, un marķēšana paveikta
sešu mēnešu laikā, to atzīmējot
dabā ar krāsu un uzlīmju palīdzību.
“Līdz šim ceļotājs “Mežtakas” maršrutu Kurzemē varēja
iziet, sekojot līdzi kartē vai kādā
no aplikācijām, lietojot ierakstītu
GPX maršrutu, kuru lejupielādējis tīmekļvietnē www.meztaka.lv.
Tagad ceļotājiem būs daudz
vieglāk orientēties maršrutā, jo
tas visā garumā ir marķēts ar
uzlīmēm pilsētās un ar krāsojumu uz kokiem (balts, dzeltens,
balts) ārpus tām. Vēlos pateikties ikvienam marķēšanā iesaistītajam par ieguldīto darbu un
laiku,” uzsver Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Pārgā-

jienu maršruts” koordinatore
Aija Neilande.
“Mežtaka” ir garās distances
pārgājienu maršruts, kas Kurzemē un Lietuvā tiek īstenots ar
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam atbalstu
(LLI-448, “Pārgājiena projekts”).
Maršrutu Eiropā pazīst ar nosaukumu E11, kas aizsākas Hāgā
(Nīderlandē) un noslēdzas Tallinā (Igaunijā). Tas ceļotājam ļauj
labāk iepazīt valsti, kā arī vietējiem uzņēmumiem (apskates
objektiem, naktsmītnēm, veikaliem, kafejnīcām u.c. uzņēmumiem) pagarināt tūrisma sezonu
un iegūt jaunus apmeklētājus.
Par “Mežtaku” jau šogad bija
samērā liela interese tieši no
vietējiem tūristiem. Garāki vai
īsāki ceļa posmi ir lielā cieņā
daudziem, īpaši vasarā.
“Mežtaka” Dienvidkurzemes
novadā aizsākas Kalētu pagastā, pie Latvijas un Lietuvas robežas, un noslēdzas Kazdangas
pagastā. Tā izlīkumo cauri visai

Ārpus pilsētām “Mežtakas” maršruts iezīmēts ar krāsojumu uz kokiem:
balts-dzeltens-balts.
Kurzemei, iegriežoties tādās
apdzīvotās vietās kā Gramzda,
Priekule, Kalvene, Aizpute, Kazdanga. Ainavām mijoties ar tīrumiem, pilsētvidi un zaļiem mežiem, ikvienam ir iespēja iepazīt
ne tikai dabas skaistumu, bet
arī vietējos iedzīvotājus, kultūru, tradīcijas un virtuvi.
“Darbi pie šī garo distanču
pārgājiena maršruta attīstības
Latvijā turpinās. Šobrīd drukai ir
sagatavots “Mežtakas” ceļvedis
četrās valodās. Tajā varēs uzzināt
sīkāk par katru no tās posmiem,

ZĪME “GĀJĒJAM
DRAUDZĪGS”
VĒL SEŠIEM
TŪRISMA
PAKALPOJUMA
SNIEDZĒJIEM

Septembra beigās norisinājās ceturtā “Gājējam draudzīgs” (Hiker – friendly) komisijas sēde,
kurā izskatīja Latvijas tūrisma pakalpojumu
sniedzēju pieteikumus zīmes iegūšanai. Sēdē
pieņemts lēmums zīmi piešķirt 21 pakalpojumu
sniedzējam visā Latvijā, no kuriem seši atrodas
Dienvidkurzemes novadā.
Zīme “Gājējam draudzīgs” Dienvidkurzemes
novadā šoreiz piešķirta:
l Aizputes Tūrisma informācijas centram;
l kafejnīcai “Osteria” Aizputē;
l jauniešu mītnei “Lapka Hemp” Aizputē;
l atpūtas kompleksam “Kurzemes pērle” Kalvenes pagastā;
l viesu namam “Laikas” Ziemupē;
l vasaras kafejnīcai bāram “Kazbārs” Kazdangā.
l Kopumā Dienvidkurzemes novadā zīmi “Gājējam draudzīgs” kopš tās ieviešanas ieguvuši 16
tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

akcentējot maršrutam tuvākos
apskates objektus un arī kājāmgājējiem noderīgu pakalpojumu
saņemšanas iespējas. Esam arī
uzsākuši darbus pie informācijas
stendu un video materiālu izveides,” stāsta A. Neilande.
Maršrutu par pilnībā pabeigtu varēs uzskatīt 2022. gada
maijā, kad uz kopīgu pārgājienu
aicināsim visus atbalstītājus un
citus interesentus.
Informāciju sagatavoja:
tūrisma speciālistes Aija
Neilande un Dace Gailīte

ZINĀŠANAI

l Projekts LLI-448 “Mežtakas
izveide Latvijā un Lietuvā un
Jūrtakas pagarināšana Lietuvā”
(pārgājienu projekts) tiek
realizēts ar Eiropas Savienības
Interreg V-A Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–2020.
gadam atbalstu.
l Kopējās projekta izmaksas ir
788 104,45 EUR.
l Projekta līdzfinansējums no
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda ir 669 888,76 EUR.

NOSLĒGUSIES

pirmā Dienvidkurzemes
tūrisma viktorīna
Zīme “Gājējam draudzīgs” tiek piešķirta tūrisma pakalpojumu sniedzējiem visās Baltijas
valstīs. Pieteikuma iesniedzējiem jāatbilst vairākiem kritērijiem, lai kājāmgājējs spētu saņemt
būtiskākos pakalpojumus, kā informāciju par izvēlēto maršrutu (“Mežtaka”, “Jūrtaka” u.c. pārgājienu maršruti un takas, kas atrodas tuvumā),
dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu,
elektroierīču uzlādi, naktsmītni, iespēju izžāvēt
slapjās un izmazgāt netīrās drēbes, zābakus un
citu ekipējumu.
Nākamā pieteikumu izskatīšana plānota
2022. gada janvārī. Tai var pieteikties ikviens
tūrisma pakalpojuma sniedzējs. Vairāk informācijas par pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem
www.celotajs.lv.

Pirmā Dienvidkurzemes
tūrisma viktorīna norisinājās
no 25. oktobra līdz 10. novembrim.
Kopumā viktorīnā piedalījās 159 dalībnieki. Uz visiem
desmit jautājumiem pareizi atbildēja tikai 44 dalībnieki. Taču,
kā jau iepriekš tika rakstīts,
ikviens dalībnieks, kurš iesniedza savas atbildes, piedalījās online izlozē, kuru veidoja
ar programmas random.org
palīdzību.
Publicējam to dalībnieku
e-pasta adreses, kuru īpašnieki saņems dāvanu kartes
no mūsu novada mājražotājiem un amatniekiem:
l viga5@inbox.lvolg,
l astraupeniece@inbox.lv,
l erikshuns@inbox.lv,

l vesmuks59@inbox.lv,
l ingucis242@inbox.lv,
l ziss2@inbox.lv,
l raivis.kalejs@gmail.com,
l meldra.gineite@gmail.com,
l vanaga.dai@gmail.com,
l sarmite.gudkova@inbox.lv.
Visi šie viktorīnas dalībnieki saņems e-pastā vēstuli ar informāciju, kā tikt
pie savas nopelnītās balvas,
norādot visērtāk sasniedzamo Dienvidkurzemes novadā
esošo Tūrisma informācijas
centru.
Paldies visiem dalībniekiem un interesentiem! Viktorīna bija veidota kā izzinoša
(online) spēle, lai ikviens interesents varētu gūt lietderīgas
atziņas un uzzināt ko jaunu
par savu novadu.

DAŽĀDI
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Saņemts ﬁnansējums unikāla
eksponāta restaurācijai

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) kultūras mantojuma saglabāšanas 2. projektu
konkursā finansējumu saņēmis
Aizputes novadpētniecības muzeja iesniegtais projekts “Bērnu
sēdratiņu restaurācija”, kurā
paredzēts veikt Latvijas Nacionālo muzeju krājuma priekšmeta – firmas “Brennabor” ražoto
bērnu sēdratiņu – restaurāciju
un konservāciju.
Restaurējamais objekts nav
ikdienišķs muzeja priekšmets,
kas būtu atrodams vēl citu Latvijas muzeju krājumos. Arī Aizputes novadpētniecības muzeja
krājumā tādi tie ir vienīgie. Ratiņu izgatavošanas gads nav precīzi zināms, bet, izpētē iesaistot Brandenburgas Rūpniecības
muzeja (Vācija) speciālistus, no
firmas “Brennabor” produkcijas
katalogiem noskaidrots, ka šāds
modelis tika ražots ap 1910.
gadu Vācijā vai 20. gs. 30. gadu
otrajā pusē Liepājā uzņēmumā
“A. Lippert”.

Balstoties uz izstrādāto restaurācijas un konservācijas
programmu, sēdratiņu restaurāciju veiks restaurācijas speciālisti Uģis Baļļa, Ieva Baļļa un Saiva
Kuple, kuri kopā ar restauratori
I. Saulesleju veica arī padziļinātu objekta pirmsrestaurācijas izpēti un sagatavoja ratiņu
restaurācijas un konservācijas
koncepcijas programmu. Aizputes novadpētniecības muzejs
turpinās sēdratiņu izgatavošanas vēstures izpēti sadarbībā ar
Brandenburgas Rūpniecības muzeju, kurā ir ekspozīcija, veltīta
firmas “Brennabor” ražotajai
produkcijai “Brennabor in Brandenburg“. Projekta realizācijas
laiks ir no 2021. gada 1. jūlija līdz
2022. gada 1. jūlijam. Kopējais
saņemtais finansējums ir 3500
EUR (bez PVN), Dienvidkurzemes
novada pašvaldības līdzfinansējums 2432 EUR (bez PVN).
Jolanta Berga,
Aizputes novadpētniecības
muzeja vadītāja

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no 2021. gada 5.
novembra lauksaimnieki var sākt aizpildīt informāciju vienotajā platību maksājumu iesniegumā nākošajai saimniekošanas
sezonai – provizorisko iesniegumu.
Ja nepieciešams, provizoriskā iesnieguma sadaļā vai lauku
bloku precizēšanas sadaļā LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var veikt lauku bloku precizēšanu.
Pabeigt platību maksājumu iesnieguma iesniegšanas procesu
varēs 2022. gada aprīlī un maijā.
Lauksaimniecības datu centra atgādinājums biteniekiem.
Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības
datu centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu uz
1. novembri un 1. maiju. Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā.
Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.11.2021. ir
jāiesniedz no 01.11.2021. līdz 30.11.2021.
Ja bišu saimes ir izvietotas vairākās novietnēs un pēc pēdējā
atskaites datuma mainījies saimju skaits kādā no novietnēm, tad
izmaiņu datumā tas ir jāaktualizē visās novietnēs.
Lauksaimniecības datu centra tālrunis konsultācijām 67095069
vai 22019664.
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Biedrības un nodibinājumi var
iesniegt pieteikumus otrajā AIF
Kapacitātes projektu konkursā
Līdz 2022. gada 17. janvāra plkst. 14.00 Aktīvo
iedzīvotāju fonda (AIF) projektu tiešsaistes sistēmā
projekti.activecitizensfund.lv pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicinātas sagatavot un iesniegt
projektu pieteikumus organizācijas kapacitātes
stiprināšanai ar iespēju saņemt atbalstu līdz pat
20 000 EUR. Informatīvais seminārs par šo konkursu notiks 2021. gada 26. novembrī plkst. 14.00
ZOOM platformā.
Šis ir sestais Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu
konkurss, un tā mērķis ir stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības
organizāciju ilgtspēju un kapacitāti.
Piedaloties konkursā, var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju
sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču
celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību un veicina tās pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni ar mērķi efektīvāk un ar
lielāku ietekmi darboties savu mērķu sasniegšanā.
Konkursa nolikums, pielikumi un noderīgi paraugi pieejami Aktīvo iedzīvotāju fonda mājaslapā
www.activecitizensfund.lv.
Kurzemes reģiona organizācijām informāciju par
konkursu un palīdzību projektu pieteikumu sagatavošanā sniedz biedrības “Kurzemes NVO centrs” konsultante Elīna Futraka, e-pasts elina@kurzemesnvo.lv,
tālrunis 27111252.

1. decembrī (plkst. 14.00), 6. decembrī (plkst.
11.00) un 16. decembrī (plkst. 10.00) ZOOM vidē notiks Projektu darbnīcas. To laikā konsultante Elīna
nelielās grupās palīdzēs saprast AIF projektu rakstīšanas pamatprincipus – konkursa nolikuma, pieteikuma anketas un vērtēšanas kritēriju savstarpējo
loģiku un projekta radīšanas procesu kontekstā ar
jūsu organizācijas kapacitātes stiprināšanas vajadzībām. Pieteikties īpaši aicināti interesenti ar nelielu projektu rakstīšanas pieredzi. Pieteikties darbnīcām var šeit: https://ej.uz/AIFKapac_projDarbn vai
personīgi pie Elīnas.
Vairāk informācijas: www.kurzemesnvo.lv un
www.activecitizensfund.lv.
Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas
zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un
iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Programmu administrē Latvijas
Pilsoniskā alianse un Dienvidlatgales NVO atbalsta
centrs, Kurzemes NVO centrs, Latvijas Lauku forums,
Valmieras novada fonds, Zemgales NVO centrs.
Informāciju sagatavojusi:
Elīna Futraka, Aktīvo iedzīvotāju fonda
reģionālā koordinatore konsultante,
tālrunis 27111252,
e-pasts elina@kurzemesnvo.lv

Izglāb dzīvību –
uzstādi
mājoklī
dūmu detektoru!
Pērn stājās spēkā ugunsdrošības noteikumu
prasība, ka ikvienā dzīvoklī jābūt vismaz vienam
dūmu detektoram, bet privātmājā detektoram jābūt uzstādītam katrā stāvā. Privātmāja papildus
jānodrošina arī ar ugunsdzēsības aparātu.
Šogad ugunsgrēkos gājuši bojā jau 78 cilvēki,
un lielākā daļa no traģiskajām ugunsnelaimēm ir
notikusi mājokļos. Visbiežāk ugunsgrēki izceļas
diennakts tumšajā laikā, kad ugunsgrēku bijis
grūti laikus pamanīt. Iespējamie iemesli visbiežāk
ir saistīti ar neuzmanīgu rīcību ar uguni, trešdaļā
gadījumu cilvēku bojāejas iemesls ir saistīts ar neuzmanīgu smēķēšanu, piemēram, guļot dīvānā. Šie
ugunsgrēki nav platības ziņā lieli, bet kaitīgākais
ir tieši sadūmojums. Ja dūmu detektors būtu bijis
dzīvoklī, iespējams, sadūmojums tiktu laikus pamanīts un cilvēkam būtu bijusi iespēja izglābties.
Dūmu detektori obligāti jāuzstāda dzīvokļos un
dzīvojamās mājās, dārza mājās, bet ieteicams tos
uzstādīt arī citās dzīvošanai pielāgotās būvēs, piemēram, istabās, kas izbūvētas saimniecības ēkās.
Iedzīvotājiem, kuri rūpīgi gādā par savu un tuvinieku drošību un ir uzstādījuši dūmu detektorus,
atgādinām, ka ierīce ir regulāri jāpārbauda. Līdzīgi
kā citām ierīcēm arī dūmu detektoram ir savi lie-

tošanas nosacījumi. Atkarībā no ražotāja nosacījumiem reizi nedēļā vai reizi mēnesī būs jānospiež
kontroles jeb testa poga, kas atrodas uz detektora korpusa, un jāsagaida signāls. Ja detektors
izplata skaņu, tas ir darbspējīgs. Vismaz reizi gadā
detektoru ieteicams atvienot no stiprinājuma pie
griestiem un notīrīt putekļus no ierīces.
Dūmu detektori darbojas ar baterijām, līdz ar
to būs nepieciešams laikus nomainīt bateriju, par
ko atgādinās arī pats detektors, raidot īsus skaņas
signālus.
Ierīces darbības pārbaudei nevajadzētu izmantot cigareti vai kādu citu dūmu avotu, jo darbspējīgs detektors, atpazīstot dūmus, turpinās dot nepārtrauktu spalgu skaņas signālu.
VUGD aicina parūpēties par savu un līdzcilvēku
drošību, kā arī būt līdzatbildīgiem, jo katra paša
spēkos ir gādāt par ugunsdrošību mājoklī, piemēram, uzstādot dūmu detektoru, kas ar spalgu
skaņas signālu vēstīs par radušos sadūmojumu un
ļaus laikus atstāt bīstamās telpas, saudzējot veselību vai pat dzīvību.
Plašāka informācija par dūmu detektoru uzstādīšanas noteikumiem pieejama: www.vugd.gov.lv/lv
vai zvanot pa tālruni 67075824.
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Bez indīgiem komentāriem internetā
“Ja mani kaut kas neapmierina, es nerakstīšu indīgus
komentārus internetā, bet iesaistīšos procesos,” tā par sevi
saka Zentas Mauriņas Grobiņas
vidusskolas direktore un Dienvidkurzemes novada domes
deputāte LAILA ROGA. Deputātes
pieredzē šis viņai ir trešais sasaukums.
“Es ļoti izbaudīju šo priekšvēlēšanu laiku,” L. Roga godīgi atzīstas. “Man ļoti patīk komandas
darbs – gan skolā, gan it visur, un
man ir svarīgi, lai komandā būtu
jomas speciālisti. Tāpēc, pirms
piekritu startēt Zaļo un zemnieku savienības sarakstā, vispirms
iedziļinājos, kādi tur ir cilvēki, un
ar prieku secināju: jā, tur ir dažādu jomu speciālisti, tad darbs
virzīsies uz priekšu.”
Priekšvēlēšanu laiku atceroties, deputāte novērtē gan tikšanos ar iedzīvotājiem visa lielā
novada teritorijā, gan iepazīšanos un sarunas ar ZZS saraksta
kandidātiem. “Viens ir oficiālās
sarunas pie galda, bet pavisam
kas cits, kad cilvēki tiekas neformālā vidē – tur atklājas raksturi,
intereses, zināšanas un mērķi,”
viņa saka.
Enerģijas L. Rogai ir daudz.
Ļoti daudz. Liepājas Reģionālās
slimnīcas anesteziologs Agris Auders, šī mācību gada ievadā tiekoties ar skolotājiem Grobiņā, lai
stāstītu par iespējām izvairīties
no inficēšanās ar Covid-19 skolas
vidē, vēlāk atzina: ja visās skolās būtu tik enerģiski direktori,
mēs būtu tikuši daudz, daudz
tālāk izglītības jomā. Direktore

smaidot saka: tā enerģija man
jau sākotnēji ielikta no vecākiem. “Mans tētis vienmēr bijis
ļoti enerģisks, savulaik viņš bija
kolhoza priekšsēdētājs, vēlāk
strādāja citos atbildīgos amatos,
vadīja korus, ansambļus un spēlēja teātri. Mamma visu mūžu bijusi grāmatvede. Viņi abi man ir
iemācījuši prasmi uzstāties auditorijas priekšā un pamatot savu
viedokli.”
Bet izlemt par labu skolotājas
profesijai palīdzējuši pedagogi,
ko L. Roga ar sirsnīgiem vārdiem
piemin joprojām. Ar smaidu viņa
atceras, ka specializācijas vēlme
gan mainījusies atkarībā no sastaptā iedvesmojošā skolotāja.
“Mana pirmā audzinātāja bija Lūcija Vucena – viņas iespaidā man
jau pavisam ātri bija skaidrs, ka
būšu sākumskolas skolotāja,”
atceras deputāte. “Bet visu
skolas laiku paralēli mācībām
lielā kaislība man bija volejbols,
un tad sporta skolotāja ietekmē
domāju – nē, man tomēr jāizvēlas sporta joma. Vēlāk, kad sāka
mācīt krievu valodu, atkal bija tik
fantastiska skolotāja, kuras ietekmē es iemīlēju krievu literatūru,
un atkal manas domas mainījās
šajā virzienā. Tad nāca ģeogrāfija – braucu pat uz sagatavošanas
kursiem, lai iestātos ģeogrāfos,
un tā ir vienīgā reize manā mūžā,
kad nobijos no konkursa, – tas
bija milzīgs.”
Tā L. Roga no savas dzimtās
Aknīstes atbrauca uz Liepāju, lai
studētu un kļūtu par skolotāju.
Un šai pusē arī palika. “Iemīlējos,” viņa smaida. Jaunās skolotā-

ku ir jāmācās, jāinvestē, jāuzlabo
aprīkojums, jātur līdzi pasaules
tendencēm,” pauž G. Kalniņš.
Dažas reizes gadā jādodas arī
uz ārzemēm paskatīties, kā strādā kolēģi. Attīstībai noder gan
piedalīšanās meistarklasēs, gan
starptautiskas konferences par
veterinārās medicīnas jomu. “Ir
lietas, kur jūtamies pārliecināti,
ka darām tāpat kā citviet pasaulē – tā ka galīgi slikti pie mums
nav,” nosmej G. Kalniņš.
Deputāta krēslā G. Kalniņš ir
ievēlēts atkārtoti, un Dienvidkurzemes novada domē viņš darbojas Finanšu komitejā un Piekrastes
attīstības komitejā. Kad būs pabeigts lielais darbs pie administrācijas komandas veidošanas,
Piekrastes attīstības komiteja
vienosies par kopēju politikas
redzējumu. Deputāts no savas
puses par vienu no prioritātēm
uzskata Pāvilostas ostas attīstību,
“jo daudz tur ir paveikts, iesūnot
nevar”. Ciematos jāuzlabo infrastruktūra, jāapgūst lielie asfal-

VIZĪTKARTE
LAILA ROGA

n Dzimusi: 1971. gada 9. novembrī.
n Dienvidkurzemes novada domes deputāte, Kultūras jautājumu
komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas un Izglītības un
sporta komitejas locekle.
n Izglītība: beigusi Aknīstes vidusskolu, Liepājas Pedagoģiskajā augstskolā
ieguvusi sākumskolas skolotājas diplomu, Liepājas Pedagoģijas akadēmijā
– maģistra grādu izglītības vadībā, Latvijas Universitātē diploms latviešu
valodas un literatūras skolotājas specialitātē 5.–6. klasēm.
n Darba pieredze: skolotāja Sikšņu pamatskolā (1993–2002), direktores
vietniece izglītības jomā Grobiņas vidusskolā (2002–2006), direktore
Grobiņas vidusskolā (2006–2011), direktore Grobiņas pamatskolā
(2011–2015), direktore Grobiņas sākumskolā un ģimnāzijā (2015–2019),
direktore Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolā (2019–2021),
kopš 2021. gada direktore Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā.
n Ģimene: vīrs Arvils Roga, dēls Mārcis.
n Vaļasprieki: kultūras pasākumi, ceļošana, sportiskās aktivitātes.

Nevis kritizēt, bet darīt
un mainīt – tāds ir Lailas
Rogas vadmotīvs.
jas pirmā darba vieta bija Sikšņu
pamatskola. Bet pēdējos piecpa
dsmit gadus L. Roga ir direktore,
un visi šie gadi aizvadīti Grobiņā.
“Te es esmu pieredzējusi sešas
reformas un sešas skolu nosaukumu maiņas,” viņa smaida.
Zīmīgi, ka atšķirībā no daudziem saviem kolēģiem direktoriem L. Roga pati stundas nevada. “Es nevaru vienlaikus būt
gan laba skolotāja, gan pilnvērtīgi
pildīt direktora pienākumus – jebkurā gadījumā viens no darbiem
cietīs, un to es nevaru atļauties,”
tā viņa pati pamato šo izvēli. Un
godīgi atzīst: zināmā mērā, neejot
klasē, es kaut ko zaudēju un man
mazliet pietrūkst tiešās saiknes
ar praktisko mācību darbu, taču
to kompensēju, tiekoties ar skolēniem citos procesos. Tieši tāpēc

Iedzīvotājiem jābūt aktīvākiem
Mājdzīvnieku īpašnieki GATI
KALNIŅU mēdz dēvēt par īstenu
sava darba fanātiķi, taču, lai cik
arī paradoksāli būtu, Gatim bērnībā nav bijis ne suņa, ne kaķa,
vien kāmītis.
Vecākiem nebija nekas pret
dzīvo radību turēšanu mājas
apstākļos, bet viņi mācīja, cik liela atbildība ir rūpēties par dzīvniekiem. “Vecāki mēģināja ieaudzināt apzinīgumu. Skolas laikā
gāju trenēties pie zirgiem, un tad
nu zvaigznes salikās un kļuva
skaidrs – iešu studēt veterinārmedicīnu,” stāsta visā novadā
populārais veterinārārsts.
Tālāk sekoja ceļš, kas bija netipiski garāks nekā mūsdienu veterinārmediķim, jo tas sakrita ar
lielo pārmaiņu laiku. Pēc kolhozu
sistēmas sabrukuma jaunie speciālisti mācījās, kā veidot un attīstīt modernas veterinārās prakses. “Priecājos, ka tagad mums ir
vairāku dakteru prakse, ka izveidojusies laba komanda. Bet pie
padarītā neapstājamies. Visu lai-
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direktores durvis ar maziem izņēmumiem, ja notiek kāda sapulce
vai tikšanās, ir atvērtas. Gan skolēniem, gan kolēģiem skolotājiem, gan ikvienam citam skolas
darbiniekam vai viesim. “Man ir
svarīgi, lai skolas vide būtu radoša, interesanta, droša, draudzīga
un atvērta,” saka direktore.
Atgriežoties pie procesiem,
ko izglītības jomā vēlas virzīt uz
priekšu, L. Roga saka: man ir svarīgi tikties, spriest un vērtēt procesus ne tikai vietējā vidē, bet
tikties ar kolēģiem visā Latvijā un
arī ārvalstīs, kur Grobiņas vidusskolai ir sadarbības partneri. “Jo
tā mēs cits no cita varam daudz
mācīties,” viņa atzīst. Tāpēc ar
prieku iesaistījusies Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas valdes
(LIVA) darbā, Izglītības un zinātnes
ministrijas darba grupās un citur.
Tāpēc regulāri pilnveidojas pati
un mudina to darīt arī kolēģus, lai
būtu lietas kursā par visu jauno
pedagoģijā, psiholoģijā un paš
izaugsmē. “Man ir ļoti svarīgi, lai

mūsu skolēni, aizejot no skolas,
skaidri zinātu savas tālākās profesionālās izvēles,” viņa turpina.
Un piebilst: enerģijas man ir tik
daudz, ka vēl neesmu sevī pamanījusi izdegšanas simptomus. “Pat
šajā pandēmijas laikā es esmu
optimiste,” saka deputāte.
Uzlādēt enerģiju direktorei
un deputātei palīdz māja Rucavā, kur dzīvo kopā ar vīru, pašu
koptais dārzs un dažādās fiziskās
aktivitātes: pastaigas, peldēšana, braukšana ar velosipēdu. Un
pat tos 50 kilometrus, ko ik rītu
un vakaru mēro no Rucavas uz
darbu Grobiņā un atpakaļ, L. Roga
izmanto lietderīgi. “Automašīnā uz
blakus sēdekļa man ir balta lapa
un rakstāmais – ja ienāk prātā
kāda ideja, to pierakstu,” viņa
smaidot atklāj.
“Es esmu gandarīta gan ar
savu profesionālo izaugsmi, gan
privāto dzīvi,” atzīst L. Roga un
priecīgi stāsta, ka šoruden kļuvusi
par vīramāti – atkal ir jaunas, siltas izjūtas.

VIZĪTKARTE
GATIS KALNIŅŠ

n Dzimis: 1975. gadā.
n Dienvidkurzemes novada domes deputāts, Piekrastes attīstības
komitejas un Finanšu komitejas loceklis.
n Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības universitātē absolvējis
veterinārmedicīnas specialitāti.
n Darba pieredze: 1998.–2004. g. Medzes pagastā veterinārārsts; no
2004. g. “J&G Veterinārais Serviss”, Grobiņas veterinārās klīnikas ārsts.
n Ģimene: sieva Ingrīda arī ir veterinārārste, divi bērni.
n Vaļasprieki: ceļošana, laivošana, aktīva atpūta.

Gatis Kalniņš ir pārliecināts, ka novada attīstībai ir
svarīga ikviena iedzīvotāja
iesaistīšanās procesos.
tēšanas projekti, kā arī jārisina
piekrastes atkritumu apsaimniekošanas jautājumi, lai pēc iespējas
mazāk atkritumu nonāktu mežos.
“Lai būtu godīgāka konkurence,

būtu jāveicina nelegālo viesu māju
reģistrācija, tas palīdzētu sakārtot
gan to pašu atkritumu apsaimniekošanu, gan labāk varētu saprast
katras vietas ekonomisko aktivitāti,” saka deputāts.
Kā iedzīvotājiem labāk pieņemt izmaiņas, kas saistītas ar
jauno reformu? G. Kalniņš uzskata, ka ikvienam vajag aktīvāk iesaistīties procesos, “lai nav tā, ka
pauž neapmierinātību katrs par
sevi. Iedzīvotājiem jāsaprot, ka
deputāti nav elitāra iedzīvotāju
grupa. Mums ir svarīgi sajust, ar
ko elpo apkārtējā sabiedrība.”
Tāpēc viņš uzsver, ka iedzīvotājiem vajag izmantot iespējas tik-

ties ar deputātiem, sniegt savus
priekšlikumus, gan tiekoties, gan
rakstot vēstules. Iedzīvotājiem
ir tiesības veidot apvienības un
paust savu kopējo viedokli. Kā
vienu no piemēriem min Pāvilostas aktīvo iedzīvotāju grupu.
Kā G. Kalniņš atpūšas, varbūt
deputāts rod iedvesmu dārzā?
“Zaļie pirkstiņi man nav. Nekas
tāds unikāls, atpūšos, kā jau visi,
kaut kur izbraucot ar ģimeni, ar
draugiem. Lielu prieku sagādā tās
retās reizes, kad vasarā izdodas
izbraukt ar laivu jūrā. Man patīk
aktīva atpūta un ceļojumi, tie gan
bieži saistīti ar profesiju,” viņš
atklāj.
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Caur vēsturi par svarīgo mūsdienās
Kā grāmatā “Mazais princis”
rakstījis slavenais franču rakstnieks un lidotājs Antuāns de SentEkziperī: “Mēs esam atbildīgi
par tiem, kurus pieradinām...”,
un tieši šāda dzīves pārliecība
caurvij Dienvidkurzemes novada
pašvaldības deputāta GUNDARA
SISEŅA vērtības un uzskatus gan
ģimenē, gan biznesā, gan politikā.
G. Sisenis dzimis izsūtījumā
Omskas apgabalā Krievijā, uz kurieni izsūtīti viņa vecāki un vecvecāki. Ģimeni gan no tēva, gan
mātes puses caurstrāvojis spēcīgs
patriotisms pret dzimteni. “Abi
mani vectēvi ir cīnījušies vairākās kaujās, aizstāvēdami Latvijas
brīvību. Aizstāvējuši Liepāju pret
bermontiešu karaspēku 1919.
gada 14. novembrī. Bermonts, lai
gan nāvīgi ievainots, vēlējās paturēt Liepāju kā ļoti svarīgu ostas
pilsētu, jo Rīga bija zaudēta 11.
novembra cīņā,” viņš stāsta. Un
turpina: “Man pat ir fotogrāfija
ar Aizputes kājnieku pulka štāba
karavīriem, kurā kopā redzami
abi mani vectēvi laikā, kad viņi
pat nenojauta, ka reiz kļūs par
radiniekiem. Diemžēl kā radi viņi
vairs nesatikās. Taču ar armiju un
militārismu ir saistīti ne tikai mani
vectēvi, bet arī manu vectēvu brāļi, pats esmu saistīts ar Zemessardzi, arī mans dēls mantojis mūsu
ģimenes patriotisko garu.”
Mīlestība pret savu dzimteni
G. Siseni pavadījusi jau kopš dzimšanas. “Ja es būtu dzimis Latvijā,
tad mana dzimšanas diena būtu

18. novembris, jo Latvijai ar Omsku ir četru stundu starpība!” ar
lepnumu saka G. Sisenis. Ar lielu
gandarījumu viņš stāsta arī par
īsfilmas “Bermontiāde: Aizputes
stāsts” filmēšanu kopā ar Bruno
Šulcu divu gadu garumā. “Tas tik
bija piedzīvojums! Filmēšana norisinājās visā Latvijā, pat Palangā,
kur atradās vecā Latvijas robeža.
Lietuvieši gāja garām un nesaprata, kāpēc Latvijas karogs Palangas
parkā un karavīri?” deputāts dalās ar amizantiem atgadījumiem.
Nepilnu sešu gadu vecumā
G. Sisenis kopā ar māti atgriezies
Latvijā, Tadaiķu pusē, bet tēvs palicis Sibīrijā. Uzsācis skolas gaitas
Rāvas skoliņā, pēcāk absolvējis arī
Grobiņas vidusskolu: “Skolas laiku
atceros ar smaidu. Man bija tik
brīnišķīgi skolotāji. Ar prieku klausījos dažādos stāstos un nostāstos
un viņiem esmu pateicību parādā
par aizraušanos ar vēsturi.”
Pēc vidusskolas G. Sisenim
bija lieli plāni: “Nezinu, kāpēc, bet
biju izdomājis, ka stāšos Maskavas Starptautisko attiecību institūtā, taču tur man lika saprast, ka
mana neproletāriskā izcelšanās
nav šai iestādei pieņemama,”
viņš atceras. “Tad vēlējos iestāties
vēsturniekos Latvijas Universitātē,
bet iestājeksāmenu laikā palaidu
muti – uz biļetes jautājumiem atbildēju ne tā, kā bija jāatbild, jo,
redz, man jau tā vēsture bija zināma, bet bija oficiālā versija un bija
mans stāsts un manas zināšanas.
Tajā laikā nevienam neinteresēja

valdības vēlēšanās startēja
2017. gadā no partijas “Jaunā
Vienotība” saraksta. Bet jau
pirms tam ilgus gadus bija iesaistīts pašvaldības darbā. Strādājis Grobiņas novada domes
Informācijas centrā, būvvaldē,
papildus palīdzējis pasākumu
koordinēšanā un organizēšanā.
“Sāku no pašas apakšas,” teic
deputāts. “Darbs pašvaldībā
man devis pieredzi un prasmes
saklausīt un izzināt cilvēku vajadzības un rast risinājumus.”
Galvenais ir cilvēku neatstumt,
viņš uzskata. Vienlaikus A. Jefimovs ļoti labi pārzina, kādas ir
pašvaldības iespējas iedzīvotājiem palīdzēt, tāpēc arī nav bijis
šaubu, ka jāstartē arī šā gada
pašvaldību vēlēšanās.
A. Jefimovam neesot bijusi
vilšanās, ka pietrūka vien nedaudz balsu līdz ievēlēšanai un
sākotnēji palicis aiz strīpas. Taču,
kad viņa partijas biedrs Mārtiņš
Grundmanis atteicies no deputāta mandāta par labu savam līdzšinējam amatam un par deputātu apstiprināts viņš, bijis prieks,

VIZĪTKARTE
GUNDARS SISENIS

n Dzimis: 1951. gada 19. novembrī.
n Dienvidkurzemes novada pašvaldības deputāts, Dienvidkurzemes
novada pašvaldības Teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētāja
vietnieks, Kultūras jautājumu komitejas loceklis.
n Izglītība – Rāvas astoņgadīgā skola, absolvējis Grobiņas vidusskolu,
Viļa Lāča Liepājas Valsts Pedagoģisko institūtu (tagadējā Liepājas
Universitāte), iegūstot latviešu valodas un literatūras skolotāja specialitāti.
n Darba pieredze: atslēdznieks Liepājas Lauksaimniecības mašīnbūves
rūpnīcā, 1975. gadā sācis strādāt Kazdangas sovhoztehnikumā par
ārvalstu ekonomiskās ģeogrāfijas, ētikas un estētikas un krievu literatūras
pasniedzēju, pēcāk – tehnikuma mācību daļas vadītājs. No 1989. līdz
1994. gadam sovhoztehnikuma direktors. Kopš 1994. gada piena
pārstrādes uzņēmuma SIA “Elpa” valdes priekšsēdētājs.
n Ģimene: sieva Valda, dēls Mārtiņš, meita Ilze, mazbērni Anna, Pēteris
Miķelis un Filips.
n Vaļasprieki: vēsture, senas un unikālas grāmatas, medības.

Neviena jaunā novada vieta nedrīkst kļūt par nomali
– tāda ir deputāta Gundara
Siseņa pārliecība.
tavas zināšanas un domas šajos
jautājumos.”
Lai arī G. Sisenis nekļuva par
vēstures skolotāju, tomēr vēstures izzināšana kļuvusi par lielu
aizraušanos, tāpat kā senu grāmatu kolekcionēšana: “Man ir žēl
noskatīties, kā cilvēki izmet grāmatas. Daudzi pat nezina, kādas
vērtības izmet. Esmu atdāvinājis
grāmatas dažādiem muzejiem
un bibliotēkām, jo zinu, ka tās
tur tiek novērtētas.” Neticis universitātē, G. Sisenis iesaukts armijā un pēc atgriešanās iestājies
Liepājas Pedagoģiskajā institūtā,
lai kļūtu par latviešu valodas un
literatūras skolotāju. Vēlāk nācis
piedāvājums mācīt Kazdangas
tehnikumā, kurā pēcāk kļuvis arī
par direktoru.

Sācis no pašas apakšas
Deputāts Andris Jefimovs ir
grobiņnieks, kurš zināšanas un
darba pieredzi guvis ne tikai
Liepājā, bet arī ārzemēs, taču ir
gandarīts, ka atgriezies dzimtenē, lai būtu šeit noderīgs.
“Ir noderīgi arī ārpus Latvijas iegūt pieredzi, zināšanas un
jaunas prasmes. Tas paplašina
redzesloku. Bet būtiski ir atgriezties mājās, lai varētu to visu likt
lietā savā dzimtajā pusē,” viņš
skaidro. Francijā A. Jefimovs ilgāku laiku mācījies un strādājis
viesmīlības jomā, lai tur nostiprinātu Liepājas 5. vidusskolā iegūtās franču valodas zināšanas, – to
viņš pārzinājis labāk nekā krievu
vai angļu valodu.
Deputāts atklāj, ka daudzas
lietas mēs paņemam no savas
ģimenes. Viņa tēvs Genādijs Jefimovs bijis ilggadējs Grobiņas
novada domes deputāts un Gaviezes pagasta padomes priekšsēdētājs. Andris jau no bērnības
sapratis, kas ir tēva pienākumi un
ar ko saistās darbs sabiedrības
labā. Viņam tas šķitis saistoši.
Pirmo reizi A. Jefimovs paš-

DIENVIDKURZEME

Galvenais ir cilvēku
neatstumt, uzskata
Andris Jefimovs.
ka būs iespēja strādāt jaunizveidotajā novada domē.
Būdams deputāts, A. Jefimovs primāri vēlētos saliedēt
visus astoņus novadus. Kā tālāku
mērķi viņš nospraudis brīvprātīgā ugunsdzēsības tīklojuma sakārtošanu, lai būtu pārklāts viss
novads un nokļūšana nelaimes
vietā būtu ātrāka.
Deputāts A. Jefimovs arī sa-

Iegūtās zināšanas, strādājot sovhoztehnikumā, bija par
pamatu SIA “Elpa” dibināšanai:
“90. gadu sākumā, kad norisinājās visas privatizācijas, tehnikumā
pamazām sākās norieta laiks.
Tehnikumam piederēja paprāvs
slaucamo lopu skaits, bet man
bija žēl tos sūtīt uz kautuvi. Tā
nu ar kolēģiem uzsākām jaunu
programmu skolā – apmācījām
un nodrošinājām ar darba vietām
jaunos piensaimniecības speciālistus. Vācijā atradām investorus un tehniku un tā kādu laiku
dzīvojām,” par piena pārstrādes
uzņēmuma Kazdangā SIA “Elpa”
pirmsākumiem stāsta G. Sisenis.
“Taču vāciešiem bija atšķirīgas
prioritātes, tāpēc uzrakstīju atlūgumu un mana karjera Kazdangas
sovhoztehnikumā bija beigusies.”
Taču tās nebija beigas, bet gan
sākums kam vērienīgākam: “Bija
pieredze, bija zināšanas. Atradām

telpas, kurās atrodamies vēl šodien, un ražojam augstvērtīgu un
dabīgu produkciju, ar kuru ļoti lepojamies.”
Redzējums jaunizveidotajam
novadam G. Sisenim ir skaidrs
un formulēts: “Dienvidkurzemes
novadā ir jābūt vienmērīgai teritorijas attīstīšanai ar pašpietiekamu saimniekošanu un saglabātu
kultūrvidi. Tāpēc darbojos divās
komitejās – Kultūras jautājumu
un Teritorijas attīstības komitejā,”
ar pārliecību un rūpēm piebilstot:
“Man ir svarīgi, lai neviena jaunā
novada vieta nekļūtu par nomali.
Visam ir jābūt vienmērīgi sadalītam, lai jebkurš novada iedzīvotājs jebkurā novada vietā varētu
saņemt nepieciešamos pakalpojumus. Un man ir ļoti svarīgi saglabāt kultūrvidi, nezaudēt vietas
identitāti un entuziastus, jo tikai
tā mēs saprotam, no kurienes nākam un kur ir mūsu mājas!”

VIZĪTKARTE
ANDRIS JEFIMOVS

n Dzimis: 1986. gada 17. decembrī Grobiņā.
n Dienvidkurzemes novada domes deputāts, Vides jautājumu komitejas
priekšsēdētāja vietnieks, Attīstības un tautsaimniecības komitejas,
Finanšu komitejas, Teritorijas attīstības komitejas loceklis.
n Izglītība: Grobiņas vidusskola, absolvējis Draudzīgā aicinājuma
Liepājas pilsētas 5. vidusskolu, Juridiskā koledža – namu (nekustamo
īpašumu) pārvaldnieka specialitāte, Liepājas Universitātes Vadības
fakultāte (biznesa un organizāciju vadība).
n Darba pieredze: Grobiņas novada pašvaldības administrācija (10
gadi), Grobiņas novada pašvaldības Ugunsdzēsības dienesta vadītājs,
Grobiņas novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis,
strādājis Anglijā un Francijā dažādās nozarēs, politiskās partijas “Jaunā
Vienotība” Grobiņas nodaļas vadītājs.
n Ģimene: sieva, divas meitas pirmsskolas vecumā.
n Vaļasprieki: došanās dabā un pārgājienos, medības, makšķerēšana,
kultūras un mākslas pasākumu apmeklēšana.

prot, ka daudzas lietas būs atkarīgas no nākamo gadu pašvaldības
budžeta, jo vajadzību ir daudz.
“Vispirms jānodrošina izglītība,
komunālie pakalpojumi, vispārējā drošība, ceļu kvalitāte un citi.
Protams, papildus arī rīkojot pasākumus, lai iedzīvotājs gūtu intelektuālu un garīgu piepildījumu.
Par attīstību arī nedrīkst aizmirst.
Ir jāiegulda lielos attīstības projektos, lai konkurētu valsts līmenī,” viņš uzskaita vajadzības.
Runājot par iedzīvotāju iesaistīšanos novada attīstībā,

deputāts uzskata, ka vispirms
katram godprātīgi jādara savs
darbs. Arī nevalstiskais sektors
ir labs instruments iedzīvotāju
iesaistei novada dzīvē.
Bet šajā laikā, kad Covid-19
pandēmija pārņēmusi mūsu ikdienu, deputāts aicina rūpēties,
lai ātrāk varam atgriezties ierastajā ikdienā. “Tāpēc jāsaprot, ka
šobrīd visas sabiedrības drošība
un veselība ir augstāka prioritāte
par katra indivīda interesēm un
jādodas vakcinēties, ja tas vēl nav
izdarīts,” viņš ar pārliecību saka.

DIENVIDKURZEME
Paziņojums par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamam
īpašumam “Apsītes” Papē, Rucavas
pagastā, Dienvidkurzemes novadā
Dienvidkurzemes novada dome 2021. gada 30. septembrī pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamam īpašumam “Apsītes” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – precizēt Rucavas novada
teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus atbilstoši dotajā
teritorijā atļautajai izmantošanai – Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijā (PT2), un teritorijā ar īpašām prasībām – dabas
parka “Pape” dabas lieguma zonā.
Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “CI Project”.
Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums “Apsītes”,
kad. apz. 6484 007 0075, 2,5 ha platībā.
Kontaktpersonas:
izstrādātājs – SIA “V projekts”, Uldis Vecvagars, tālr. 29411691.
Sīkāka informācija
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21782.

Informatīvs paziņojums
par detālplānojuma “Vītoli”
sabiedrisko apspriešanu
Dienvidkurzemes novada dome 2021. gada 28. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma nekustamam īpašumam
“Vītoli” (kad. Nr. 6484 015 0086), Nidā, Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, nodošanu sabiedriskai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai”.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 15.
novembra līdz 2021. gada 20. decembrim.
Sabiedrības līdzdalības pasākumu norises laiks un vieta –
2021. gada 16. decembrī plkst.10.00 neklātienes formā (attālināti) tiešsaistē Microsoft Teams. Ja vēlaties piedalīties sanāksmē,
lūdzam līdz š.g. 14. decembrim nosūtīt uz e-pastu evita.kaleja@
rucava.lv savu e-pasta adresi.
Ar izstrādāto detālplānojuma projekta “Vītoli” 1. redakciju var iepazīties publiskās apspriešanas termiņa laikā
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19858.
Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta – detālplānojuma 1. redakcijas “Vītoli” publiskās apspriešanas termiņa laikā Dunikas un Rucavas pagastu
apvienības pārvaldē “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts,
Dienvidkurzemes novads, 32. kabinetā darba dienās, darba laikā (ievērojot ārkārtas situācijas laikā noteiktos ierobežojumus)
vai nosūtot elektroniski e-pastā pasts@dkn.lv.
Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “V projekts”, arhitekts Uldis
Vecvagars, tālr. 29411691.

Paziņojums par nekustamā
īpašuma “Stiebri” pievienošanu
detālplānojumam “Dzērves”
un detālplānojuma izstrādes darba
uzdevuma grozīšanu

Dienvidkurzemes pašvaldības novada dome 2021. gada
28. oktobrī pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Stiebri”
pievienošanu detālplānojumam “Dzērves” un detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma grozīšanu”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – precizēt Nīcas novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus atbilstoši dotajā teritorijā atļautajai izmantošanai – publiskās apbūves teritorijā (P).
Detālplānojuma ierosinātājs – nekustamā īpašuma “Stiebri”
īpašnieks.
Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums “Stiebri”,
kad. apz. 6484 003 0006, 3,06 ha platībā.
Konktaktpersona: izstrādātājs – Pauls Grants, tālr. 29209638,
e-pasts pauls@planosana.lv.
Sīkāka informācija
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17001.
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Plānotas izmaiņas sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksā
2021. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi “Dabas resursu nodokļa likumā”, kas paredz, ka turpmākajos gados tiks pakāpeniski palielināta dabas resursu nodokļa (DRN) likme par atkritumu noglabāšanu poligonos.
2021. gadā tā ir 65 eiro par tonnu, savukārt no 2022. gada 1. janvāra būs 80 eiro par tonnu. Minētās
izmaiņas iedzīvotājiem un uzņēmumiem ietekmēs arī maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ko iespējams samazināt, atkritumus šķirojot. Balstoties uz “Atkritumu apsaimniekošanas likuma”
39. panta 12. daļu, kur noteikts, ka atkritumu apsaimniekotājs iekļauj atkritumu apsaimniekošanas maksā poligona tarifu un dabas resursu nodokļa aktuālo likmi, no 2022. gada 1. janvāra SIA “Eko Kurzeme”
apsaimniekotajos reģionos ir paredzētas šādas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā:

Aizputes pilsētā, Aizputes, Cīravas, Lažas,
Kazdangas, Kalvenes pagastos, Grobiņas pilsētā,
Grobiņas, Bārtas, Medzes, Gaviezes pagastos,
Pāvilostas pilsētā un Sakas, Vērgales pagastos
Durbes pilsētā, Durbes, Tadaiķu, Vecpils,
Dunalkas pagastos

Maksa par 1 m³
sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu
līdz 2021. gada
31. decembrim
(bez PVN)
15,36 EUR/m³

Maksa par 1 m³
sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu,
sākot ar
2022. gada
1. janvāri (bez PVN)
16,93 EUR/m³

Izmaksas par
privātmājās
visbiežāk izmantotā
0,24 m³ konteinera
izvešanas reizi
(ar PVN)
4,92 EUR

16,79 EUR/m³

18,36 EUR/m³

5,33 EUR

Izmaiņas SIA “Eko Kurzeme” maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido tikai un
vienīgi DRN likmes pieauguma proporcija*. Par jebkādām izmaiņām pirms to stāšanās spēkā SIA “Eko
Kurzeme” savus klientus informēs arī individuāli.
Lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem samazināt
izdevumus par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu, SIA “Eko Kurzeme” turpina strādāt pie iedzīvotājiem pieejamas atkritumu šķirošanas sistēmas
izveides. Jau šobrīd uzņēmuma klientiem iespējams
plastmasas, papīra, metāla iepakojumus, stikla taru
un tekstilizstrādājumus šķirot publiski pieejamos
speciāli uzstādītos dalītās vākšanas konteineros.
Nolietoto elektrotehniku un cita veida atkritumus
iedzīvotāji var nogādāt uz šķirošanas laukumiem
Liepājā, Ezermalas ielā 11. Mazo tehniku un baterijas var nodot tirdzniecības vietās izvietotajās
speciālajās šķirošanas kastēs. Vairāk par atkritumu

šķirošanu SIA “Eko Kurzeme” apsaimniekotajos reģionos www.ekokurzeme.lv sadaļā “pakalpojumi”.
Jautājumu gadījumā sazināties ar SIA “Eko Kurzeme” Klientu apkalpošanas centru Liepājā, zvanot pa tel. 22013939 (Liepājas klientu centrs) vai
rakstot uz e-pastu info@ekokurzeme.lv.
* ”Atkritumu apsaimniekošanas likums” paredz, ka sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksu veido
sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs
par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, DRN,
maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu un citas pakalpojuma
sniedzēja izmaksas.

Papildinformācijai:
Alise Zvaigzne, AS “Eco Baltia”,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tel. 28780467,
e-pasts alise.zvaigzne@ecobaltia.lv,
www.ecobaltia.lv, www.ekokurzeme.lv

Aizputē atvērts Covid-19 testēšanas punkts
No 10. novembra Aizputē, Katoļu ielā 1
(bijušajā Bērnu slimnīcas ēkā), darbojas
“Centrālās laboratorijas” Covid-19 testēšanas punkts.
Testēšanas punktā piedāvā:
l Covid-19 iztriepes testu (maksa 35 eiro, ar ģimenes ārsta
nosūtījumu – bez maksas),
l Covid-19 siekalu testu (maksa 22 eiro, bez maksas tikai
skolēniem skolas skrīninga ietvaros).
l Testēties iespējams arī ar Covid-19 simptomiem.
Testēšanas punkta darba laiks darba dienās no 9.00 līdz
12.00 (pēc pieprasījuma darba laika izmaiņas).
Covid-19 testam pieteikties pa tālruni 8330:
l darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00,
l sestdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00,
l svētdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, kad tiks piedāvāts
tuvākais laiks un diena, kad iespējams veikt testēšanu.
Testēšana tiek veikta tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
Par testēšanas izmaksu izmaiņām skatīt Nacionālā
veselības dienesta mājaslapā
https://www.vmnvd.gov.lv/lv.

Foto: Kārlis Volkovskis

Covid-19 analīžu punkts Priekules slimnīcā
Priekules slimnīcā (Priekulē, Aizputes ielā 5)
darbojas Covid-19 analīžu noņemšanas punkts.
Darba laiks: pirmdienās un ceturtdienās (tikai
ar iepriekšēju pieteikšanos). Sazināties ar centra
vadītāju Inesi Jaunzemi pa tālruni 26427993.
Ja būs pieprasījums, organizēs vēl citas pieņemšanas dienas.
Uz analīzēm pieņem, ja ir saslimšanas simp-

tomi (ar vai bez nosūtījuma). Citos gadījumos
nepieciešams ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums.
Maksas analīzes:
l nazofaringeālā iztriepe – 30 eiro (ja vajag
tulkojumu svešvalodā, papildus 5 eiro);
l siekalu tests – 22 eiro (izņemot skolēnus).
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Iestādīts vairāk nekā
100 koku un krūmu

Meža īpašnieka ieguvumi
no derīgas inventarizācijas

Projekta “Meža dienas
2021” ietvaros Dienvidkurzemes
novada teritorija papildināta ar
vairāk nekā 100 jauniem koku
un krūmu stādiem.
Šī gada septembrī un oktobrī
veiksmīgi norisinājies projekts
“Meža dienas 2021” – to īstenojot, Dienvidkurzemes novada
teritorijā vairāki parki ir papildināti ar jauniem stādījumiem,
labiekārtotas teritorijas un notikuši vērtīgi izglītojoši pasākumi
novada iedzīvotājiem – dažādu
vecumu grupām par meža un
parku apsaimniekošanu. Šī gada
“Meža dienas” moto bija: “Veidosim daudzveidīgu Latviju un
tīkamu tās ainavu!”.

Pēc projekta
paveiktais

Praktiskie darbi:
l Misiņkalna dabas parkā
Aizputē, Raibās muižas parkā
Durbē, Dubeņu parka teritorijā
Grobiņas pagastā, Bišu dzeņa
labirinta parkā Saraiķos, Kalētu
mežaparkā “Priediens” un Rucavas arborētumā kopskaitā iestādīti vairāk nekā 100 dažādi koku
un krūmu stādi;
l Rucavas arborētumā pie
estrādes labiekārtota teritorija
ar 3 galdiem un 6 soliem;
l Misiņkalna dabas parkā
Aizputē izgatavoti un uzstādīti
desmit dažāda veida un izmēra
informācijas stendi. Informācijas stendos paredzēts izvietot
taku kartes, informāciju putnu
vērotājiem, orientēšanās poligona pieejas kodu un citu saistītu
tūrisma informāciju. Stendi izgatavoti atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotā stila
vadlīnijām;
l Bišu dzeņa labirinta parkā
Saraiķos izgatavots un uzstādīts
informatīvais stends un Saraiķu
nosaukuma zīme;
l Kalētu mežaparkā “Priediens” papildināta informācija
par parkā esošajām skulptūrām uz 25 norādes zīmēm, pie
“Skumjo meiteņu lapenes” izveidots un uzstādīts ainavai
pielāgots “Priediena grāmatu
namiņš”, kurā atrodas grāmatas un citi izzinoši materiāli par
dabu dažādu vecumu grupu interesentiem. Tādējādi cilvēki,
atpūšoties mežaparkā, papildus
var iegūt vērtīgu informāciju par
dabu.
Izglītojošie semināri un lekcijas:
l 17. septembrī Lieģu mežā
(Tadaiķu pagastā, Dienvidkurzemes novadā) notika izglītojošs seminārs par ēdamām un
neēdamām sēnēm. Semināru

Rucavas arborētumā Rucavas pamatskolas audzēkņi no
AS “Valsts meži” pārstāvja Kārļa Altīša stāstījuma uzzināja par mežu kopšanas specifiku un mežu nozīmi mūsu
ikdienā, par mežu izciršanas noteikumiem un sekām.
organizēja Meža konsultāciju
pakalpojumu centrs (Dienvidkurzemes nodaļa, Grobiņas nodaļa, Dienvidkurzemes nodaļas
mežsaimniecības
konsultante
Agrita Šēnberga). Dalībniekiem
bija iespēja praktiski piedalīties
sēņu meklēšanā, atpazīšanā un
ievākšanā dabā. Noslēgumā bija
savākto sēņu izstāde. Bagātīgi
izzinošo izglītojošo semināru vadīja Inita Daniele;
l 27. septembrī ar izglītojošu lekciju “Meža kopšana, koku
nozīme ainavā, ainavu attīstība Grobiņā, ainavu arhitektūra
un plānošana, ainavu arhitekta
profesija karjeras kontekstā”
Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā viesojās ainavu arhitekte
Dinija Feldmane. Lekcija notika
8. un 11. klašu skolēniem;
l 1. oktobrī Kazdangas
muižā norisinājās Latvijas Mežu
sertifikācijas padomes rīkotais
seminārs “Latvijas meža resursu
ilgtspējīga izmantošana. Koku
ieaudzēšana un audzēšana dažādos zemes lietojuma veidos
– ieguldījums Latvijas bioekonomikā”;
l Bišu dzeņa labirinta parkā
Saraiķos pēc stenda uzstādīšanas notika diskusijas brīvā sarunu veidā par tēmu – “Pazīsti
savu mežu!”;
l Kalētu mežaparkā “Priediens” mežzinis informēja par
meža nozares nozīmību un statistikas datiem, kā arī meža
platībām Dienvidkurzemes novadā, salīdzinot ar Latviju. Dalībnieki uzzināja par koku sugu
īpatnībām, meža stāviem un to
savstarpējo mijiedarbību. Tika
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saņemti vērtīgi padomi, ko
nepieciešams ņemt līdzi, ejot
mežā, kā neapmaldīties un pēc
kā vadīties, lai sasniegtu konkrēto galamērķi;
l 15. oktobrī Rucavas arborētumā – Rucavas centra stādījumos – norisinājās izglītojošs
pasākums, kurā piedalījās Rucavas pamatskolas audzēkņi no 1.
līdz 9. klasei. Ņemot vērā valstī
noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, skolēni tika sadalīti
darbam grupās. AS “Valsts meži”
pārstāvis Kārlis Altītis stāstīja
par mežu kopšanas specifiku un
mežu nozīmi mūsu ikdienā, par
mežu izciršanas noteikumiem un
sekām. Ikviens varēja saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Vecāko klašu audzēkņi
iestādīja 10 priedītes pie skolai
līdzās esošās kailcirtes.
Kopīgais darbs “Meža dienās
2021” paveikts, turpinot pirms
vairākiem gadiem iesākto Latvijas Pašvaldību savienības tradīciju, ar mērķi padarīt Latviju
krāšņāku ar koku stādījumiem
un mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos un
izglītojošiem pasākumiem par
mežu apsaimniekošanu.
Projektu “Meža dienas” finansē Meža attīstības fonds.
Kopējais ieguldījums 2021. gadā
projekta realizācijai Dienvidkurzemes novadā – 4300 eiro.
Ļoti ceram, ka arī nākošajā
gadā projekts turpināsies un
“Meža dienu” laikā varēsim
pilnveidot Dienvidkurzemes teritoriju un rīkot vērtīgus izglītojošus pasākumus iedzīvotājiem.

Mežs ne vien priecē un dod iespēju tā īpašniekam gūt ekonomisku labumu, bet arī uzliek pienākumus. Viens no tādiem ir
veikt meža inventarizāciju vismaz reizi 20 gados.
No derīgas inventarizācijas meža īpašniekam ir vairāki ieguvumi. Aktuāli meža dati ir būtiski arī valsts iestādēm, piemēram,
meža ugunsgrēku gadījumā.
Meža inventarizācija ir informācijas iegūšana par mežu un
tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā
ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un iegūtās informācijas dokumentēšana. Datus par veiktajām meža inventarizācijām uzglabā
Valsts meža dienests (VMD) informācijas sistēmā “Meža valsts
reģistrs”.
Ikvienam meža īpašniekam vismaz reizi 20 gados ir jāatjauno
meža inventarizācija, to paredz “Meža likums”. Šogad meža inventarizācija beidzas tiem, kas to pēdējo reizi veica 2001. gadā.
20 gadi ir ilgs laika posms, un tajā mežā var būt notikušas būtiskas izmaiņas, piemēram, šo gadu laikā mežu var būt skārušas
vētras, lūzuši koki, mežu postījis ugunsgrēks, stādīts jauns mežs
vai ir veikta cirte. Veicot inventarizāciju, varēs uzzināt aktuālo
situāciju mežā un tā vērtību.
Meža īpašniekiem jāņem vērā, ka saimniecisko darbību var
veikt tikai tad, ja ir derīga meža inventarizācija. Bez tās nevarēs
saņemt apliecinājumu koku ciršanai mežā. Izņēmums ir sauso,
bojāto un vēja gāzto koku ciršana.
Inventarizācija ir nepieciešama, lai veiktu atmežošanu – pārveidotu mežu citā zemes lietošanas veidā, piemēram, pārveidotu
par lauksaimniecības zemi. Tāpat inventarizācija nepieciešama,
lai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto pretendētu uz valsts
un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizācijā.
Meža inventarizācijas datus ņem vērā, aprēķinot nekustamā
īpašuma nodokli. Ja inventarizācija ir spēkā, meža īpašnieks saņem nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par īpašumā esošajām
jaunaudzēm un saimnieciskās darbības aprobežojumiem.
Nodokļu atlaides attiecas uz mežaudzēm, kuras VMD atzinis
par atjaunotām meža zemē vai ieaudzētām lauksaimniecības
zemē un kurās valdošās koku sugas koku vecums pārbaudes
gadā nepārsniedz:
l skuju un cietajiem lapu kokiem 40 gadu;
l mīkstajiem lapu kokiem (izņemot baltalksni) 20 gadu;
l baltalksnim 10 gadu.
Reālo situāciju mežā ir ļoti svarīgi zināt arī vairākām valsts institūcijām, piemēram, gadījumā, ja izcēlies meža ugunsgrēks. Lai
glābšanas dienesti varētu rīkoties operatīvi, nepieciešamas ziņas
par meža infrastruktūru – kur ir meža ceļi, kur atrodas grāvji un
citas ūdens ņemšanas vietas. Aktuāls meža infrastruktūras plāns
ir nozīmīgs arī gadījumos, ja mežu apsēduši kaitēkļi un slimības.
VMD aicina meža īpašniekus pārliecināties par inventarizācijas derīguma termiņu, ja tas beidzies vai tuvojas beigām, veikt inventarizāciju un jaunus datus iesniegt VMD. Meža inventarizācijas
veikšana jāplāno laikus, jo to nav iespējams veikt dažās dienās,
tas var prasīt pat vairākus mēnešus.
Par derīguma termiņu meža īpašnieks primāri var pārliecināties inventarizācijas izdrukā, kuru viņam izsniedzis inventarizācijas veicējs. Jāņem vērā, ka atsevišķos gadījumos norādītā
inventarizācijas izdruka var pievilt, piemēram, ja meža īpašnieks
inventarizāciju nav iesniedzis VMD vai arī ja pēc meža inventarizācijas izgatavošanas ir veikta īpašuma sadalīšana, kuras rezultātā tiek sadalīta arī meža zeme, šādā situācijā pastāv prasība
izgatavot jaunu meža inventarizāciju.
Īpašnieki, kas ir noslēguši vienošanos ar VMD par Meža valsts
reģistra lietošanu, var attiecīgo informāciju iegūt paši no Meža
valsts reģistra.
Noskaidrot sava meža inventarizācijas statusu var arī, attālināti vēršoties jebkurā VMD mežniecībā neatkarīgi no īpašuma
atrašanās vietas.
VMD aicina meža īpašniekus būt atbildīgiem un veikt uzliktos
pienākumus – aktualizēt sava meža inventarizācijas datus.
Plašāka informācija pieejama www.zm.gov.lv/.

DIENVIDKURZEME
APSTIPRINĀTI
Dienvidkurzemes  novada pašvaldības domes
30.09.2021. sēdē
(prot. Nr. 9, 172.§)
DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12

Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu
un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 91. punktu, 1.panta 21 . daļu,
3. panta 1. daļu, 14. daļu un 16 .daļu, 5. panta trešo daļu
9. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā piemēro
nekustamā īpašuma nodokļa likmes, kārtību, kādā ar
nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves – laukumus,
kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi,
vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas
ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un pašvaldībai
piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas,
kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi nodokļa maksātājiem Dienvidkurzemes novadā,
kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu un maksāšanas
kārtību.
2. Saistošajos noteikumos lietotais termins – Būvei
piekritīga zeme – zemes vienība, kas tiek noteikta saskaņā
ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
(turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) pieejamajiem
datiem un attiecīgi tiek noteikta šādā veidā:
2.1. ja uz zemes vienības lauku teritorijā ir viena būve,
tad par būvei piekritīgo zemi uzskatāma zemes vienība 2 ha
platībā;
2.2. uz zemes vienības pilsētu vai ciemu teritorijā par
būvei piekritīgo zemi uzskatāma zemes vienība 2000 m ²
platībā;
2.3. ja uz zemes vienības ir vairākas būves, tad katrai
būvei piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes
vienības proporcionāli būves platībai;
2.4. ja uz zemes vienības ir daudzdzīvokļu ēka, tad
dzīvoklim piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes
vienības proporcionāli dzīvokļa platībai.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes
3. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2% no
kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56915 EUR, 0,4% no
kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56915 EUR, bet
nepārsniedz 106715 EUR un 0,6% no kadastrālās vērtības
daļas, kas pārsniedz 106715 EUR piemēro dzīvokļa īpašuma
sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana,
un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena
dzīvokļa mājām, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti
(turpmāk – objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības
veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības
kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus:
3.1. fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1.
janvārī dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai, kas
ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, citas Eiropas
Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai
Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kas ir saņēmusi
pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos
gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5%
apmērā no objekta kadastrālās vērtības.
3.2. juridiskām personām, individuālajiem komersantiem,
ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām, ja objekts
ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību
nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1.
janvārī tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai.
Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi
1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.
4. Saistošo noteikumu 3.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta
kadastrālās vērtības piemēro ar nākamo mēnesi pēc tam, kad:
4.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres
tiesībām objektā;
4.2. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais
objekta īres tiesību termiņš, ja zemesgrāmatā nav iesniegta
informācija par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu;
4.3. izbeidzies par objektu noslēgtais īres līgums, ja tas
izbeidzies pirms zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītā
īres tiesību termiņa. Šādā gadījumā nodokļa maksātājam ir
pienākums viena mēneša laikā pēc līguma izbeigšanās informēt
pašvaldību par īres līguma izbeigšanos pirms termiņa.
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5. Ja Dienvidkurzemes novadā deklarētai personai, kas
norādīti saistošo noteikumu 3. punktā minētie objekti, pieder
viens vai vairāki novada administratīvajā teritorijā, tad NĪN
jāmaksā likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktā
kārtībā.
6. Nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei ir:
6.1. 1% no zemes vienības kadastrālās vērtības fiziskām
personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.
janvārī ir Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā.
6.2. 1,5% no zemes vienības kadastrālās vērtības
fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada
1. janvārī ir ārpus Dienvidkurzemes novada administratīvās
teritorijas.
7. Noteikt neapstrādātai lauksaimniecības zemei likmi
2,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.
8. Pārējiem objektiem tiek piemērotas likumā “Par
nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās likmes.
9. Dzīvojamo ēku palīgēkas (to daļas), kas netiek
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot
garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.
10. Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūveslaukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas
stāvlaukumi.
11. Būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi
vai cilvēku drošību apdraudoša, un ēkai, kas konservēta
būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas gadījumā, ar nākamo
mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā
vai lēmuma pieņemšanas par ēku konservāciju, piemēro
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās
turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
11.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
11.2. būves kadastrālās vērtības.
12. Būvēm, kurām pārsniegts kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums, piemēro likmi 3% apmērā no kadastrālās
vērtības ar nākamo mēnesi pēc astoņu gadu būvniecības
termiņa izbeigšanas.
13. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi
likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā
veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par saistošo
noteikumu 11.punktā minētā būves vienības statusa
atcelšanu stāšanās spēkā. Dienvidkurzemes novada Būvvalde
apkopo informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kuros
ir konstatētas ēkas, kas klasificētas kā vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas, un būves, kuru
būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums, statusu un iesniedz Dienvidkurzemes
novada domei izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.
14. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu vai tā atcelšanu
nosūta nodokļu maksātājam atbilstoši “Paziņošanas
likumam”, to noformējot kā ierakstītu pasta sūtījumu.
15. Saistošo noteikumu 10.punktā minētajos gadījumos
paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro
un nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu veic, sākot ar
nākamo mēnesi pēc Dienvidkurzemes novada domes lēmuma
pieņemšanas.
16. Par nodokļu maksātājam izveidojušos nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Dienvidkurzemes novada pašvaldības
Nekustamo īpašumu daļas administratoram ir tiesības pieņemt
lēmumu – izpildrīkojumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā ne vēlāk kā 7 (septiņus) gadus no
nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēji,
objekti, atvieglojumu apmērs un periods
17. Maznodrošinātām un trūcīgām personām piešķir
atvieglojumu 90% apmērā no aprēķinātās summas par to
periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās
un trūcīgās personas statusam, attiecībā uz vienģimenes
un divģimeņu mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām)
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu
īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā
izmantošana ir dzīvošana (turpmāk viss kopā tekstā –
mājoklis) un garāžām, un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai.
18. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem (bez
šo noteikumu 17.punktā minētā atvieglojuma un citos
normatīvajos aktos noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu atvieglojumiem) var tikt piešķirti šādi atvieglojumi
un atvieglojumu apmērs:
18.1. Daudzbērnu ģimenēm par garāžu un tai piekritīgo
zemi – 50% apmērā;
18.2. Personām ar pirmās, otrās un trešās grupas
invaliditāti par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu
un tam piekritīgo zemi, kuri netiek izmantoti saimnieciskās
darbības veikšanai, – 70% apmērā;
18.3. Personām, kuru īpašumā, tiesiskā valdījumā vai
lietojumā esošā mājoklī deklarēta dzīvesvieta bērnam (-iem)
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ar īpašām vajadzībām par šo mājokli un garāžu, kuri netiek
izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, un tiem piekritīgo
zemi – 70% apmērā;
18.4. Pensionāriem par mājokli, kurā persona deklarēta,
un garāžu un tiem piekritīgo zemi, kuri netiek izmantoti
saimnieciskās darbības veikšanai, ja pensija kopā ar piemaksu
pie vecuma pensijas nepārsniedz 327 EUR, – 50% apmērā;
18.5. Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem par
zemi, mājokli un garāžu, kuri netiek izmantoti saimnieciskās
darbības veikšanai, – 50% apmērā;
18.6. Černobiļas AES seku likvidācijas dalībniekiem par
zemi, mājokli un garāžu, kuri netiek izmantoti saimnieciskās
darbības veikšanai, – 50% apmērā;
18.7. Barikāžu dalībniekiem, kuriem izsniegtas barikāžu
dalībnieku apliecības, par zemi, mājokli un garāžu, kuri netiek
izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, – 25% apmērā;
18.8. Biedrībām par tām iznomāto Dienvidkurzemes
novada pašvaldībai piederošo zemi un telpām – 25% apmērā,
ja iepriekšējā taksācijas gadā biedrības saimnieciskās
darbības rezultātā izdevumi pārsnieguši ieņēmumus.
19. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek
piešķirti par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus,
ja dokuments, kas apliecina atvieglojuma piešķiršanas
pamatojumu, izdots uz īsāku termiņu, tad atvieglojumu piešķir
par attiecīgo periodu līdz mēneša pēdējai dienai.
20. Vienai personai piešķir nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu par vienu mājokli un garāžu.
21. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu uz likuma vai saistošo noteikumu
vairāku punktu pamata, tad nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam, personai
vislabvēlīgākajam, nosacījumam.
IV. Iesnieguma izskatīšanas kārtība
22. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs aizpilda
iesniegumu (Pielikums Nr.1), kurš pieejams Dienvidkurzemes
novada pašvaldībā un pašvaldības mājaslapā.
23. Iesnieguma iesniedzējam ir tiesības iesniegt
iesniegumu Dienvidkurzemes novada pašvaldībai brīvā formā,
neievērojot Pielikumā Nr.1 paredzēto formu.
24. Pēc iesnieguma saņemšanas Dienvidkurzemes
novada pašvaldībā, nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja
atbilstību šo Noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem
Dienvidkurzemes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu
daļas administrators.
25. Dienvidkurzemes novada pašvaldības Nekustamo
īpašumu daļas administrators viena mēneša laikā pēc
iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atvieglojuma
piešķiršanu vai pieņem motivētu lēmumu, ja nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana tiek noraidīta.
26. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi,
pamatojoties uz Noteikumiem, tiek piešķirti, ja nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojuma saņēmējam nav nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem taksācijas gadiem
par visiem personai piederošiem nekustamā īpašuma nodokļa
objektiem Dienvidkurzemes novada teritorijā.
V. Noslēguma jautājumi
27. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem var apstrīdēt Dienvidkurzemes novada
pašvaldības domē.
28. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada
1. janvārī.
29. Atzīti par spēku zaudējušiem Grobiņas novada
pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķināšanu Grobiņas novadā”, Grobiņas
novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Grobiņas
novadā”, Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.7 “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes
novada administratīvā teritorijā”, saistošie noteikumi
Nr.4 “Par nekustamā īpašuma nodokļa un atvieglojumu
piemērošanas kārtību Aizputes novadā”, Pāvilostas novada
pašvaldības 2016. gada saistošos noteikumus Nr.3 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa un nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piemērošanu Pāvilostas novadā”,
saistošie noteikumi Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Nīcas novadā”, Durbes novada domes
saistošie noteikumi Nr.12/2017 “Par nekustamā īpašuma
nodokli Durbes novadā”, Rucavas novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā” un
saistošie noteikumi Nr.4 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īrniekiem,
nomniekiem un tiesiskajiem valdītājiem Priekules novadā”.
Domes priekšsēdētājs A. Priedols
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Noslēdzies fotokonkurss
“Dienvidkurzemes novada
skaistie skati”
Ziemupes dabas skatuve.
Autore Elvita Petrauska.

Tāšu muiža.
Autore Zinta Dambe.

Papes ceļi. Autore Kitija Vamze.
Fotokonkursā “Dienvidkurzemes novada skaistie skati”, kas
norisinājās pirmo reizi, piedalījušies 53 fotomednieki ar 112 fotogrāfijām.

Iesūtītos darbus atbilstoši nolikumam vērtēja komisija piecu
cilvēku sastāvā: Dienvidkurzemes
novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Andris Jankovskis, pašval-

dības sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure, pašvaldības
aģentūras “Dienvidkurzemes novada Tūrisma centrs” direktora pienākumu izpildītāja Ieva Skābarde,
Pāvilostas tūrisma centra vadītāja
Anta Lībiete un Dienvidkurzemes
novada pašvaldības aģentūras
“Dienvidkurzemes novada Tūrisma
centrs” vecākā eksperte tūrisma
mārketinga jautājumos Dace Gailīte.
Katram žūrijas loceklim bez
steigas bija jāizvērtē konkursam
iesniegtās fotogrāfijas trīs kārtās.
Pirmajā kārtā vērtēja attēlu atbilstību nolikumam, otrajā katrs
komisijas pārstāvis piešķīra 0 vai
1 punktu attēliem, kas iekļuva
3. kārtā. No trešās kārtas fotogrāfijām katrs komisijas loceklis
izvērtēja attēlus, piešķirot vietas:

1. vietai – 3 punktus, 2. vietai – 2
punktus un 3. vietai – 1. punktu.
Šogad, maksimālo punktu skaitu neieguva neviena fotogrāfija,
bet esam tikuši pie trīs pirmajām
vietām, divām otrajām un vienas
trešās vietas, jo, kā to paredzēja
konkursa nolikums, vienāda punktu skaita gadījumā tiks piešķirtas
dalītas vietas pēc attiecīgi iegūto
punktu skaita.
1. vietas ieguvēji:
Elvita Petrauska ar attēlu “Ziem
upes dabas skatuve”, Kitija Vamze ar attēlu “Papes ceļi” un Zintas
Dambes fotoattēls “Tāšu muiža”.
2. vietas ieguvēji:
Liene Cinovska ar attēlu “Aizputes
bruņinieks” un Sniedzes Druvaskalnes fotoattēls “Maģiskais brīdis”.

3. vietu ieguva
Sniedzes Druvaskalnes fotogrāfija
“Miera sajūta”.

Minēto fotogrāfiju autoru
apbalvošana notiks attālināti,
nogādājot balvas uz dalībnieku
dzīvesvietai tuvāko Tūrisma informācijas centru.
Visas konkursa fotogrāfijas
aplūkojamas tūrisma mājaslapā
www.dienvidkurzeme.travel, kā
arī Dienvidkurzeme travel sociālajos medijos.
Aicinām fotokonkursa dalībniekus un citus interesentus
sekot līdzi aktuālajai informācijai Dienvidkurzemes tūrismā,
apceļot novadu, lai jau pēc gada
tiktos nākošajā fotokonkursā
“Skaistie skati”.

Pāvilostā sakopta pelēkā kāpa
Oktobra vidū Pāvilostas pelēkajā kāpā notika sakopšanas
talka. Tās rosinātājs bija ornitologs Ritvars Rekmanis, bet rīkotāja funkcijas uzņēmās biedrība
“Pāvilostas Kultūrvēsturiskais
vides centrs”.
Talkā galvenais uzdevums
bija kāpu atbrīvot no tur saaugušajām priedēm, kā to paredz
kāpas apsaimniekošanas plāns.
Kāpēc tas jādara? Pelēkajām kāpām raksturīgi plaši, skraji klajumi, kuros aug lakstaugi, ložņu
kārkli, smiltāju neļķes, virši,
mārsils u.c. Zem priedēm šiem
augiem nav piemērotu augšanas
apstākļu.
Piektdien bija lietains un
vējains, bet, neskatoties uz to,
sakopšanas darbos iesaistījās
Pāvilostas pamatskolas 9. klases skolēni un viņu audzinātāja
Anna Kaže, kā arī Rasma Norveža un Ērika Reimane.
Sestdien talkotāju skaits bija
ievērojami lielāks un padarījām
tiešām daudz. Zāģētāju dažbrīd
bija vairāk nekā nesēju, un sakrautās priežu kaudzes ir tiešām
iespaidīgas. Tagad vien jādomā,
kā Pāvilostas komunālā uzņēmuma darbiniekiem tām piekļūt,
lai sašķeldotu, jo piebraucamais
ceļš ir stipri aizaudzis. Kāpas
priežu šķelda nonāks lielajā kur-

UZZIŅAI
Dabas liegums “Pāvilostas
pelēkā kāpa” ir Natura 2000
teritorija 42,5 ha platībā. Tā
ir platākā pelēkā kāpa Latvijā:
vietām virzienā no jūras uz
sauszemi – 812 m un 1,5 km
virzienā gar jūru. Kā dabas
liegums apstiprināts 2007. gadā.
Teritorijas izveidošanas mērķis
bija nodrošināt aizsardzību
platākajai atklāto pelēko kāpu
teritorijai Latvijā. Galvenās dabas
vērtības ir divi Eiropas Savienībā
aizsargājami biotopi: 2130* Ar
lakstaugiem klātas pelēkās kāpas;
2140* Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu
audzēm, kā arī Eiropas Savienībā
aizsargājami biotopi nelielās
platībās: 2170 Pelēkās kāpas
ar ložņu kārklu, 2320 Piejūras
zemienes smiltāju līdzenumu
sausi virsāji un 2180 Mežainas
piejūras kāpas. Sastopamas arī
aizsargājamu augu (smiltāju neļķe
u.c.) un dzīvnieku (smilšu krupis
u.c.) sugas.

tuvē, lai sildītu skolas, pirmsskolas izglītības iestādes un daudzdzīvokļu māju iemītniekus.
Pēcpusdienā čaklos talkotājus ar siltu un sātīgu zupu cienāja
viesnīcas “Vēju paradīze” pavārīte Iveta. Sirsnīgs paldies visiem,
kas nāca talkā: viesnīcas “Vēju
paradīze” īpašniekam Valtam

Zāģētāju dažbrīd bija vairāk nekā nesēju, un sakrautās priežu kaudzes ir tiešām
iespaidīgas.
Videniekam par iesaistīšanos
pasākumā, gan par informācijas
tālāk nodošanu, gan līdzdarbošanos ar zāģi, kā arī stipro un
uzmundrinošo kafiju un garšīgo maltīti, Ritvaram Rekmanim
par ieinteresētību un atbalstošo
plecu, Pāvilostas esošajiem un
topošajiem iedzīvotājiem, kuri
atsaucās aicinājumam, ziedoja
savu laiku, izmantoja darbā savus zāģus un cirvjus, ieguldot pasākumā arī savu finansējumu, Ē.

Rekmanei un R. Norvežai, kuras
talkoja abas dienas, un skolēniem, un bērniem, kuri arī aktīvi
un enerģiski strādāja līdzi pieaugušajiem. Ceram, ka sakopšanas
darbus turpināsim, lai nākamā

gada rudenī skaisti saposta kāpa
varētu svinēt savu 15 gadu dzimšanas dienu.
Marita Horna, biedrības
“Pāvilostas Kultūrvēsturiskais
vides centrs” vadītāja

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.
CMYK

