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Daces Kalniņas ikdienas iedvesmas

Latvijā ir iedibināta skaista
tradīcija, ka Valsts prezidents
Ziemassvētkos godina Latvijas
uzņēmīgās un stiprās daudzbērnu ģimenes. Dienvidkurzemes
novada pašvaldības Sociālais
dienests šim godam izvirzīja
Daci Kalniņu, kura audzina piecus bērnus.
Dace Kalniņa ir durbeniece.
Ar savu kuplo ģimeni viņa dzīvo
Tadaiķu pagasta “Līčos”. Vecākajam dēlam Robertam ir jau 18
gadi, Danielam 14, Simonai 13,
Raivim 9, bet Matiasam – tikai 5
gadiņi. Bērni mācās Durbes skolā, bet pastarītis apmeklē Durbes bērnudārzu. Mamma ikdienā ne vien rūpējas par bērniem,
lielo ģimenes māju un piemājas
saimniecību, bet arī strādā algotu darbu Liepājā – viņa ir māksliniece un strādā ziedu veikalā
par floristi.
“Kad uzzināju, ka Valsts prezidents Egils Levits sveiks mūsu
ģimeni, biju patīkami pārsteigta.
Iepriekš domāju, lai pretendētu
uz prezidenta uzmanību, ir jābūt
ļoti aktīvam un jāizdara kaut
kas valstiski svarīgs, bet es vienkārši dzīvoju savā ritmā – mājas,
skola, bērnudārzs, darbs, atkal
mājas,” Dace ir mazliet apmulsusi no negaidītās uzmanības.
Tā kā epidemioloģisko ierobežojumu dēļ svinīgais pasākums Rīgas pilī nenotika, Valsts
prezidenta dāvanu ģimene saņēma pa pastu. Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols gan ieradās
klātienē apsveikt mūsu novada
rosīgo ģimeni.
Neraugoties uz ikdienas rūpēm, Dace atrod laiku arī savai
sirdslietai – mākslai. Ģimene
dzīvo īrētā mājā “Līči”. Dace
atzīst: mājai vajadzīgs remonts,
jāmaina jumts, un arī fasādē gribas ienest kādus skaistuma elementus. “Es varētu ar latviskām
zīmēm apgleznot mājas tukšās
sienas,” sapņaini nosaka māksliniece.
Ikdienā viņa apglezno ne
vien krūzītes un pudeles, bet arī
zīmē portretus un dabas skatus.
Nupat kādam mājdārziņam tapis
liels sienas plakāts pēc Margaritas Stārastes ilustrāciju motīviem. Gleznas ar ziediem savulaik uzdāvinātas Durbes skolai,
kā arī nelielas izstādes notikušas vietējās pašvaldības telpās.
>> 3.lpp.

Dace (no labās) ar savu kuplo ģimeni: Matiasu, Raivi, Simonu, Robertu un Danielu.
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JANVĀRA PĀRBAUDĪJUMI

AIVARS
PRIEDOLS,
Dienvidkurzemes
novada domes
priekšsēdētājs

Pēdējo 31 gadu janvāris Latvijā aizrit
īpašā zīmē – degot barikāžu piemiņas
ugunskuriem, atceramies laiku, kad Rīgā
pulcējās ļaudis no visas Latvijas, lai aizstāvētu
mūsu valsts brīvību. Es aicinu atcerēties, ka
arī uz vietas reģionos pie stratēģiski svarīgām
vietām stāvēja vietējie cilvēki, sargāja un bija
gatavi arī nopietnākām sadursmēm. Mūsu
paldies par šajā laikā paveikto ir pelnījis
ikviens – gan tie, kas devās uz Rīgu, gan tie,
kas palika uz vietas. Arī tiem, kas palika un

strādāja, lai darbs neapstātos. Paldies visiem
par drosmi, par pašaizliedzību, par to, ka jums
bija svarīga brīva Latvija!
Janvāris mums jaunizveidotajā
Dienvidkurzemes novadā šogad paiet īpašā
zīmē vēl kāda iemesla dēļ – janvāra beigās
deputātiem jāapstiprina mūsu pirmais kopīgais
budžets. Un es teikšu pavisam godīgi – tas
visiem iestāžu, daļu un citiem vadītājiem,
pašvaldības darbiniekiem ir ļoti nopietns
un atbildīgs pārbaudījums – saprast, ko
varam atļauties. Tāpēc jau vairākus mēnešus
kopīgi vērtējam un rēķinām, lai tas naudas
daudzums, kas novada maciņā šajā gadā būs,
tiktu atbildīgi un arī līdzvērtīgi sadalīts un
gada garumā tērēts.
Vienu es varu pateikt uzreiz – gandrīz
puse visa lielā budžeta pīrāga tiks izglītības
nozarei. Un es esmu pārliecināts, ka te man
neviens neiebildīs, jo mums ir svarīgi, lai
mūsu jauniešiem, patiesībā jau bērniem no
pašas mazotnes līdz brīdim, kad viņi aiziet
profesionālās vai augstākās izglītības ceļu,

būtu iespēja saņemt vislabāko, mūsdienīgāko
izglītību. Un arī vēl tad dažādos veidos –
ar stipendijām un citādi – cenšamies
balstīt savējos, lai pēc izglītības iegūšanas
viņi atgrieztos ar jaunām prasmēm un idejām.
Ja mēs to gribam, tad mums tam jāatvēl
nauda.
Otra daļa budžeta pīrāga mums jāsadala
visām citām vajadzībām: sociālajai palīdzībai,
drošībai, attīstībai un vēl, un vēl. Vajadzību
ir daudz, iespējas – tik, cik atļauj budžets.
Turklāt mums, pirmoreiz veidojot kopīgo
budžetu, jārēķinās, ka katrā agrākajā novadā,
katrā pilsētā un pagastā bija savas tradīcijas,
savi projekti, ko īstenoja vietējā mērogā.
Tagad mums kopā jāizvērtē, kā izlīdzināt
kopīgajā maciņā esošo naudu, lai labums
tiktu ikvienam. Tāpēc runāšu atklātu valodu –
mums visiem šis būs lielu pārbaudījumu gads,
lai saprastu, kā vislabāk sadzīvot pie viena
katla. Un nākamgad, izvērtējot iegūto pieredzi,
noteikti būs vieglāk, tāpēc, lūdzu, būsim
saprotoši!
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Palielināts mājokļa pabalsta saņēmēju loks Iespēja saņemt paliatīvo aprūpi

No 2021. gada 1. jūlija visā valstī ir noteikts vienots mājokļa pabalsta saturs un aprēķina principi.
Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina pēc noteikta koeficienta, un daudzi iedzīvotāji nevarēja saņemt
šo pabalstu. Uz mājokļa pabalstu šajā apkures sezonā var pretendēt tās mājsaimniecības, kuru ienākumi ir zemi, taču pārsniedz šī pabalsta piešķiršanai
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
noteikto ienākumu slieksni. Lai pašvaldības varētu
nodrošināt mājokļa pabalstus situācijā, kad cenu
kāpuma dēļ izmaksājamas lielākas summas daudz
vairāk cilvēkiem, valsts šiem izdevumiem pašvaldībām piešķirs mērķdotāciju 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem, kas pašvaldībām radušies
no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. maijam.  
No 2022. gada 1. janvāra līdz 31. maijam tiek palielināts mājokļa pabalsta saņēmēju loks, šādām iedzīvotāju grupām nosakot lielākus koeficientus mājokļa pabalsta aprēķina formulā:
l atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai
vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficientu 2,5,

l mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma
personas vai personas ar invaliditāti – koeficientu 2.
Dienvidkurzemes novada Sociālā dienesta vadītāja Elīna Pirtniece-Niķele aicina vienu no mājsaimniecības personām vērsties Sociālajā dienestā ar iesniegumu un izdevumu apliecinošiem dokumentiem – par
īri, elektrību, gāzi, ūdeni, apkuri, apsaimniekošanu,
cieto kurināmo un par telekomunikāciju pakalpojumu maksājumiem, ar internetu saistītos izdevumus,
kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un
verifikāciju. Mājokļa pabalstu var saņemt, individuāli
izvērtējot katras mājsaimniecības materiālo situāciju.

UZZIŅAI

Neskaidrību gadījumā zvanīt:
bijušā Aizputes novada iedzīvotāji – tālrunis 26534416,
bijušā Grobiņas novada iedzīvotāji – tālrunis 28619983,
bijušā Durbes novada iedzīvotāji – tālrunis 25690376,
bijušā Nīcas novada iedzīvotāji – tālrunis 26630779,
bijušā Pāvilostas novada iedzīvotāji – tālrunis 22005288,
bijušā Priekules novada iedzīvotāji – tālrunis 26627451,
bijušā Rucavas novada iedzīvotāji – tālrunis 20390819,
bijušā Vaiņodes novada iedzīvotāji – tālr. 63484915.

SIA “Priekules nami” informācija iedzīvotājiem
SIA “Priekules nami” lūdz Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu,
Virgas un Vaiņodes iedzīvotājus,
sākot ar 2022. gada janvāri, katra
mēneša pēdējā darbdienā noziņot patērētā ūdens skaitītāja rādījumus.

To var izdarīt:
l iesūtot rādījumus uz e-pastu skaititaji@priekulesnami.lv,
l zvanot vai sūtot SMS uz tālruņa numuru 28328474 (Elita),
l ievietojot lapiņu ar rādījumiem SIA “Priekules nami” pastkas-

tītē, kas atrodas katras daudzdzīvokļu mājas pirmajā kāpņutelpā.
Informācijā norādīt adresi un
rādījumu.
Jautājumu vai neskaidrību
gadījumā zvanīt: Elita – 28328474;
Inita 63467227.

Aicinājums Dienvidkurzemes novada tūrisma uzņēmējiem
Lai apzinātu tūrisma piedāvājumu Dienvidkurzemes novadā, lūgums atsaukties jaunos tūrisma uzņēmējus, lai pastāstītu par savu tūrisma piedāvājumu,
kā arī esošos tūrisma uzņēmējus, lai aktualizētu informāciju, ja laika gaitā jūsu darbā ir notikušas izmaiņas vai nākuši klāt jauni piedāvājumi.
Tūrisma dzīves organizatori vēlas stāstīt un vest
pie jums ļaudis no tuvākas un tālākas apkārtnes, di-

žoties un lepoties ar jūsu lielisko piedāvājumu, taču,
lai tas varētu notikt, jums pašiem jāpastāsta par saviem darbiem, savu piedāvājumu.
Darbojoties kopā, klienti jūs varēs atrast novada tūrisma aģentūras mājaslapā, sociālajos tīklos un
drukātajos materiālos.
Savu informāciju sūtiet e-pastā: info@dienvidkurzeme.travel vai marketings@dienvidkurzeme.travel.

Izbraukuma vakcinācija Aicinām viktorīnā
pret Covid-19
iepazīt novadu

Janvāra beigās Dienvidkurzemes novadā atkal
plānota izbraukuma vakcinācija pret Covid-19.

27. janvārī
u Priekules kultūras namā (Peldu ielā 1)
no plkst. 9.00 līdz 13.00 (kontaktpersona Rigonda
Džeriņa, tel. 26260526),
u Vaiņodes kultūras namā (Tirgoņu ielā 23)
no plkst. 14.00 līdz 17.00 (kontaktpersona Daiga
Tihomirova, tel. 25356962).

28. janvārī
u Aizputes kultūras namā (Atmodas ielā 16)
no plkst. 9.00 līdz 12.00 (kontaktpersona Inta Rudzīte,
tel. 29373185),
u Durbes kultūras namā (Skolas ielā 5) no plkst. 13.00
līdz 15.00 (kontaktpersona Daira Veilande, tel. 29360509).
Uz vakcināciju jāierodas bez iepriekšējas reģistrācijas,
līdzi ņemot pasi vai personas apliecību.
Atgādināsim, ka 6. un 7. janvārī jau notika Nacionālā
veselības dienesta organizētā izbraukuma vakcinācija
Dienvidkurzemes novadā. Kā informēja Dienvidkurzemes
novada Veselības aprūpes centra vadītāja Vija Jablonska,
kopumā tajā piedalījās 324 iedzīvotāji: Aizputē 78, Cīravā
42, Durbē 67, Priekulē 25, Grobiņā 35, Nīcā 77.

SEJAS AIZSARGMASKAS TRŪCĪGĀM
UN MAZNODROŠINĀTĀM PERSONĀM

Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests ir saņēmis
sejas aizsargmaskas, ko bez maksas saņems trūcīgo
un maznodrošināto mājsaimniecību personas. Vērsties
Sociālajā dienestā pie saviem sociālajiem darbiniekiem.
Neskaidrību gadījumā zvanīt 28005767.

Kamēr vēl aukstie ziemas mēneši, īstais laiks
izzināt ko jaunu un interesantu par mūsu novadu.
Aicinām piedalīties tiešsaistes viktorīnā “ZINI VAI
MINI”!
Nav jābaidās, ka viktorīna būs grūta. Jautājumi
būs ļoti dažādi un saistoši gan zinošiem cilvēkiem,
gan skolas vecuma bērniem. Mērķis ir aizraujošā veidā iepazīstināt ar Dienvidkurzemes novada
tūrismu, kultūru, vēsturi, faktiem un notikumiem.
Ikviens dalībnieks, kurš būs iesniedzis savas atbildes, piedalīsies online izlozē, un laimīgie tiks pie
pārsteiguma balvām no mūsu pašu vietējo tūrisma
pakalpojumu sniedzēju, amatnieku un mājražotāju
produkcijas, jo, kā zināms, – atbalstīt vietējos ir forši!
Pareizās atbildes uz jautājumiem varēsit uzzināt
pēc 7. februāra, kad viktorīna jau būs noslēgusies.
Ziemas viktorīnas norises laiks no 20. janvāra
līdz 7. februārim.
Jautājumus meklējiet mājaslapā dienvidkurzeme.
travel “jaunumos”.

INFORMĀCIJA PAR MAZDĀRZIŅIEM GROBIŅĀ
Dienvidkurzemes novada pašvaldība
informē, ka saistībā ar īpašuma maiņu
Grobiņā, Celtnieku ielā 15, zemes
nomas līgumi (sakņu dārzi),
kuriem termiņš beidzies 2021. gada
31. decembrī, netiks pagarināti.

Veselības ministrija Kurzemes reģionā uzsākusi īstenot
pilotprojektu paliatīvās aprūpes pacientiem, kurā veselības
aprūpi un atbalstu ģimenēm nodrošinās īpaši izveidota speciālistu komanda.
Pilotprojekts “Par mobilās
paliatīvās aprūpes pakalpojumu
nodrošināšanu” ilgs 12 mēnešus,
un plānots, ka aprūpi un atbalstu
šajā periodā saņems vismaz 150
pieauguši pacienti, kā arī viņu ģimenes. Liepājā un Dienvidkurzemes novadā šo palīdzību nodrošinās SIA “Magnum Social&Medical
Care”. Visu pakalpojumu izmaksas tiks pilnībā segtas no ES fondu
līdzekļiem un valsts budžeta līdzfinansējuma. Pretendēt uz aprūpi
var pacienti, kuri ir saņēmuši konsilija slēdzienu par paliatīvi aprūpējama pacienta statusu.
Speciālistu komanda – koordinators, ārsts, ārstu palīgs, fizioterapeits, psihologs, sociālais
darbinieks, kapelāns – nodrošinās atbalstu paliatīvās aprūpes pacientam un viņa ģimenei

visu diennakti, gan dodoties uz
mājām, gan sniedzot attālinātas konsultācijas, gan nodrošinot pakalpojumus ambulatori.
Pacientiem plānots sarūpēt arī
tehniskos palīglīdzekļus.
Pilotprojekta mērķis ir sniegt
visaptverošu aprūpi tik ilgi, cik tas
ir nepieciešams, pamatojoties uz
klīnisko izvērtējumu un ģimenes
izvēli. Ja pacientam nav paliatīvi
aprūpējama pacienta statuss, koordinators līdzdarbosies pacienta
nosūtīšanā uz konsiliju Liepājas
Reģionālajā slimnīcā.
Uzziņai
Pieteikties pa tel. 8882
(Kristiāns Dāvis),
e-pasts: kristians@msmc.lv.

Sagatavojusi
Barbara Ālīte,
sabiedrisko attiecību
speciāliste,
VM Ārstniecības personu
piesaistes darbam reģionos
projekta nodaļa,
tālr. 67876040; e-pasts:
barbara.alite@vm.gov.lv

Donoru diena Nīcā

Nīcas kultūras namā 10. februārī no pulksten 9 notiks Asins donoru diena. Iepriekšējā pieteikšanās obligāta, zvanot pa tālruni 29415662.
Līdzi ņemt donora apliecību un personu apliecinošu dokumentu.
Iesaistoties asins donoru kustībā un ziedojot asinis, viens donors var izglābt dzīvību pat trīs pacientiem, skaidro Valsts asinsdonoru centrs. Turklāt
papildus gandarījumam par palīdzību katram asins un asins komponentu
donoram pienākas kompensācija, kā arī papildu apmaksāta atpūtas diena.

“Liepājas autobusu parks”
ziņos par atceltiem reisiem
Pēdējā mēneša laikā Dienvidkurzemes novadā nav notikuši vairāki autobusu reisi, ko nodrošina AS “Liepājas autobusu parks”.
Kā skaidro “Liepājas autobusu parka” valdes loceklis Māris Ārbergs, tas noticis šoferu saslimstības dēļ. Viņš atzina, ka šobrīd, kad
Covid-19 iet plašumā, grūti nodrošināt visus reisus.
Lai iedzīvotāji būtu informēti par gadījumiem, kad reisi nenotiks,
“Liepājas autobusu parks” par to savlaicīgi ziņos savā mājaslapā: www.
lap.lv sadaļā “Jaunumi”. Lūgums iedzīvotājiem sekot šai informācijai.
APSTIPRINĀTI                                                                                         
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 30.11.2021. sēdē
(prot. Nr. 13, 23.§)
DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 15

“Grozījumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2021. gada
30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Dienvidkurzemes novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām “ 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu un 36. panta sesto daļu
1. Izdarīt Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2021. gada 30.
septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Dienvidkurzemes novadā” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 29.2. punktu šādā redakcijā: gadījumos, kas iestājušies no
mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu dēļ laikā, kad valstī izsludināta
ārkārtējā situācija, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām
saistībā ar Covid-19 katrai mājsaimniecībā dzīvojošai personai, tai skaitā
audžuģimenei, aizbildnim ne vairāk kā 100,00 euro mēnesī, kā arī palielina
izmaksājamā pabalsta apmēru par 50,00 euro mēnesī par katru personas aprūpē
esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Domes priekšsēdētājs A. Priedols
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Izveidota jauna iestāde, Daces Kalniņas ikdienas iedvesmas
iecelti jauni vadītāji
<< 1.lpp.
“Man patīk visu laiku radoši darboties, un to mācu arī saviem bērniem. Man vienmēr ir
tik daudz dažādu ideju!” Dace
stāsta. “Varbūt kāds man var
pārmest, ka dzīvoju kā pa mākoņiem, bet mākslas izpausmes

Vita Levica Padures pamatskolā strādā jau 24
gadus, tāpēc pārzina tur
notiekošos procesus.

Irina Ernstsone iepriekš
vadījusi Grobiņas pilsētas
un bijušā Grobiņas novada
bibliotēkas.

Aizgājušā gada nogalē, 30.
decembrī, norisinājās pēdējā
2021. gada pašvaldības domes
sēde, kurā deputāti izskatīja
126 jautājumus.
Viens no tiem bija par Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestādes “Dienvidkurzemes
novada bibliotēka” izveidi. Tā
atrodas novada Kultūras pārvaldes pārraudzībā. Sēdes laikā
apstiprināja arī jaunizveidotās
iestādes nolikumu. Par Dienvidkurzemes novada bibliotēkas
vadītāju iecelta Irina Ernstsone,
kura līdz šim sekmīgi vadījusi
Grobiņas pilsētas un bijušā Grobiņas novada bibliotēkas.
Deputāti nolēma, ka esošās novada pilsētu un pagastu
bibliotēkas tiek apvienotas un
reorganizētas, pievienojot tās
Dienvidkurzemes novada bibliotēkai. Vērgales pagasta Saraiķu un Ziemupes bibliotēkas
tiek reorganizētas par Vērgales
pagasta Saraiķu bibliotēku ar
pakalpojuma sniegšanas vietu
Ziemupē, bet Sakas un Sakas
pagasta Ulmales bibliotēkas reorganizētas par Ulmales bibliotēku, kur apmeklētāji pakalpojumus varēs saņemt Sakā.
Deputāti arī lēma par Kultūras pārvaldes amatierkolektīvu
vadītāju, koncertmeistaru un
pulciņu vadītāju amata saraksta
un darbības nolikuma apstipri
nāšanu, kā arī atbalstīja Kazdangas muzeja veidotā projekta
“Arheoloģijas ekspozīcijas “Kazdanga. Laika kapsula”” iesniegšanu VKKF 2022. gada projektu
konkursa Muzeju nozares attīstības programmā, tā īstenošanai
piešķirot arī pašvaldības līdzfinansējumu.
Darba kārtībā bija arī jautājums par Padures pamatskolas
direktora pienākumu izpildītāja
apstiprināšanu. Līdz šim sko-

lu vadīja Linards Tiļugs, kurš ir
Dienvidkurzemes novada domes
deputāts un Kultūras komitejas
priekšsēdētājs. Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu, ka no 1.
janvāra Padures pamatskolas direktora pienākumus līdz brīdim,
kamēr konkursa kārtībā izvēlēsies direktoru, pildīs Vita Levica,
kas skolā notiekošos procesus
pilnībā pārzina. Viņa Padures pamatskolā nostrādājusi 24 gadus
un ir bijusi direktora vietniece
audzināšanas darbā. Nākotnē
Vita Levica vēlas uzlabot gan sadarbību ar vecākiem, gan stundu
kvalitāti, izstrādājot aktīvāku un
mūsdienīgu mācību procesu. Tāpat viņa atzīmē, ka skolā strādā
pretimnākošs kolektīvs, kas ir
gatavs iesaistīties un apgūt jaunākās izglītības metodes.
Pamatojoties uz likumu “Par
pašvaldībām”, domes sēdē tika
apstiprināts lēmums, ka ar 1.
janvāri Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem
darbiniekiem atalgojums tiek
piešķirts no pašvaldības budžeta. Līdz šim kārtība, kādā tika
veikta samaksa tehniskajiem
darbiniekiem, bijušajos novados
atšķīrās. Tāpēc, veidojoties jaunajam novada pārvaldījumam,
bija nepieciešamība caurskatīt
un apstiprināt sagatavotos Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības iestāžu iesniegtos
pedagogu un tehnisko darbinieku amatu sarakstus, kuru algas
tiek plānotas un maksātas no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Lai veidotu sakārtotu un vienotu sistēmu, tehniskie darbinieki,
kuri saistīti ar izglītības iestādi,
tika pārnesti amatu sarakstos
pie izglītības iestādes, kā arī
tika veikta vienādošana amatu
atalgojumu samaksā par likmi
un slodžu pārskatīšana.

man palīdz ikdienā. Ir tik daudz
lietu, ko gribētos pamēģināt.
Piemēram, apgūt aerogrāfijas zīmēšanas stilu vai arī iemācīties
braukt ar motociklu.”
Ja gadās brīži, kad dzīves
skrējienā pārņem nogurums
un nolaižas rokas, Dace mierīgi

savāc domas, klausoties relaksējošu mūziku, aizbraucot pie
jūras, un tad drīz vien atpakaļ
savā dzīvē. Un atzīst: nekad neesmu domājusi doties labākas
dzīves meklējumos uz ārzemēm.
“Es jūtos labi te, kur esmu!” viņa
pārliecināti apgalvo.

Ar saviem mākslas darbiem Dace Kalniņa pārsteidza Dienvidkurzemes novada domes
priekšsēdētāju Aivaru Priedolu.

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Pāvilostā uzstādīts vides objekts – pulkstenis

Projekta īstenošanas gaitā bruģakmens
pie pulksteņa veidots Sakas tautastērpa
brunču rakstā un krāsā.

Pašvaldība ir realizējusi Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana” programmā atbalstīto projektu “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta
– pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā 2.
kārta”, I.D. Nr. 19-02-AL13- A019.2203-000005.
Noslēgusies projekta “Pilsētvides sakārtošana
un publiska vides objekta – pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā 2. kārta” realizācija, kas ir
turpinājums šāda paša nosaukuma projekta pirmajai kārtai. Projekta realizācija tika pagarināta
par trīs mēnešiem bruģakmens raksta krāsu dēļ,
tas bija paredzēts Sakas tautastērpa brunču rakstā, un vislielākās problēmas un izaicinājumus būvniekiem sagādāja atrast atbilstošu bruģakmens
krāsu, respektīvi, zilo toni, kas atbilstu Sakas tautastērpa krāsai. Iesākumā firmas “Brikers Latvija”
piegādātais bruģis bija gaiši zilā tonī, kas pilnībā
neatbilda Sakas tautastērpa tonim un arī izraisīja
neapmierinātību vietējos iedzīvotājos. Pēc vairākkārtējām bruģa seguma nomaiņām beidzot
tika atrasts pareizais tonis, un 2021. gada oktobrī
būvniecība tika pilnībā pabeigta. No būvnieka SIA
“Būve LK” tika saņemta trīs gadu būvniecības garantijas apdrošināšanas polise par bruģakmens
krāsas atjaunošanu, ja būs tāda nepieciešamība.
Projekta kopējā faktiskā summa būvniecībai ir
19 390,49 EUR, kas atbilst attiecināmām izmaksām.
Vizma Ģēģere,
projekta koordinatore
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Top dokuments par dzīvi nākotnē

2021. gada decembra izskaņā noslēgusies Liepājas
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam, Attīstības programmas 2022.–2027. gadam un Stratēģiskās ietekmes uz
vidi novērtējuma (Vides pārskats) 1. redakcijas publiskā
apspriešana.

Attālinātas sanāksmes,
dažādas iespējas izteikties

Sabiedrībai bija iespēja iepazīties ar astoņām atsevišķām tēmām: “Dzīves vide un daba”, “Sabiedrības
veselība”, “Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts”,
“Pārvaldības un pakalpojumu sistēma”, “Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte”, “Kultūrvide, tūrisms un sports”,
“Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība” un “Uzņēmējdarbības vide”.
Jauno attīstības plānošanas dokumentu publiskās
apspriešanas laikā no 2021. gada 19. novembra līdz 2021.
gada 20. decembrim (Vides pārskatam līdz 26. decembrim) norisinājās attālinātās apspriešanas sanāksmes,
kurās ikviens interesents varēja sniegt savus priekšlikumus dokumentu pilnveidošanai. Katrā no dokumentu
izstrādē iesaistītajām pašvaldībām tika rīkotas astoņas
publiskās apspriešanas sanāksmes. Priekšlikumus Dienvidkurzemes novadā ikviens iedzīvotājs varēja izteikt
vairākos veidos – publisko apspriešanas sanāksmju laikā, ierakstot komentārā zem publiskās apspriešanas
sanāksmju videoierakstiem pašvaldības sociālā tīkla
Facebook lapā “Dienvidkurzeme”, aizpildot elektronisko
veidlapu, iesūtot e-pastā attistiba@dkn.lv vai nosūtot ar
pasta starpniecību, kā arī nododot informāciju atbalsta
punktos: novada pilsētu un pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un Klientu apkalpošanas centros.

Astoņas tēmas, milzum daudz projektu
22. novembrī notika pirmā no astoņām Dienvidkurzemes novadā notikušajām sabiedriskās apspriešanas
sanāksmēm, kas tika veltīta dzīves vides un dabas jautājumiem. Sanāksmei tiešsaistes platformās pieslēdzās
vairāk nekā 100 dalībnieku. Pavisam šajā rīcības virzienā
tiek plānotas 185 darbības un projekti, kas ir sagrupēti
astoņos uzdevumos: komunālā infrastruktūra, meliorācijas sistēma, atkritumu apsaimniekošana, nekustamais
īpašums, dabas vērtības, ārtelpa, klimata pārmaiņas un
sabiedrības izglītošana. Viss plānā ietvertais ir vērsts uz
ilgtspējīgu un līdzsvarotu Dienvidkurzemes novada attīstību, saudzējot novada vērtības, vienlaikus domājot par
iedzīvotājiem labvēlīgu un patīkamu dzīves vidi. Lai to
sasniegtu, indikatīvais investīciju apjoms septiņu gadu periodā plānots 69,3 miljoni eiro.
26. novembrī notika otrā no astoņām sabiedriskās
apspriedes sanāksmēm – tā bija veltīta sabiedrības veselības jautājumiem. Sanāksmi tiešsaistes platformās klausījās vairāk nekā 50 dalībnieku. Pavisam šajā rīcības virzienā tiek plānotas 42 darbības un projekti, kas ir sagrupēti
divos uzdevumos. Pirmais – attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus, tai nepieciešamo infrastruktūru un nodrošināt cilvēkresursu piesaisti. Otrais – veicināt sabiedrības
veselībpratību un līdzestību veselības saglabāšanā un uzturēšanā dažādām iedzīvotāju grupām. Plānā ietvertais ir
vērsts uz līdzsvarotu Dienvidkurzemes novada attīstību,
pievēršoties veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšanai, t.sk. vides pieejamības sekmēšanai un
infrastruktūras modernizācijai, veselības aprūpes cilvēkresursu piesaistei, virzībai uz ēku energoefektivitāti, kā
arī sabiedrības fizisko aktivitāšu sekmēšanai un informētībai par veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi. Lai to
sasniegtu, nepieciešamais indikatīvais investīciju apjoms
plānots 4,2 miljoni eiro.
1. decembrī notika trešā sabiedriskās apspriedes sanāksme, kurā apsprieda sociālās aizsardzības jautājumus,
un tai bija pieslēgušies vairāk nekā 60 dalībnieku. Šajā
rīcības virzienā tiek plānotas 33 darbības un projekti, kas
sagrupēti trīs uzdevumos. Pirmais – paplašināt un pilnveidot sociālos pakalpojumus, attīstīt sociālo pakalpojumu
sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru. Otrais – pilnvei-

dot sociālās palīdzības un citus materiālā un nemateriālā
atbalsta veidus. Trešais – nodrošināt atbalsta pasākumus
bērniem, ģimenēm ar bērniem un citām sociālajām grupām, atbalstot nepieciešamo kompetenču apgūšanā un
veicinot iekļaušanos sabiedrībā. Plānā ietvertais ir vērsts
uz sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras pilnveidi, t.sk. energoefektivitāti un vides
pieejamību, cilvēkresursu – sociālā darba speciālistu –
profesionālo pilnveidi un atbalstu, uz sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu attīstību, ilgstošās sociālās aprūpes
pakalpojuma attīstību senioriem, kā arī uz sociālo dzīvojamo māju atjaunošanu un jaunu izveidi. Tāpat šajā rīcības
virzienā nozīmīgs akcents likts uz atbalsta sniegšanu
ģimenēm, jauniešiem un citām grupām, t.i., lai palīdzētu
prasmju un zināšanu apguvē, problēmsituāciju un krīžu
pārvarēšanā. Rīcības plānā ietvertas arī darbības, kas
vērstas uz ģimeniskas vides veicināšanu ārpusģimenes
aprūpē esošajiem bērniem, kā arī uz vardarbības un
atkarību mazināšanu. Lai to sasniegtu, nepieciešamais
indikatīvais investīciju apjoms plānots 5,9 miljoni eiro.
Attīstības dokumentu ceturtā sabiedriskās apspriešanas sanāksme “Pārvaldības un pakalpojumu sistēma”
notika 3. decembrī. Tiešsaistes platformās to noklausījās
vairāk nekā 40 dalībnieku. Rīcības virzienam “Pārvaldības
un pakalpojumu sistēma” paredzēti pieci uzdevumi – nodrošināt pārvaldības digitalizāciju un e-pakalpojumu attīstību; stiprināt un attīstīt starpinstitucionālu sadarbību,
mērķtiecīgi pilnveidojot pašvaldības cilvēkresursu prasmes un motivāciju; nodrošināt sabiedrības un uzņēmēju
iesaisti un līdzdalību pašvaldības attīstībā; sekmēt jaunatnes politikas ieviešanu un popularizēt Liepājas un Dienvidkurzemes tēlu biznesam, dzīvošanai, atpūtai un tūrismam. Kopā rīcības un investīciju plānā ir paredzētas 36
darbības un projekti šo uzdevumu īstenošanai. Rezultātā
Dienvidkurzemē 2027. gadā tiks izveidota profesionāla,
efektīva un atvērta pārvaldība, sniegtie pakalpojumi tiks
digitalizēti, viegli lietojami un saprotami ikvienam. Pierobežas teritorijās nodrošināts interneta pārklājums, tā jauda ir atbilstoša, lai iedzīvotāji izmantotu e-pakalpojumus,
attālinātā darba un mācību iespējām. Tiks nodrošināta
atvērto datu pieejamība. Pastāvīgi tiks pilnveidotas gan
speciālistu, gan iedzīvotāju digitālās prasmes, pieejama
profesionālā pilnveide un mūžizglītība. Pašvaldība regulāri nodrošinās sabiedrībai dažādas iesaistes un līdzdalības
formas, izmantojot digitālos rīkus, organizējot tikšanās,
sniedzot biedrību un iedzīvotāju iniciatīvām finansiālu atbalstu. Dienvidkurzemē sabiedriskās kārtības un drošības
uzturēšanā tiks veikti ieguldījumi operatīvo dienestu tehnoloģiskā aprīkojuma un infrastruktūras attīstībā. Lai būtu
droša pludmale, tiks izbūvētas jaunas glābšanas stacijas
un izveidota infrastruktūra piekļuvei ārkārtas situācijās.
Jaunatnes politika – Dienvidkurzemes novada prioritāte,

darbam ar jaunatni ir iedvesmojoši jaunatnes darba speciālisti, novadā ir izveidotas telpas lietderīgai brīvā laika
pavadīšanai, kur jaunieši var būt un radīt. Tiek organizētas iekļaujošas aktivitātes jauniešiem, kuri nemācās,
nestrādā, šādā veidā integrējot viņus pilnvērtīgā dzīvē.
Jaunieši iesaistās sabiedriskās dzīves norisēs, lēmumu
pieņemšanā, lai risinātu humānās, sociālās un vides problēmas. Lai to sasniegtu, nepieciešamais indikatīvais investīciju apjoms plānots gandrīz 1,1 miljons eiro.
8. decembrī notika piektā no astoņām sabiedriskās
apspriedes sanāksmēm, kas tika veltīta transporta un
mobilitātes jautājumiem. Sanāksmei tiešsaistes platformās bija pieslēgušies teju 60 dalībnieku. Kopumā transporta un mobilitātes joma ir viena no resursietilpīgākajām
nozarēm, un vienlaikus tā saistīta ar milzīgiem izaicinājumiem. No vienas puses sliktais autoceļu stāvoklis, salīdzinoši retā apdzīvotība, salīdzinoši zemais sabiedriskā
transporta nodrošinājums un lielā loma privātajam autotransportam – mobilitāte pieprasa apjomīgu pamatinfrastruktūras attīstību – autoceļu kvalitātes uzlabošanu
un asfalta seguma ieklāšanu. No otras puses – Eiropas
Savienības mērķi par klimatneitralitāti un bezemisiju mobilitāti izaicina mainīt līdzšinējos paradumus un pievērsties veloceļu un citas mikromobilitātes infrastruktūras
attīstībai, sabiedriskā transporta sistēmas pārkārtošanai,
mobilitātes punktu attīstībai un sabiedriskā transporta
zaļināšanai. Pavisam šajā rīcības virzienā tiek plānotas
vairāk nekā 250 darbības un projekti, kas ir vērsti gan uz
mobilitātes pamatinfrastruktūras attīstību, gan ilgtspējīgu
mobilitāti. Lai to sasniegtu, indikatīvās izmaksas plānotas
vismaz 70 miljonu eiro apmērā.
10. decembrī notika sestā sabiedriskās apspriedes
sanāksme – “Kultūrvide, tūrisms un sports”. Sanāksmei
tiešsaistes platformā bija pieslēgušies vairāk nekā 85 dalībnieki, kuru vidū bija iedzīvotāji no dažām novada apdzīvotajām vietām, pašvaldības vadības un administrācijas pārstāvji, kā arī dokumentu izstrādātāji. Kopumā šajā
rīcības virzienā tiek plānotas 182 darbības un projekti,
kas pakārtoti četriem uzdevumiem. Diskusijas laikā aktualizējās jautājums par kultūras un sporta pakalpojumu
pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, par iespējām
sabalansēt kvalitatīvu pakalpojuma nodrošinājumu ar finansiālām un cilvēkresursu iespējām pašvaldībā. Iedzīvotāju vidū aktuāls ir arī jautājums par kultūras piedāvājuma kvalitāti, daudzveidību un risinājums ir veidot dažādu
līmeņu piedāvājumu. Sporta jomā būtiskākais ir bērnu,
jauniešu iesaistīšana fiziskās aktivitātēs un tradicionāli
spēcīgo sporta veidu turpmākā attīstība novadā. Abās
jomās un īpaši tūrisma nozarē tika uzsvērta ciešākas sadarbības veidošana ar Liepāju. Lai sasniegtu šajā rīcības
virzienā plānoto, indikatīvās izmaksas tiek plānotas vairāk nekā 48 miljoni eiro.
>> 5.lpp.
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<< 4.lpp. 15. decembrī notika septītā, priekšpēdējā no
astoņām, Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanas
dokumentu sabiedriskās apspriedes sanāksmēm, kurā
pārrunāja ar izglītību saistītus jautājumus. Sanāksmei
tiešsaistes platformā pieslēdzās 38 dalībnieki, kuru vidū
bija Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji, pašvaldības
vadības un administrācijas pārstāvji, kā arī attīstības dokumentu izstrādātāji. Vienlaikus apspriedes gaitu vietnē
Facebook.com vēroja ap 25 interesentiem. Kopumā šajā
rīcības virzienā tiek plānotas 80 darbības un projekti,
kas sakārtoti piecos uzdevumos:
1) nodrošināt kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās
un interešu izglītības apguves iespējas un pieejamību;
2) atbalstīt pašvaldību infrastruktūras un tehnoloģiju
pieejamību mācību procesam izglītības iestāžu audzēkņiem;
3) nodrošināt atbalstu karjeras izglītības pieejamībai;
4) sniegt atbalstu Liepājas Universitātei un citu augstskolu filiālēm Liepājā konkurētspējīgas augstākās izglītības nodrošināšanā;
5) izveidot profesionālās izglītības un koordinētas
pieaugušo izglītības sistēmas piedāvājumu atbilstoši
darba tirgus pieprasījumam, sabiedrības attīstības tendencēm un personības izaugsmes vajadzībām.
Tiešsaistes sanāksmes otrajā daļā notika aktīva diskusija par Dienvidkurzemes optimālā vispārizglītojošo
izglītības iestāžu tīkla sociālajiem un ekonomiskajiem
aspektiem, pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājumu kvalitatīvam mācīšanas un mācīšanās procesam,
skolotāju metodisko atbalstu sadarbībā ar Liepājas Me-

todisko centru kompetenču pieejas īstenošanai, kā arī
sadarbību ar uzņēmējiem karjeras izglītības un izglītojamo prakšu vietu nodrošināšanai profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem. Šajā rīcības virzienā plānoto
projektu un darbību indikatīvās izmaksas ir vairāk nekā
20,5 miljoni eiro.
17. decembrī norisinājās beidzamā Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanas dokumentu
sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kas bija veltīta
ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem. Sanāksmē
tiešsaistē piedalījās 40 dalībnieki, pārstāvot gan Dienvidkurzemes novada pašvaldību, uzņēmējus, iedzīvotājus, dokumentu izstrādātājus, kā arī citus interesentus.
Uzņēmējdarbības vides attīstīšanai ir paredzēti divi uzdevumi – atbalstīt MVU (sīko, mazo un vidējo uzņēmumu) sektoru, veicināt digitālās prasmes un attīstīt vietējo
ekonomiku, kā arī sekmēt industriālo teritoriju attīstību
ar atbilstošas infrastruktūras izveidi, panākot, ka pieaug ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits un darbaspēka atalgojums, bet nepieaug bezdarba līmenis. Kopumā
uzņēmējdarbības vides attīstīšanai dokumentos ir paredzētas 20 darbības un projekti. Indikatīvais investīciju
apjoms septiņu gadu laikā 30,2 miljoni eiro.

Izvērtēs saņemtos priekšlikumus
Publiskās apspriešanas sanāksmēm kopumā bija
pieslēgušies 473 dalībnieki un Dienvidkurzemes novada
pašvaldībā kopumā saņemti četri iesniegumi un 56 vēstules ar vairāk nekā 300 priekšlikumiem un komentāriem attīstības dokumentu pilnveidošanai. Priekšlikumu
autoru vidū ir iedzīvotāji, biedrības, uzņēmumi, domes
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deputāti, kā arī pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības. Tematiski visvairāk priekšlikumu iesniegti par
papildinājumiem, precizējumiem un veicamajām izmaiņām Rīcības un investīciju plānā, kur tiek atspoguļotas
jau konkrētas darbības un projekti, kurus īstenojot tiktu
sasniegti stratēģijā un attīstības programmā nospraustie
mērķi.
Saņemtie priekšlikumi, precizējumi un komentāri
tiks izvērtēti un izmantoti attīstības programmas pilnveides procesā, kā arī to apkopojums būs publiski pieejams pašvaldības mājaslapā pārskatā par sabiedrības
līdzdalību. Jauno attīstības programmu plānots apstiprināt 2022. gada pavasarī. Aicinām turpināt sekot informācijai par novada plānošanas dokumentu izstrādes
procesu Dienvidkurzemes novadu veidojošo bijušo pašvaldību mājaslapās un novada informatīvajā izdevumā
“Dienvidkurzeme”.
Pašvaldības un plānošanas dokumentu izstrādes grupas vārdā izsaku sirsnīgu paldies visai Dienvidkurzemes
novada sabiedrībai par līdzdalību, sniegtajiem priekšlikumiem un precizējumiem un izteikto viedokli Liepājas
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam, Attīstības programmas 2022.–2027. gadam un Stratēģiskās ietekmes uz
vidi novērtējuma (Vides pārskats) 1. redakcijas publiskajā apspriešanā!
Una Ržepicka,
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
Attīstības un uzņēmējdarbības daļas
projektu vadītāja stratēģiskajos un plānošanas
jautājumos

Par zvejas rīku limitiem 2022. gadā

Zivsaimniecības nozarei Latvijā ir trīs galvenās darbības sfēras: zvejniecība, zivju
apstrāde un akvakultūra. Zivsaimniecībai, īpaši zvejniecībai, Latvijā ir sena vēsture un
tradīcijas. To noteica gan pieeja Baltijas jūrai, gan iekšējo ūdeņu bagātība.
Dienvidkurzemes novada jūras piekrastes garums ir gandrīz 100 kilometri, kas ir
ievērojams ne tikai no tūrisma viedokļa, bet arī no zvejniecības skatupunkta, turklāt
novada iekšējos ūdeņos, upēs un ezeros, joprojām notiek aktīva zvejniecība. Lielai daļai
novada iedzīvotāju ar zvejniecību saistīti jautājumi ir ļoti aktuāli, un ik gadu pašvaldība
saņem daudz iedzīvotāju un komersantu iesniegumu ar lūgumu piešķirt zvejas rīkus gan
komercdarbībai, gan pašpatēriņam. Arī 2021. gads nav bijis izņēmums.
2021. gada 30. decembrī kārtējā domes sēdē deputāti izskatīja jautājumus par zvejas
un zvejas apjoma limitu sadalīšanu Baltijas jūrā Dienvidkurzemes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā, par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas pretendentu izvērtēšanas noteikumiem 2022. gadam Baltijas jūras piekrastē Dienvidkurzemes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, par zvejas rīku un zvejas apjoma limitu sadalīšanu
iekšējos ūdeņos pašpatēriņam Dienvidkurzemes novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, par zvejas rīku un zvejas apjoma limitu sadalīšanu iekšējos ūdeņos komerc
zvejai Dienvidkurzemes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī citus ar
zvejniecību saistītus jautājumus.
Zvejniecības likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka pašvaldības pienākumu organizēt
valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai. Savukārt zvejas tiesību nomas un izmantošanas
kārtību piekrastes ūdeņos nosaka 2009. gada 30. novembra Ministru kabineta noteikumi
Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”. Šo pašu noteikumu 2. pielikumā Dienvidkurzemes novada pašvaldībai ir
piešķirti šādi zvejas rīku limiti 2022. gadam:
Pagasts/
pilsēta

Reņģu
stāvvadi

Pāvilosta un
Sakas pag.
Vērgales
Medzes
Nīcas
Rucavas

6

15
10

Zivju Lucīšu Zivju Reņģu
murdi murdi tīkli
tīkli
1

7

Zivju
āķi

Zivju
vadi

22

223

62

3700

7

65
13
230
180

28
5
150
62

3200
500
8000
4000

30
2

1

Akmeņplekstu
tīkli
78

Apaļo jūras
grunduļu
murdi
10

3
3

7
5
45
45

15
10

Agrākajos novados kārtība, kādā piekrastes zvejniekiem tiek piešķirti zvejas rīki,
bijusi atšķirīga. Rucavas pagasta teritorijā par rīku sadali iepriekšējos gados un arī 2021.
gadā tika rīkota sapulce starp interesentiem, kurā panākta vienošanās par sadali starp
gribētājiem. Sapulcē pašvaldības pārstāvis pārstāvēja zvejniekus, kas zvejas rīkus izmanto pašpatēriņa zvejai, pārrunu rezultātā nonākot līdz kompromisam. Zvejas rīki komerciālajiem un pašpatēriņa zvejniekiem Rucavas pagasta teritorijā tika piešķirti, ņemot
vērā sapulcē panāktās vienošanās. Par zvejas rīku piešķiršanu Nīcas pagasta teritorijā
bijušais Nīcas novads bija slēdzis līgumus ar zvejniekiem par rīku piešķiršanu komer-

ciāliem nolūkiem, līgumi un vienošanās pie tiem ir spēkā līdz 2022. gada beigām. Nīcas
pagasta teritorijā komerciālajiem zvejniekiem zvejas rīki tika piešķirti, akceptējot spēkā
esošos līgumus un priekšrocības, ko paredz piešķirtie rīki 2021. gadā. Tāpat arī Nīcas
pagasta teritorijā ir neliels zvejas rīku skaits, kas pieejams pašpatēriņa zvejniekiem, bet
pieprasījumu skaits pārsniedz iespējas, tāpēc domes sēdē tika pieņemts lēmums rīkot
zvejas rīku izsoli Nīcas pagasta teritorijā starp pašpatēriņa zvejniekiem, jo visi saņemtie
iesniegumi bija no personām, kurām likums dod priekšrocības saņemt zvejas rīkus.
Savukārt Vērgales, Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas teritorijā lēmums par zvejas
rīku piešķiršanu komerciālajiem zvejniekiem bijušajā Pāvilostas novadā ir pieņemts periodam līdz 2025. gadam. Tāpēc attiecīgi šeit domes lēmums tika pieņemts, tikai sekojot
iesniedzēju pašu rosinātām nelielām izmaiņām komerczvejniekiem. Rīki tika piešķirti arī
pašpatēriņa zvejniekiem, nerīkojot izsoli, jo, izvērtējot visus iesniegumus un daļēji noraidot tos, kas saņemti no vienas mājsaimniecības locekļiem, rīku skaits bija pietiekams
visiem atlikušajiem iesniedzējiem. Arī Medzes pagasta teritorijā zvejas rīki tika piešķirti
gan komerciālajai, gan pašpatēriņa zvejai, izvērtējot pieejamo rīku skaitu un priekšrocības, ko dod spēkā esošs līgums.
Savukārt iekšzemes ūdeņos – ezeros un upēs – rīki tika piešķirti visiem gribētājiem,
kā arī ir vēl pieejams rīku limits, ko pašvaldība piešķirs iesniedzējiem, ja būs interese.
Kā arī tiks izsludināta atkārtota pieteikšanās uz zvejas rīkiem ūdenskrātuvēs, kur pieteikumi vispār netika saņemti, piemēram, Durbes, Tāšu un Sepenes ezeros.
Decembra domes sēdē tika apstiprināti arī pašpatēriņa zvejas tiesību nomas pretendentu izvērtēšanas noteikumi 2022. gadam Baltijas jūras piekrastē Dienvidkurzemes
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tādējādi, pieņemot lēmumus par zvejas
rīku piešķiršanu 2022. gadam, tika veiktas nelielas izmaiņas zvejas rīku piešķiršanas kārtībā, proti – pašpatēriņa zvejniekiem tika daļēji noraidīti iesniegumi no personām, kuras
ir vienas mājsaimniecības locekļi. Noraidot šos iesniegumus, rīku skaits bija pietiekams,
lai nebūtu nepieciešams rīkot izsoli, izņemot Nīcas pagasta teritoriju.
Piešķirot rīkus 2022. gadam, apvienota ir administratīvā teritorija – Dienvidkurzemes
novads, tomēr pieejamo rīku sadalījums joprojām saglabājas pa pagastu teritorijām, jo
rīku daudzumu nosaka aprēķini par nozveju, kas tomēr saistīti ar konkrētu teritoriju,
arī paši rīki tiek piešķirti lietošanai pagastu, nevis visa novada piekrastes teritorijā arī
pēc reformas.
Raugoties uz turpmāko kārtību, noteikti nepieciešami saistošie noteikumi par rīku
sadali, vērtējot gan uzņēmējus, gan pašpatēriņa zvejniekus. Šādu noteikumu nepieciešamību nosaka arī normatīvais regulējums. Jāvērtē pašvaldības un sabiedrības ieguvums
no katra zvejas rīku lietotāja. Uzņēmēju gadījumā pie kritērijiem jāvērtē darbinieku
skaits, zivju pārstrādes esamība un tās atrašanās vieta, pieejamie pamatlīdzekļi zvejai
un tamlīdzīgi. Pašpatēriņa zvejai tie noteikti būtu kultūrvēsturiskie un tradīciju kritēriji,
kas ciena zvejniecības tradīcijas piekrastē.
Komitejas sēdēs un apspriedēs izskanēja ļoti daudz vērtīgu ieteikumu un secinājumu, kas jāizmanto, izstrādājot saistošos noteikumus. Nepieciešams rast kompromisu
starp komerciālo un pašpatēriņa zveju.
Piekrastes attīstības komitejas vadītājs JĀNIS VITRUPS

PAŠVALDĪBA
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Latvijas spēks ir stipros
zemniekos un spēcīgos uzņēmējos
Lai gan Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja VITA CIELAVA par
savu dzimto vietu un mājām jau
daudzus gadus sauc Vērgales pagastu, ceļš uz Kurzemes pusi izvijies cauri visai Latvijai.
V. Cielava dzimusi Latgalē, Līvānos, augusi Vidzemē, skolojusies Zemgalē, bet ģimene izveidota Kurzemē.
Skolas gaitas V. Cielava uzsāka
Līvānu 1. vidusskolā, bet, vecākiem
mainot dzīvesvietu, no 6. klases
skoloties turpināja Sīļu pamatskolā. Pēc 8. klases izlaiduma mācības
turpināja Bauskas pusē – toreizējā
P. Lejiņa Saulaines sovhoztehnikumā, kur iegūta agronoma izglītība. Pēc tehnikuma absolvēšanas
viņai piedāvāja palikt strādāt turpat sovhoztehnikumā, kurā jaunā
speciāliste par kompleksās brigādes brigadiera palīdzi nostrādāja
deviņus gadus. Lai sevi turpinātu
pilnveidot un iegūtu arvien jaunas
zināšanas un prasmes, viņa nolēma uzsākt studijas Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā (tagadējā
Latvijas Lauksaimniecības universitāte), kur satikts arī vīrs Jānis.
Staltais kurzemnieks aicināja sievu līdzi uz Vērgales pagasta
Saraiķiem, lai tur veidotu savu
zemnieku saimniecību un dibinātu
ģimeni, kurā izauguši divi dēli – Andis un Kaspars. Kad dēli sāka iet
skolā, V. Cielava sāka strādāt Lie-

pājā par lietvedi Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības akadēmijā.
Darbs bijis interesants, taču bija
pienācis laiks dzīvē kaut ko mainīt,
tādēļ 2005. gadā pieteikusies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra izsludinātajai augkopības
konsultanta vakancei. Šajā arodā
V. Cielava nostrādājusi 16 gadus.
Un arī tagad, apvienojot ar darbu
Vērgales pagasta pārvaldē, viņa
joprojām turpina konsultēt augkopības jomā tuvākas un tālākas
zemnieku saimniecības.
V. Cielava atzīst: 32 gadu darbs
savā zemnieku saimniecībā devis
saprašanu par lauku darbiem un
attīstības iespējām, kā arī neizsakāmu savas zemes mīlēšanu.
Savukārt nemitīgā prasmju pilnveidošana un iegūtās zināšanas dažādās lauksaimniecības jomās, kā
arī ilggadējais darbs Latvijas Lauku
konsultāciju centrā devis iespēju
semināros un lekcijās sniegt padomus un ieteikumus citiem zemnieku saimniecību īpašniekiem un
uzņēmējiem.
Ja Vērgales pagasta ļaudis
V. Cielavu zināja ļoti labi, tad Pāvilostā un Sakas pagastā viņu iepazina kā inteliģentu, atsaucīgu un
zinošu deputāti. Kad 2009. gadā,
apvienojoties Vērgales un Sakas
pagastiem ar Pāvilostas pilsētu,
izveidojās Pāvilostas novads, viņa
guva iedzīvotāju lielu atbalstu un

VIZĪTKARTE
VITA CIELAVA

n Dzimusi: 1963. gada 16. augustā Līvānos.
n Dienvidkurzemes novada Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja.
n Izglītība: absolvējusi Sīļu pamatskolu, Saulaines tehnikumu
(agronome), RPIVA (uzņēmuma un iestāžu vadītāja), LLA (darba
aizsardzības vecākā speciāliste).
n Darba pieredze: Saulaines tehnikums (brigadiera palīdze), Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (lietvede), Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs (augkopības konsultante), Pāvilostas
novada domes deputāte (trīs sasaukumus).
n Ģimene: vīrs Jānis, dēli Andis un Kaspars.
n Vaļasprieki: grāmatu un žurnālu lasīšana, ceļošana.

Vitai Cielavai netīk tukši
solījumi, viņai ir svarīga
konkrēta rīcība.
kā deputāte iedzīvotāju intereses
aizstāvēja trīs sasaukumus.
Jaunā Dienvidkurzemes novada ietvaros V. Cielavai piedāvāts
Vērgales pagasta pārvaldes vadītājas amats, kuru viņa arī pieņēma, atzīstot: šis amats atkal ir
jauns izaicinājums, bet grūtības
nebaida, jo labi pārzinu Vērgales
pagasta teritoriju un cilvēkus, kas
tajā dzīvo. “Arī kritiku ir jāmāk
uzņemt,” saka V. Cielava. Jaunajā
amatā viņai jau nācies uzklausīt
gan dažādas sūdzības un negācijas, gan arī sacīti daudzi labi vārdi
un jauki vēlējumi, kas ļoti uzmundrina un motivē strādāt tālāk.
Runājot par plāniem nākotnē,
V. Cielava kā pirmo min dzīvojamā fonda palielināšanu Vērgales
pagastā. “Liels prieks ir par jauno
“Teiku” māju, ko drīz nodos, un

Galva pilna jauniem plāniem
Kopš Dienvidkurzemes novada izveidošanas VILNIM KĀRKLIŅAM darba pienākumos ietilpst
rūpēties par plašu teritoriju – ne
vien par bijušā Durbes novada
četriem pagastiem – Dunalkas,
Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu,
bet arī par Durbes pilsētu.
“Pieci nav divi,” nosmej pārvaldnieks, “es viens nevaru būt
visur. Pagaidām vismaz sākumposmā man ir nenormēts darba
laiks. Bet arī tad visu kvalitatīvi izpildīt nav iespējams, bet jāmeklē
risinājumi.”
V. Kārkliņš stāsta – tagad ziemā agrā rītā komanda attīra ceļus
no sniega, daudziem tas liekas
pašsaprotami, bet patiesībā tā ir
vesela darbību ķēde: apsekošana, darbu pasūtīšana, kontrole,
darbu pieņemšana, žurnālu aizpilde utt. Protams, ne tikai ziemā.
Arī apgaismojumu cilvēki pamana
vien tad, kad kāda lampa izdegusi. “Cilvēki koncertu redz, bet to,
ka ikdienā viss tiek nodrošināts,
bieži nemana. Bet kāds to visu uzrauga un organizē. Tāpēc dažam
var rasties maldīgs priekšstats, ka
pārvaldnieks uz darbu dodas kafiju padzert un pavizināt papīrus,”
saka V. Kārkliņš.
Pārvaldnieka bāzes vieta būs

Durbē, Skolas ielā 3, bet viņš tur
nebūs bieži sastopams, jo uzskata – lai arī daudz ko var atrisināt
pa tālruni, saimnieciskas problēmas, kabinetā sēžot, nevar atrisināt. “Jāredz dabā! Tāpēc velku
zābakus, kāpju mašīnā un braucu
uz to vietu. Mans kabinets ir arī
mašīnā, un liela daļa dienas paiet
kustībā, apsekojot teritorijas,” viņš
skaidro. “Mani ir grūti ar kaut ko
pārsteigt. Jau iepriekš, strādājot
par Durbes novada pašvaldības izpilddirektoru, darba gaitā gandrīz
katru bijušā novada vietu zinu no
galvas.” Tomēr vislielākais gandarījums ir brīžos, kad no iedzīvotājiem tiek pateikts paldies par
kādu izdarītu darbu. Pārvaldnieks
ievērojis, ka reformas un pandēmijas rezultātā iedzīvotāji kļuvuši
jūtīgāki. Dažkārt grib tikai nolaist
tvaiku, tomēr V. Kārkliņš jebkuru
situāciju uztver nopietni un mierīgi.
“Vismaz ārēji mierīgi,” nosmaida pārvaldnieks. “Uzskatu, ka jebkuru jautājumu var atrisināt, gan
dažkārt ne uzreiz un ne tik ātri.
Pa telefonu esmu vienmēr sasniedzams. Aicinu informēt par nepieciešamo jautājumu uzreiz, nevis
pēc kāda laika sūdzēties par neizdarīto. Piemēram, ja gadās kādam
ceļa galam aizstumt sniega valni

DIENVIDKURZEME

Vilnis Kārkliņš sevi sauc
par tehnisku un praktisku
cilvēku, tāpēc teritoriju
pārvaldnieka amats viņam
esot īsti piemērots.
priekšā, bēda liela, bet, momentā noreaģējot uz to, jautājumu var
ātri atrisināt. Tieši tāpat ir par jebkuru citu saimniecisku jautājumu.”
Pārvaldnieks ievērojis, ka
pandēmijas ietekme devusi spērienu straujāk pāriet uz digitalizāciju. Pārvaldes pakalpojumu
izmantošana klātienē jūtami samazinājusies. Bērni un mazbērni
palīdz senioriem nokārtot maksājumus un citus ar pārvaldi saistītus jautājumus. “Agrāk daudzi

jaunajiem speciālistiem piedāvās
dzīvojamo platību. Bet noteikti
vajadzētu vēl kādu, lai jaunās ģimenes varētu dzīvot atsevišķi no
vecākiem,” saka V. Cielava.
Vērgales pagasta pārvaldniecei
nav mazsvarīga pagasta attīstība
un palīdzība zemniekiem. V. Cielava atklāj: “Līdz šim pagastā jau
daudz izdarīts, to vajadzētu saglabāt, neapstāties pie sasniegtā un
meklēt attīstības iespējas. Latvietis
vienmēr bijis savas zemes patriots
– viņam neatņemt savas dzimtās
vietas mīlestību. Ik gadu apjaušu,
ka Latvijas spēks ir stipros zemniekos un spēcīgos uzņēmējos. Tāpēc
es vēlētos veicināt uzņēmējdarbības attīstību, zemnieku saimniecību paplašināšanos un izaugsmi.
Vēlos, lai pašvaldības pārvalde
strādātu uzņēmēju labā, līdz ar to
arī visas sabiedrības labā, veicinot
uzņēmējdarbības infrastruktūras
attīstību, uzņēmējiem saprotošu
nodokļu politiku un visa novada
finansiālo izaugsmi”.

Asfalta seguma nomaiņa, ielu
apgaismojuma modernizācija, bēr
nu laukuma izveide pie “Doktorāta”, Vērgales centra strūklakas
atjaunošana, pagasta grants ceļu
sakārtošana un seguma atjaunošana, Ziemupes un Saraiķu ciemu
labiekārtošana un daudzi citi darbiņi ir V. Cielavas saimniecisko darbu sarakstā, kam būtu jāpiesaista
finansējums un kas jāīsteno. Vita
atzīst: “Nav jēgas solīt, ja tam nav
finansējuma. Tad tā ir tukša runāšana. Jāmeklē projektu iespējas
un ES finansējuma piesaiste.”
Visus Dienvidkurzemes novada
iedzīvotājus un īpaši Vērgales pagasta ļaudis Vita aicina būt atvērtiem visam jaunajam un vērstiem
uz sadarbību. Viņas kabineta durvis vienmēr būs atvērtas, lai iedzīvotāji nāktu un stāstītu par savām
vēlmēm, vajadzībām un idejām.
“Kopā strādājot, viena mērķa virzīti, mēs sasniegsim daudz vairāk!”
saka Vērgales pagasta pārvaldes
vadītāja Vita Cielava.

VIZĪTKARTE
VILNIS KĀRKLIŅŠ

n Dzimis: 1979. gadā Priekulē.
n Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības
pārvaldes vadītājs.
n Izglītība: Rīgas Celtniecības koledža, pašlaik mācās Rīgas Tehniskajā
universitātē.
n Darba pieredze: Durbes novada dome – galdnieks, privātā būvfirmā –
būvdarbu vadītāja palīgs, Durbes novada domes Komunālās nodaļas darbu
vadītājs, tad Komunālās nodaļas vadītājs; no 2006. gada Durbes novada
domes izpilddirektors.
n Ģimene: precējies, divi bērni.
n Vaļasprieks: ceļošana.

iedzīvotāji nāca uz pārvaldi veikt
maksājumus, jo e-pakalpojumus
neizmantoja. Iesniegumus iesniedza tikai pamatā klātienē vai pa
pastu. Pagasta pārvaldes nozīme
daļēji zūd.” Tomēr ir jautājumi, ko
nevar atrisināt attālināti, piemēram, nekustamā īpašuma, būvvaldes, sociālā dienesta lietas.
V. Kārkliņš pēc profesijas ir
gan galdnieks, gan celtnieks, strādājis arī par būvdarbu vadītāju
un būvuzraugu. Pieredzes kontā
ir vairākas paša rokām izremontētas mājas. “Nu jau arī pašam
ir ģimenes māja. Sākās ar to, ka
Grobiņā nopirku mājas sienas ar
cauru jumtu. Tā nu viens pamazām
darbojos, uzliku jumtu, saliku logus, savilku komunikācijas. Esmu
tehnisks cilvēks.”
Pagaidām darbs aizņem lielāko daļu dzīves laika, tomēr V. Kārkliņš cer, ka gan ar laiku viss sa-

kārtosies. Par atpūtu no ikdienas
darba pārvaldnieks uzskata darba veida maiņu. “Kaut ko pašam
uztaisīt, kaut kā citādāk padarboties, kaut vai zāli nopļaut vai sniegu notīrīt. Bet, ja nopietni, patīk
ar ģimeni kaut kur aizbraukt. Man
patīk Igaunija. Divu dienu pastaiga pa vecpilsētu, un tu jau esi atgājis no ikdienas darba.”
Par šobrīd lielākajiem izaicinājumiem pārvaldnieks uzskata
infrastruktūras – ceļu, komunikāciju – uzturēšanu kārtībā un
Komunālās pārvaldes izveidi. Un,
protams, nav jāapstājas pie padarītā. “Galvā man jau ir vairāki
plāni ar veicamajiem darbiem, ir
uzsākti daži infrastruktūras atjaunošanas projekti, ar lielāko gandarījumu piedalīšos to realizācijā.
Garlaicīgi nav, viss notiek. Un jo
projām esmu atvērts sarunām ar
iedzīvotājiem.”

DIENVIDKURZEME

PAŠVALDĪBA

Pārmaiņu laika mācības
“Manas lielākās dzīves mācības ir nākušas no ģimenes,
no maniem vecākiem, kas piedzīvojuši izsūtījuma grūtības un
pārbaudījumus, mūs, visus savus
četrus bērnus, kopš mazotnes
radināja pie darba, un no paša
piedzīvotā dažādos pārmaiņu
laikos, kad šķietama stabilitāte
var sabrukt īsā laikā un jāsaprot,
ko tālāk darīt, kā dzīvot,” tā par
sevi saka Grobiņas pilsētas pārvaldes vadītājs JURIS DABARS.
Kad pēc novadu apvienošanas vienā Dienvidkurzemes
novadā J. Dabaram uzticēja kļūt
par Grobiņas pārvaldes vadītāju,
pilsētas saimnieciskās vajadzības
viņam nebija svešas. Jau tolaik,
kad pēc iepriekšējās administratīvi teritoriālās reformas 2009. gadā
J. Dabars kļuva par Grobiņas pagasta pārvaldes vadītāju, daudz
darāmā bija arī Grobiņas pilsētā
– pagasts ar pilsētu saimniecisko
vajadzību ziņā ir cieši saistīts. Vairākus gadus bijis arī Gaviezes pagasta pārvaldnieks, viņš labi zina,
kā organizēt darbus.
Ar Gaviezi J. Dabaram ir īpašas attiecības. Pēc atgriešanās
no izsūtījuma Sibīrijā tur apmetās viņa vecāki, abi strādāja kolhoza dārzniecībā, un arī dēlam,
tāpat kā trim vecākajām māsām,

bija jāiet palīgā. Tāpēc izvēle par
labu mācīties amatu, kas noder
laukos, bija likumsakarīga. “Sēt,
stādīt un kopt laukus mācēju, biju
strādājis arī ar zirgu, tāpēc gribēju
ko jaudīgāku – ar traktoru, tā iet
ātrāk,” viņš savā manierē paironizē. Un pēc tam tikpat loģiskas
bija studijas Jelgavā, kur J. Dabars
sāka mehāniķos, bet pēc dienesta armijā pabeidza ekonomistus.
No laika, kad devies mācīties
uz Kandavu, viņam ir personiskā
pieredze par pieaugšanu. “Es uzskatu, ka puikas pēc iespējas ātrāk jāizgrūž no siltās vecāku ligzdas, lai mācās dzīvi, lai mācās par
sevi pastāvēt un parūpēties, lai
neaug par mīkstčauļiem,” viņš ir
pārliecināts. Kandavā puišu vide,
pedagogi lielākoties vīrieši un režīms, kad no rīta sals vai lietus,
bet rīta skrējiens obligāts, un pašam arī jāprot savas lietas savākt
un mācībās savākties. Un līdzīgi
augstskolā, kad dzīve jāorganizē pašam – nav vecāku ar siltām
pusdienām un citām ērtībām.
Kalētos pēc tās pašas augstskolas beigšanas darbā norīkoja
Jura sievu Māru – jauno agronomi.
Tā arī ģimene tur palika, un šķita,
ka dzīve iegājusi drošās sliedēs,
bet tad nāca pārmaiņu laiki un
kolhozi palika pagātnē. Jāsaprot,

JURIS DABARS

pusi licis nosliekties kāds īpašs
notikums no bērnības: “Kad biju
vēl pavisam mazs puika, mums
kaimiņos dzīvoja tāds pulksteņu
Pēteris, un viņam bija kāpurķēžu traktors ar slūpi. Es no rītiem
gaidīju viņu ceļa malā, lai paņem
mani līdzi. Sēdēju traktorā blakus,
un man ļāva pārslēgt ātrumus –
tas bija grūti, bet tik aizraujoši!”
ar smaidu sejā stāsta A. Čanders.
Politikā iesaistījies, jo vēlējies
veidot skaistu un sakoptu vietu,
kur dzīvot. “Mani uzrunāja piedalīties Cīravas pagasta padomes
vēlēšanās. Piekritu, jo man bija
redzējums par Cīravas attīstību,
un sapratu, ka Cīrava spēj attīstīties daudz straujāk. Mūsu saraksts
pārliecinoši uzvarēja. Un tad man
piedāvāja vadīt Cīravas pagastu.”
A. Čanders 2009. gada pašvaldības vēlēšanās tika ievēlēts
par Aizputes novada pašvaldības
deputātu ar vienu no lielākajiem vēlētāju “par” balsu skaitu,
bet mandātu nolika, jo vēlējās
turpināt darbu Cīravas pagasta pārvaldes vadītāja amatā. Arī
uzaicinājums vadīt Aizputes pilsētas pārvaldi bijis pārsteigums,
bet piekritis, jo tāpat kā Cīravas
izaugsmei, arī Aizputei viņam ir
redzējums: “Aizputei ir liels neizmantots potenciāls, un vēlos, lai
tas tiek parādīts un izcelts. Jātiecas uz plānotu pilsētas izaugsmi

VIZĪTKARTE

n Dzimis: 1962. gada 25. jūlijā.
n Grobiņas pilsētas pārvaldes vadītājs.
n Izglītība: Gaviezes astoņgadīgā skola, Kandavas sovhoztehnikuma lauksaim
niecības mehanizācijas specialitāte, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
(tagad Latvijas Lauksaimniecības universitāte), ekonomikas bakalaurs.
n Darba pieredze: kolhoza “Druva” (Kalētos) mehāniķis, Priekules
patērētāju biedrības valdes priekšsēdētājs, LSEZ AS “Liepājas eļļas
ekstrakcijas rūpnīca” direktors, Investīciju projektu vadītājs, kopš 2009.
gada Grobiņas pagasta un vēlāk arī Gaviezes pagasta pārvaldnieks.
n Ģimene: sieva Māra, divi bērni, trīs mazbērni.
n Vaļasprieki: medības, literatūra.

“Strādājot pārmaiņu
laikos, kad šķietamā
stabilitāte var ātri vien
sabrukt, esmu iemācījies
reaģēt nevis emocionāli,
bet vispirms apsverot, kas
ir svarīgākais,” saka Juris
Dabars.
ko tālāk darīt? To, kā meklēt risinājumus šķietami bezcerīgā
situācijā, J. Dabars apguva, kad
viņam uzticēja Eļļas ekstrakcijas
rūpnīcas vadīšanu Liepājā. “Kad
tur nonācu, darbs rūpnīcā bija
apstājies, naudas nebija, algas
nemaksāja – viss bija jāatjauno,”
viņš atceras. Jāsakārto iekārtas,
jāmeklē izejvielas. Cilvēki, kas ražošanas procesu saprata, ķērās
pie darba, bet direktors devās uz
Maskavu gādāt saulespuķu sēklas. “Traks laiks, deviņdesmitie

Iejusties cita ādā

“Es vienmēr cenšos iejusties
otra cilvēka ādā, saprast, kā viņš
jūtas, īpaši, ja ir kāda sarežģītāka situācija,” par savu vadīšanas
principu stāsta Aizputes pilsētas
pārvaldes vadītājs ARTIS ČANDERS.
Šis uzskats, iespējams, palīdzējis
iemantot tik daudzu cilvēku atbalstu un uzticību.
A. Čandera dzimtā puse ir Cēsis. “Dzimšanas apliecībā rakstīts,
ka esmu dzimis Cēsu slimnīcā, bet
patiesībā tas notika pa ceļam uz
slimnīcu,” smejoties stāsta Aizputes pārvaldnieks. Uz jautājumu, kāpēc no Vidzemes ģimene
pārcēlusies uz Cīravu, A. Čanders
atbild: “Mammu pēc studijām
norīkoja strādāt Skujenē, netālu
no Ērgļiem. Tur mani vecāki iepazinās un apprecējās. Tēvs ir
vidzemnieks, bet mamma nāk no
Vērgales puses. Vēlāk viņai piedāvāja darbu Cīravas putnu fabrikā,
un visi pārcēlāmies uz turieni.”
Pēc vidusskolas A. Čanders
uzsācis mācības Jelgavā. “Ilgi nevarēju izlemt – vēlos mācīties par
automehāniķi vai lauksaimniecības mehāniķi. Tehnika, kā jau
visus puišus, interesēja, arī tēvs
bija mehāniķis,” atmiņās dalās A.
Čanders. “Tā kā man ļoti patika
Jelgava, tās vide un tas, ka mācības norisināsies pilī, nosliecos
par labu lauksaimniecības mehāniķim.” Iespējams, uz mehānikas
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gadi – milzīga pieredze,” tā viņš to
laiku īsumā ieskicē, dziļāk skaidrojumos nekavējoties. Rūpnīca
strādāja vēl astoņus gadus, līdz
tās īpašnieki nolēma ražošanu
pārtraukt augsto izmaksu dēļ, kas
bija nepieciešamas, lai atjaunotu
iekārtas un spētu konkurēt tirgū.
“Bet man vismaz gandarījums, ka
strādājošie saņēma kompensācijas,” J. Dabars vēl piebilst.
Pašvaldībā – Grobiņas novadā
– viņš nonāca, kad Liepājas rajons
sadalījās astoņos novados. Jau
Kalētos bija strādājis kopā ar tagadējo Dienvidkurzemes novada
priekšsēdētāju Aivaru Priedolu
un viņa vietnieku Aivaru Galecki.
Sākās jauns posms, kas tagad turpinās Dienvidkurzemes novadā,
Grobiņā. “Grobiņa vienmēr ir bijusi sakopta, un to mēs turpināsim,
tas ir novada centrs – galvaspilsēta,” viņš ir pārliecināts. “Tāpēc ir

svarīgi sarunāties. Svarīgi ir gan
ieteikumi, gan arī konstruktīva
kritika, tikai vienaldzība gan man
nepatīk – tas nav ceļš uz attīstību.”
Bet vaļasbrīžiem J. Dabaram
ir medības un mīlestība pret
grāmatām. “Tēvs bija mednieks
– kad iestājos augstskolā, viņš
man uzdāvināja bisi.” Medību
šarmu viņš raksturo dažādi: tā ir
atpūta dabā, kad vari izšaut, bet
vari arī neizšaut, tas ir kolektīvs
ar normāliem večiem. Un nav ko
noliegt – arī medījums ir gandarījums. Savukārt grāmatas iemīlētas, jo padomju laikos televīzijā
neko īsti jēdzīgu nerādīja. Tad atlika literatūra. Lielākoties vēsture,
piedzīvojumi, kriminālistika. Bet
ar jēgu, ar saturu.
Un svarīga J. Dabaram ir ģimene, savējie. Tā bijis viņa vecāku
ģimenē, un to abi ar sievu turpina
piepildīt.

VIZĪTKARTE
ARTIS ČANDERS

Artis Čanders piekrita kļūt
par Aizputes pilsētas pārvaldes vadītāju, jo viņam
ir redzējums par pilsētas
attīstības potenciālu.
un attīstību, piesaistot profesionālus savas jomas speciālistus,”
piebilstot, “arī Dienvidkurzemes
novadam redzu milzīgu izaugsmes potenciālu. Mums jābūt
vienotiem pašvaldības vadības
jomā, bet jāturpina un jāveicina
saglabāt katras vietas unikalitāti.”
Viens no lielākajiem vaļaspriekiem A. Čandera dzīvē ir medības.
Medību klubā iestājies diezgan
vēlu, bet vēlāk pat kļuvis par tā
vadītāju. “Medības man ir kā ilgi
gaidītas brīvdienas. Tagad, kad norisinās dzinējmedības, nevaru pat
sagaidīt sestdienas. Ja pašam nav
pienākusi kārta tās vadīt, izbaudu to mieru, ko sniedz apkārtējā
daba, un, protams, pašu procesu.

n Dzimis: 1963. gada 8. aprīlī.
n Aizputes pilsētas pārvaldes vadītājs.
n Izglītība: absolvējis Dzērves pamatskolu un Aizputes vidusskolu. 1986.
gadā absolvēta Latvijas Lauksaimniecības akadēmija (tagadējā Latvijas
Lauksaimniecības universitāte), iegūstot inženiera mehāniķa diplomu, pēcāk
iegūts arī maģistra grāds.
n Darba pieredze: no 1986. gada galvenais enerģētiķis paju
sabiedrībā “Cīrava”, no 1994. gadā kopā ar domubiedriem izveidota
lauksaimniecības kooperatīva sabiedrība “Rodijs – C”, vēlāk SIA
“Rodijs-C”; no 2004. līdz 2005. gadam pasniedzējs Cīravas
profesionālajā vidusskolā (tagadējā Kandavas Lauksaimniecības
tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība); 2005. gadā ievēlēts par
Cīravas pagasta padomes deputātu; 2009. gadā ievēlēts par Aizputes
novada domes deputātu, bet nolicis mandātu; no 2005. līdz 2009.
gadam Cīravas pagasta padomes priekšsēdētājs; no 2009. līdz 2021.
gadam Cīravas pagasta pārvaldes vadītājs.
n Ģimene: sieva Vineta, dēls Jānis, meitas Lelde un Daiga.
n Vaļasprieki: medības, motocikli un motobraukšana, ceļošana, ziemā –
distanču un kalnu slēpošana.

Tas viss ļauj atslēgt domas no ikdienas darbiem un rūpēm,” pārdomās dalās A. Čanders.
Otra viņa aizraušanās ir motocikli. “Kas tas par čali, ja viņam
nebija Jawas!” smejoties nosaka
pārvaldnieks. “Jaunībā ar to izbraukāta liela daļa Vidusāzijas,
Karpati, arī līdz Murmanskai. Vēlāk, kad jau ģimene izveidojās un
arī darbs aizņēma lielāko dienas
daļu, tam laika vairs neatlika. Tā
nu tā stāvēja garāžā, līdz dēls izdomāja saķīlēt. Viņš ar manu Jawu
bijis vēl tālākos ceļojumos nekā
es – pat Murmanskā aiz polārā
loka līdz Ziemeļu jūrai!”
Arī šobrīd A. Čanders joprojām var lepoties, ka motocikls ir

viņa garāžā. “Tā gan ir cita Jawa.
To man atdāvināja radinieks no
Siguldas puses, un dēls sariktēja.
Manā dzimšanas dienas rītā atbrauca no Liepājas, iedeva atslēgas, tehnisko pasi un atjaunotās
Jawas bildi pirms un pēc remonta,
sakot, ka mocis gaida sētā!” viņš
stāsta ar lielu saviļņojumu par
dēla paveikto. “Tā nu tagad vasarā sestdienas rītos varu izbraukt
pa apkārtni vai divatā ar sievu
caur Aizputi līdz Kuldīgai un tad
jau pa pasakaino ceļu caur Alsungu līdz Jūrkalnei. Mocis ir arī ideāli
piemērots, lai vasarā apsekotu
dzīvnieku postījumus zemnieku
labības laukos un veiksmīgi medītu,” viņš smaidot piebilst.

KULTŪRA
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Pāvilostā noskaidroti
rotājumu konkursa laureāti
Svētku laikā ikviens Pāvilostas un Sakas pagasta iedzīvotājs,
uzņēmums un iestāde bija aicināti
izrotāt savu māju vai darba vietu,
radot īpašu Ziemassvētku sajūtu,
un piedalīties rotājumu konkursā “Ceļā uz gaismu”, kas šogad
ar Sakas pagasta un Pāvilostas
pilsētas apvienības pārvaldes
finansiālo atbalstu un biedrības
“Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” iniciatīvu norisinājās
jau piekto gadu.
Konkursa “Ceļā uz gaismu
2021” žūrija piešķīra balvas šādās
nominācijās:
“Labākais skatlogu noformējums” – Pāvilostas pilsētas bibliotēkai;
“Labākais publiskās ēkas
svētku noformējums” – SIA “Muiž
kalniņi”;

“Labākais dzīvojamās ēkas
svētku noformējums” – Šnoru ģimenei, Viļņu ielas 5 un Kalna ielas
18 īpašniekiem, Pāvilostā;
“Labākais viensētas noformējums” – Miezīšu ģimene “Urdzeniekos” un Rudzāju ģimene “Eglienos”, Sakas pagastā.
Šogad tika piešķirtas arī vairākas pateicības balvas nominācijā
“Svētku sajūtas uzburšana” – Pāvilostas novadpētniecības muzejam, Priedoliņu ģimenei (Dzintaru
ielā 46), Vītolu ģimenei (Celtnieku
ielā 5), Vītolu ielas 7 īpašniekiem,
Venclovu ģimenei (Dzintaru ielā
67), Tirneru ģimenei (Brīvības ielā
34) un Arnim Girgensonam (Krasta
ielā 21).
Marita Horna, biedrības
“Pāvilostas kultūrvēsturiskais
vides centrs” vadītāja

Siltu un gaišu noskaņojumu namiņam Pāvilostā, Viļņu
ielā 5, uzbūrusi Šnoru ģimene.

“Krāsu spēles” Aizputes bibliotēkā
Aizputes pilsētas bibliotēkas apmeklētāji no 12. janvāra izstādē “Krāsu
spēles” var iepazīties ar abstraktās
krāsu pludināšanas
tehnikā tapušajām
Rudītes Tiļļas glezniņām.
Rudīte Tiļļa dzīvo
Vaiņodes pagastā.
Pēc profesijas viņa
ir šuvēja, bet brīvo
laiku aizpilda divi
vaļasprieki. Pirmajā
Abstrakto krāsu pludināšanas tehniku
vietā ir fotografēšaRudīte Tiļļa apguvusi pašmācības ceļā.
na, ko apguvusi Liepājas fotogrāfa Jāņa Vecbrāļa vadībā, un turpina darboties foto klubā
“Liepājas pozitīvs”.
Otrs Rudītes hobijs uzradies pirms diviem gadiem, kad nācās vairāk laika pavadīt mājās. Abstrakto krāsu pludināšanu viņa pamanījusi internetā, pamēģinājusi, un iepaticies. Tā arī zināšanas par šo
tehniku apguvusi pašmācības ceļā un eksperimentējot. Rudīte saka,
ka šī nodarbošanās viņai ir kā atpūta un iekšēja miera rašana. “Tas
ir radoši pavadīts laiks, kurā atklāju krāsu noslēpumus, ļaujoties nejaušībai un reizē arī šo procesu vadot. Te netiek attēlota fotogrāfiskā
realitāte, bet emocijas un izjūtas, ko rada krāsu laukumi, to attiecības, līnijas, saspēle. Tā darbojas kā krāsu terapija un rosina iztēli.”
Rudītes Tiļļas darbu izstāde būs apskatāma līdz 12. martam bibliotēkas darba laikā.
Dina Kopštāle, Aizputes pilsētas bibliotēkas bibliotekāre
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Aizputes novadpētniecības muzejā
notiek digitalizācija

Digitalizācijas speciālistes Arita Auna un Sigrija Mintika Aizputes muzejā strādāja
divas dienas.
Pagājušā gada augustā Aizputes novadpētniecības muzejs pieteica savu dalību Kultūras informācijas sistēmu centra pārraudzītajā ERAF projekta
“Kultūras mantojuma satura digitalizācija” 2. kārtā, kuras ietvaros šogad tiks digitalizēti 50000 dažādu Latvijas muzeju krājumu priekšmeti, tostarp
arī 500 Aizputes novadpētniecības muzeja lietiskās
un lielformāta rakstiskās krājuma vienības.
Projekta plānoto aktivitāšu ietvaros 10. un
11. janvārī muzejā strādāja digitalizācijas speciālistes Arita Auna un Sigrija Mintika no Rīgas,
kas kopā ar muzeja krājuma darba speciālistēm
Inetu Liepiņu un Kristīni Vizbuli veica atlasīto

priekšmetu digitalizēšanu. Iesaiste šādos projektos no krājuma glabātājiem prasa lielu sagatavošanās darbu, taču rezultātā muzejs iegūst kvalitatīvus krājuma priekšmetu digitālos attēlus gan
iekšējai lietošanai, gan ievietošanai Nacionālajā
muzeju kopkatalogā, tādējādi veiksmīgāk un kvalitatīvāk virzoties uz digitalizētu kultūras mantojumu, kas veidots pēc vienotām vadlīnijām.
Aizputes novadpētniecības muzejs 2019. gadā
piedalījās projekta 1. kārtā, digitalizējot 500 krājuma vienības.
Jolanta Berga,
Aizputes novadpētniecības muzeja vadītāja

Nīcas pagasta bibliotēka
aicina lasīt grāmatas ar prieku
Lai digitālajā laikmetā ieinteresētu lasīt grāmatas, Nīcas pagasta bibliotēkā tiek īstenotas
akcijas dažādām vecuma grupām.
Šogad turpinās pagājušajā
gadā aizsāktā Bibliotēkas Rūķa
viesošanās pirmsskolas izglītības
iestādes “Spārīte” grupiņās, kurās ar grāmatu lasīšanu tiek iepazīstināti paši mazākie. Lai arī
bērni tikai sākuši apgūt burtiņus,
tomēr ieinteresētība grāmatās
ir liela – īpaši vecākajās grupās.
Sākumskolas skolēni uzsākuši dalību “Burtu lāča maratonā 2022”,
savukārt jaunieši un pieaugušie,
gaidot Valentīna dienu, no 14.
janvāra līdz 14. februārim aicināti
doties uz “Randiņu ar grāmatu”.
Nīcas pagasta bibliotēka atgādina, ka ikviens tiek laipni aicināts apmeklēt bibliotēku, kur
pieejams plašs grāmatu un žurnālu klāsts, kas katru mēnesi tiek
papildināts. Grāmatas regulāri
ceļo arī uz Kalnišķu un Jūrmalciema sabiedriskajiem centriem. Nepieciešamo literatūru iespējams
pasūtīt, sadarbojoties ar citām
novada bibliotēkām.
Gunita Šime, Nīcas pagasta
bibliotēkas vadītājas
pienākumu izpildītāja

Nīcas pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” grupiņās
ik nedēļu viesojas Bibliotēkas Rūķis ar savu dārgumu
lādi, kas pilna grāmatām.
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Ziemas prieki Dienvidkurzemē

Runā, ka esam vasaras novads ar savu gandrīz simt kilometrus
garo piekrasti, ezeriem un upēm, bet arī ziemā Dienvidkurzemē ir
iespējami lieli prieki. Šļūkt, slēpot, slidot, izbraukt zirgu vilktās kamanās pa mežu, ar kvadriciklu pa sniega trasi un visbeidzot sasildīties
siltā pirtiņā un pasēdēt kūpošā baļļā, sniega pārslām krītot no gaisa,
kādā no mūspuses viesu mājām.
Kad zemi klāj pietiekama sniega kārta, distanču slēpošanas trases
top gan Grobiņā, gan Priekulē un Vaiņodē. Vaiņode mūsu novadā ir
ziemas galvenais punkts, jo Volzbaha kalns gaida lielus un mazus asu
izjūtu cienītājus garākajā nobraucienā mūspusē – tas sasniedz gandrīz
simts metrus. Tomēr atgādinām arī par drošību – kalns atrodas ūdenstilpes malā, un jāatceras, ka ledus biezums var būt mānīgs. Turpat
sākas arī distanču slēpošanas trase, kas izvedīs pa gleznainu mežu.
Slēpes gan jāņem līdzi pašiem, noma iespējama Priekules sporta centrā, Pāvilostā viesu namā “Āķagals”, lai izbaudītu slēpošanas priekus
Pāvilostas pludmalē un Zaļkalna mežā.
Jautrie nobraucieni, kas patīk gan lieliem un maziem, gan ar ragavām, plēvēm un visādiem citādiem šļūcamrīkiem, pieejami ikkatrā pagastā un pilsētā. Bernātu dabas parks un Pūsēnu kalns izsenis
zināms kā nošļūcienu galamērķis, Grobiņas pilskalnā pēc skolas un
bērnudārza smiekli un izsaucieni dzirdami līdz vēlam vakaram, arī
Rucavas muižas kalnā iespējams baudīt ziemas priekus, gan šļūcot no
kalna, gan uzrīkojot ziemīgu pikniku un dodoties garākā pastaigā līdz
Sventājas upei.
Ziemas romantiku var noķert, dodoties braucienā caur sniegotu
mežu zirga vilktās kamanās, baudot siltu dzērienu un viens otra sabiedrību. Šo iespējams izbaudīt Grobiņā, Paplakā un Kalvenē.
Asāku izjūtu cienītāji Paplakā var izmēģināt skijoringu aiz kamanām. Bet “Lauku kūrortā” Kazdangas pagastā kvadriciklu trasē noteikti var noķert adrenalīnu asajos pagriezienos. Turpat arī ragaviņu
kalniņš, disku golfs, slidotava, lāzertags un pastaigu takas. Kad tas
viss pieveikts, lai atveldzētos, var ielēkt āliņģī, bet pēc tam sasildīties
pirtiņā – vai otrādi. Pirts pakalpojumi Dienvidkurzemē pieejami plašā
klāstā gan individuāli, gan pie pirtniekiem īpašos rituālos. Pavisam
nesen publiskā pirts atkal pieejama Aizputē.
Ziemas mēnešos var doties arī lieliskos ziemas pārgājienos, kas
šajā laikā izceļas ar īpašu burvību. Tā dabas mīļotāji var apjūsmot
dabas varenumu un to visu baudīt nesteidzoties, dzerot uz ugunskura
gatavotu tēju. Sekojiet līdzi “Pēdu deldētājiem” un “Lauku kūrortam”
Kazdangas pagastā, kura aktīvisti no 22. janvāra piedāvā šādus piedzīvojumus.
Bet, ja nu ziema jau galīgi apnikusi un gribas mūspusē noķert vasaras sajūtu, tad jādodas uz Ziemupi vai Pāvilostu, kur, peldoties siltā
baseinā, kaut uz mirkli var iedomāties, ka esi siltajās zemēs, lai gan
aiz loga skaisti snieg sniegs un sals kniebj vaigos.
Sekot līdzi aktuālajai informācijai par ziemas prieku baudīšanu un
visu pārējo aktuālo tūrisma jomā var mājaslapā www.dienvidkurzeme.
travel, kā arī sociālajā tīklā www.facebook.com/DienvidkurzemeTravel.

Aukstajos ziemas vakaros karsta pirtiņa atpūtas kompleksā “Bārtas krasts” sasilda,
bet apkārtne iepriecina ar skaistiem ziemas skatiem.
Volzbaha kalns
Vaiņodē sniegotās
dienās gaida lielus
un mazus asu izjūtu
cienītājus garākajā
nobraucienā
mūspusē – tas
sasniedz gandrīz
simts metrus.

Priekules priediens ir iecienīta distanču slēpošanas vieta gan vietējiem, gan viesiem.

Pa sniegotiem ceļiem zirga vilktās kamanās – tā ir
eksotika, ko piedāvā vairāki tūrisma uzņēmēji mūsu
novadā – arī “Jura staļļi”.

Kalniņš Grobiņā pie pilsdrupām sniegotās brīvdienās ir pilns ar ziemas prieku
baudītājiem.
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Pašvaldības policijai novadā četri iecirkņi
No jaunā gada Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policija sākusi darbu pēc jauna modeļa.
Aizputē un Grobiņā izvietotie Pašvaldības policijas
iecirkņi strādā diennakts režīmā, savukārt Nīcā
un Pāvilostā agrākajā kārtībā.
“Ja nepieciešama palīdzība, lūgums zvanīt
uz vienoto Pašvaldības policijas tālruņa numuru
26625333 vai 110, taču turpina darboties arī iepriekšējie iecirkņu tālruņa numuri. Lūgums savos
telefonos saglabāt šos numurus,” atgādina policijas priekšniece Ieva Ilstere, piebilstot, ka policisti steigsies palīgā uz ikvienu novada vietu. Lai šo
darbu organizētu kvalitatīvi, ir izveidotas apkalpes zonas.
Aizputes un Pāvilostas iecirknis apkalpo: Aizputes pilsētu, Aizputes pagastu, Cīravas pagastu,
Dunalkas pagastu, Embūtes pagastu, Kalvenes pagastu, Kazdangas pagastu, Lažas pagastu, Pāvilostas pilsētu, Priekules pagastu, Priekules pilsētu,
Sakas pagastu, Vaiņodes pagastu, Vecpils pagastu,
Vērgales pagastu.
Grobiņas un Nīcas iecirknis apkalpo: Grobiņas
pilsētu, Grobiņas pagastu, Bārtas pagastu, Bunkas
pagastu, Dunikas pagastu, Durbes pagastu, Dur-

bes pilsētu, Gaviezes pagastu, Gramzdas pagastu,
Kalētu pagastu, Medzes pagastu, Nīcas pagastu,
Otaņķu pagastu, Rucavas pagastu, Tadaiķu pagastu, Virgas pagastu.

Pašvaldības policijas pienākumos ietilpst:
* likumpārkāpumu profilakse;
* to pašvaldības apstiprināto noteikumu
kontrole, par kuru pārkāpšanu paredzēta
administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu
uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un
to piedzīšana;
* Valsts policijas un Valsts drošības
dienesta atbalstīšana sabiedrības drošības
garantēšanā un noziedzības apkarošanā;
* tūlītēju draudu novēršana, ja persona,
kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var
nodarīt kaitējumu aizsargājamās personas
dzīvībai, brīvībai vai veselībai, līdz tiesa
izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību
pret vardarbību.

SAZIŅAI

- 26625333 – vienotais Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policijas
tālrunis (zvanot pa šo numuru, ziņa tiks nodota attiecīgajam iecirknim),
- 26475143 – Aizputes iecirknis (Aizputē, Atmodas ielā 24),
- 29242320 – Pāvilostas iecirknis (Pāvilostā, Dzintaru ielā 2A),
- 26512661 – Nīcas iecirknis (Nīcā, Bārtas ielā 6).
- Grobiņas Pašvaldības policijas iecirknis atrodas Grobiņā, Lielajā ielā 54,
sākot ar februāri – Krasta ielā 8, zvanīt pa vienoto tālruni 26625333.

Sadarbībā izglābj ceļotāju no Lietuvas
Spriedzes pilns pērn 28. decembra rīts izvērsās gan Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policijai, gan pāvilostniekam
Ģirtam Vagotiņam-Vagulim, gan
kādam Lietuvas pilsonim Mariusam P., kurš bija vienatnē devies
pārgājienā gar jūras krastu un
iekrita ūdenī.
Dienvidkurzemes novada Paš
valdības policijas Aizputes iecirkņa vecākajam inspektoram Gatim Bartuševicam pa dežūrtālruni
piezvanīja kāds vīrietis no Viļņas,
paskaidrojot, ka saņēmis zvanu no
sava drauga, kurš nokļuvis nelaimē Latvijā, iekrītot ledainā ūdenī
nezināmā ūdenstilpē. Draugs esot
apjucis un nezinot Latvijas operatīvo dienestu tālruņu numurus.
“Sākās intensīva zvanīšanās.
Zvanījām gan pašam cietušajam,
lai iegūtu kādu informāciju, gan
Glābšanas dienestam, gan Valsts
policijai, lai konsultētos, kā labāk
rīkoties šādā situācijā. Ceļotājs,
šķērsojot kaut kādu upīti starp
Liepāju un Pāvilostu, bija tajā iekritis, pārsalis un uztraucās par
veselību. Kad cilvēks strauji atdziest, svarīga ir katra minūte.
Bija reizes, kad cietušais nepacēla klausuli, vēlāk viņš paskaidroja, ka salst rokas, tāpēc necēlis,”
par tās dienas notikumu pastāstīja Gatis Bartuševics.
Vienā no sazināšanās reizēm noskaidrojies, ka lietuvietis
atrodas kustībā un tālumā redzot molam līdzīgu būvi, tātad
tā varētu būt Pāvilosta. Kad bija
skaidra cietušā lokācija, sazvanīts Pāvilostas ostas darbinieks
Ģirts Vagotiņš-Vagulis, kurš sagaidīja nosalušo ceļinieku un sniedza tam palīdzību.

Dienvidkurzemes Pašvaldības policijas priekšniece Ieva Ilstere pateicās
Aizputes iecirkņa vecākajam inspektoram Gatim Bartuševicam (attēlā).
Pateicību saņēma arī Ģirts Vagotiņš-Vagulis.
“Šajā gadījumā es vairāk biju
koordinators, lielu daļu nopelnu
pienākas Ģirtam Vagotiņam-Vagulim,” atzīst G. Bartuševics.
“Nāku no Latvijas nabas –
Pāvilostas, esmu tīrasiņu pāvil
ostnieks,” lepni nosmej Ģirts un
atceras tās dienas notikumu.
“Man piezvanīja no Pašvaldības
policijas, ka kāds cilvēks meklē palīdzību. Izrādās, viņš gāja
pāri Rudupītei un iekrita ūdenī,
todien bija lielie mīnusi, tuvumā
nav māju. Viņš bija tālu no civilizācijas, un pašam grūti izvērtēt,
cik situācija bīstama. Tas labi, ka
cilvēks kādam darīja zināmu par
notikušo. Labāk lieku reizi padot par sevi ziņu, nekā pēc tam
jāamputē atsaluši pirksti. Apsal-

dējumus ātri var dabūt. Tā viņš
krietnus kilometrus bija skrējis
līdz Pāvilostai. Sagaidīju vīrieti
pludmales stāvlaukumā, kājas
bija nosalušas, aizvedu līdz tūrisma informācijas centram, lai
būtu drošībā. Pēc apģērba varēja redzēt, ka lietuvietis nav
pārgalvīgs ceļotājs, bija labi ekipējies.”
Ģirts Vagotiņš-Vagulis piebilst,
ka šajā gadījumā apsveicama ir
policista Gata Bartuševica rīcība –
domāt un rīkoties ātri, meklējot
situācijas risinājumu, arī nevairoties lūgt palīdzību vietējiem, kuri
bieži vien labāk pārzina specifiskos apstākļus. Tas padara Dienvidkurzemes tūrismu ārzemniekiem draudzīgāku.

Ģirts Vagotiņš-Vagulis steidzās
palīgā nelaimē nonākušajam
ceļotājam un nogādāja viņu
drošībā. FOTO: PAULS ĶESTERIS

Sazinoties ar Lietuvas pilsoni
Mariusu P., uzzinājām, ka liktenīgajā dienā viņš devies pārgājiena maršrutā “Jūrtaka” no Liepājas uz Ventspili. “Mans hobijs ir
staigāt vienam garas distances.
Mazliet apmaldījos, kādu stundu gāju pa mežu, ieraudzīju upīti, gāju pāri tiltiņam, tas salūza,
iekritu līdz pusei ūdenī. Ļoti sabijos. Lai nenosaltu, sāku skriet
uz Pāvilostas pusi, kļuva siltāk.
Tur mani sagaidīja Ģirts. Ļoti
labi uzņēma. Arī policija malači.
Esmu visiem pateicīgs! Pēc tam
ar mani bija viss kārtībā, nesaslimu. Es biju pirmo reizi Pāvilostā
un esmu patīkami pārsteigts par
latviešu viesmīlīgo attieksmi, palīdzot grūtā brīdī. Iešu atkal!” op-

timistiski noteica Mariuss, solot
Pāvilostā atgriezties, jo tik un tā
vēlas turpināt savu piedzīvojumu
gar jūras krastu. Ceļotājs nolēmis
kādreiz sasniegt “Jūrtakas” galamērķi – Tallinas ostu.
Dienvidkurzemes novada Paš
valdības policijas priekšniece Ieva
Ilstere ir gandarīta par darbinieku
un iedzīvotāju operatīvo iesaistīšanos palīdzības sniegšanā: “Tā
bija laimīga sakritība, ka nesen bijām Pāvilostā noskaidrot videokameru izkārtojumu un sadarbības
iespējas, iepazināmies ar ostas
darbinieku Ģirtu, apmainījāmies
kontaktiem. Pagāja salīdzinoši īss
laiks, kad šie kontakti ļoti labi noderēja. Savādāk šī situācija varēja
maksāt arī dzīvību.”
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Pieminam barikāžu aizstāvjus

Janvārī aprit 31 gads kopš
1991. gada janvāra barikāžu notikumiem Rīgā. Pēc Latvijas Tautas frontes vadītāju Daiņa Īvāna
un Romualda Ražuka aicinājuma
cilvēki no visas Latvijas devās
uz manifestāciju 11. novembra
krastmalā Rīgā. Tur sapulcējās ap
500 tūkstošiem ļaužu, lai paustu
atbalstu Lietuvai, kur 13. janvāra
naktī OMON specvienība ar tankiem ielenca Lietuvas Republikas
Augstākās Padomes ēku Viļņā un
ieņēma Lietuvas TV, radio un telegrāfu, neiztiekot bez upuriem,
kā arī lai atbalstītu Latvijas Republikas likumīgi ievēlēto valdību
un aizsargātu savu valsti – savu
Latviju.
Tūlīt pēc manifestācijas daudzi
tās dalībnieki Vecrīgas šaurajās
ieliņās sāka būvēt barikādes, lai
nosargātu mūsu valsts nozīmīgākos sakaru centrus un iestādes.
Gandrīz divas nedēļas barikāžu
aizstāvji mainījās, no visām Latvijas malām plūda autobusi. Arī no
toreizējā Liepājas rajona – tagadējās Dienvidkurzemes.
Dienvidkurzemes
novada
pašvaldības deputāts un Sociālo
un veselības jautājumu komitejas
priekšsēdētājs Juris Grasmanis
notikušo atceras labi: “Šis laiks
bija ļoti svarīgs manam tēvam,
kā jau cilvēkam, kurš atgriezies
no izsūtījuma. Viņam bija svarīgi, lai Latvija paliktu neatkarīga
valsts. Mans tēvs piedalījās manifestācijā, un es, patriotiskā garā
audzināts, ne mirkli nedomāju un
devos uz Rīgu sargāt barikādes.
Uzskatīju to par savu pienākumu.
Toreiz strādāju Liepājas PMK-16,
kas ļoti iesaistījās organizēšanā
no Aizputes. Rūpnīcai piederēja
vairāki autobusi. Katru dienu tie
kursēja, vedot vienus aizstāvjus
mājās, citus uz Rīgu. Mani iedalīja
vienībā, kas apsargāja radio ēku.
Apsargāju ēkas katlumāju, kā arī
biju atbildīgs par evakuēšanās
pasākumu, ja tāds būtu nepieciešams, jo tur atradās rezerves
izeja.” Uz jautājumu, vai nebija
bail, J. Grasmanis atbild: “Mundru garu uzturējām ar anekdotēm.
Vairāk bija satraukums. Nepārtraukti klausījāmies radio ziņas,
sekojām jaunākajiem notikumiem. Vairāk bail bija tiem, kas
palika mājas, – manai sievai ar
nepilnu gadu veco dēliņu. Vai tas
bija tā vērts – protams, un arī šodien nedomājot piekristu braukt
aizstāvēt Latvijas neatkarību!”
Dienvidkurzemes
novada
deputāts Gundars Sisenis pats
klātienē uz barikādēm netika,
lai gan ļoti vēlējās. “Es tajā laikā
vadīju Kazdangas tehnikumu, un
man bija jānodrošina, lai darbi
un mācības tehnikumā turpinās. Skatījos, kā vecāko kursu
studenti rāvās uz Rīgu aizstāvēt
barikādes, bet nedrīkstēju viņus

21. janvārī barikāžu atceres pasākumā pie Priekules kultūras nama piedalījās barikāžu
aizstāvji no Priekules pilsētas, Gramzdas, Virgas, Kalētu un Bunkas pagastiem.

Durbes centrā atceres ugunskurus
palīdzēja iedegt paši barikāžu dalībnieki:
Imants Dāvidsons, Jānis Ruško, Indra
Dāvidsone un Durbes muzeja vadītājs
Reinis Bahs. Pasākuma dalībnieki
kavējās atmiņās par 1991. gada janvāra
notikumiem Rīgā.

Vērgales pamatskolas pasākums stiprā vēja un sniegputeņa dēļ norisinājās skolas zālē, tajā piedalījās tikai
8. un 9. klašu skolēni, lai tiktu ievēroti visi drošības noteikumi. Vērgales pagasta muzeja vadītāja Mirdza
Sīpola dalījās neizdzēšamās atmiņās par piedzīvoto: “No Vērgales pagasta barikādēs piedalījās vairāk
nekā 100 cilvēku. Es tolaik rakstīju caurlaižu kartītes telpā, kurā koordinēja Rīgā notiekošo. Vīri dežurēja
pie Augstākās Padomes, Doma laukumā un Ulbrokā. Cilvēki ieradās no dažādām Latvijas vietām. Mājās
mēs atgriezāmies 20. janvāra vakarā, skatījāmies TV, sākās apšaude, nogalināja piecus cilvēkus. Tagad,
runājot ar cilvēkiem, kuri bija barikādēs, atzīstam – kaut šodien būtu tāda vienotība.”

Grobiņā iecerēto ugunskuru vētras
dēļ Paula ielā gan neiededza,
toties sirsnīgs pasākums
norisinājās “Robežnieku” kultūras
namā, kur bija pulcējušies
barikāžu laika dalībnieki no bijušā
Grobiņas novada. Jau sagaidot
barikāžu piemiņas 30. gadadienu,
bija izgatavotas piemiņas
medaļas, ko pērn epidemioloģisko
ierobežojumu dēļ nevarēja
svinīgi pasniegt. Tagad tas bija
iespējams. Pēc tam visi pasākuma
dalībnieki noklausījās aktrises
Sigitas Pļaviņas un ģitārista Māra
Kupča patriotiskās noskaņās
veidoto koncertprogrammu, pa
kādai dziesmai uzdziedot arī līdzi.

ja: tikai neejiet laukā, tur sākusies
apšaude! Mēs izgājām, un tas bija
kā filmā: apšaude notika starp
Iekšlietu ministrijas aizstāvjiem
un OMON karavīriem. Lodes lidoja, mēs to visu redzējām, garām
paskrēja omonieši, bet sajūta, ka
tas nenotiek ar mums.”
Ik gadu 1991. gada janvāra
notikumus atceramies ar barikāžu aizstāvju atceres pasākumiem. Grobiņā, kultūras namā
“Robežnieki” Dienvidkurzemes
novada domes priekšsēdētājs
Aivars Priedols bijušā Grobiņas
novada barikāžu dalībniekiem
pasniedza piemiņas medaļas, kas
bija izgatavotas jau, sagaidot barikāžu piemiņas 30. gadadienu.
Pēc tam izskanēja aktrises Sigitas
Pļaviņas un ģitārista Māra Kupča

koncerts. Kazdangas muižā pie
ugunskura un dziesmām aicināja
vienatnē vai ar ģimeni, lai atcerētos un pieminētu mūsu varoņus,
arī Aizputes, Bārtas, Durbes, Nīcas un Rudes centros dega atmiņu
ugunskuri. Priekule un Vaiņode
aicināja barikāžu dalībniekus uz
tikai viņiem veltītu atceres pasākumu – ar stāstiem pie ugunskura
un koncertu. Bet Vērgales pamatskolas zālē bija pasākums 8. un
9. klašu skolēniem. Par barikāžu
laika notikumiem stāstīja Vērgales pagasta muzeja vadītāja Mirdza Sīpola. Vecpils Dižlāņu muižas
parkā pie improvizētas barikādes
iedzīvotāji varēja nolikt svecītes,
bet pie iekurtā ugunskura klausīties Atmodas laika dziesmas, dzeju un atmiņu stāstus.

laist, jo viņi nebija vēl sasnieguši
pilngadību. Tomēr centāmies palīdzēt attālināti, cik vien spējām
– organizējām autobusus, vedām
ēdienu aizstāvjiem, klausījāmies
radio ziņas, vai nav kas akūts nepieciešams, ko varam nogādāt.
Bija dienas, kad 24 stundu laikā
neaizvērām ne aci. Šodien, atskatoties uz tā laika notikumiem,
viennozīmīgi varu teikt – tas bija
tā vērts. Tās sajūtas, kas valdīja,
– tāds vispārējs pacēlums,” saka
G. Sisenis.
Grobiņas pilsētas pārvaldes
vadītājs Juris Dabars tolaik strādāja Kalētos kolhozā “Druva” par
mehāniķi. “Nemaz nebija tik vienkārši Rīgā nokļūt, jo uz vietas bija
jānodrošina, lai turpinātos darbs,
arī degvielas trūka, tāpēc nolē-

mām, ka brauksim brīvdienā,”
viņš atceras. Tā kalētnieki nokļuva pašā 20. janvāra apšaudes epicentrā Raiņa bulvārī, kur gāja bojā
pieci cilvēki. “Pa radio jau ziņoja,
ka viss beidzies, ka uz Rīgu vairs
nav jābrauc, lai cilvēki dodas mājās, bet mēs jau bijām ceļā, tāpēc jāaizbrauc līdz galam, lai gan
pretī no Rīgas brauca tehnika un
galvaspilsētā arī patukšs – cilvēki jau bija paklīduši no barikāžu
vietām. Pienāca vakars, auksts,
un nolēmām pameklēt kādu vietu, kur paēst siltu zupu. Nonācām
pie prokuratūras – tolaik mēs,
lauku zēni, pat nezinājām, kas tā
par ēku, un skatāmies: piebrauc
pelēka Volga, no tās izkāpj OMON
kaujinieki un ieiet mājā. Strēbām
savu zupu, kad oficiants brīdinā-
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Labbūtības ceļakarte skolā

Mācību gads Vaiņodes vidusskolā sākās augusta beigās – 10. klases skolēni Līga Matisone, Amanda Rupeika, Renāts Untulis un klases
audzinātāja Laila Strēle piedalījās JSPA projekta “Atbalsts jauniešu
iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” mācību
nometnē, apguva zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu
atbalsta formām, skolēnu līdzpārvaldes darba aktivizēšanu, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, pārmaiņu vadību.
Vaiņodes vidusskolā projektu “Labbūtības ceļakarte” var uzskatīt par turpinājumu vairākus gadus iepriekš iesāktajam darbam, realizējot dažādas praktiskas aktivitātes un uzsverot gan fiziskās, gan
mentālās veselības nozīmi, lai dzīvotu kvalitatīvu dzīvi. Skolēni viesojušies un darbojušies sociālās aprūpes mājā “Vaiņode”, iepriecinājuši
VSAC “Aizvīķi” iemītniekus, divus gadus ļoti aktīvi piedalījušies akcijā
“Drosmes kaste”, rīkojuši Ziemassvētku labdarības tirdziņus, iesaistot
vecākus un skolotājus, un līdzekļus nogādājuši Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģiskajā nodaļā – realitātē novērtējuši gan
cilvēka fizisko, gan mentālo veselību arī vairākās sarunās ar Vaiņodes
vidusskolas absolventu reanimatologu, bērnu ārstu Pēteri Kļavu.
Iepriekšēja sagatavošanās projekta aktivitātēm ir arī RSU Liepājas filiāles seminārnodarbības “Mana izvēle – medicīna!”, kurās Vaiņodes vidusskolas 10.–12. klašu skolēni regulāri piedalās jau trešo
gadu un kuras tiek iekļautas mācību stundu sarakstā.
Nozīmīgi, ka projekta nodarbības par mentālās veselības nozīmi
vadīja skolas absolventes Inese Šakale (sertificēta Baha ziedu terapijas praktiķe konsultante) un Inga Dreimane (psiholoģijas maģistre –
klīniskā psiholoģija, ģimenes un attīstības psiholoģija, personības psiholoģija). Abas speciālistes nodarbību sākumā uzsvēra, ka labbūtība
sākas ar atbalstošu apkārtējo vidi (fizisko, materiālo, mentālo), kuru
nodrošina arī skola, tādējādi apliecinot piederību Vaiņodes vidusskolai, kurā tiek veidotas un koptas pozitīvas attiecības visos līmeņos.
Vaiņodes vidusskolā projekta “Labbūtības ceļakarte” darbība
tiks nodrošināta, turpinot iepriekšējās aktivitātes un plānojot jaunas darbības, noskaidrojot skolēnu izteiktās vēlēšanās un vajadzības (izmantojot projekta finansējumu, tiek iekārtota “Jauniešu istaba”, kurā pusaudži un jaunieši var tikties un runāt par sev svarīgām
problēmām).

DIENVIDKURZEME

LABAIS VAIRO LABO

Ārsts Pēteris Kļava (no kreisās) ir pateicīgs gan Vaiņodes vidusskolas direktoram
Zigmundam Mickum, gan visai Vaiņodes sabiedrībai par iesaistīšanos labdarības akcijā.
“Ja man ir, ko dot, es atveru plaukstas un dodu,
pat nezinot, kur savām plaukstām siltumu rodu,” –
tā var sacīt par akciju “Drosmes kaste”. Tā ir Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas brīvprātīgo jauniešu kustības “Bērnu draugi” rīkota labdarības akcija.
Jau otro gadu Vaiņodes vidusskolas skolotājas
Kristīnes Pāvilas aicinājumam atsaucās skolēni, vecāki un liela daļa Vaiņodes sabiedrības, piepildot
lielās kastes ar dažādām dāvaniņām, kuras bija izvietotas PII “Zīlīte” grupās, SIA “Daiļrade koks” Vaiņodes filiālē, Embūtes pagasta pārvaldē un Inetas
Zvejas beķerejā. Paldies VSAC “Aizvīķi”, SIA “Vaiņodes bekons” un SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” darbiniekiem par labo gribu, atsaucību un vēlēšanos
sagādāt bērniem prieku un nelielu iedrošinājumu,
lai uzvarētu slimību!
Paldies Birutai Serdjukai, Kristīnes Pāvilas vecmā-

miņai, kura pirms akcijas uzsākšanas bija tai laikus
gatavojusies un “Drosmes kastē” varēja ielikt vairākus desmitus uzadīto cimdiņu un zeķīšu.
29. decembrī skolas direktors Zigmunds Mickus
“Drosmes kastes” nogādāja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģiskajā nodaļā, kur dāvaniņas
drosmei varonīgi izturēt nepieciešamās procedūras
saņēma mazie pacienti.
Reanimatologs, bērnu ārsts Pēteris Kļava, Vaiņodes vidusskolas absolvents, saņemot sūtījumu,
pateicās visiem – skolēniem, vecākiem, skolotājiem,
Vaiņodes sabiedrībai – par fantastisko sajūtu, piedzīvojot došanas – saņemšanas enerģiju, kas uzlādē
gan devējus, gan saņēmējus, un par mīlestību pret
līdzcilvēkiem. Viņš ir pārliecināts, ka mīlestība padara cilvēku spēcīgu, vada cilvēka labo gribu un vairo
labo pasaulē!

Būves ekspluatācijā jānodod līdz 2022. gada 1. oktobrim

2014. gada 1. oktobrī stājās spēkā
jauns būvniecības procesa regulējums,
kas nosaka, ka maksimālais būvdarbu
veikšanas termiņš ir astoņi gadi.
Regulējums attiecas arī uz visiem
būvobjektiem (savrupmājas, saimniecības
ēkas, dārza mājas u.c.), kuru realizācijai
būvatļauja izsniegta pirms 2014. gada
1. oktobra. Minētās būves nododamas
ekspluatācijā līdz 2022. gada 1. oktobrim.
Likums “Par nekustamā īpašuma
nodokli” nosaka, ja tiek pārsniegts
maksimāli noteiktais būvdarbu veikšanas
ilgums, piemērojams paaugstināts
nekustamā īpašuma nodoklis – 3% apmērā
no lielākās turpmāk minētās kadastrālās
vērtības: būvei piekritīgās zemes
kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās
vērtības. Paaugstinātais nodoklis tiek
maksāts līdz brīdim, kad būve tiek nodota
ekspluatācijā.
Lai nebūtu jāsaskaras ar nepatīkamo
pārsteigumu un jāmaksā paaugstināts
nekustamā īpašuma nodoklis,
Dienvidkurzemes novada Būvvalde
(turpmāk – Būvvalde) aicina sakārtot
būvniecības procesu un nodot būves
ekspluatācijā.
Jaunu būvju būvniecība, esošu būvju
pārbūve un atjaunošana daudziem nav
ikdienišķs process.
Ja nav saglabājies projekts vai
būvatļauja, tad vispirms ir jāpārbauda, vai

iecere vispār ir saskaņota ar Būvvaldi un vai
ir saņemta būvatļauja.
Ja, konsultējoties ar speciālistiem,
būvniecības dokumenti ir sakārtoti un
saņemta būvatļauja, būves ir uzbūvētas,
bet vēl nav nodotas ekspluatācijā, jo
šķiet, ka kaut kas vēl īsti nav pabeigts,
vai ir neskaidrības, kādi dokumenti
nepieciešami būves nodošanai ekspluatācijā
un ierakstīšanai zemesgrāmatā, Būvvalde
sniedz turpmākos padomus.
Normatīvie akti nosaka, ka ēku ir
pieļaujams pieņemt ekspluatācijā, ja
ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi
un inženiertīklu izbūve, veikta fasādes
apdare un ir labiekārtota teritorija ielas
pusē, kā arī dzīvojamai mājai ir iekārtota
vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un
sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas
ir pievienotas inženiertīkliem.
Lai nodotu ekspluatācijā būvi, ko
būvētājs visbiežāk būvējis saviem spēkiem,
būs nepieciešams:
l ēkas vai telpu grupas kadastrālā
uzmērīšana (ēkas inventarizācijas lieta),
kuru veic Valsts zemes dienests;
l ēkas vai tās daļas, ārējo inženiertīklu,
citu vienlaikus izbūvētu būvju horizontālās
un vertikālās novietnes izpildmērījums, kuru
var pasūtīt pie jebkura sertificēta mērnieka
vai mērniecības uzņēmuma;
l būvēm, kurām ir paredzēta
elektroinstalācija, nepieciešama

elektroinstalācijas pārbaudes
dokumentācija. Šādu pārbaudi veic
un dokumentāciju izstrādā sertificēts
elektrotehniķis vai uzņēmums, kurš veic
elektroietaišu un tehnisko parametru
mērīšanu un pārbaudi;
l būvēm, kurām paredzēta apkure,
nepieciešams apkures ierīces, iekārtas,
dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu
tehniskā stāvokļa pārbaudes akts. Šo
pārbaudi veic sertificēti skursteņslaucītāji;
l apliecinājums par ēkas vai tās daļas
gatavību ekspluatācijai. Šo dokumentu
būvniecības informācijas sistēmā sagatavo
un apstiprina būvniecības ierosinātājs.
Būvniecības ierosinātājs var vērsties
Būvvaldē, un Būvvaldes darbinieki iespēju
robežās palīdzēs sagatavot apliecinājumu
par būves gatavību ekspluatācijai.
Atkarībā no būvniecības ieceres, lai būvi
nodotu ekspluatācijā, var būt nepieciešams
sagatavot vēl citus dokumentus, kā,
piemēram, ja ir veiktas izmaiņas būvdarbu
veikšanas laikā, Būvvaldē ir jāiesniedz
izmainītās būvprojekta daļas. Ja pie
būvprojekta saskaņošanas ir bijuši izsniegti
tehniskie noteikumi no institūcijām,
nepieciešami tehnisko noteikumu
izsniedzēju atzinumi par būves gatavību
nodošanai ekspluatācijā.
Lai saņemtu precīzu informāciju,
kādi dokumenti būs nepieciešami, lai
nodotu ekspluatācijā konkrētu būvi,

lūdzam sazināties ar Dienvidkurzemes
novada Būvvaldi e-pastā vai pa telefonu.
Kontaktinformācija atrodama: www.dkn.lv.
Ja tomēr būvētājam kāda iemesla dēļ
neizdosies būvi nodot ekspluatācijā līdz
noteiktajam termiņam, termiņu ir iespējams
pagarināt.
Normatīvajos aktos noteikts, ka būves
nodošanas ekspluatācijā termiņu pagarina
uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku,
ja ir pieejama aktuāla būves kadastrālās
uzmērīšanas (inventarizācijas) lieta un
iesniegts ēkas novietnes un tai izbūvēto
ārējo inženiertīklu izpildmērījumu plāns,
kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu
izsniegtas būvdarbu veicēja civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas polises kopija.
Šādos gadījumos Būvvalde pieņems
lēmumu par termiņa pagarinājumu uz
noteiktu būvniecības ierosinātāja pieprasīto
laiku, kurā savukārt pašvaldība var aplikt būvi
ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli.
Iespējams, ka gadu gaitā ir pazudis
būvprojekts vai būvatļauja. Arī tādā gadījumā
aicinām vērsties Būvvaldē, lai saņemtu
būvatļaujas un/vai būvprojekta kopijas, ja
šāda informācija ir Būvvaldes rīcībā.
Pēc būves nodošanas ekspluatācijā
atcerēsimies, ka tikai ieraksts
zemesgrāmatā apliecina, ka jūsu būvētā
būve ir jūsu īpašums.
Dienvidkurzemes novada Būvvalde,
buvvalde@dkn.lv

DIENVIDKURZEME
AIZPUTE

Līdz 31. janvārim Aizputes
novadpētniecības muzeja
izstāžu zālē Andas Lieģes gleznu
personālizstāde “Mirklis”.
14. februārī plkst. 19.00
Aizputes kultūras namā
amerikāņu dramaturga Alberta
Ramsdela Henrija komēdija
“Silvija”. Izrādē spēlē skatītāju
iemīļots aktieru ansamblis
Voldemāra Šoriņa režijā. Ieeja: 8
un 10 eiro. Pieteikšanās, zvanot
29373185 vai 26740757. Vietu skaits
ierobežots.
No 12. janvāra līdz 12.
martam Aizputes pilsētas
bibliotēkas lasītavā apskatāma
Rudītes Tiļļas darbu izstāde
“Krāsu spēles”, kurā eksponētas
20 abstraktās krāsu pludināšanas
tehnikā tapušas glezniņas.

CĪRAVA
No 24. janvāra līdz 25.
februārim sniegavīru konkurss
“Uzcelsim sniegavīru!”. Vairāk
informācijas www.cirava.lv.
Līdz 1. februārim Cīravas
pagasta pārvaldes zālē zviedru
mākslinieces Hannas Sjobergas
fotoizstāde “Ūdens malā”. Izstādē
atspoguļots Baltijas jūras reģions
pēc Otrā pasaules kara, kad visi
izjuta dzelzs priekškara klātbūtni.
19. februārī plkst. 19.00
Cīravas kultūras namā Jāņa
Moiseja koncerts “Mīlestība”.
Biļetes cena 5 eur. Vietu skaits
ierobežots, tādēļ nepieciešama
iepriekšēja pieteikšanās, zvanot
25412434 vai piesakoties klātienē
Cīravas kultūras namā.

ROKASBIRZE,
AIZPUTES PAGASTS
Līdz 30. janvārim Aizputes
pagasta bibliotēkā Ziemassvētku
kartīšu izstāde “Ziemassvētku
sajūtas”. Izstāde tapusi sadarbībā
ar Aizputes pagasta pamatskolas
skolēniem, vecākiem un
pedagogiem.

KALVENE
No 15. janvāra līdz 15. martam
Kalvenes pagasta bibliotēkā
apskatāma kuldīdznieka Oļģerta
Visvalža Grūbes fotogrāfiju izstāde
“Dabas norises un daudzveidība”.

KULTŪRA
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PASĀKUMU PLĀNS DIENVIDKURZEMĒ
PRIEKULE

1. februārī plkst. 18.00
Priekules kultūras namā
fotoizstādes “Manas pilsētas
mirkļi” atklāšana. Tikšanās ar
izstādes autoriem Agitu Rukuti,
Līgu Svaru, Hariju Ulmani. Izstāde
apskatāma līdz 1. martam.
12. februārī plkst. 17.00
Priekules kultūras namā Priekules
dzimšanas dienai veltīts koncerts
ar “Teātra tenoru” muzikālo
sveicienu. Koncertā piedalīsies
Latvijas Nacionālās operas un
baleta teātra solists Juris Jope,
Operetes teātra galveno lomu
atveidotājs Emīls Kivlenieks,
aktieris Kristians Kareļins un
pianists Anatolijs Livča. Iepriekšēja
pieteikšanās, zvanot 26260526
(vietu skaits ierobežots, ieejas
kartes būs iespējams saņemt no
1. februāra). Ieeja bez maksas.

GRAMZDA
18. februārī plkst. 19.00
Gramzdas tautas namā Priekules
amatierteātra izrāde ”Kungam
dzērvenes cukurā”. Izrāde par
mīlestību, par sievietes un vīrieša
savstarpējām attiecībām. Izrādes
ilgums 45 minūtes. Ieeja bez
maksas.
4. martā plkst. 19.00
Gramzdas tautas namā
koncertprogramma “Es esmu
mīlējis…”. Mīlas dziesmu
parāde aktiera Edgara Pujāta
un dziesminieka Kristapa
Pujāta izpildījumā. Vietu skaits
ierobežots, pieteikties līdz
1. martam, zvanot 20208532.

BUNKA
Līdz 31. janvārim Bunkas
bibliotēkā apskatāmi Bunkas
floristikas pulciņa radošie
darbi “Lai priecīgi Ziemassvētki,
lai bagāts jaunais gads!”.
No 1. februāra līdz 28.
februārim Bunkas bibliotēkā
tematiska izstāde “Viss par un
ap svecēm”. Mazais Bunkas
bibliotēkas apmeklētāj,
turpinām iesākto – zīmējam un
krāsojam. Katram mēnesim sava

tematika. Februāris – sirsniņu
mēnesis. Bibliotēkas darba
laikā atnāc, izvēlies, mājās izkrāso
un līdz 10. februārim atnes uz
Bunkas bibliotēku.

KALĒTI
Līdz 31. janvārim Kalētu
pagasta bibliotēkā Gintas Mejeres
personālizstāde “Jūras stāsti
dvēselei”.

GROBIŅA
No 25. februāra Lielās
ielas 72A nama logos skatāma
liepājnieka Jāņa Rudzīša
fotoizstāde “ieLogoties”.

BĀRTA
Līdz 31. martam Bārtas
muzejā apskatāma izstāde “Senie
rokdarbi interjerā”.

DURBE
5. februārī plkst. 13.00
Durbes muzejā atceres brīdis “Z.
A. Meierovicam – 135”. Fotogrāfiju
un notikumu apskats no 20.–30.
gadu preses izdevumiem.
11. februārī plkst. 18.00
Durbes kultūras namā filma pēc
R. Blaumaņa darbu motīviem
“Atrast īsto”. Ieeja bez maksas.
13. februārī plkst. 15.00
Durbes kultūras namā A. Ēķa
romantiska komēdija ”TABU”.
Ieejas maksa 2 eiro.
18. februārī plkst. 18.00
Durbes kultūras namā pasākums
“2021. gada kultūras notikumi
Durbē fotogrāfijās un video
momentos”. Skanēs mūziķa un
komponista Artūra Jankauska
izpildītie klavieru skaņdarbi. Ieeja
bez maksas.
27. februārī plkst. 14.00
Durbes kultūras namā komiķa
Maksima Trivaškeviča stand-up
komēdijas izrāde. Ieejas maksa 3
eiro. Par pasākuma apmeklējumu
lūgums zvanīt 29360509.

VECPILS
Līdz 31. janvārim Vecpils
kultūras un atpūtas centra Baltajā
zālē apskatāma Andra Vasiļevska

Nīcas vīru koris aicina savā pulkā

Nīcas vīru koris bija Nīcas lepnums – tagad visas Dienvidkurzemes.

eco print darbu izstāde “Lapas
audeklā”.
No 5. februāra Vecpils
kultūras un atpūtas centra Baltajā
zālē apskatāma Ingeborgas
Pamovskas radošo darbu izstāde.
5. februārī plkst. 14.00 Vecpils
Dižlāņu muižā “Barona tējas
istabas atklāšanas” pēcpusdiena
ar muzikāliem pārsteigumiem.
Pasākumā vietu skaits ierobežots.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz
4. februārim, zvanot 26344350.
Pasākumā ieeja bez maksas.

LIEĢI
8. februārī plkst. 18.00
Lieģu kultūras namā radošās
darbnīcas “Mīlestības noskaņās”.
Nodarbības vadīs Evija Apermane.
Pieteikšanās nodarbībām, zvanot
29997837.
12. februārī plkst. 18.00 Ivo
Fomina koncerts “Ar mīlestību
sirdī”. Ieeja 10 eiro, skolēniem
5 eiro. Biļešu rezervācija un
iepriekšpārdošana, zvanot
20225524.

DUNALKA
26. februārī Dunalkas
bibliotēkā “Bērnu žūrijas – 2021”
noslēguma pasākums.
26. martā Dunalkas bibliotēkā
un parkā “Putnu dienas”.

NĪCA
11. februārī plkst. 19.00
Nīcas kultūras namā skeču šovs
pieaugušajiem “Atļausiet jūs
pakutināt?”. Režisors Armands
Ekštets. Izrādes ilgums: 1 stunda
un 30 min. Biļetes cena 5 eiro.
Sīkāka informācija www.kultura.
nica.lv.

PĀVILOSTA
Līdz februārim Pāvilostas
bibliotēkā izstāde kolekcija “Viss
par un ap kaķiem”.
Līdz 15. februārim Pāvilostas
novadpētniecības muzejā spāņu
fotogrāfa Tonjo Vilas izstāde
“Galīsijas bākas”.
20. februārī plkst. 16.00
Pāvilostas pilsētas kultūras namā
Šobrīd vienīgais vīru koris
Dienvidkurzemē ir Nīcā. Tas dibināts 1946. gadā, pērn nosvinēja
75 gadu jubileju un ir viens no
vecākajiem pašdarbības kolektīviem pagastā. Jau 38 gadus tā
vadītājs ir izcilais diriģents Jēkabs
Ozoliņš, kura vadībā koris kļuvis
atpazīstams ar dalību dažādos
vīru koru konkursos ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.
Katrs Nīcas vīru kora dalībnieks ir atšķirīgs, un katram ir
kas īpašs, kas viņu raksturo. Kora
dalībnieku vidū ir gan vietējo uzņēmumu īpašnieki, gan lauksaimnieki, gan mūziķi, kas no viena
mūzikas žanra pārgājuši uz citu.
Turklāt dalībnieki korī ir ne tikai

aktiera un režisora Kārļa Anitena
monoizrāde “Liftā un ratiņos”.
Biļetes cena 5 eiro, pensionāriem
3 eiro.

ZIEMUPE
Līdz 31. janvārim Ziemupes
tautas namā apskatāma
vērgalnieku Annas un Normunda
Dunkeru fotogrāfiju un gleznu
izstāde “Kāpēc ne?”.
Līdz janvāra beigām Ziemupes
tautas namā Ziemassvētku vecīša
rīkotā konkursa radošo darbu
izstāde, kur apskatāmi gan
zīmējumi, gan dažādi rokdarbi,
lasāma dzeja, stāsti un pasakas.

VĒRGALE
25. martā Vērgales kapsētā
pie piemiņas akmens
“Neaizmirstamā nakts”,
pieminot represētos vērgalniekus
73. gadskārtā.

RUCAVA
12. februārī no plkst. 11.00
Rucavas Muižas kalnā norisināsies
“Lielais Meteņu nobrauciens”.
Aicināts ikviens interesents,
ģimenes ar bērniem. Katrs
rūpējas par savu braucamrīku –
ragavas, slēpes utt. Visus sagaidīs
ķekatnieki ar siltu tēju, pīrāgiem.
19. februārī plkst. 14.00
Rucavas kultūras namā Priekules
amatierteātra izrāde “Kungam
dzērvenes cukurā”. Izrāde par
mīlestību, par sievietes un vīrieša
savstarpējām attiecībām. Izrādes
ilgums 45 minūtes. Ieeja bez
maksas.
Līdz 28. februārim Rucavas
tūrisma centra mākslas
telpā apskatāma koktēlnieka
Jāņa Žīmanta personālizstāde
“Kalto lietu sapņi” un 2021. gada
Rucavas un Dunikas pagastu
teritorijas fotokonkursa darbu
izlase.
No 28. janvāra Rucavas
kultūras namā apskatāma
Laines Kinstleres izstāde “Labrīt,
Rucava!”, kā arī 28. un 29. janvārī
no plkst. 10.00 līdz 15.00 tikšanās
ar izstādes autori un mākslinieku
Pēteri Taukuli.
Visi pasākumi notiks zaļajā režīmā
ar derīgu Covid-19 vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikātu.

no Nīcas un tās apkārtnes, bet
brauc arī no citām Dienvidkurzemes vietām un arī Liepājas.
Kora mēģinājumi ir svēta lieta – jebkurš darbs var pagaidīt.
Vīru koris ar labiem panākumiem
piedalījies latviešu dziesmu svētku dziesmu karos un citos vīru
koru konkursos Latvijā. Koncertējis arī ārzemēs: Zviedrijā, Dānijā,
Polijā, Gruzijā un citur.
Nīcas vīru koris aicina pievienoties kolektīvam jaunus dalībniekus, kas vēlas iegūt pieredzi kora
mūzikā. Mēģinājumi notiek Nīcas
kultūras nama Sarkanajā zālē katru otrdienu pulksten 19.30.
Sandra Skadiņa, Nīcas
kultūras darba organizatore
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Dienvidkurzemes sports ir drošās rokās
Dienvidkurzemes
novada
Sporta pārvalde, kas izveidota
pēc novadu reformas, ir patstāvīga Dienvidkurzemes novada
domes dibināta un pārraudzībā
esoša pastarpinātās pārvaldes
iestāde, kuras pārraudzībā ir
sporta dzīve visā novadā. Iepazīstinām ar sporta dzīves galvenajiem organizatoriem un viņu
redzējumu par sporta procesiem.

ANDIS ĀDIŅŠ, Dienvidkurzemes
Sporta pārvaldes vadītājs
Andis Ādiņš pēc būtības ir
liepājnieks. Uz dzīvi Grobiņā viņš
pārcēlās 1991. gadā – laikā, kad
sāka strādāt Grobiņas vidusskolā par sporta skolotāju. No 1996.
līdz 2020. gadam strādāja Latvijas
Bankā un papildus veica Grobiņas
sporta organizatora pienākumus.
Pirms diviem gadiem atgriezās
sporta skolotāja amatā.
Grobiņā sporta iespējas pieauga, kad 2008. gadā Grobiņas pilsētas pašvaldība uzbūvēja sporta
kompleksu. Gadu vēlāk, kad izveidojās Grobiņas novads un teritorija paplašinājās, A. Ādiņš tika ievēlēts par pašvaldības aģentūras
“Grobiņas sporta centrs” direktoru un kļuva atbildīgais par sporta
nozari novadā.
Piesardzīgi, taču mērķtiecīgi
ejot uz priekšu, novadā izveidojās
dažādu sporta veidu komandas,
norisinājās augsta līmeņa sporta pasākumi, tika ņemta dalība
dažādās sacensībās un līdz ar
to iegūta atpazīstamība Latvijas
sportā. Grobiņas novads pārņēma mantojumā Liepājas rajona
sporta skolu, kas apkalpoja un
noslēdza līgumus ar visām astoņām pašvaldībām, kuras šobrīd
ir apvienojušās Dienvidkurzemes
novadā. Bērniem tika piedāvātas profesionālās ievirzes sporta
programmas, kā arī tika atbalstīts
ikviens sportot gribētājs. Šobrīd
Grobiņu Latvijas čempionātos pirmajā līgā pārstāv futbola un florbola komanda, basketbolisti startē Latvijas trešajā reģionālajā līgā,
labus rezultātus uzrāda vieglatlēti.
Ir daudz labu sportistu, kurus pašvaldība ir atbalstījusi un palīdzējusi, lai sportisti gūtu panākumus.
Taču, kā uzsver A. Ādiņš, nekādā
ziņā nevar teikt, ka tas ir pašvaldības nopelns – tas ir tikai labs sadarbības piemērs, kur sadarbojas

pašvaldība, biedrība un sportists.
Tādā režīmā strādājot, var panākt
labus rezultātus. Viņš arī uzskata,
ka jebkurā gadījumā iniciatīvai ir
jānāk no sabiedrības puses. Tādā
veidā Grobiņā ir attīstījies florbols.
Savukārt par augstiem sasniegumiem ir jārūpējas sporta skolai,
kas realizē profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas, un
pašvaldībai jārod un jāsniedz finansiālais atbalsts, lai būtu pienācīgi treneri, infrastruktūra utt.
Novadu apvienošanu A. Ādiņš
vērtē divējādi, taču, pēc dabas
būdams elastīgs, viņš uzskata,
ka no reorganizācijas ir jāpaņem
labākais, ko tā var sniegt. Un atzīmē, ka pirms reformas ar bijušo novadu sporta organizatoriem
bijusi vienošanās nepazaudēt nevienu komandu, ko pašvaldība
finansiāli atbalsta, lai tās neizjuktu
un turpinātu dalību sacensībās. Kā
arī mērķis ir turpināt visus labos
pasākumus, ko katrs savā vietā
jau iepriekš organizējis.
Sporta pārvaldes uzdevums ir
arī nodrošināt sporta skolai visu
materiālo vai saimniecisko bāzi,
kas tai ir nepieciešama. Viņš neslēpj, ka tas ir liels izaicinājums,
salikt visu kopā tā, lai visas puses
būtu apmierinātas. Viss būs atkarīgs no sporta jomai piešķirtajiem
budžeta līdzekļiem. Salikt kopā fi
nansiālo pusi ir liels izaicinājums arī
pašvaldībai, lai visas iestādes un
nodaļas varētu pilnvērtīgi strādāt.
Sporta pārvaldes vadītājs
Dienvidkurzemes sportu vēlētos
redzēt ar labu infrastruktūru, ar
iedzīvotājiem pieejamiem vingrošanas laukumiem, ar labiem, kvalificētiem un vietējiem treneriem,
kuri tepat ir izauguši. Svarīgi ir
darīt visu iespējamo, lai uz aktīva
dzīvesveida takas pēc iespējas
ilgāk noturētu katru bērnu un arī
pieaugušie, kas īsti nav draugos
ar kustību prieku, iemīļotu sportiskās aktivitātes.

INGARS KALĒJS, sporta nodaļas
vadītājs (Nīca/Rucava)
Septembrī apritēs desmit
gadi, kopš Ingars Kalējs iesaistījās Nīcas novada sporta dzīvē.
Sākotnēji kā sporta organizators,
un 2016. gadā, kad ekspluatācijā
nodeva Nīcas sporta halli, ieņēma
tās vadītāja amatu. Apvienojoties

Dienvidkurzemes novadam, I. Kalējam ir uzticēts vadīt Nīcas/Rucavas sporta nodaļu.
Jau sākotnēji Nīcā viens no aktīvākajiem un tradīcijām bagātākajiem sporta veidiem bijis futbols.
Pašlaik Nīcā labu treneru pavadībā
futbolā trenējas sešas vecuma grupiņas. Pieaugušo komanda spēlē
telpu futbolu virslīgā. Taču lielā
cieņā ir arī basketbols, kur sadarbībā ar LPPP biedrību izveidojusies
komanda, kas ir vieni no līderiem
Latvijas trešajā reģionālajā līgā. Tāpat par tikšanu labāko trijniekā cīnās Nīcas airēšanas slalomisti, kuri
ar labiem panākumiem startējuši
jaunatnes sportā. Pēdējos gados
Nīcā attīstījies un atpazīstamību
guvis arī MTB velosports.
Kā uzsver I. Kalējs, aiz katra
sporta veida, kas Nīcā attīstās, ir
kāds cilvēks, kuram dvēsele deg
tai lietā. Lai dažādotu sportošanas
iespējas, viņš vienmēr ir uzklausījis un atbalstījis šos aktīvistus.
Tāpēc lielāko gandarījumu sagādā piepildītā sporta zāle. Taču, ja
runa ir par mazo sportistu smaidīgajām sejām un starojošajām
acīm, sporta centra vadītājs
nespēj pateikt “nē” un darīs visu,
lai viņi sasniegtu savus mērķus.
Rezultāts ir otršķirīgs – galvenais
ir pozitīvās emocijas, kuras bērni
saņem sportojot.
Stājoties jaunajā amatā, I. Kalējs iepazīst situāciju Dunikā un
Rucavā. Viņš zina – paies laiks, kamēr viss ieies kopīgā ritmā, taču
ir pārliecināts, ka katrā sporta
centrā vajadzētu būt futbola, basketbola un volejbola komandām,
lai cilvēkiem būtu iespēja nodarboties ar kādu no šiem sporta
veidiem.
Runājot par nākotnes plāniem, I. Kalējs Nīcā vēlētos redzēt
volejbola komandu un uzskata,
ka sporta veidi savā starpā nav
konkurenti. Nīcā bērnu ir daudz,
tāpēc jārod iespēja katram izvēlēties sev piemērotāko.
Par Dienvidkurzemes sporta
apvienošanu I. Kalējs atzīst: ir savi
plusi un savi mīnusi. Taču sporta
pārvalde organizatoriskajā ziņā ir
priekšgalā. Daudzi jautājumi vēl
nav atrisināti, bet tas neliedz iet
uz priekšu un raudzīties apkārt.
“Mūsos mājo sportiskais gars, kas
palīdz un dzen mūs – sporta cilvēkus – uz priekšu. Ir cerība, ka
nākotnē atdzims kopīgie mači dažādos sporta veidos, šobrīd pie tā
tiek aktīvi strādāts. Ir iesācies volejbola čempionāts, vēlāk notiks
čempionāts šaušanā – tās ir labās
lietas, kas notiek,” ar pozitīvu skatu raugās I. Kalējs. “Atklāts ir jautājums par budžetu, ļoti negribētos,
lai kaut kas tiktu nogriezts. Tāpēc
ejam uz priekšu ar cerīgu skatu
par nākotni un ticam, ka tautas
sportam apvienošanās noteikti
būs liels ieguvums. Es uz lietām

skatos pozitīvi. Tās negatīvās mēs
varam atrisināt. Man ir svarīgi, lai
sporta centrā ir dzīvība, lai notiek
laba līmeņa spēles un pasākumi
ar pievienoto vērtību un lai ir iedzīvotāju iesaiste,” stāsta I. Kalējs.

INDULIS LAŠKOVS,
sporta nodaļas vadītājs
(Aizpute/Dunalka/Pāvilosta)
Indulis Laškovs sporta jomā ir
vairāk nekā divdesmit gadus. Sāka
kā sporta skolotājs, tad kļuva par
volejbola treneri un vēlāk iesaistījās Aizputes sporta organizatoriskajā darbā. Novadu reformas
ietvaros viņa pārraudzībā klāt
nākušas Dunalka un Pāvilosta, ar
kurām jau izveidojusies saikne un
kuras arī iepriekš aktīvi iesaistījās
Aizputes rīkotajos pasākumos.
Sporta dzīvi Aizputē un tās
apkārtnē viņš raksturo kā sportiskām un labām tradīcijām bagātu –
cilvēki šeit vienmēr bijuši aktīvi. Te
ir auguši Latvijas un Baltijas čempioni, Olimpisko spēļu un starptautisku sacensību dalībnieki. Treneri auguši no paaudzes paaudzē.
Ne velti par Aizputes sporta dzīvi
ir sarakstītas vairākas grāmatas.
Sporta infrastruktūra tiek attīstīta,
saglabāta un kopta, lai iedzīvotāju
vēlme sportot neapsīktu. Prioritāri
tiek atbalstīti profesionālās ievirzes sporta skolā esošie sporta
veidi – vieglatlētika, volejbols un
ložu šaušana. Protams, ir arī citi,
kas attīstās klubos vai individuāli
un interešu grupās. Parasti aiz katra sporta veida ir kāds entuziasts,
kurš spēj ieinteresēt un iesaistīt
citus, kas ir kā centrālā ass, ap
kuru viss griežas.
Gandarījumu sporta vadītājam
sniedz viss darba process, jebkura pasākuma vai sacensību organizēšana. Būdams arī treneris,
viņš priecājas par visiem, kuri no
maza cilvēka ir izauguši par kārtīgiem sabiedrības locekļiem, pilnvērtīgi iekļāvušies sabiedrībā un
spēj ne vien lūgt, bet arī dot.
Pēc I. Laškova domām, Dienvidkurzemes novada apvienošanās sporta jomā ir izaicinājums,
jo radīt jaunu ir grūtāk, nekā noturēt to, kas bijis. Taču, viņaprāt,
visā šajā procesā ir zināmas perspektīvas. “Būs labāk vai sliktāk – to rādīs laiks, taču līdz šim
novērotās tendences ir labas,”

norāda sporta nodaļas vadītājs.
Tāpat viņš uzskata, ka atskaites
punkts ir budžeta apstiprināšana – tas rādīs, kā veidosies gads.
“Šobrīd ir iestrādnes no bijušajiem
novadiem, ko katrs vēlas realizēt
gan saimnieciski, gan sporta bāzes attīstības ziņā. Būs interesanti
vērot un pašiem piedalīties sporta
dzīves attīstībā. Ir svarīgi radīt kopīgu sacensību sistēmu, jo attālumi
novadā ir lieli un no loģistikas viedokļa būs jāmeklē optimālākais
variants, kā sacensības organizēt,
lai visi novada ļaudis varētu tajā
sistēmā iekļauties,” izaicinājumos
dalās I. Laškovs. Nākotnē viņš vēlas, lai novadā restartējas vieglatlētika, jo zināms, ka tās vingrinājumi ir pamats jebkuram citam
sporta veidam. Pēdējās sacensības
vieglatlētikā, kas Aizputē bijušas, ir
skolēnu sporta spēles.
“Lielākais stratēģiskais uzdevums ir saglabāt to, kas ir, izmantojot katru iespēju attīstīties,
un veidot kopīgu novada sporta
attīstības virzienu. Nepieciešams
izstrādāt sporta attīstības programmu vismaz astoņiem gadiem,
iesaistot visus sporta interesentus,” saka I. Laškovs.

GINTS GRIEZĪTIS, sporta nodaļas
vadītājs (Grobiņa/Durbe/Vērgale)
Gints Griezītis sportā ir jau no
agras bērnības, mācījies Murjāņu
ģimnāzijā un savulaik piedalījies
vairākās vieglatlētikas izlasēs.
Pārceļoties uz dzīvi Kapsēdē un
sportojot kopā ar vietējiem iedzīvotājiem, pirms vairāk nekā
20 gadiem kļuva par Medzes pagasta sporta organizatoru. Tolaik
pagastā popularitāti bija guvis
basketbols, taču, laikam ejot, attīstīti arī citi sporta veidi, kuros
aktīvi iesaistījās pagasta ģimenes.
Pirms trim gadiem G. Griezītis
sāka strādāt Grobiņas sporta centrā par Saimniecības daļas vadītāju un turpināja trenera darbu florbolā, kur viņa vadībā komanda
startē pirmajā līgā, un ir izveidotas
vairākās dažādu vecumu interešu
izglītības grupas, kurās kopā trenējas ap 60 audzēkņu. Novadam
apvienojoties, G. Griezītis ir atbildīgs par sporta dzīvi Grobiņā, Vērgalē un Durbē.
>> 15.lpp.

DIENVIDKURZEME
<< 14.lpp.
Viņš stāsta, ka sporta dzīve šajās
vietās ir aktīva un tiek piedāvāti
daudzveidīgi sporta veidi. Durbē
pieaug interese par florbolu, un,
iespējams, nākotnē tur veidos komandu, kas varētu startēt florbola otrajā līgā.
“Pandēmijas laikā, kad treniņi
norisinājās ārpus telpām, saskārāmies ar skaudru patiesību, ka
daudzi talantīgi jaunieši, kuri savulaik nodarbojās ar futbolu vai
florbolu, to pārtrauca, jo ielēkt
esošajās līgās viņi diemžēl nevar.
Tāpēc nāca doma par jaunu līgu
izveidi, kur aicināt tos, kuru mērķis nav tiekties uz augstākajām
līgām, bet uzspēlēt savam priekam,” teic G. Griezītis.
Kā vienu no novadu apvienošanas plusiem viņš min iespēju
veidot piramīdas un pēctecību.
Papildu līgu izveide ļautu ikvienam sportistam savu iespēju un
vēlmju robežās turpināt sportiskās gaitas, un tādā veidā netiktu pārrauts kāds no izaugsmes
starpposmiem.
Tādējādi iedzīvotāji sporta
dzīvē varētu iesaistīties vairāk.
Lai bērni un jaunieši varētu piedalīties sacensībās, jau tagad notiek
grupu apvienošana pa vecumiem,
tā, piemēram, Nīcas jaunie futbolisti brauc uz Grobiņu un aizvada
kopīgus treniņus.
Pēc G. Griezīša domām, šobrīd
svarīgi ir noturēt latiņu tādā līmenī, kāda tā ir, un, kur tā ir zemāka, pacelt uz augšu. Sekot līdzi,
lai darba process neapstājas, un

tālredzīgi jāvirzās uz priekšu. Tāpat ir jāmāk atrast kopsaucēju un
noturēt tās labās lietas, kas izveidotas, pilnveidot tās un neļaut nogrimt. Un prioritāri jādod iespēja
visiem iesaistīties sporta dzīvē. G.
Griezītim sports sniedz lielu gandarījumu, dzīves laikā tas viņam ir
devis daudz, tāpēc viņš priecājas,
ka spēj hobiju apvienot ar darbu
un ikdienā satikt radošus cilvēkus.

MĀRTIŅŠ MIKĀLS, sporta nodaļas
vadītājs (Priekule/Vaiņode)
Sporta jomā Mārtiņš Mikāls
sāka strādāt 2009. gadā, kad izveidoja Priekules novadu. Būdams vietējais, viņš labi pārzināja
situāciju, sporta vajadzības un intereses. Tagad M. Mikāla pārziņā
ir ne vien Priekules, bet arī Vaiņodes sporta dzīve.
Piecdesmit gadu garumā tradīcijām bagātākais sporta veids
Vaiņodē ir handbols, kur Vaiņodes komanda startē Latvijas čempionātā virslīgā. Taču tāpat Priekulē spēlē arī futbolu un darbojas

SPORTS
sporta skola. Popularitāti ieguvusi
arī riteņbraukšana, pagājušogad
notika Latvijas kalnu divriteņu
etaps, kas ir viens no lielākajiem
seriāliem Latvijā. Pēdējo divu
gadu laikā aktuāla kļuvusi skriešana, un pandēmijas laikā tapušais pasākums “Vakara riksis”
guva lielu iedzīvotāju atsaucību.
Savā darbā M. Mikāls uzsvaru liek uz ģimeniskām vērtībām
un vēlas panākt, lai sabiedrība
saprastu, ka pastāv dažādi sportošanas līmeņi un iespējas, tādējādi aicinot sporta pasākumos
iesaistīties ikvienu. “Lai bērnos
dzimtu interese par sportu, vecākiem pašiem šajā procesā aktīvi
jāiesaistās un jāmācās darboties
kopā. Iemācīt bērnam sportot ir
tas pats, kas iemācīt sasiet kurpi,
un šīs zināšanas ir jānodod nākamajai paaudzei. Šķetinot kamolu,
saproti, ja ģimenē nav izkoptas
sportiskās tradīcijas, tad pasākumi netiek apmeklēti,” savu nostāju pauž M. Mikāls. Organizējot
sporta pasākumus, lielāko gandarījumu viņam sniedz tieši jaunpienākušie dalībnieki, kuri iepriekš
nav izrādījuši interesi par sportiskām aktivitātēm. Viņš arī norāda,
ka tas ir pirmais solis, kas sperts,
lai varētu darboties tālāk – iesaistīt sporta skolā un kāpt pa izaugsmes kāpnēm uz augšu, un, iespējams, pievērsties profesionālajam
sportam, taču tā izvēle jau paliek
vecāku rokās. “Ir patīkami nākotnē šos jauniešus redzēt startējam
sacensībās ar degsmi un labiem
panākumiem. Esmu no tiem, kam
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nepatīk zaudēt nevienā dzīves situācijā, taču ar laiku tu audz un
dzīvē sāc novērtēt arī šīs mazās
uzvaras, kurām ir pavisam cita
vērtība,” pārliecināts ir M. Mikāls.
“Novadu apvienošanu novērtēt vēl ir grūti, taču kopējs
mērķis ir turpināt iesākto. Jau
pirms reformas ir bijušas kopīgas
sacensības, kuras īstenosim arī

nākotnē un strādāsim pie plāna
izveides. Ja spēsim saglabāt visu
to, kas mums ir, tad sporta jomā
lielu izmaiņu nebūs. Galvenais, lai
nav nepadarītu darbu. Pozitīvi ir
tas, ka lielās lietas kopīgi paveikt
būs daudz vieglāk, jo ir kolēģu
komanda un tiek sniegts atbalsts.
Tikai komandā ir spēks!” teic
M. Mikāls.

ZINĀŠANAI

Dienvidkurzemes novada Sporta pārvaldi veido četras nodaļas:
l Grobiņas,
l Aizputes,
l Priekules,
l Nīcas.
Katra no tām ir atbildīga par sportu un infrastruktūru reģionā,
tādējādi daļēji saglabājot bijušo novadu sporta pārvaldības modeli.
Nodaļu vadītāju pakļautībā ir pagastu sporta organizatori.
Dienvidkurzemes sporta skola ir profesionālās ievirzes izglītības
iestāde, tās dibinātājs ir pašvaldība, un tā atrodas Sporta pārvaldes
pārraudzībā.
Sporta pārvaldes uzdevumi:
l veidot DK novada apstākļiem un tradīcijām atbilstošu sporta
sistēmu,
l nodrošināt DK novada profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestādes darbību,
l pārraudzīt/uzturēt DK novada sporta bāzu stāvokli, veicināt to
labiekārtošanu, organizēt to rekonstrukciju un remontus,
l nodrošināt dažādu sporta veidu attīstību,
l organizēt un koordinēt dažādu sporta sacensību norisi novadā,
l veicināt un atbalstīt DK novada sportistu līdzdalību augsta
līmeņa valsts un starptautiskās sacensībās,
l sadarboties un atbalstīt DK novadā esošās nevalstiskās sporta
organizācijas.
Kontakti:

Sporta pārvaldes vadītājs Andis Ādiņš, 29494225, andis.adins@dkn.lv
Indulis Laškovs, 29181660, indulis.laskovs@dienvidkurzemesports.lv
Mārtiņš Mikāls, 28631995, martins.mikals@dienvidkurzemesports.lv
Ingars Kalējs, 26174896, ingars.kalejs@dienvidkurzemesports.lv
Gints Griezītis, 22021181, gints.griezitis@dienvidkurzemesports.lv

Papildu informācija pieejama
@Dienvidkurzemes sports Facebook kontā.

Aizvadīta produktīva autosporta sezona
Biedrībai “SK Dienvidkurzeme” 2021. gada autosporta sezona bijusi ļoti produktīva un aktīva gan sacensību rīkošanas ziņā,
gan mūsu novadnieku autosportistu atbalstīšanā.
Sacensības Priekules autotrasē “Līgo” tika organizētas, saskaņojot visu ar Latvijas Automobiļu
federāciju (LAF) šādā formātā, –
kopā ar Folkreisa vasaras kausa
sacensībām tika aizvadītas arī LAF
Krosa komisijas kausa PRO un AM
klašu disciplīnas.
Priekules autotrasē “Līgo”
tika aizvadītas divas sacensības:
l 4. jūlijā Folkreisa vasaras
kausa 1. posma, LAF Krosa komisijas kausa 1. posma un Kurzemes
reģiona Amatieru autokrosa kausa 1. posma sacensības,
l 2. oktobrī Folkreisa vasaras
kausa 6. posma, LAF Krosa komisijas kausa 5. posma un Kurzemes
reģiona Amatieru autokrosa kausa 3. posma sacensības.
Sezonas laikā kopumā norisinājās trīs Kurzemes reģiona Amatieru autokrosa kausa sacensību
posmi – pa diviem posmiem Priekules autotrasē un viens posms
Vecpils autotrasē. Trīs posmu
ietvaros kopā piedalījās 32 da-

lībnieki. No tiem septiņi Dienvidkurzemes novada pārstāvji. Labu
sniegumu parādīja Daniels Rašmanis, kurš sezonas kopvērtējumā izcīnīja 2. vietu. 1. vietu ieguva
tukumnieks Jānis Orbidāns un 3.
vietu – lielvārdietis Vladislavs Koz
lovskis.
Salīdzinot ar 2020. gada sezonu, dalībnieku skaits ir audzis, tas
nozīmē, ka ir jauni sportisti, kas
vēlas iesaistīties autosportā – ja
2020. gada sezonā bija 24 dalībnieki, tad šajā jau 32.
Folkreisa vasaras kausa sacensībās kopumā sešu posmu ietvaros piedalījās 114 dalībnieki. Labāko sniegumu šajā kopvērtējumā
no mūsu novadniekiem sniedza
Andis Dreimanis, kurš ieguvis 17.
vietu, piedaloties tikai vienā no
sešiem sacensību posmiem.
Kā jaunums 2021. gada Folkreisa vasaras kausa sacensībās bija
dāmu ieskaite. Sezonas kopumā
uz starta stājās 14 sievietes, kas ir
pietiekami labs rādītājs, lai turpinātu veidot šo ieskaiti. Liepājniece Vita Freimane, kas pārstāvēja
arī biedrību “SK Dienvidkurzeme”,
šajā kopvērtējumā ieguva 4. vietu, no 3. vietas atpaliekot vien par
diviem punktiem.

Arī no biedrības “SK Dienvidkurzeme” puses tika pārstāvēta
Junioru ieskaite, kur Toms Freimanis ieguva 5. vietu. Šo ieskaiti
pārstāvēja arī mūsu novadnieks
Daniels Lankups, kas šajā sezonā
ieguva 8. vietu.
LAF Krosa komisijas kausa
PRO ieskaiti 5 posmos pārstāvēja
28 dalībnieki, no tiem Dienvidkurzemes novada pārstāvis bija tikai
vecpilnieks Sandis Džeriņš, kurš
kopvērtējumā ieguva 15. vietu.
LAF Krosa komisijas kausa AM
ieskaiti 5 posmu ietvaros pārstāvēja 40 dalībnieki. Priekulnieks
Daniels Rašmanis sezonas kopvērtējumā ieguva 1. vietu. Labu
sniegumu uzrādīja arī pārējie novadnieki – embūtniekam Oskaram
Troikam 10. vieta, priekulniekiem
Edgaram Kūmam 14. vieta, Agnim
Kātiņam 17. vieta, Mārim Berķim
19. vieta, Jurim Strazdiņam 27. vieta, Igoram Konvegam 35. vieta.
Kā izmēģinājuma ieskaite LAF
Krosa komisijas kausā bija 4WD
ieskaite, kurā piedalījās dalībnieki ar pilnpiedziņas auto. Šo klasi
pārstāvēja lielākoties tikai mūsu
novadnieki – Raimonds Ķervijs,
Guntis Ķervijs un Andis Dreimanis. Tomēr šai klasei kopvērtē-

Danielam Rašmanim sezonas kopvērtējums bija īpaši
veiksmīgs. FOTO: KLĀVS BENEFELDS/AUTOCROSS.LV
jums netika vērtēts, jo dalībnieku
skaits nebija pietiekams.
Prieks, ka sacensībās piedalās gan iepriekš jau pieredzējuši
braucēji, gan arī pa kādam jaunam sportistam. Kā arī priecājamies par sportistiem, kas laika
gaitā ir ļoti auguši. Piemēram,
priekulnieks Edgars Zīverts savas autosportista gaitas sācis no
bērnības, piedalījies sacensībās
kā amatieris, tālāk jau sekoja
dalība Latvijas čempionāta B-600
ieskaitē, piedalījies arī kādā no
Folkreisa posmiem, un visbeidzot
piedalījies B-1600 ieskaitē, kur šīs
sezonas kopvērtējumā izcīnījis 2.
vietu, kas ir izcils rādītājs tam, ka
viņš sacentās kopā ar ilggadējiem
sportistiem. Bet tas nav viss – Edgars šo sezonu brauca ļoti stabili,
un no 1. vietas viņu šķīra tikai divi

kopvērtējuma punkti, savukārt 3.
vieta atpalika par 25 punktiem.
Kopumā secinām, ka 2021.
gada autosporta sezona bijusi
laba. Arī LAF novērtējums par sacensību norisi bija ļoti labs. Priekules autotrasē “Līgo” notikušās
sacensības bijušas ļoti veiksmīgas
– arī dalībnieki trasi un sacensības atzina par ļoti labi noorganizētām un teica vairākkārtēju paldies organizatoram Raimondam
Ķervijam.
Pateicamies par labajiem vārdiem, par kuplo dalībnieku skaitu, īpaši to, kas bija 2. oktobra
sacensībās, – gandrīz 100 dalībnieku, tas bija Priekules autotrases
“Līgo” rekords.
Tiekamies 2022. gada sezonā
ar jaunu sparu un iespaidiem!
Biedrība “SK Dienvidkurzeme”

DAŽĀDI
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Rucavā nāks klajā trīs grāmatas Atvadu vārdi skolotājai,
Par godu Rucavas tradīciju
kluba 20 gadu un tradīciju kopas
“Rucavas sievas” 10 gadu jubilejai ar VKKF un bijušās Rucavas
novada domes, kā arī pašu rucavnieku atbalstu izdošanai tiek
gatavotas trīs grāmatas – “Dunikas laika grāmata 1812–1858”,
“Jauru dzimtas “Zvanītāji”” un
“Rucavas sievu stāsti”.
Darbs pie grāmatas “Jauru dzimtas “Zvanītāji”” jau
pabeigts, un grīzumā gaidāmi
tās izdošanas svētki. Grāmatai
ir divas daļas, kur 1. daļā
grāmatas autore Anna Ilona
Roga stāsta par Jauru dzimtu. Tās aizsākumi meklējami
zviedros un vāciešos, bet dzīve “Zvanītājos” sākusies ar tā
pirmo saimnieku – Jaura Juri.
Vērtīgs ir arī A. Rogas stāsts par
savu personīgo dzīvi teju 85
gadu garumā – ikviens rucavnieks un vēstures interesents
varēs ieraudzīt Rucavas, reizē
arī Latvijas vēsturi konkrētā
dzīves stāstā. Bet grāmatas 2.
daļas autore Sandra Aigare apraksta pašas iniciēto un vadīto
četru sabiedrisko organizāciju
darbību 20 gadu garumā “Zvanītājos”. Grāmatas priekšvārda

Grāmatas “Jauru dzimtas
“Zvanītāji”” izdošana gaidāma jau februārī.
autore Janīna Kursīte raksta:
“Abas daļas saliedē vienotā
veselumā, un kultūras pārmantojamības sajūtu nodrošina
grāmatā daudzkārt pieminētās
“Zvanītāju” mājas, kas kopš
senlaikiem bijušas Annas Rogas
senču īpašumā, bet ar īpašnieku gādību nodotas Rucavas
kultūras kopējiem. “Zvanītāji”
ir mājas, kas nodrošina gan fizisko, gan garīgo pajumti visiem

rosīgajiem rucavniekiem.”
Simbolisks un īpašs ir arī grāmatas abu vāku noformējums. Uz
pirmā vāka ir grāmatas autores
A. Rogas zīmējums “Zvanītāji”
bilžu rāmītī, bet uz aizmugures
vāka redzams Jauru dzimtas
mantojums – divas villaines: baltā un mārģine, kuras savulaik
nēsājušas dzimtas sievietes Jaura
Helēna un Šēpera Milda. Tās glabājas “Zvanītājos”, un mūsdienās
pasākumos tās aplika nu jau mūžībā devusies Rucavas tradīciju
kluba priekšdziedātāja, teicēja
Olga Dūrēja. Uz villainēm piecas
sudraba saktas divās čupās, ko
mantojusi dzimtas pēctece – Mildas mazmeita Līga Dejus.
Tā kā Rucavas tradīciju kluba biedri grāmatu veidoja, gatavoja drukai, kā arī piesaistīja
nepieciešamo finansējumu, tad
tradīciju klubs oficiāli kļuvis par
grāmatu izdevēju. Drīzumā tiks
laista klajā arī otrā grāmata “Rucavas sievu stāsti”, bet šī gada
izskaņā plānots izdot arī trešo
grāmatu ar nosaukumu “Dunikas laika grāmata 1812–1858”.
Sandra Aigare,
Rucavas tradīciju kluba
vadītāja

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Velosipēdi bez maksas
Durbes apkārtnes iepazīšanai

Goda grobiņniecei
MIRDZAI GŪŽAI

(1932. gada 28. jūnijs – 2022. gada 10. janvāris)
Nepilnu pusgadu pirms
savas 90. dzimšanas dienas
Mūžībā devusies Grobiņas latviešu valodas un literatūras
skolotāja, Goda grobiņniece
MIRDZA GŪŽA.
Ievadīdama literārajā pasaulē savus skolēnus, skolotāja Gūža arī pati vienmēr ir
atradusi laiku literārajai jaunradei. Savu pirmo stāstu par
runcīti, kas tomēr izrādījās
kaķenīte, viņa uzrakstījusi jau
pirmajā klasītē, taču lielāko
daļu mūža veltījusi ne savai,
bet savu skolēnu radošajai
attīstībai. Tāpēc pirmā dzejoļu
grāmata “Likteņvēju šūpolēs”,
veltījums vīram Žanim, skolotājai Gūžai ar pseidonīmu Daiga Dzilna
iznāca tikai 79 gadu vecumā.
Izaugusi Tāšos kā jaunākā meita sešu bērnu ģimenē, M. Gūža kopā
ar vīru Žani izaudzinājusi piecus dēlus un priecājusies par katru, kas
dzima nākamajās paaudzēs. Par savējiem vienmēr saukusi arī savu
dēlu audžubērnus. Savējie viņai vienmēr bijuši svarīgi. Skolotājai vienmēr raksturīga bijusi pieķeršanās labiem cilvēkiem, kādu viņas dzīvē
bijis daudz.
Skolotājas mazajā divistabu dzīvoklītī Grobiņā, kur mitinājās visa
kuplā ģimene, katru nedēļu nāca kopā jaunie rakstītāji, virpināja savus tekstus, skolotāja rakstīja kopā ar visiem. Pēc tam katrs savu
uzrakstīto lasīja un visi kopā analizēja. Ne viens vien no viņiem aizgāja
pa literatūras ceļu. Un skolā literatūra bija jāzina arī tiem, kam tā ne
īpaši interesēja. To, ka pie Gūžas stundas nebūs nekāda vieglā izklaide, zināja visi, kas pie viņas mācījās. Toties vēlāk dzīvē varēja teikt
paldies par to, ka, pateicoties skolotājai Gūžai, ir bijusi iespēja tikties
un diskutēt ar pazīstamiem literātiem, ka ekskursijās būts slavenu
rakstnieku un dzejnieku dzimtajās mājās un izstaigātas viņu bērnības
vietas, kas devušas iedvesmu tālākajiem literārajiem darbiem.
Staigājoša enciklopēdija – arī tā dēvēta skolotāja Gūža. Un, ja viņa
ko ieņēma galvā, tad gāja uz savu mērķi. Pirms vairāk nekā divdesmit
gadiem sākusi apzināt liecības par novadnieci, rakstnieci Zentu Mauriņu un pētījusi viņas dzīvi un daiļradi, kā arī pavisam privātas dzīves
nianses, skolotāja Gūža pirms 24 gadiem bijušajā Grobiņas pasta ēkā
Lielajā ielā 84, izveidoja muzejtelpu – piemiņas istabas dižajai personībai.
Kopš studentu gadiem iemīļojusi ceļošanu, skolotāja izmantoja
katru iespēju, lai pabūtu, kur vēl nav būts, pat ja tas saistījās ar drošības riskiem. Tomēr vienmēr tikusi cauri sveikā, jo sargeņģelis vienmēr
stāvējis klāt.

LŪGUMS PALĪDZĒT
Iepazīt Durbi, pārvietojoties ar velosipēdu, – tas ir aizraujošs piedzīvojums,
kas pieejams ikvienam interesentam.
Projekta “Velomaršruta izveide apkārt Durbes
ezeram” ietvaros 2018. gadā tika iegādāti 12 velosipēdi. Iestājoties siltākam laikam, velosipēdus izmanto
gan Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji, gan tūristi.
2021. gada Veselības mēnesī (aprīlī) tika uzsākta velobraukšanas sezona. Velosipēdus izmantoja
gan ģimenes izbraucieniem, gan dažādu iestāžu
kolektīvi, atpūšoties brīvajā laikā. Visvairāk dalībnieku bija velo orientēšanās sacensībās apkārt
ezeram, distance 42 km, kur katrs savā laikā kopskaitā aktivitāti veica 24 dalībnieki.
Velosipēdi ir pieejami ikvienam interesentam,
lai dotos apkārt Durbes ezeram vai apskatītu citas vietas. Pārvietošanās ar velosipēdiem ir laba
atpūta, kā arī nesteidzīgs veids, kā apskatīt dabu.
Līdz ar to Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem

un viesiem ir lieliska iespēja iznomāt velosipēdu
un doties izzināt apkārtni.
Velosipēdi ir pieejami bez maksas. Par velosipēdu nepieciešamību ir jāsazinās, iepriekš zvanot
Durbes un Lieģu sporta organizatorei Alisei Ansonei
pa tālr. 28662110 vai rakstot alise.ansone@inbox.lv.
Projekts realizēts Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
ELFLA fonda administrējošās iestādes – Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA – http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-20142020/index_lv.htm. 			
Signe Rozenšteina, projektu vadītāja

Jau vairāk nekā mēnesi Sakas pagastā
no “Ievleju” mājām pazudusi attēlā
redzamā sešus mēnešus vecā vācu aitu
šķirnes kucīte. Saimnieki savu mīluli
kopš decembra vidus ir meklējuši visos
iespējamos veidos, taču pagaidām bez
rezultātiem.
Ja vien kādam ir informācija par
dzīvnieka atrašanās vietu vai citas
ziņas, lūgums zvanīt pa tālruņa numuru
20338986.
Palīdzēsim sunītim atgriezties mājās!
CMYK

DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS.

Sagatavojusi Dienvidkurzemes novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un
mārketinga daļa: Lielajā ielā 76, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā, LV-3430.
Klientu apkalpošanas centra tālrunis: 63490458 vai 29447641
(var nosūtīt arī ziņu WhatsApp), e-pasts pasts@dkn.lv.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža 19 250. Bezmaksas.

