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PALDIES PAR DARBU 
UN IZTURĪBU! 
AIVARS PRIEDOLS,
Dienvidkurzemes 
novada 
domes  
priekšsēdētājs

Šī mēneša sākumā – 8. oktobrī – apritēja 
100 dienas, kopš pie darba ķērās jaunajā 
Dienvidkurzemes novadā ievēlētie deputāti. Šis 
laiks sakrīt ar administratīvi teritoriālās reformas 
īstenošanu, kas joprojām turpinās, tāpēc, 
pirmkārt, es gribu pateikt paldies visiem, visiem 
iesaistītajiem par izturību, pacietību, darba 
spējām un sapratni, ja arī kaut kas buksē. Tāpat 
paldies iedzīvotājiem par sapratni un pacietību, ja 
nācies kaut kur mazliet ilgāk pagaidīt vai patērēt 
ilgāku laiku pakalpojuma saņemšanai. Vienlaikus 
atgādinu, ka joprojām visus pakalpojumus 
iedzīvotāji tāpat kā iepriekš var saņemt turpat, kur 
pirms reformas, un tādā pašā apjomā.

Mums visiem šis pārmaiņu laiks ir liels 
pārbaudījums, bet es ar lielu pārliecību 
gribu cerēt, ka pēc pusgada tas būs palicis 

aiz muguras un drīz arī aizmirsīsim tos 
sarežģījumus, ko reformas īstenošanas gaitā 
nākas un droši vien vēl nāksies piedzīvot. 

Tajā pašā laikā ar pilnu atbildību varu 
teikt, ka gan deputāti, gan izpilddirekcija, gan 
atbildīgie speciālisti un ikviens, kurš ir iesaistīts 
pašvaldības darbā un pārmaiņu procesā, šajās 
nu jau vairāk nekā simts dienās ir paveikuši 
patiešām lielu un vērtīgu darbu. Ir iesākta 
tradīcija domes sēdēs deputātiem tikties katru 
reizi kādā citā vietā, vienlaikus to apvienojot 
arī ar tikšanos ar iedzīvotājiem, un šo tradīciju 
turpināsim. Deputāti ir izskatījuši un pieņēmuši 
virkni svarīgu lēmumu, lai pašvaldības darba un 
pakalpojumu nepārtrauktība turpinātos. 

Noteikti šis laiks bijis pielīdzināšanās periods. 
Ar to es domāju, gan apzinot, kas labs iepriekš 
bijis katrā no astoņiem novadiem un ko no 
tā ir vērts turpināt, jau esot visiem kopā, gan 
daudzās lietās meklējot kompromisus un labākos 
risinājumus. 

Reformas īstenošanas laikā skolas ir veiksmīgi 
uzsākušas darbu, pašvaldība rūpējas par ceļiem, 
esam sagatavojušies jaunajai apkures sezonai, 
turpinās rūpes par mājokļu apsaimniekošanu, 
par sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem 
un vēl daudz ko citu. Katrā pilsētā vai pagastā ir 
deputātu ievēlēti pārvaldnieki, kas ir vistiešākie 
šo teritoriju saimniecību pārziņi. Tāpēc šajā 
izdevumā ikviens atradīs šo pārvaldnieku vārdus, 
uzvārdus, telefona numurus un e-pastus, lai 
vajadzības gadījumā varētu sazināties. 

Ir ievēlēti arī vairāku pašvaldības iestāžu 
vadītāji – arī par tiem lasiet šajā izdevumā. 
Savukārt citu izvēle vēl ir konkursa procesā. Un 
tāpat raitā solī finišam tuvojas arī citi darbi, kas 
reformas gaitā stāv rindā un paveicami cits pēc 
cita. 

Tikmēr mūs visus atkal brīdina par straujo 
Covid-19 izplatību, kas nesaudzē arī mūsu 
novadu. Tāpēc es visus kopā un katru atsevišķi 
lūdzu: būsim atbildīgi un ievērosim valstī 
noteiktos drošības noteikumus, ierobežojumus 
un brīdinājumus nepulcēties, izvairīties no 
publisku vietu apmeklēšanas, atteikties no 
kādas iepriekš ierastas nodarbes, lai nebūtu 
pūlī, sargāties pašiem, sargāt savus tuviniekus, 
paziņas, kolēģus un visu sabiedrību. Un pats 
galvenais – tie, kas vēl nav paspējuši, lūdzu, 
vakcinējieties! Lūdzu, izdariet to, lai mēs visi 
kopā to sērgu ātrāk pievārētu.

Jau otro gadu pēc kārtas šī sērga ieviesīs 
arī korekcijas mums tik ierastajā skaistajā 
tradīcijā 18. novembrī kopā svinēt mūsu valsts 
dzimšanas dienu. Šogad jau 103. Taču tas, ka 
nevarēsim būt kopā lielākā pulciņā svētku reizē, 
nenozīmē, ka nevaram būt kopā sirdīs. Tas ir 
tas, kas mūs šajā laikā var sasildīt. Rūpējoties 
par citiem, ieraugot, kam vajadzīga palīdzība, 
un palīdzot vai dažkārt vienkārši no sirds 
parunājoties, mēs varam gan savu, gan citu 
cilvēku dzīvi iekrāsot tik skaistu un priecīgu kā 
šo rudeni. 

Lai mums visiem izdodas!

Ievēlēti pārvaldnieki un iestāžu vadītāji

Savus pienākumus jaunievēlētie pilsētu un pagastu pārvaldnieki sāka oktobra sākumā. Pirmajā rindā no kreisās: Andris Razma, Vita Cielava, 
Agija Kaunese, Anda Veidele, Ilga Heinacka, Ģirts Laugalis, Artis Čanders, Jānis Cipriķis. Otrajā rindā no kreisās: Mārtiņš Mikāls, 
Nikolajs Afanasjevs, Andris Petrovics, Juris Dabars, Oļegs Jurjevs. Trešajā rindā no kreisās: Vilnis Kārkliņš, Arvils Jurķelis, Jānis Tīmanis.

Dienvidkurzemes novada 
domes sēdē 30. septembrī de-
putāti, aizklāti balsojot atseviš-
ķi par katru pretendentu, ievē-
lēja pilsētu un pagastu pārvalžu 
vadītājus, kā arī Izglītības pār-
valdes vadītāju, bet 7. oktobra 
ārkārtas sēdē – Sociālā dienes-
ta, Būvvaldes un Sporta pārval-
des vadītājus.

Vadoties no attiecīgās admi-
nistratīvās teritorijas platības, 
kā arī citiem parametriem, daļai 
no pārvalžu vadītājiem uzticēta 
atbildība par vienu pilsētu vai 
pagastu, savukārt citos gadī-
jumos izveidotas pārvalžu ap-
vienības. Atgādināsim, ka Dien-
vidkurzemes novadu veido 31 
administratīvā vienība – piecas 
pilsētas un 26 pagasti. Par tiem 
rūpēsies 17 pārvaldnieki.

Normatīvajos aktos nav no-
teikts, ka jārīko konkurss uz 
novadu pilsētu un pagastu pār-
valdnieku vietām, tāpēc pārvald-
niekus apstiprināja, balstoties uz 
deputātu izvirzītajiem kandidā-
tiem. 

>> 2. lpp.
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<< 1. lpp.
Kā skaidro Dienvidkurze-

mes novada pašvaldības izpild-
direktors Uldis Vārna, daļa no 
ievēlētajiem pārvaldniekiem 
jau iepriekš ilgstoši strādājuši 
šo darbu un pierādījuši sevi kā 
labus saimniekus sev uzticētajā 
administratīvajā teritorijā. “Tā-
pēc viņi saņēma deputātu atbal-
stu arī jaunajā novadā,” turpina 
izpilddirektors. “Turklāt ir svarīgi 
pieminēt, ka arī turpmāk uzticēt 
šo darbu cilvēkiem, kas sevi jau 
ir pierādījuši, ir vērtīgi gan no 
darāmo darbu pēctecības, gan 
vietējo problēmu pārzināšanas 
un arī no saiknes un sadarbības, 
kas izveidojusies ar vietējiem 
iedzīvotājiem. Daļa ievēlēto pār-
valdnieku, kas iepriekš nebija 
pildījuši šo pienākumu, ir sevi 
pierādījuši, strādājot iepriekšē-
jās pašvaldībās, atbildot par da-
žādiem saimnieciskiem un attīs-
tības procesiem. Arī te jāuzsver 
šo cilvēku zināšanas, iemaņas un 
vietējās situācijas pārzināšana. 
Ievēlētie pilsētu un pagastu pār-
valdnieki, uzņemoties uzticētos 
pienākumus, apzinās atbildību 
gan iedzīvotāju, gan pašvaldības 
administrācijas priekšā un ir ap-
liecinājuši savu gatavību strādāt 
pēc vislabākās sirdsapziņas. Un 
es esmu pārliecināts, ka tā arī 
būs, jo izvēles process bija ļoti 
rūpīgs un atbildīgs. Tā laikā kan-
didātiem bija vairākas tikšanās 
gan ar deputātiem, gan pašval-
dības administrācijas vadību, lai 
deputāti pirms balsojuma būtu 
pārliecināti, ka izvēle ikvienā pil-
sētā un pagastā ir pareiza.” 

Šajā pašā domes sēdē de-
putāti apstiprināja arī Izglītības 
pārvaldes vadītāju. Šajā amatā 
konkursa kārtībā no septiņiem 
pretendentiem izvēlēta Ginta 
Kampare. Gintai Kamparei darbs 
pašvaldībā un arī izglītības jomā ir 
pazīstams. Viņa ir bijusi Grobiņas 
novada domes deputāte, vadīju-
si Izglītības, kultūras un sociālo 
pakalpojumu komiteju, vadījusi 
izmaiņu īstenošanu izglītības tīklā 

Grobiņas novadā un iepriekš Gro-
biņas novada domē strādājusi arī 
kultūras jomā. Jaunā vadītāja dar-
bu uzsāka 1. oktobrī.

7. oktobrī notika Dienvidkur-
zemes novada domes ārkārtas 
sēde, kurā  deputāti nobalso-
ja par Elīnas Pirtnieces-Niķeles 
apstiprināšanu Sociālā dienesta 
vadītājas amatā, Kaspara Dzeņa 
apstiprināšanu Būvvaldes vadī-
tāja amatā un Anda Ādiņa iecel-
šanu Sporta pārvaldes vadītāja 
amatā. Jaunie vadītāji darbu uz-
sāks 1. novembrī. 

Elīna Pirtniece-Niķele jaunajā 
amatā stāsies ar lielu pieredzi. 
Jaunā vadītāja Grobiņas pagasta 
un Grobiņas novada pašvaldī-
bas Sociālajā dienestā kopumā 
nostrādājusi 16 gadus un pēdē-
jos gadus bijusi Grobiņas nova-
da pašvaldības Sociālā dienesta 
vadītājas pienākumu izpildītāja. 
Elīna Pirtniece-Niķele cer uz sa-
vas komandas atbalstu, lai kopā 
pārņemtu bijušo novadu labās 
prakses un turpinātu savu sirds-
darbu Dienvidkurzemes novada 
iedzīvotāju labā.

Jaunais Būvvaldes vadītājs 
Kaspars Dzenis atzina, ka darbs 
būs liels izaicinājums, bet viņš ir 
gatavs kopā ar komandu strādāt, 
lai palīdzētu Dienvidkurzemes 
novada iedzīvotājiem. Viņš uz-
skata, ka šajā amatā nepiecieša-
mas ne tikai profesionālās iema-
ņas, bet arī cilvēciskās īpašības, 
atbalsts un sapratne. K. Dzenis 
iepriekš pieredzi smēlies Kuldī-
gas un Skrundas novadu pašval-
dībās, strādājot Būvvaldē kopš 
2008. gada. Pēdējos trīs gadus bi-
jis Aizputes novada pašvaldības 
Būvvaldes vadītājs.

Andis Ādiņš, kurš iepriekš 
bija Grobiņas novada Sporta 
centra direktors, ir motivēts, lai 
Dienvidkurzemes novada vārds 
izskanētu pozitīvākajā nozīmē. 
Jaunais Sporta pārvaldes vadītājs 
saprot, ka sabiedrības veselība 
ir ļoti nozīmīga, tāpēc, liekot lietā 
savu pieredzi, ir gatavs veicināt 
aktīvu dzīvesveidu novadā. Viņš 

uzskata, ka komandas darbs ir 
pamats nopietniem sasniegu-
miem. Kolēģi vērtē Andi Ādiņu kā 
pedantu ar lielu atbildības sajūtu 
savā darbā. 

Jauno iestāžu vadītāju izvēli 
noteica izvērtējums, ko sniedza 
profesionāla personālatlases 
kompānija, ko pašvaldība izvē-
lējās iepirkuma procedūrā, kā 

arī kandidātus vērtēja domes 
priekšsēdētāja vadībā izveidota 
komisija. Kā norāda U. Vārna, 
likumdošana nosaka divas po-
zīcijas, kurās jārīko atklāts kon-
kurss – tās ir bāriņtiesa un Izglītī-
bas pārvalde. Pārējām pozīcijām 
nav tāda regulējuma. To sakot, 
viņš atzina, ka, izvēloties vadītā-
jus, kā arī darbiniekus, pirmām 

kārtām ir jāizvērtē tie speciālisti, 
kas pašvaldībā jau strādā un ir 
sevi pierādījuši. 

Pašvaldības darbinieku iz-
vērtēšana notiek jau kopš jūlija, 
kad administratīvi teritoriālās re-
formas rezultātā izveidots Dien-
vidkurzemes novads. Šis darbs 
turpināsies līdz pilnīgai visu štata 
vietu aizpildīšanai.

Ievēlēti pārvaldnieki un iestāžu vadītāji

Sveicot Gintu Kampari ar ievēlēšanu amatā, 
Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs  
Aivars Priedols novēlēja spēku un izturību. 

Deputāti Būvvaldes vadītāja amatā apstiprināja Kasparu Dzeni (no kreisās), 
Sociālā dienesta vadītājas amatā – Elīnu Pirtnieci-Niķeli un Sporta pārvaldes 
vadītāja amatā Andi Ādiņu.

Dienvidkurzemes  novada  pārvaldes un to vadītāji
N.

p.k.
Pārvalde Pārvaldnieks Telefons         E-pasts  

1. Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu 
un Durbes pilsētas apvienības pārvalde

Vilnis Kārkliņš 29187957 vilnis.karklins@dkn.lv

2. Sakas pagasta un 
Pāvilostas  pilsētas apvienības pārvalde 

Arvils Jurķelis 26111927 arvils.jurkelis@dkn.lv

3. Priekules pagasta un 
Priekules pilsētas apvienības pārvalde

Andris Razma 29176392 andris.razma@dkn.lv

4. Aizputes un 
Cīravas pagastu apvienības  pārvalde

Andris Petrovics 29123007 andris.petrovics@dkn.lv

5. Kazdangas un 
Lažas pagastu apvienības pārvalde 

Jānis Tīmanis 26413924 janis.timanis@dkn.lv

6. Embūtes un 
Kalvenes pagastu apvienības pārvalde

Oļegs Jurjevs 28349654 olegs.jurjevs@dkn.lv

7. Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvalde Ģirts Laugalis 29356576 girts.laugalis@dkn.lv
8. Bunkas pagasta pārvalde Nikolajs Afanasjevs 28322050 nikolajs.afanasjevs@dkn.lv
9. Gramzdas un 

Virgas pagastu apvienības pārvalde
Daiga Egle 29472063 daiga.egle@dkn.lv

10. Dunikas un 
Rucavas pagastu apvienības pārvalde

Agija Kaunese 27050269 agija.kaunese@dkn.lv

11. Medzes pagasta pārvalde Ilga Heinacka 29284619 Ilga.heinacka@dkn.lv
12. Grobiņas pilsētas pārvalde Juris Dabars 29293210 juris.dabars@dkn.lv
13. Grobiņas un 

Gaviezes pagastu apvienības  pārvalde 
Jānis Cipriķis 26646383 janis.ciprikis@dkn.lv

14. Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde Anda Veidele 25686269 anda.veidele@dkn.lv
15. Vērgales pagasta pārvalde Vita Cielava 26514221 vita.cielava@dkn.lv
16. Vaiņodes pagasta pārvalde  Mārtiņš Mikāls 28631995 martins.mikals@dkn.lv
17. Aizputes pilsētas pārvalde Artis Čanders 29445125 artis.canders@dkn.lv

Mēneša otrā otrdiena
Grobiņa, Lielā iela 76              14.00–15.00
Lieģi, Parka iela 2                  15.30–16.30
Priekule, Saules iela 1            17.00–18.00
Vaiņode, Raiņa iela 23a          18.30–19.30

Mēneša trešā otrdiena
Nīca, Bārtas iela 6                14.00–15.00
Rucava, “Pagastmāja”           15.30–16.30
Aizpute, Atmodas iela 16       18.00–19.00
Pāvilosta, Dzintaru iela 73      19.30–20.30

Andra Jefimova pieņemšanas laiki
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 Iedzīvotāju iespēja piedalīties  
 novada attīstības plānošanā 

Attīstības plānošanas dokumentu iz-
strāde veikta tiktāl, lai atkārtoti lūgtu sa-
biedrības iesaisti. 19. novembrī tiks uzsākta 
Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes 
novada attīstības plānošanas dokumentu 
publiskā apspriešana, kas nozīmē, ka kat-
ram būs iespēja iepazīties ar dokumentu 
kopumu un izteikt viedokli. Savus iebildu-
mus un priekšlikumus no š. g. 19. novembra 
līdz 20. decembrim ikviens varēs izteikt, sū-
tot elektroniski uz e-pastu: attistiba@dkn.lv 
vai iesniegt rakstiski jebkurā Dienvidkurze-
mes novada pilsētas vai pagasta pārvaldē.

 Ikviens viedoklis ir svarīgs 
Šī brīža mainīgā situācija neļauj noteikt 

skaidru kārtību par iespēju nodrošināt pub-
liskās apspriešanas organizēšanu arī klātie-
nē, tāpēc diskusijas galvenokārt tiks plānotas 
attālināti, tāpēc lūdzam būt aktīviem un sekot 
līdzi informācijai gan novada tīmekļa vietnēs, 
gan novada sociālo tīklu platformās. Droši 
jautājiet arī visos novada Klientu apkalpo-
šanas centros (KAC) un bibliotēkās, kas būs 
atbalsta punkti, nodrošinot katram iedzīvotā-
jam iespēju dalībai publiskā apspriešanā.

Tā kā vienotā Dienvidkurzemes novada 
mājaslapa ir izstrādes stadijā, visi dokumen-
ti 2021. gada 19. novembrī tiks publicēti 
esošās novada tīmekļa vietnēs: www.gro-
binasnovads.lv sadaļā Attīstības plānošana 
un www.aizputesnovads.lv, www.priekules-
novads.lv, www.nica.lv, www.durbe.lv, www.
pavilosta.lv, www.vainode.lv, www.rucava.lv 
sadaļā Dienvidkurzemes novads. Lai izpras-
tu kopējo ietvaru un virzību, nepieciešams 
iepazīties gan ar ilgtermiņa  stratēģiskajiem 
mērķiem un prioritātēm, kas definētas do-
kumentā “Liepājas valstspilsētas un Dienvid-
kurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģija līdz 2035. gadam”, gan vidēja termiņa 
prioritātēm, kas definētas dokumentā “Lie-
pājas valstspilsētas attīstības programma 
2022.–2027. gadam”. 

Svarīgi pieminēt, ka šie ir pirmie ko-
pīgās teritorijas attīstības plānošanas 
dokumenti, kas izstrādāti administratī-
vi teritoriālās reformas rezultātā, sadar-
bojoties Liepājas valstspilsētai un jauniz-
veidotajam Dienvidkurzemes novadam. 

  Attīstības programma 
 četrās sadaļās 

Kopīgo Liepājas valstspilsētas un 
Dienvidkurzemes novada attīstības prog-
rammu veido četras sadaļas.

 Pašreizējās situācijas analīze, kurā 
iezīmēti galvenie situāciju raksturojošie 
fakti, attīstības tendences, problēmas un 
nepieciešamie risinājumi. 

Stratēģiskā daļa, kas izstrādāta, bals-
toties uz pavasarī notikušo tematisko dar-
ba grupu un speciālistu darba rezultātiem. 

Apvienotais rīcības un investīciju plāns, 
kas sagatavots sešu gadu periodam. Tajā 
norādīta konkrēta rīcība un resursi, ku-
rus paredzēts koncentrēt, lai sasniegtu 
definētos uzdevumus. Apvienotais rīcības 
un investīciju plāns ir izstrādāts atsevišķi 
Liepājai un Dienvidkurzemes novadam, jo 
pamatā atbild uz jautājumu – “ar kādām 
darbībām panākt problēmas risinājumu 
vai sasniegt izvirzīto mērķi”.

Pārskats par sabiedrības līdzdalības 
pasākumiem, kas ir kopīgs dokuments 

Liepājai un Dienvidkurzemes novadam un 
kur ir sniegta informācija par visām sa-
biedrības līdzdalības aktivitātēm.  

 Par dokumentu ietvaru 
Liepājas valstspilsētas un Dienvid-

kurzemes novada attīstības programmas 
stratēģiskajā daļā ir definētas piecas vi-
dēja termiņa prioritātes.  

Zaļa, vieda un sasniedzama Liepāja 
un DKN – sasniedzamības nodrošināšana, 
izmantojot kvalitatīvu, videi draudzīgu, 
drošu un pieejamu transporta infrastruk-
tūru, mobilitātes risinājumu ieviešana, 
transporta sistēmas pilnveidošana, pla-
šāka IKT risinājumu pielietošana. Pieeja-
mība, kas tiek līdzvērtīgi nodrošināta visā 
Liepājas un DKN teritorijā. Zaļais kurss un 
pielāgošanās klimata pārmaiņām. Aina-
viski vērtīgu dabas teritoriju saglabāša-
na, Baltijas jūras piekrastes un iekšējo 
ūdeņu potenciāla izmantošana. 

Cilvēkresursu attīstība – kvalitatīva 
izglītība un profesionālā ievirze atbilstoši 
darba tirgum, ekonomiski neaktīvo iedzī-
votāju grupu iesaiste izglītībā un darba 
tirgū. Kvalitatīvas mūžizglītības pieejamība, 
daudzveidīgas, saistošas un radošas profe-
sionālas ievirzes sportā, mākslā un mūzikā. 

Atvērta pārvaldība un saikņu stipri-
nāšana starp pašvaldību, uzņēmējiem, 
nevalstiskajām organizācijām un iedzīvo-
tājiem – iedzīvotāju iesaiste, sabiedrības 
drošības sistēmas izveidošana,  civilās 
aizsardzības plānu, nozaru sadarbība. 
Iekļaujošas un visā novada teritorijā līdz-
vērtīgas jaunatnes politikas ieviešana. 
Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām. Digitali-
zācija, viedu un inovatīvu pakalpojumu 
izstrāde un ieviešana pašvaldībā. 

Konkurētspējīga, daudzveidīga uzņē-
mējdarbības vide – lidlauku un ostu infra-
struktūra, industriālās un ražošanas teri-
torijas. Mazie un vidējie uzņēmumi, tai 
skaitā tūrisma attīstība. Uzņēmējdarbībai 
nepieciešamās infrastruktūras izveide 
un attīstība, teritoriju revitalizācija. Zaļo 
industriālo teritoriju attīstība. Aprites 
ekonomikas principu ieviešana, inovāci-
jas. Videi draudzīgas, konkurētspējīgas, 
daudzveidīgas uzņēmējdarbības sekmē-
šana un attīstība reģionā. 

Līdzvērtīgi kvalitatīva un radoša vide 
pilsētu un novada izaugsmei – veselības, so-
ciālo, kultūras un sporta pakalpojumu attīs-
tība. Kultūras mantojuma saglabāšana, vēs-
turisko un mūsdienu tradīciju stiprināšana 
un kultūras jaunievedumu, radošo nozaru 
attīstība. Veselīgs un aktīvs dzīvesveids. 

 Astoņi rīcības virzieni 
Balstoties uz vidēja termiņa priori-

tātēm, attīstības programmā ir definēti 
astoņi rīcības virzieni (turpmāk RV) – pa-
sākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto 
prioritāšu sasniegšanai. 

Rīcības un investīciju plānā vieglāk būs 
orientēties, meklējot atbilstošo uzdevumu. 

 RV1 – DZĪVES VIDE UN DABA 
Uzdevumi 
1.1. Pilnveidot komunālo infrastruktūru.  
1.2. Attīstīt meliorācijas sistēmu. 
1.3. Attīstīt atkritumu apsaimniekoša-

nas sistēmas. 
1.4. Veicināt nekustamā īpašuma attīstī-

bu un uzlabošanu. 
1.5. Nodrošināt dabas vērtību saglabā-

šanu un aizsardzību, īpaši veicinot pludma-
les un piekrastes teritoriju attīstību, pieeja-
mību un daudzveidīgu izmantošanu. 

1.6. Attīstīt drošu, ilgtspējīgu un kvalita-
tīvu ārtelpu.

1.7. Sekmēt pielāgošanos klimata pār-
maiņām.

1.8. Veicināt sabiedrības apziņas paaug-
stināšanos, uzvedības modeļu un paradumu 
maiņu, īstenot vides izglītības pasākumus.

 RV2 – SABIEDRĪBAS  
 VESELĪBA 

Uzdevumi
2.1. Attīstīt veselības aprūpes pakal-

pojumus, tai nepieciešamo infrastruktūru 
un nodrošināt cilvēkresursu piesaisti. 

2.2. Veicināt sabiedrības veselībpratī-
bu un līdzestību veselības saglabāšanā un 
uzturēšanā dažādām iedzīvotāju grupām. 

 RV3 – SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA,  
 PAKALPOJUMI UN ATBALSTS 

Uzdevumi
3.1. Paplašināt un pilnveidot 

sociālos pakalpojumus, attīstīt sociālo 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
infrastruktūru. 

3.2. Pilnveidot sociālās palīdzības un 
citus materiālā un nemateriālā atbalsta 
veidus. 

3.3. Nodrošināt atbalsta pasākumus 
bērniem, ģimenēm ar bērniem un citām 
sociālajām grupām, atbalstot nepiecieša-
mo kompetenču apgūšanā un veicinot to 
iekļaušanos sabiedrībā. 

 RV4 – PĀRVALDĪBAS 
 UN PAKALPOJUMU  
 SISTĒMAS 

Uzdevumi
4.1. Nodrošināt pārvaldības digitalizāci-

ju un e-pakalpojumu attīstību. 
4.2. Stiprināt un attīstīt starpinstitucio-

nālu sadarbību, mērķtiecīgi pilnveidojot 
pašvaldības cilvēkresursu prasmes un mo-
tivāciju. 

4.3. Nodrošināt sabiedrības un uzņēmēju 
iesaisti un līdzdalību pašvaldības attīstībā. 

4.4. Sekmēt jaunatnes politikas ieviešanu. 
4.5. Popularizēt Liepājas un DKN tēlu 

biznesam, dzīvošanai, atpūtai un tūrismam. 

 RV5 – SATIKSMES  
 INFRASTRUKTŪRA  
 UN MOBILITĀTE 

Uzdevumi
5.1. Veicināt digitālu un viedu, ilgtspējīgu 

un nākotnes tendencēm atbilstošu autoce-
ļu un ielu, sakaru infrastruktūras attīstību. 

5.2. Attīstīt universālajam dizainam at-
bilstošu gājējiem, velosipēdistiem un citiem 
mazjaudas transportlīdzekļiem drošu mo-
bilitātes infrastruktūru. 

5.3. Attīstīt mūsdienīgu un ilgtspējīgu sa-
biedriskā transporta sistēmu (pārvadājumi 
un infrastruktūra) un viedus mobilitātes 
punktus. 

5.4. Attīstīt modernu, konkurētspējīgu 
un ilgtspējīgu ostas, lidostas un dzelzceļa 
infrastruktūru. 

 RV7 – KULTŪRVIDE,  
 TŪRISMS UN  SPORTS 

Uzdevumi
6.1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudz-

veidīgu sporta infrastruktūru ar mērķi 
veicināt ikviena iedzīvotāja fizisko aktivi-

tāti, sporta talantu, tautas sporta attīstī-
bu un izcilu rezultātu sasniegšanu. 

6.2. Nodrošināt kvalitatīvus sporta pa-
kalpojumus ar mērķi veicināt ikviena ie-
dzīvotāja fizisko aktivitāti, sporta talantu, 
tautas sporta attīstību un izcilu rezultātu 
sasniegšanu. 

6.3. Veidot pieejamus, uz iesaisti vēr-
stus kultūras un tūrisma pakalpojumus 
radošai, ilgtspējīgai sabiedrībai (Liepājas 
valstspilsētā un Dienvidkurzemes nova-
dā) un mērķtiecīgi stiprināt vidi jaunu 
talantu, radošu personību izaugsmei un 
starptautiskai konkurētspējai. 

6.4. Veicināt ieguldījumus kultūras, tū-
risma un radošo industriju sektora infra-
struktūras, kultūrvēsturiskā mantojuma 
un materiāli tehniskās bāzes attīstībā ar 
mērķi nodrošināt vidi dažāda mēroga pa-
sākumu norisei. 

 RV7 – KVALITATĪVA,  
 PIEEJAMA,  
 IEKĻAUJOŠA IZGLĪTĪBA 

Uzdevumi
7.1. Nodrošināt kvalitatīvas un mūsdie-

nu prasībām atbilstošas pirmsskolas, pa-
matizglītības, vispārējās vidējās un interešu 
izglītības apguves iespējas un pieejamību. 

7.2. Atbalstīt pašvaldību infrastruktūras 
un tehnoloģiju pieejamību mācību proce-
sam izglītības iestāžu audzēkņiem. 

7.3. Nodrošināt atbalstu karjeras izglītī-
bas pieejamībai. 

7.4. Sniegt atbalstu Liepājas Universitā-
tei un citu augstskolu filiālēm Liepājā kon-
kurētspējīgas augstākās izglītības nodroši-
nāšanā. 

7.5. Izveidot profesionālās izglītības un 
koordinētas pieaugušo izglītības sistēmas 
piedāvājumu atbilstoši darba tirgus piepra-
sījumam, sabiedrības attīstības tendencēm 
un personības izaugsmes vajadzībām. 

 RV8 – UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 
Uzdevumi
8.1. Atbalstīt MVU sektoru, 

veicināt digitālās prasmes un 
attīstīt vietējo ekonomiku. 

8.2. Sekmēt industriālo 
teritoriju attīstību ar atbilstošas infra-
struktūras izveidi.

Ir astoņi rīcību virzieni – tādā kārtībā 
arī tiks organizētas publiskās apsprieša-
nas. Būs astoņas diskusijas tiešraidē, katrā 
izskatot vienu rīcības virzienu, vienlaikus 
skarot arī saistošās jomas, un katrā no 
reizēm sniedzot vispārēju ieskatu par prio-
ritātēm, tāpēc īpašs lūgums izmantot šo 
sadalījumu un, izsakot iebildumus, ierosi-
nājumus vai uzdodot interesējošos jautāju-
mus, – norādīt konkrēto rīcības virzienu un 
uzdevumu. Diskusiju laikā tiks nodrošināta 
iespēja uzdot jautājums, kā arī saņemt at-
bildes uz iepriekš iesūtītajiem jautājumiem.

Mēs gribētu tikties klātienē un, uzsākot 
jaunā novada darbu, uzsākt arī atvērtu dia-
logu ar katru novada iedzīvotāju, ja situā-
cija un valstī noteiktie ierobežojumi ļaus – 
meklēsim iespējas, kā nodrošināt klātienes 
un attālinātas pieslēgšanās iespējas publis-
kās apspriešanas pasākumiem. Vairāk in-
formācijas, uzsākot publiskās apspriešanas 
ciklu 19. novembrī. Esiet aktīvi, sekojiet in-
formācijai, un tiekamies diskusijās, lai kopā 
veidotu Dienvidkurzemes novadu.

Sagatavojusi VITA LIEPIŅA, 
Attīstības nodaļas vadītāja Nīcā

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
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Šā gada sākumā biedrība “Mednieku klubs “Avots”” piedalījās bijušā 
Aizputes novada biedrību un nodibinājumu projektu konkursā un saņē-
ma atbalstu projekta “Mierpilnai atpūtai dabā” īstenošanai. 

Projekta mērķis bija sakopt un labiekārtot aptuveni 200 m2 Dzēkaiņa dīķa 
krasta, izveidojot atpūtas vietu pagasta iedzīvotājiem un viesiem, tādējādi 
uzlabojot brīvā laika pavadīšanas iespējas un kvalitāti brīvā dabā.

Projekta ietvaros biedrības pārstāvji kopā ar partneriem sakopa aizau-
gušo teritoriju, labiekārtoja atpūtas vietu ar drošu ugunskura vietu, galdu un 
soliem, kā arī izgatavoja un uzstādīja koka laipu Dzēkaiņa dīķī. 

Apzinot iespējamos darbu veicējus un izmaksas, papildus biedrības biedru 
iesaistei projekta realizācijā tika piesaistīts vietējais uzņēmums “Termīts – C”. 
Projekta kopējas izmaksas ir 800 eiro (bez PVN).

Dzēkaiņa dīķa krastā iekārtota dabai draudzīga atpūtas vieta.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība 
sadar bībā ar Latvijas Pašvaldību savienību rea-
lizējusi Latvijas Vides aizsardzības fonda nacio-
nālas nozīmes projektu “Piekrastes apsaimnie-
košanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. 

Projektā kopumā iesaistījušās pašvaldī-
bas jeb sadarbības partneri no visas Baltijas 
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes, lai sakār-
totu un uzlabotu piekrastes apkārtni.

Projekta ietvaros ir dota iespēja ap-
saimniekot un uzlabot pieeju pie Baltijas 
jūras – teritorijā “Liedagi”, Medzes pagastā, 
Dienvidkurzemes novadā. Projekta ietvaros 
izveidots volejbola laukums aktīvās atpūtas 
piedāvājumu uzlabošanai. Volejbola laukums 
ir labs papildinājums šī brīža teritorijas atpū-
tas iespējām, piedāvājot teritorijas apmek-
lētājiem atpūtas kompleksu ar – volejbola 
laukumu, atpūtas krēsliem, ugunskura vietu 
un atpūtas vietu ar nojumi, labierīcībām un 
pārģērbšanās kabīnēm. 

Papildus projekta ietvaros saņemts arī 
finansējums atkritumu apsaimniekošanai, lai 
vasaras aktīvākajos mēnešos varētu nodroši-
nāt sakoptu un sakārtotu vidi. 

Pēdējo gadu laikā teritoriju “Liedagi” ir 
iecienījuši apmeklētāji ne tikai no bijušā Gro-
biņas novada un Liepājas, bet arī tūristi. Līdz 
ar to nepieciešams nodrošināt regulārāku 
atkritumu apsaimniekošanu un vides sakār-
tošanu. Projekts ļauj ieguldīt papildu līdzek-
ļus un rast jaunus risinājumus, lai uzlabotu 
pieeju pie Baltijas jūras.

Projekta kopējās izmaksas ir 1803,00 eiro, 
ko finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Informāciju sagatavojusi:
Anna Plānica

anna.freiberga@grobinasnovads.lv

Nīcā pabeigti darbi ambulancē, 
kas nozīmē, ka ģimenes ārstu prak-
ses varēs nodrošināt labākus apstāk-
ļus pakalpojumu sniegšanai un iedzī-
votājiem tie būs ērtāk pieejami. 

Projekts “Aprūpes infrastruktūras 
un tehniskā nodrošinājuma uzlabo-
šana Nīcas ambulancē praktizējošām 
ģimenes ārsta praksēm” īstenots 
ar ERAF atbalstu. Sākotnējās kopē-
jās projekta izmaksa tika plānotas  
16 000,00 EUR apmērā, tai skaitā 
13600,00 ES finansējums, 1440,00 EUR 
valsts budžeta dotācija un 960,00 EUR 
pašvaldības finansējums. 

Īstenojot projektu, radās papildu 
izdevumi remonta darbiem, jo tika 
atklāta plīsusi kanalizācijas caurule 
grīdas līmenī un konstatēti sakusuši 

elektrības vadi, taču izdevīgāk veikti 
iepirkumi citās pozīcijās to kompensē-
ja un kopumā plānotās izmaksas pat 
izdevās samazināt. 

Projekta ietvaros veikti remonta 
darbi un uzlabota materiāli tehniskā 
bāze, nodrošinot ģimenes ārstu prak-
ses ar jaunāko datortehniku, darba 
vajadzībām nepieciešamām medicī-
nas iekārtām (žanē tipa šļirce, auguma 
mērītājs (zīdaiņiem), difūziju statīvs, 
komplekts: otoskops ar oftalmoskopu 
(divas galvas), elektrokardiogrāfs) un 
mēbelēm.

Darbi pabeigti, kā plānots, un vai-
rums ambulances apmeklētāju jau 
saņēmuši veselības aprūpes pakalpo-
jumus uzlabotā kvalitātē, bet, ņemot 
vērā būvdarbu pieņemšanas laikā 
konstatētos defektus, objekta gala 
nodošana notika vien septembra bei-
gās, kad būvnieks novērsa nepilnības. 

Šobrīd vēl rit noslēguma darbi, 
sakārtojot projekta dokumentāciju. 
Nīcas ambulance arvien tiek uzlabota, 
sniedzot labākus pakalpojumus iedzī-
votājiem, to plānots arī turpināt, mek-
lējot iespējas veikt ieguldījumus ar ES 
fondu finansējumu vai pakāpeniski 
plānojot darbus pašvaldības budžeta 
ietvaros. 

Vita Liepiņa,
Attīstības un uzņēmējdarbības 

nodaļas vadītāja Nīcā

Septembrī ekspluatācijā nodots Prieku-
les Galvenās ielas ietves pārbūves projekts, 
kas veikts posmā no Ķieģeļu ielas līdz Sko-
las ielas krustojumam 862 m garumā un 1,5 
m platumā. 

Projekta realizācijas ietvaros uzlabots un 
nobruģēts gājēju ietves segums un sakārto-
ta lietus ūdens novadīšanas sistēma. Darbu 
izpildītājs  SIA “A-Land”, kopējās izmaksas – 
78 299,29 eiro (bez PVN).  Arī Skolas ielā veikti 
apjomīgi ielas atjaunošanas darbi, kā rezultātā 
pārbūvēta gan gājēju ietve 313 m garumā un 
1,6 m platumā, gan braucamā daļa no grants 
uz asfalta segumu 391 m garumā un 5 m platu-

mā. Ielas atjaunošanas  laikā izbūvēta arī lie-
tus ūdens novadīšanas sistēma. Darbus veica 
SIA “CTB”, izmaksas – 167 513,45 eiro (bez PVN).

Septembrī Priekulē, Ganību ielā 3, pabeig-
ti labiekārtošanas darbi – veikti iekšpagalma 
bruģēšanas darbi un izbūvēta lietus ūdens 
kanalizācijas sistēma, kā arī ēka pieslēgta pie 
centralizētā kanalizācijas tīkla. Kopējās darba 
izmaksas – 12622,11 eiro (ar PVN). Dārza ielā 
18 veikti iekšpagalma bruģēšanas darbi, sa-
vukārt Dārza ielā 16 sakārtota iekšpagalma 
lietus ūdens kanalizācija un nobruģētas ieejas 
pie 3 kāpņu telpām. Darbi pabeigti oktobrī, un 
to kopējās izmaksas ir 18523,97 eiro (ar PVN).

Cīravā par vienu labiekārtotu atpūtas vietu vairāk

Jaunais volejbola laukums ir labs papildinājums brīvā laika pavadīšanai 
Medzes pagasta “Liedagos”.

“Liedagos” izveidots volejbola laukums

Nīcas ambulances apmeklētāji 
tagad saņem pakalpojumus 
labākā kvalitātē.

Nīcas ambulancē uzlabo 
darbu ģimenes ārstiem

Priekulē atjauno ielas un labiekārto iekšpagalmus

Skolas ielas projekta mērķis bija padarīt gājēju ietvi un ielas 
segumu drošāku.
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Jau vairākus ga-
dus nu jau bijušajā 
Vaiņodes novadā tika 
rīkots pašvaldības fi-
nansēts projektu kon-
kurss „Darīsim paši”.

Konkursa mērķis 
ir veicināt Vaiņodes 
novada iedzīvotāju ie-
saistīšanos savas dzī-
ves vides veidošanā, 
uzlabojot savas dzīves 
kvalitāti.  2021. gada 
konkursā bija iespēja 
iesniegt projektu pie-
teikumu gan sabied-
risko un izglītojošo 
pasākumu Vaiņodes 
novada iedzīvotājiem 
organizēšanas jomā 
(sporta, kultūras, izglī-
tības, sociālajā jomā, 
kā arī pasākumi, kas 
apvieno vairākas jo-
mas), gan vides sakār-
tošanas un labiekārtošanas jomā (publiski pieejamas vietas). 

2021. gadā tika atbalstīti un nu jau ir realizēti šādi projekti:
l uzstādīts nožogojums atpūtas vietā “Volzbahs”,
l projektā “Latvija zied” Vaiņodes centrā uzstādīts puķu rats un 

labiekārtota apkārtne,
 l projektā “Par interesantām, aizraujošām nodarbēm bērniem”, 

Vībiņu ciemā Embūtes pagastā, sakārtota bērnu laukuma apkārtne 
un iegādātas āra mēbeles un  dažādas galda spēles vasaras vakaru 
pavadīšanai draugu lokā, nespēlējot virtuālās spēles,

l veikta Pižuka dīķa salas labiekārtošana Vaiņodē netālu no sta-
diona – teritorija attīrīta no krūmājiem, iekārtota atpūtas vieta,

l sociālā atbalsta centra “Vaiņode” teritorijā izveidoti apstādīju-
mi un atpūtas vieta centra klientiem.

Katra projekta īstenošanai piešķirtais finansējums 700 eiro.

Ap Durbes pilskalna pastaigu taku pie dīķīša 
apkārtne papildināta ar ziedošiem košumkrū-
miem – tur augs jasmīni, korintes, iestādīti arī 
papīra bērzi un jaunās liepiņas. 

Pateicoties Latvijas Pašvaldību savienības 
projekta “Meža dienas” finansējumam, ir iegādā-
ti kokaugi un košumkrūmi, ar ko izdaiļot Durbes 
Raibās muižas parku, Dunalkas parku un Vecpils 
Dižlāņu muižas apkārtni. 

Dunalkā ap skolotāja Andreja Spāģa piemi-
nekli ierastos vasaras puķu stādījumus šogad pa-
pildināja 80 rožu stādi. Ir iegādātas vairāk nekā 
1000 ziedošas sīpolpuķes, arī tās savu mājvietu 
atradīs gan Durbē, gan Lieģos, Vecpilī un Dunalkā. 

“Oktobrī ir darba pilnas rokas,” atzīst dārz-
niece Madara Štāle un, sakot paldies iedzīvotā-
jiem, piebilst: savas vides sakopšana top ar uz-

Ziemupes 
senlietu 
krātuvē 
izveidota 
ekspozīciju zāle

Pašvaldība ir realizējusi Ei-
ropas Jūrlietu un zivsaimnie-
cības fonda (EJZF) pasākumā 
„Sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju īstenošana” 
atbalstītu projektu “Senlietu 
krātuves “Jūras māja” ekspozī-
cijas izveide”, I.D. Nr. 20-02-FL03-
F043.0207-000003.  

Projekta ietvaros Ziemupes 
senlietu krātuvē ”Jūras māja” ie-
rīkota ekspozīcija, kurā dominē 
jūras tēma. Tās apdarē izmantoti 
seni koka dēļi, stikls un spoguļu 
efekts. Pie loga izvietota spēle, 
kurā katrs apmeklētājs var no-
teikt, kāda zivs viņš ir. Darbus 
veica mākslinieki Gaits Burvis un 
Velga Vītola.

Otrajā stāvā izvietota nelie-
la senlietu krātuve kā liecība 
Ziem upes vēsturei, kas apvieno-
ta ar konferenču zāli. Vairākas 
mēbeles ir transformējamas. 
Interesanti izgatavots arī galds, 

Pie Rucavas pamatskolas jau kādu laiku sakarā ar jaunās siltumtrases izbūvi notikuši 
rakšanas darbi. Remontu veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Grobiņas SPMK” 
sadarbībā ar Rucavas komunālo daļu. Trases garums ir 25 metri.
Vecās siltumtrases atrakšana un sarežģītie apstākļi jaunās trases izbūves vietā, kā 
arī laika apstākļi šogad bija ļoti mainīgi – no ārkārtīgi karsta laika jūlijā līdz ilgsto-
šām lietavām augustā, bet tas darbus  veikt netraucēja.

kas kalpo kā podests un reizē 
galds laulību ceremonijai. Ar se-
niem koka (šķūnīšu) dēļiem ap-
darināts Jūras mājas vadītājas 

galds, plaukti, suvenīru stends 
un drēbju pakaramie, kas pie-
šķir ēkai senatnīgu noskaņu. Pie 
vienas no sienām izvietota zo-

benzivs mulāža. Ar digitālo ap-
rīkojumu ekspozīciju apgādāja 
un to uzstādīja SIA “Hmsound”. 
Tuvākajā laikā plānots “Jūras 

mājas” ekspozīcijas svinīgs at-
klāšanas pasākums. 

Vizma Ģēģere,
projekta koordinatore 

Spoguļu efekts jaunajai ekspozīcijai rada nedaudz mistisku noskaņu.

Rucavas Rucavas 
pamatskolai pamatskolai 
remontē remontē 
apkures trasiapkures trasi

slavas vārdiem, ar padomiem, kritiku un arī ar “es 
savā dārzā raku un dalīju puķītes, še, iestādi kaut 
kur pilsētā”!

Arī rudenī 
izdaiļo apkārtni

Papīra bērziem būs izteikti balta miza, bet 
blakus iestādītajām liepām ziemā zari būs 
koši oranži – tas veidos gleznainu kontrastu.

Vaiņodē iedzīvotāji iesaistās 
vides sakārtošanā

Vaiņodes centru grezno ziedošs 
puķu rats.
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Bijušajā Grobiņas novadā realizēti projekti daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labie-
kārtošanas līdzfinansējuma konkursā.

Šogad norisinājās ikgadējs līdzfinansējuma konkurss 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgaba-
lu labiekārtošanai, kurš tiek īstenots atbilstoši bijušās 
Grobiņas novada domes 30.03.2017. Saistošajiem notei-
kumiem Nr. 11. Līdzfinansējuma konkurss tika izsludināts 
ar mērķi mudināt iedzīvotājus iesaistīties savu mājokļu 
apkārtējās vides sakārtošanā, dzīves kvalitātes uzlabo-
šanā un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritoriju attīstī-
bas veicināšanā. Daudzdzīvokļu māju pārvaldnieki līdz 
aprīlim bija aicināti iesniegt projekta idejas labiekārto-
šanas darbiem.

Kopumā saņemti 10 projektu pieteikumi, no kuriem 
puse par teritorijām Grobiņā, divi Gaviezē, Gaviezes pa-
gastā, divi Bārtā, Bārtas pagastā, un viens Kapsēdē, Me-
dzes pagastā. Līdzfinansējuma konkursā projektu īste-
nošanai kopējais paredzētais finansējums bija 34 163,79 
eiro, no kuriem maksimālais piešķirtais finansējums vie-
nam projektam pēc Saistošajiem noteikumiem nedrīks-
tēja pārsniegt 5000 eiro. 

Līdzfinansējuma konkursa rezultātā īstenoti projekti, 
kuri saistīti gan ar brauktuvju un ietvju atjaunošanu un 
izbūvi, gan autostāvvietu izveidi, gan bērnu rotaļu lauku-
ma izbūvi un dažādu labiekārtojuma elementu izvietoša-
nu daudzdzīvokļu māju piegulošajās teritorijās.

Šobrīd visi projekti ir īstenoti, turpinot darbu pie at-
skaišu sagatavošanas un iesniegšanas.

Īstenotie projekti: 
l Lielā ielā 19 Grobiņā piešķirto līdzfinansējumu iz-

mantoja brauktuves, ietves un stāvlaukuma izveidoša-
nai, pārbūvei un atjaunošanai; 

l Celtnieku ielā 42 Grobiņā piešķirtā konkursa līdz-
finansējuma rezultātā izvietotas 4 jaunas velo novietnes, 
2 parka soliņi un 4 atkritumu urnas;

l Priežu ielā 11 Grobiņā izveidots jauns bērnu rotaļu 
laukums, tādējādi sniedzot iespēju bērniem aktīvi pava-
dīt laiku svaigā gaisā savas mājas pagalmā;

l Stacijas ielā 2 Grobiņā izbūvēts automašīnu stāv-
laukums, labiekārtojot mājas piegulošo teritoriju un uz-
labojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti;

l Stacijas ielā 4 Grobiņā daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas piesaistošā zemesgabala labiekārtošanas projek-
tā īstenota ideja par gājēju ietvi un autostāvvietām;

l Bārtā, Bārtas pagastā, daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas “Ievas” piegulošās teritorijas labiekārtošanas 
darbi saistīti ar esošās ietves seguma atjaunošanu un 
celiņa pagarināšanu, tādējādi nodrošinot drošu un ērtu 
pārvietošanos teritorijā,

l Kapsēdē, Medzes pagastā, Priežu ielā 5, ar līdz-
finansējuma konkursa piešķirto finansējumu īstenota 
ideja par papildu autostāvvietu izbūvi, tādējādi atrisinot 
ieilgušu problēmu – stāvvietu trūkumu iedzīvotāju auto-
mašīnām;

l Gaviezē, Gaviezes pagastā, daudzdzīvokļu dzīvo-
jamajā mājā “Vītoli” uzlaboti iedzīvotāju dzīves apstāk-
ļi, izvietojot jaunus soliņus un veļas žāvētavu, tādējādi 

atrisinot problēmu, kura saistīta ar balkonu un lodžiju 
neesamību;

l Gaviezē, Gaviezes pagastā, “Dainas” uzlabota ie-
dzīvotāju drošība, atjaunojot segumu celiņam gar māju, 
kurš bija bojāts un radīja draudus gājējiem;

l Bārtā, Bārtas pagastā, “Blāzmas” īstenota ideja 
par sakoptu un labiekārtotu vidi, piegulošajā teritorijā 
aizvietojot nolietojušos soliņus ar 3 jauniem, izvietojot 
arī 3 atkritumu tvertnes.

Sakām lielu paldies iedzīvotājiem par iesaisti daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju piegulošo teritoriju labiekār-
tošanā un vides uzlabošanā. Šobrīd tiek diskutēts par 
līdzīga līdzfinansējuma konkursa izveidi visā Dienvidkur-
zemes novadā.

Noslēgumam tuvojas Eiropas Savienības projekts 
“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruk-
tūras attīstība Grobiņas novadā”.

2019. gada 22. augustā Grobiņas novada dome pa-
rakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģen-
tūru par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda 
projekta Nr.3.3.1.0/18/I/009 “Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Grobiņas nova-
dā” īstenošanu. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda atbalstu darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 
pašvaldību attīstības programmas noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uz-
ņēmēju vajadzībām” 3. kārtas ietvaros. Tā īstenošanas 
termiņš ir līdz 2021. gada 31. decembrim.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjo-
mu un jaunu darba vietu izveidi Grobiņas novadā, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības (komercdarbības) attīstī-
bu veicinošos pasākumos atbilstoši pašvaldības attīstī-
bas programmā noteiktajam un balstoties uz uzņēmēju 
vajadzībām. Projektu īstenojot, uzlabosies uzņēmējdar-
bības (komercdarbības) teritorijām nozīmīgu funkcionā-
lo savienojumu satiksmes organizācija, tai skaitā satik-
smes drošība, teritoriju sasniedzamība un pieejamība, 
kā arī ceļu tehniskais stāvoklis un nestspēja. 

Eiropas Savienības finansētajā projektā paredzēta 
četru Dienvidkurzemes novada ielu un ceļu objektu jeb 
uzņēmējdarbībai nozīmīgu funkcionālo savienojumu sa-
kārtošana:

1. Lauktehnikas un  M. Namiķa ielas Grobiņā, Lidostas 
ielas Cimdeniekos, Grobiņas pag., pašvaldības autoceļu 
“Ceļš V1222” un “Otaņķu autoceļš–Brēdiķi” Grobiņas pag., 
pārbūve;

2. Zirgu, Saules, Jāņa un Priedulāju ielas un Liepu 
gatves Grobiņā, pašvaldības autoceļu “Grobiņa–Ālande–
Bārtas autoceļš” un “Jaunarāji–Ālande” Grobiņas pag., 
Grobiņas nov., pārbūve un “Strautmaļu ceļš” un “Vairogu 
ceļš” Grobiņas pag., Grobiņas nov., izbūve, t.sk. ietves un 
apgaismojuma izbūve Zirgu ielā; 

3. Robežu, Liepu un Kviešu ielas Robežniekos, Grobi-
ņas pag., pārbūve; 

4. Lielās ielas posmā no Paula (agrāk Pils) ielas līdz 
Ventspils ielai atjaunošana.

Būvdarbi ir pabeigti un nodoti ekspluatācijā pirmajos 
trīs objektos. To rezultātā:

– pārbūvēta un paplašināta Lidostas iela (Cimdenie-
kos, Grobiņas pagastā) 1,21 km garumā, t.sk. pārcelts 
20kW elektroapgādes kabelis, nodrošinot drošu un ērtu 
transporta divvirzienu kustību ielas posmā gar starptau-
tisko lidostu “Liepāja”; 

– nomainīts Grobiņas pagasta ceļa “Ceļš V1222” 
brauktuves grants segums uz asfaltu 2,387 km garumā, 
to pārbūvējot;

– 264 m garumā atjaunota M. Namiķa iela un 798 m – 
Lauktehnikas iela Grobiņas pilsētas rūpnieciskās apbūves 
teritorijā (novadā saukta par “Lauktehnikas teritoriju”); 

– pārbūvēts Grobiņas pagasta ceļa “Otaņķu autoceļš–
Brēdiķi” posms 885 m garumā;

– izbūvēti divi pie funkcionālajiem savienojumiem 
pieguloši transporta stāvlaukumi – M. Namiķa un Lauk-
tehnikas ielā, Grobiņā; 

– pārbūvēta Zirgu iela Grobiņā 700 m garumā, t.sk. 
izbūvēta jauna gājēju ietve un apgaismojums;

– Grobiņas pagastā uzlabots ceļa “Grobiņa–Ālande–
Bārtas autoceļš” brauktuves segums 2,96  km garumā, 
noasfaltējot 1218 m garu posmu un veicot virsmas ap-
strādi 1740 m garumā;

– pārbūvēts Grobiņas pagasta ceļa “Jaunarāji–Ālan-
de” posms 470 m;

– izbūvēts jauns 155 m garš “Strautmaļu–Vairogu ceļš” 
kā Grobiņas pagasta ceļu “Grobiņa–Ālande–Bārtas auto-
ceļš” un “Jaunarāji–Ālande” savienojums;

– Grobiņā noasfaltēta Liepu gatve 217 m un Priedulāju 
iela – 247 m;

– Saules ielā Grobiņā atjaunota gājēju ietve 0,5 km 
garumā;

– sakārtots Grobiņas pilsētas Saules, Jāņa, Priedulāju 
ielas un Liepu gatves apgaismojums;

– atjaunota Liepu iela, Robežniekos 411 m garumā un 
pie tās piegulošā gājēju ietve 130 m;

– Robežu ielā Robežniekos atjaunota ielas seguma 
virskārta 229 m garumā;

– noasfaltēta jeb pārbūvēta Kviešu iela Robežniekos 
329 m garumā.

Savukārt Grobiņas pilsētas Lielās ielas atjaunošanas dar-
bi ir pabeigti un tiks nodoti ekspluatācijā jau tuvākajā laikā. 
Darbu ietvaros Grobiņā paredzēts atjaunot Lielo ielu 386 m 
un Ventspils ielu 21 m garumā, t.sk. atjaunot un paplašināt 
gājēju ietvi un uzstādīt gājēju pārejas apgaismojumu. 

Izbūvējot un pārbūvējot satiksmes infrastruktūru 
(ielas un ceļus) gandrīz 10 km  garumā, ieguvums būs 
virknei uzņēmumu, kas savu darbību veic pie uzņēmēj-
darbības attīstībai nozīmīgajiem funkcionālajiem savie-
nojumiem, jo projekta īstenošanas rezultātā:

1) uzlabosies uzņēmumu konkurētspēja un tiks veici-
nāts efektīvāks resursu patēriņš (darbaspēka laika ietau-
pījums, ražošanas un transporta izmaksu samazinājums);

2) uzlabosies satiksmes organizācija tiem pieguloša-
jās teritorijās un uzņēmumos strādājošo darbinieku mo-
bilitāte, jo tiks nodrošināta ērta un droša kā transporta, 
tā arī iedzīvotāju un darbinieku pārvietošanās;

3) uzlabosies uzņēmumu sasniedzamība un pieejamī-
ba, kā arī uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un ceļu nest-
spēja, vienlaikus sekmējot uzņēmēju apmierinātību par 
sadarbību ar pašvaldību un teritorijas attīstību.

Pašvaldība, veicot ieguldījumus ielu un ceļu infra-
struktūrā, veicina vietējās ekonomikas izaugsmi un uz-
ņēmējdarbības attīstību, kā arī attīsta Dienvidkurzemes 
novadu kā uzņēmējdarbībai pievilcīgu un konkurētspējī-
gu teritoriju. Tādā veidā tiks sekmēta “Latvijas ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam” mērķa – radīt 
līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem iedzīvotā-
jiem neatkarīgi no dzīves vietas – īstenošana. 

Informāciju sagatavojusi
Gunita Laiveniece, izpilddirektora vietniece

63497969, 29122422, 
gunita.laiveniece@dkn.lv

Labiekārtota vide pie daudzdzīvokļu mājām

Grobiņā, Priežu ielā 11, bērniem ierīkots 
jauns rotaļu laukums.

Sakārtoti ceļi – ieguvums 
uzņēmējdarbības veicināšanai

Noasfaltētais ceļš 
“Otaņķu autoceļš – Brēdiķi”.
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Maršruta nosaukums Izmaiņas no 18. oktobra
Nr.7957 
Rīga–Aizpute

l Autobuss no pieturas Aizpute no pirmdienas līdz sestdienai izbrauks plkst. 7.35 (līdz 
šim izbrauca plkst. 7.45), nemainot pienākšanas laiku galapunktā.

Nr.7016 
Rīga–Kuldīga–
Pāvilosta 

l Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas no pirmdienas līdz sestdienai izbrauc 
plkst. 15.00, galapunktā pienāks plkst. 18.58 (līdz šim pienāca plkst. 18.42).
l Autobuss no pieturas Pāvilosta no pirmdienas līdz sestdienai izbrauks plkst. 4.30 (līdz 
šim izbrauca plkst. 4.45).

Nr.7937 
Rīga–Liepāja 

l Autobuss, kas no pieturas Liepāja (M. Ķempes iela) darbadienās izbrauc plkst. 5.10 un no 
Liepājas autoostas no pirmdienas līdz sestdienai – plkst. 8.35, apstāsies arī pieturā Rudbārži.

Nr.7958 
Rīga–Vaiņode–
Priekule

l Uz eksperimenta laiku (četriem mēnešiem) autobuss, kas no Rīgas starptautiskās 
autoostas no pirmdienas līdz sestdienai izbrauc plkst. 16.45, kursēs līdz Liepājai (līdz šim 
autobuss kursēja līdz Priekulei).

Nr.5350 
Liepāja–Priekule–
Vaiņode 

l Uz eksperimenta laiku (četriem mēnešiem) autobuss, kas no Liepājas autoostas izbrauc 
plkst. 7.00 un no pieturas Vaiņode – plkst. 8.15, kursēs tikai svētdienās.
l Uz eksperimenta laiku (četriem mēnešiem) tiks atklāts jauns reiss, kas tiks izpildīts 
maršrutā Liepāja–Vaiņode–Internātskola–Liepāja. Autobuss no Liepājas autoostas 
sestdienās izbrauks plkst. 7.00.

Nr.6907 
Liepāja–Otaņķi–
Nīcas centrs

l Autobuss, kas no Liepājas autoostas no pirmdienas līdz sestdienai izbrauc plkst. 6.50, 
galapunktā pienāks plkst. 7.55 (līdz šim pienāca plkst. 8.05).
l Autobuss, kas no pieturas Nīcas centrs no pirmdienas līdz sestdienai izbrauc plkst. 
8.15, galapunktā pienāks plkst. 9.35 (līdz šim pienāca plkst. 9.45).
l Autobuss, kas no pieturas Liepāja (Kuršu iela) katru dienu izbrauc plkst. 14.00, 
galapunktā pienāks plkst. 15.20 (līdz šim pienāca plkst. 15.30).
l Autobuss no pieturas Nīcas centrs katru dienu izbrauc plkst. 15.35 (līdz šim izbrauca 
plkst. 15.40).

 

Uzņēmums “Liepājas 
autobusu parks” 
atgādina, ka no  
1. oktobra ir atjaunotas 
abonementa biļetes 
braukšanai  
maršrutos Nr.5301 
“Liepāja–Cimdenieki– 
Grobiņa”, Nr.6912 
“Liepāja–Grobiņa” un 
Nr.6904 “Liepāja– 
Dubeņi”, taču  
jānomaina iepriekš 
iegādātās kartītes.

Atgādinām, ka iespējams iegādāties piecu veidu abonementa bi-
ļetes:
l 10–19 braucieniem (izmantojama 60 dienas) – atlaide 10%,
l 20–34 braucieniem (izmantojama 60 dienas) – atlaide 15% ,
l 35 un vairāk braucieniem (izmantojama 60 dienas) – atlaide 20%,
l mēneša abonementa biļete darba dienām (izmantojama tikai pilnam 
kalendārajam mēnesim (no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam)), 
l mēneša abonementa biļete visām dienām (izmantojama tikai pilnam 
kalendārajam mēnesim (no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam)). 

Atgādinām arī, ka no 1.oktobra sāka darboties vienotā mēneša 
abonementbiļete braucieniem maršrutos Nr.6912 “Liepāja–Grobiņa” 
un Nr.6904 “Liepāja–Dubeņi” kopā ar Liepājas pilsētas mēnešbiļeti 
visos maršrutos autobusos un tramvajā.

Lai neradītu pasažieriem problēmas, pārvadātājs aicina iepriekš 
iegādātās kartītes, kas tika apkalpotas līdz šā gada 16. jūlijam, bez 
maksas nomainīt pret jaunām.

Lai to izdarītu, personiski jāierodas “Liepājas autobusu parkā” 
Liepājā, Cukura ielā 8/16, darba dienās no plkst.13.00 līdz 16.00 (2. 
stāvā, jautāt Viesturu). Karšu nomaiņa nepieciešama, lai pilnvērtīgi 
nodrošinātu to darbību un pieņemšanu autobusos.

Papildu jautājumus, norādot savus kontaktus, lūgums sūtīt elek-
troniski uz e-pastu: info@lap.lv.

 “Liepājas autobusu parka” administrācija jau iepriekš pateicas 
par sapratni. 

Izmaiņas no 1. novembra
Nr. 7512 “Talsi – Liepāja”
Autobuss sestdienās plkst. 7.45 izbrauc no Talsu AO (iepriekš 

7.35), izmainot izpildes laikus starp pieturām, un izbraucot no Aizpu-
tes 10.25, sagaidot reģionālās nozīmes maršruta Nr. 5964 Kazdanga 
– Aizpute reisu, kas Aizputē  pienāk plkst. 10.22

AS “Latvijas valsts meži” 
(LVM) ilgtspējīgas meža apsaim-
niekošanas ietvaros līdztekus 
koksnes ražošanai un tās pro-
duktu piegādāšanai pārstrādes 
un siltuma ražošanas uzņēmu-
miem nodrošina meža ekosis-
tēmas vitalitāti un spēju sniegt 
sabiedrībai nozīmīgus meža 
produktus un pakalpojumus.

LVM sniegtajos produktos un 
pakalpojumos ietilpst rekreācijas 
iespējas, kā klimata pārmaiņu 
mazināšana, bioloģiskā daudz-
veidība, ūdeņu un gaisa aizsar-
dzība pret piesārņojumu, sēnes, 
ogas un citi nekoksnes produkti.

Pērnais gads uzņēmumam 
bijis ar vides projektu pieteiku-
miem bagāts – kopā ar sadar-
bības partneriem sagatavoti un 
veiksmīgi virzīti divi ES fondu 
līdzfinansēti projektu pietei-

kumi, kā arī uzsākta darbība 
Latvijas pirmajā integrētajā LIFE 
programmas projektā LIFE Good-
Water IP. Šogad pēc projektu 
pieteikumu apstiprināšanas uz-
sākta darbība divos apjomīgos 
Eiropas Savienības (ES) fondu 
līdzfinansētos  projektos LIFE-IP 
LatViaNature un “Apsaimnieko-
šanas pasākumu veikšana īpaši 
aizsargājamās dabas teritori-
jās un mikroliegumos biotopu 
un sugu aizsardzības stāvokļa 
uzlabošanai”, ko līdzfinansē ES 
Kohēzijas fonds. Darbība šādos 
trīs augsta līmeņa pasākumos 
nepārprotami ir rādītājs LVM 
spējai un kompetencei sniegt ie-
guldījumu dabas daudzveidības 
saglabāšanai gan vietējā, gan 
Eiropas līmenī, vienlaikus turot 
godā meža nozares intereses.

Eiropas Savienības Kohēzijas 

fonda finansētā projekta “Ap-
saimniekošanas pasākumu veik-
šana īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās un mikroliegumos bio-
topu un sugu aizsardzības stā-
vokļa uzlabošanai” uzņēmums 
kopā ar sadarbības partneriem 
veiks darbus 14 vietās – 13 ES no-
zīmes īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās jeb Natura 2000 vietās 
un vienā mikroliegumā piecos 
LVM reģionos, tostarp dabas 
liegumā “Sakas grīņi”, kas atro-
das Dienvidkurzemē. Prioritāri 
izvēlēti tādi ES nozīmes biotopi 
un īpaši aizsargājamu sugu dzī-
votnes, kuru atjaunošana sniegs 
vislielāko ieguldījumu konkrētās 
īpaši aizsargājamās dabas teri-
torijas mērķu sasniegšanā vai 
valsts līmenī veicinās konkrētas 
sugas vai biotopa labvēlīga aiz-
sardzības stāvokļa sasniegšanu.

“Ievērojot valstī ieviestos 
epidemioloģiskās drošības iero-
bežojumus, uzņēmums plāno rī-
kot arī populārzinātniskus un in-
formatīvus klātienes seminārus 
reģionos, kuru laikā vietējie ie-
dzīvotāji un institūciju pārstāvji 
tiks iepazīstināti ar plānotajiem 
darbiem īpaši aizsargājamās da-
bas teritorijās, tādējādi mazinot 
iespējamu trauksmi un savlai-
cīgi veicinot izpratni par plāno-
to pasākumu nepieciešamību, 
skaidrojot to jēgu. Papildus se-
mināriem turpināsim ievietot 
ziņas mājaslapā un sociālajos 
tīklos, kā arī par atsevišķiem 
darbiem publicēsim rakstus re-
ģionu vietējā presē. Gadījumos, 
kur sabiedrības interese būs 
liela, plānosim un īstenosim arī 
papildu pasākumus,” stāsta LVM 
Dienvidkurzemes reģiona meža 

apsaimniekošanas plānošanas 
vadītāja Dace Gūtmane. 

Valsts nozīmes dabas lie-
gums, Natura2000 (ES nozīmes 
aizsargājama dabas teritorija) 
teritorija “Sakas grīņi” atrodas  
LVM Dienvidkurzemes reģionā, 
un tā platība ir 170 ha. Teritori-
ja ir labākā zināmā grīņa sārte-
nes Erica tetralix augšanas vieta 
Latvijā, kas sevī ietver 85% no 
Latvijā esošā ES aizsargājamā 
biotopa “Slapji virsāji ar grīņa 
sārteni”. Lai saglabātu šo izcilo 
dabas retumu, 2007. gadā Latvi-
jas dabas fonds veica eksperi-
mentālus pētījumus un īstenoja 
atsevišķus svarīgus retā biotopa 
apsaimniekošanas pasākumus.

Dace Gūtmane,
Dienvidkurzemes reģiona 
Meža apsaimniekošanas 

plānošanas vadītāja

Dienvidkurzemes novada dome informē, ka 
2021. gada 30. septembrī ir pieņemts lēmums Nr.9., 
27§ “Par detālplānojuma projekta nodošanu pub-
liskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņem-
šanai īpašumiem Akmeņu ielā 4 un Akmeņu ielā 6, 
Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā pirms jaunas 
būvniecības uzsākšanas”. 

Detālplānojuma publiskā apspriešana notiks 
no 2021. gada 22. oktobra līdz 19. novembrim. 
2021. gada 5. novembrī plkst. 13.00 tiek organizē-
ta sanāksme “Par publiskās apspriešanas laikā 
saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinu-
miem detālplānojumam”. Sakarā ar Covid-19 in-
fekcijas izplatību publiskās apspriešanas sanāks-
me notiks attālināti – ZOOM platformā, saite šeit: 

https://us06web.zoom.us/j/86108367508?pwd=Q3ZNbT
Y1eWNGSlgvLzI0dVRCUWZUUT09.

Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšli-
kumu iesniegšanas vieta un laiks: Pāvilostas būvval-
de, “Pagasta māja”, Saka, Sakas pagasts, Dienvidkur-
zemes novads, LV-3466, pirmdienās un ceturtdienās 
pl. 9.00– 16.00, e-pasts: pasts@dkn.lv.

Informācija par detālplānojumu pieejama Teri-
torijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS), mājaslapā www.pavilosta.lv un Sakas pagas-
ta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvaldē, Dzin-
taru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā.

 Kontakti papildu informācijai: detālplānojuma 
izstrādātājs: SIA “V projekts”, arhitekts Uldis Vecva-
gars, tālr. 29411691, e-pasts: vprojekts@inbox.lv.

Izmaiņas sešos maršrutos savienojumā ar Liepāju, 
Pāvilostu, Aizputi un citām apdzīvotām vietām Kurzemē

AS “Latvijas valsts meži” piedalās apjomīgos 
Eiropas Savienības līdzfinansētos vides projektos

Detālplānojuma projekta 
apspriešana Pāvilostā  

Jānomaina vecās 
braukšanas kartītes
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Noslēdzoties šī gada tūrisma sezonai, 
3. oktobrī norisinājās Aizputes novada Tū-
risma un mūžizglītības centra un Aizputes 
novada sporta centra “Lejaskurzeme” 
organizētais velobrauciens “Apkārt Aizpu-
tei!”, kurā šogad piedalījās dalībnieki ne 
tikai no Aizputes, bet arī no citām tuvā-
kām un tālākām Latvijas pilsētām.

Šogad vairāk nekā 80 dalībnieku kopā 
mēroja ap 25 km, velobrauciena laikā ap-
meklējot 12 dažādus pieturas punktus, 

kuros bija iespēja uzzināt ko jaunu un ne-
dzirdētu. Velobrauciens sākās pie sporta 
centra un tālāk virzījās uz Aizputes ābeļdār-
zu teritoriju, kur pieturēja pie kultūrvēstu-
riskā mantojuma objekta Mācītājmuižas. 
Tālāk dalībnieki iepazinās ar Štakeldangas 
muižu, apskatīja Māra Platača metāla lietu 
privātkolekciju, apmeklēja bijušo Aizputes 
Sausā vājpiena rūpnīcas teritoriju un metāl-
apstrādes uzņēmumu SIA “GP Services”. Pēc 
tam velobraucējiem bija iespēja iepazīties 

ar Aizputes Kūdras purva vēsturi un darbī-
bu mūsdienās. Tālāk ceļš veda uz Baltcepu-
ru pilskalnu Aizputes pagastā, 1905. gada 
pieminekli revolucionāriem Rokasbirzī, 
koktēlnieka Gata Selderiņa darbnīcu, Misiņ-
kalna estrādi, AS “Kurzemes atslēga” un 
Aizputes dārzniecību. Velobrauciena noslē-
gumā dalībnieki devās uz brīvdienu mājām 
“RANČOcrew”, kur vēl gadsimtu mijas sā-
kumā atradās viens no slavenākajiem Aiz-
putes puses tūrisma objektiem – Eduarda 

Damberga veidotās Malkas pilis. Galapunk-
tā visiem dalībniekiem bija iespēja mierīgā 
gaisotnē izrunāt dienas laikā redzēto un ie-
pazīto, kā arī baudīt organizatoru sarūpēto 
karsto zupu.

Tūrisma sezonas noslēguma izzinošie 
velobraucieni ir kļuvuši par tradīciju jau 
kopš 2014. gada. To laikā iepazīts gan bi-
jušā Aizputes novada kultūrvēsturiskais 
mantojums, gan dažādi tūrisma apskates 
objekti.

Oktobra sākumā visā novadā ar dažādiem pa-
sākumiem atzīmēja Starptautisko senioru dienu. 
Rucavā to atzīmēja vienlaikus ar Pļaujas svētku 
dievkalpojumu.  

Diena iesākās ar Pļaujas svētku dievkalpojumu 
Rucavas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā. To vadīja 
Rucavas ev. lut. draudzes mācītājs prāvests Ainars 

Jaunskalže. Pļaujas svētki ir pateicības svētki, kuros 
baznīcas ļaudis pateicas Dievam par dāvāto svētī-
bu zemei un par tās nestajiem augļiem. Par godu 
Senioru dienai Rucavas kultūras nama zālē spēlēja 
Liepājas Simfoniskā orķestra kvintets. Tā skaistās 
melodijas koncerta apmeklētājiem kaut uz brīdi 
ļāva aizmirst ikdienas rūpes un ļauties mirklim. 

Liela daļa iedzīvotāju Vecpili zina kā lielisku autotrases vietu, 
bet Vecpils Novadpētniecības centra vadītāja, gide Dzintra Lāce zina 
stāstīt par apkaimi arī daudzus teiksmainus nostāstus, kā arī aiz-
vest pie senču svētvietām, dziedinošiem avotiem un dižkokiem.

Ar lustīgiem “Atštauku” dziedājumiem 9. oktobrī vecpilnieki atzī-
mēja novadpētniecības centra desmit gadu jubileju, kā arī godināja 
Dz. Lāces 30 gadu ieguldījumu novadpētniecības darbā. 

Centrā var uzzināt par Vecpils pagasta vēsturi, kolhozu vēsturi, 
senlatviskiem dabas objektiem, ievērojamiem novadniekiem. Ir sa-
krāti atkal jauni materiāli, un varētu izdot jau otro grāmatu, veltītu 
Vecpils pagasta vēsturei.

Pašlaik notiek darbs pie meistarklašu izstrādes, lai bērni varētu 
izzināt senatni uz savas ādas – kā vārīt skābputru, kā vērpt ar ratiņu, 
kā sviestu taisīt, ko darīt ar nēšiem un spaiņiem utt.

“Viens nav karotājs, mums ir lieliska komanda!” saka Dz. Lāce. 
“Vecpils kultūras dzīves organizētāja Inta Dreimane un arī mūsu vir-
puļviesulis priesteris Andris Vasiļevskis.”

Pateicoties Dz. Lāces uzņēmībai, Vecpils apkaimes dižkoki pie-
dalījās konkursā “Eiropas gada koks Latvijā”, un pēc sabiedrības 
balsojuma Šarlotes dižozols  ieguva 2.vietu.

Starp lietus lāsēm un vēju, 
starp sauli un rietu, starp gais-
mu un tumsu, starp krītošām 
zīlēm un kastaņiem, starp 
gājputnu klaigām Vībiņu parkā 
notika muzikāla pastaiga. Šajā 
laikā tā bija iespēja drošā vidē 
satikties Vībiņu iedzīvotājiem 
un viesiem, pastaigājoties 
pa skaisto parku, vienlaikus 
izbaudīt muzikālu priekšnesu-
mu. Par to rūpējās grupa 
“Zēni no kultūras nama” 
(Vilnis Ludviķis, Ruslans 
Kažmers, Didzis Grīnbergs), 
dzeju runāja kultūras nama 
vadītāja Daiga Tihomirova.

Vairāk nekā 80 velobraucēju tūrisma sezonas noslēgumā mēroja ap 25 kilometru garu maršrutu, 
iepazīstot Aizputes apkārtni.

Ar velosipēdu apkārt Aizputei

Senioru diena 
un Pļaujas svētki Rucavā

Liepājas Simfoniskā orķestra kvinteta priekšnesums Rucavas senioriem svētku reizē 
bija lielisks iepriecinājums.

Desmit gadi Vecpils 
Novadpētniecības centram

Vecpilniece Dzintra Lāce labprāt stāsta ekskursantiem 
par savu dzimto pusi.

Rudeni sagaida ar dziesmām un dzeju



9DZĪVE NOVADĀDIENVIDKURZEME

Atzīmējot Starptautisko senioru dienu, 1. oktobrī biju-
šā Grobiņas novada seniorus tradicionāli aicināja uz viņiem 
veltītu koncertu.

Senioru dienas atzīmēšana daudzu gadu garumā kļuvusi 
par sirsnīgu tradīciju, pulcējot kopā cilvēkus no visa bijušā 
novada. Tradicionāli šie svētki ik gadu svinēti kādā no pa-
gastu kultūras namiem. Šajā reizē senioru priekam muzicēja 
dziedātājs Jānis Moisejs.

Lai seniori varētu ierasties uz koncertu, no visiem pagas-
tiem bija noorganizēts transports, kas klausītājus gan atve-
da uz Robežniekiem, gan vēlāk nogādāja mājās. 

Kā ik gadus pasākums bija kupli apmeklēts, lielā Ro-
bežnieku kultūras nama zāle bija pilna klausītājiem. Kon-
certs ir veids, kā pašvaldībai pateikt senioriem paldies par 
viņu darbu, rūpēm, zināšanām, padomiem un joprojām ne-
izsīkstošo enerģiju. Pasākums norisinājās, ievērojot visus 
valstī noteiktos drošības noteikumus – ieeja bija, uzrādot 
sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu. 

Priekules Mūzikas un māks-
las skolā 1. oktobrī notika tra-
dicionālais Starptautiskās mūzi-
kas dienas koncerts. 

Publikā šoreiz skolas kora 
un orķestra mūziķi un skolotā-
ji, jo šis koncerts bija daļa no 
orķestra 10 gadu jubilejas pa-
sākuma, bet uzstājās viesmāk-
slinieki – Miks Akots (ģitāra), Ta-
bita Balode (balss), Raitis Elers 
(kontrabass) un Rūdolfs Kolerts 
(bungas), kā arī  muzicēja Le-
jaskurzemes mūzikas skolu ka-
merorķestris kopā ar jaunajiem 
solistiem. 

Priekules Mūzikas un māks-
las skolā kamerorķestris diri-
ģenta Mārtiņa Berga vadībā dar-
bojas kopš 2011. gada. Pamazām 
tā darbībā iesaistījās audzēkņi 
un pedagogi no apkārtējām 
mūzikas skolām, un 2019. gadā 
kolektīvs pārtapa par Lejaskur-
zemes mūzikas skolu kameror-
ķestri ar jaunajiem mūziķiem no 
Priekules, Vaiņodes, Kalētiem 
un Nīgrandes. Iepriekšējos ga-

Durbē 10. oktobrī – dienā, ko 
atzīmē kā Putras dienu –, noritē-
ja pasākums “Iepazīsti Dienvid-
kurzemes novadu Durbē”. 

Bija sabraukuši tirgotāji, pie-
dāvājot dažādas veltes – Rucavas 
balto sviestu un adītos cimdus, 
kūpinātas zivis, pinumus, filcēju-
mus un dzintara rotaslietas, dar-
barīkus un čības, vīnus, konser-
vējumus un citus lauku labumus. 
Bija ieradušies arī vairāki tūrisma 
iespēju popularizētāji. Pasākuma 
vadītājs Mārcis Grīnbarts stāstīja 
par astoņu bijušo novadu ievēro-
jamākajiem apskates objektiem 
un iecienītākajiem maršrutiem.

Pasākums notika Starptautis-

kajā Putras dienā, tāpēc uzrunu 
teica ne vien Dienvidkurzemes 
novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Priedols, bet arī deputāts, 
durbenieks Edgars Putra. 

Kā šādā dienā pienākas, pa-
sākuma kulminācija bija godā 
celtā bukstiņputra no lauku vir-
tuves. Tā pietika visiem apmek-
lētājiem un pat palika pāri.

Par muzikālo noskaņu svēt-
kos rūpējās Lieģu kultūras nama 
kapela “Luste”, Durbes tautas 
mūzikas ansamblis “Neparasts 
gadījums”, Vecpils folkloras kopa 
“Dižlāņu īve”, Otaņķu etnogrāfis-
kais ansamblis un citi mūzikas 
kolektīvi.

dos kolektīvam ir bijusi aktīva 
koncertdzīve ar piedalīšanos 
pasākumos visā Latvijā, iepazī-
tas visas reģionālās koncertzā-
les. Orķestris muzicējis kopā ar 

komponistiem Ēriku Ešenvaldu, 
Raimondu Paulu, Juri Pavītolu, 
dziedātāju Daumantu Kalniņu.

Sveicot svētkos, Priekules 
Mūzikas un mākslas skolas di-

rektores vietniece Indra Ander-
sone, sacīja paldies diriģentam 
Mārtiņam Bergam un skolas di-
rektorei Initai Rubezei, kura vi-
sus sapulcinājusi kopā. Paldies 

ikvienam skolotājam par iegul-
dījumu koncerta sagatavošanā 
un norisē, kurā atskatījāmies uz 
paveikto un vēlreiz apliecinā-
jām, ka prieks mājo mūzikā!

Lejaskurzemes mūzikas skolu kamerorķestris svin 10 gadu jubileju

Aizvadītajos desmit gados kolektīvam ir bijusi aktīva koncertdzīve ar piedalīšanos pasākumos visā Latvijā.

Durbe ievārījusi putru 
visam novadam

Nākamgad, iespējams, Putras diena noritēs kādā citā Dienvidkurzemes pilsētā vai 
pagastā.

Senioru dienas koncerts ļāva uz mirkli atkal izbaudīt prieku, gan tiekoties pašiem, 
gan noklausoties zināmas un ne tik zināmas dziesmas. 

Koncertā saka 
paldies senioriem
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Deputāts JĀNIS VEITS sevi lepni 
sauc par Rucavas patriotu – tur 
pavadīta bērnība, skolas gaitas 
un lielākā daļas dzīves. 

Bērnībā J. Veits daudz laika 
pavadījis pie vecvecākiem, kas 
strādājuši meliorācijas darbus, 
un, kamēr citi bērni sapņoja par 
nokļūšanu kosmosā vai kļūt par 
kovboju, viņš vēlējās mācīties par 
inženieri, lai saistītu savu profesi-
jas nākotni ar mehāniku. 

Kad pēc vidusskolas beigša-
nas vecāki sūtījuši dēlu mācīties 
tālāk, bijis pats par sevi sapro-
tams, ka jādodas uz Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmiju, lai kļūtu 
par inženieri-hidrotehniķi.

Pēc studiju beigām sācis strā-
dāt par galveno enerģētiķi Rucavā. 
Šajā amatā jaunajam speciālistam 
bija jāatbild par ūdens apgādi, iz-
tekām  uz ceļiem, svariem un mē-
riem. Darbs viņam ļoti paticis – tas 
palīdzējis iepazīt gan Rucavu, gan 
vietējos iedzīvotājus.

Pieredze, kas gūta studiju lai-
kā un pirmajā darba vietā kā gal-

venajam enerģētiķim Rucavā, labi 
noderējusi vēlāk gan kā priekšsē-
dētājam, gan kā deputātam. 

Rucavas pagastu J. Veits sāka 
vadīt vēl tālajā 1994. gadā. Priekš-
sēdētāja amatā pabijis sešus ga-
dus līdz 2000. gadam. Vēlāk 16 
gadus strādājis Pasaules dabas 
fondā. Atceroties šo laiku, viņš 
stāsta: “Galvenie  pienākumi man 
bija saistīti gan ar barības saga-
tavošanu tauriem un savvaļas 
zirgiem, gan ezera un piekrastes 
sakārtošanu. Ļoti interesanta bija 
ezera virsūdens un zemūdens 
pļaušana”.

2016. gadā J. Veitu uzaicinā-
ja atgriezties Rucavas domē kā 
deputātu un viņu  ievēlēja par 
Rucavas novada domes priekš-
sēdētāju. Šajā amatā esot, laiks 
tika veltīts Rucavas un Dunikas at-
tīstībai. J. Veits saka: “Vislielākais 
gandarījums ir par paveiktajiem 
projektiem, kas ienesa labas ko-
rekcijas šo vietu attīstībā.” Tāpat 
viņam ir gandarījums, ka ar pro-
jektu palīdzību atjaunotas Rucavas 

tumšajā laikā.
J. Veitam vienmēr ļoti svarīga 

bijusi piekrastes un teritorijas sa-
kārtošana un plānošana, tāpēc ar 
prieku piekritis strādāt Piekrastes 
attīstības komitejā. Nu jau kopējā 
Dienvidkurzemes piekrastes līnija 
ir gara – garākā Latvijā, tāpēc dar-
ba ir daudz. Viņam pašam ir svarī-
gi būt klāt plānošanas procesā, kā 
arī risināt problēmas un piedalīties 
saimnieciskos pārvaldes darbos.

Iedvesmu darbiem deputāts 
smeļas ceļojumos un apmaiņas 
braucienos, no katra pārvedot pa 
kādai jaunai idejai, kā pilnveidot 
apkārtējo vidi gan sev, gan iedzī-
votājiem. Pēdējais ceļojums bijis 
uz Turciju – tas arī pagaidām bijis 

viens no skaistākajiem un atmiņā 
paliekošākajiem braucieniem. Un 
vēl J. Veits labprāt uzdzied kom-
pānijās, bet visvairāk viņš dzie-
dot saviem bērniem un septiņiem 
mazbērniem, kā arī, ja sanāk ga-
rāks ceļojums ar autobusu, lab-
prāt iepriecina līdzbraucējus ar 
skaistu  dziesmu un izstāsta kādu 
gardu joku.

Kolēģi J. Veitu vērtē kā ļoti sa-
biedrisku, bet iedzīvotāji uzsver, 
ka viņš ir ļoti saprotošs, pretimnā-
košs un izpalīdzīgs. Dienvidkurze-
mes novada iedzīvotājiem J. Veits 
novēl, lai darba procesi, kas vaja-
dzīgi gan vietējiem iedzīvotājiem, 
gan uzņēmējdarbībai, būtu viegli 
pieejami.

Vairāk nekā desmit gadus 
Grobiņa un tūrisms nav iedomā-
jams bez stāsta par varenajiem 
vikingiem un to slaveno apmetni 
Grobiņas pilskalnā, kā arī ar gro-
biņnieku, tūrisma aktīvistu un aiz-
rautīgu cilvēku – RAIMONDU REINI. 

Tieši Raimonds un viņa ko-
manda veiksmīgi atdzīvināja tūris-
mu Grobiņā un tās apkaimē. 

Raimonds Reinis ir īstens gro-
biņnieks – Grobiņā dzimis, audzis 
un skolojies. 

Pēc Grobiņas pamatskolas ab-
solvēšanas Raimonds savu tālāko 
nākotni saistīja ar militāro nozari. 
Doma bijusi par virsnieka karjeru, 
tādēļ izvēlējies Kazdangas tehni-
kumu, kas piedāvāja zemessar-
dzes – militāro speciālista apmā-
cības programmu. Taču 2000. gadu 
sākumā valstī valdīja liela neziņa 
valsts aizsardzības jomā – tas bija 
laiks, kad mainījās valdības lēmu-
mi, Latvija iestājās NATO un mai-
nījās militārās izglītības program-
mas. Tādēļ viņš pievērsās savam 
otram vaļaspriekam – aktīvajam 
tūrismam – un iestājās Liepājas 
Universitātē tūrisma specialitātē. 

Aizrautība ar aktīvo tūrismu 
Raimondam bijusi jau no bērnī-
bas – pamatskolā sācis darboties 
Grobiņas skolēnu Interešu centra 
tūrisma pulciņā, kā arī Raimonda 
tēvs aktīvi iesaistījies un piedā-
vājis zēniem darboties airēšanas 
nodarbībās. Jau Kazdangas teh-
nikuma laikos Raimonds ar do-
mubiedriem nodibināja tūrisma 
klubu “Oga”, lai organizētu pasā-
kumus ne tikai sev un draugiem, 
bet plašākai sabiedrībai. Tā tika 
aizvadīti vairāki tūrisma festivāli 
Grobiņā. 

Lai gan Raimonda nodoms par 
militāro karjeru tā arī neīstenojās, 
tomēr to viņš no savas dzīves arī 
nekad nav izsvītrojis. Laikā nāca 
Latvijas Bankas Liepājas filiāles 
apsardzes dienesta vakance, ku-
rai viņš pieteicās, tādējādi sevi 
nedaudz tomēr realizējot vienā no 
saviem vaļaspriekiem – militārā 
nozarē. Darbs ļoti patika, to varē-
ja apvienot ar tūrisma aktivitātēm, 
kā arī ar darbu Grobiņas novada 
domes tūrisma eksperta jautā-
jumos. Tieši šajā laikā Raimonds 
sāka attīstīt tūrismu Grobiņā, pie-
saistot arī nevalstisko sektoru un 
Grobiņā izveidojot Kuršu vikingu 
apmetni. Tika rakstīti un realizēti 
daudzi projekti. Kopā ar koman-
du tapa leģenda par vikingiem un 
Grobiņas mantojumu. 

Esot aktīvam grobiņniekam un 
realizējot tūrisma idejas Grobiņā, 
Raimondam nāca piedāvājums 
piedalīties domes vēlēšanās. Ie-
dzīvotāju uzticību viņš izpelnījās 
vairākkārt. Galvenās darbības jo-
mas kā deputātam joprojām bija 
tūrisma attīstība un arī iedzīvotāju 
iesaiste domes lēmumos, vīziju iz-
strādē. Lielāka uzmanība tika pie-
vērsta jauniešu iesaistei kā nākot-
nes resursam ar vērtīgām idejām. 

Raimonda lielākā pamatvēr-
tība ir ģimene un bērni. Cik vien 
iespējams, viņš cenšas pavadīt 
laiku kopā ar ģimeni, gan aktī-
vi darbojoties, gan piknikojot ar 
paša gatavotiem ēdieniem. Rai-
monds ne tikai pats ir aktīvā tūris-
ma piekritējs, bet savā aizrautībā 
iesaistījis arī ģimeni, īpaši vecāko 
meitu Ievu, kopā dodoties laivu 
izbraucienos, pārgājienos un citās 
aktivitātēs.

VIZĪTKARTE
RAIMONDS REINIS
n Dzimis: 1983. gada 9. augustā Grobiņā.
n Dienvidkurzemes novada domes deputāts, Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, Finanšu komitejas loceklis, 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
n Izglītība: absolvējis Grobiņas vidusskolu, Kazdangas tehnikumu 
(zemessargs), Liepājas universitāti (Tūrisma vadība).
n Darba pieredze:  biedrības Tūrisma klubs “Oga” valdes priekšsēdētājs, 
Latvijas Bankas Liepājas filiāles galvenais apsardzes inspektors, Grobiņas 
novada domes eksperts tūrisma jautājumos, Liepājas rajona partnerības 
projektu koordinators, Grobiņas novada domes deputāts (divus sasaukumus). 
n Ģimene: sieva Elīna, meitas Ieva un Anna.
n Vaļasprieki: aktīvais tūrisms, ceļošana, darbošanās zemessardzē, 
ēdienu gatavošana.

VIZĪTKARTE
JĀNIS VEITS
n Dzimis 1958. gada 26.martā.
n Dienvidkurzemes novada deputāts, Piekrastes attīstības komitejas 
priekšsēdētāja vietnieks, Finanšu komitejas loceklis.
n Izglītība: Rucavas vidusskola, Rīgas 3. Tehniskā skola, Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmija, inženieris-hidrotehniķis.
n Ģimene: trīs bērni, septiņi mazbērni.
n Vaļasprieki: sports, ceļošana, dziedāšana, dejošana, būvniecība.

Nekurnēt, bet iesaistīties

Pēc Latvijas Bankas reorgani-
zācijas tika zaudēts darbs Liepā-
jas filiāles apsardzes dienestā. Tas 
Raimondam ļāva uz pilnu slodzi 
mesties iekšā tūrisma un pašval-
dības darbos. Šis bija arī laiks, 
kad pavīdēja pirmās ziņas par ad-
ministratīvi teritoriālo reformu un 
novadu apvienošanu vienā Dien-
vidkurzemes novadā.

Dienvidkurzemes novadam 
Raimonds saredz ļoti lielu izaug-
smes iespēju. “Tagad uz visas Lat-
vijas fona esam liels spēlētājs, kas 
var ietekmēt zināmus lēmumus 
un kura viedoklī noteikti jāieklau-
sās,” viņš skaidro. Apvienojoties 
agrākajiem astoņiem novadiem, 
Dienvidkurzemes novads ieguvis 
lielas dabas vērtības, nozīmīgus 
uzņēmējus un aktīvus cilvēkus. Sa-
vukārt tūrisma jomā, sistemātiski 
un stratēģiski darbojoties, Dien-
vidkurzemes novads var būt izcils 
galamērķis kā vietējiem tūristiem, 
tā ārzemju viesiem. Raimonds uz-
sver: nevajag baidīties, ka esam 
liela lauku teritorija blakus valsts-
pilsētai Liepājai. Tas šajā laikā ir 
mūsu visu ieguvums, gan strādā-
jot attālināti, gan dzīvojot lauku 
apvidos, gan kvalitatīvi pavadot 

laiku ar ģimeni. Attīstot mobilitā-
ti, novads nākotnē būs pieprasīta 
teritorija kā jaunām ģimenēm, tā 
arī senioriem. Novadam ir milzīgs 
potenciāls visās jomās.

Izvēloties vadīt Dienvidkurze-
mes novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komiteju, Rai-
monds kā vienu no mērķiem izvir-
zījis spēju ātri reaģēt uz uzņēmēju 
vajadzībām, lai domes lēmumi un 
garais, birokrātiskais darbs neka-
vētu novada uzņēmēju attīstību 
un izaugsmi. Raimonds uzsver, ka 
deputāti un viņu darbs ir pakār-
tots uzņēmēju vajadzībām, kuras 
jārisina nekavējoties, nevis reizi 
mēnesī. Tad arī būšot rezultāts. 

Otrs mērķis ir sabiedrības, ne-
valstiskā sektora un uzņēmēju ie-
saiste domes lēmumu pieņemša-
nā. Liels izaicinājums ir arī novada 
ceļu un tā tīklojuma sakārtošana, 
kas svarīgi kā pašvaldībai, tā arī 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 

Bet tūrisma jomā jau šobrīd ar 
esošo budžetu ir iespējams izdarīt 
daudz lielākas lietas nekā agrāk – 
ir jau iestrādnes no iepriekšējiem 
periodiem un arī tūrisma cilvēki kā 
komanda visi ir zināmi. Raimonds 
min, ka liels gandarījums ir Gro-

biņas veloceļa izbūve uz Liepāju. 
Nākotnē Raimonds vēlētos pla-
šāk attīstīt veloinfrastruktūru visā 
novadā, izveidojot veloceļu Ber-
nāti–Liepāja, Zaļā tūrisma ceļu pa 
bijušajām dzelzceļa līnijām Grobi-
ņa–Pāvilosta un Vaiņode–Grobiņa. 

Iedzīvotājus Raimonds mudina 
negaidīt, kamēr valdība pieņems 
likumu par Iedzīvotāju padomēm, 
bet jau šobrīd efektīvs instruments 
iedzīvotāju iesaistē ir nevalstiskais 
sektors, piemēram, biedrības, ku-
ras ir spējīgas iesaistīties domes 
lēmumu pieņemšanā un novada 
attīstībā. 

“Nav sliktu un neizdarītu 
darbu, ir nepateikti vārdi,” to 
sakot, Raimonds aicina iedzīvo-
tājus runāt un iesaistīties nova-
da attīstībā, nevis kurnēt savā 
kaktā, jo negācijas neveicina at-
tīstību un izaugsmi, tieši pretēji – 
tās grauj kā morāli, tā arī fiziski. 
Raimonds uzsver, ka ļoti aicinātu 
iedzīvotājus iesaistīties novada 
Attīstības programmas publis-
kajās apspriedēs, kas sāksies 
novembrī, jo tur ietvertās lietas, 
risinājumi un citas vīzijas tieši 
attieksies uz ikvienu novada ie-
dzīvotāju. 

Centra dzirnavas, kur tagad ierī-
kots Rucavas Tūrisma informācijas 
centrs, kā arī par sakārtotajiem 
ceļiem un gājēju ietvēm. Un pavi-
sam drīz būs gatavi grupu dzīvokļi 
ēkā “Sudrabi”, kas paredzēti per-
sonām ar kustību traucējumiem. 

Viens no pēdējiem darbiem, 
ko viņš vēlējās paveikt priekš-
sēdētāja amatā, un tas viņam 
arī izdevās – ir uzstādīta strūkl-
aka Paurupes parka dīķī. Ar savu 
krāšņumu  tā priecē gan iedzīvo-
tājus, gan tūristus. Īpaši diennakts 

Galvenais ir darīt un iet uz priekšu
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Mērķtiecība, neatlaidība un 
kultūra kā sirds otrā puse – tā 
īsumā varētu raksturot Dienvid-
kurzemes novada pašvaldības 
Kultūras jautājumu komitejas 
priekšsēdētāju un pašvaldības 
deputātu LINARDU TIĻUGU. 

L. Tiļugs ir aizputnieks no matu 
galiņiem līdz papēžiem – Aizputē 
dzimis, audzis un skolojies. Augot 
lielu iespaidu gan bērnībā, gan 
pēcāk arī jaunības gados atstā-
jušas grāmatas. “Kas tik nav iz-
lasīts!” iespaidos dalās L. Tiļugs, 
turpinot, “lasīju visu – Žilu Vernu, 
Dimā, Remarku, Balzaku. Un par 
to man jāsaka liels paldies manai 
mammai, jo mājās mums bija iz-
cila bibliotēka un viņa prata man 
pastāstīt par katru grāmatu tā, ka 
es nevarēju neizlasīt.” 

Arī profesijas izvēlē lielu 
pateicību L. Tiļugs izsaka savai 
mammai: “Protams, bija brī-
dis, kad vairāk vilka uz tehnis-
ko pusi – tā mani vienmēr ir 
piesaistījusi, bet literārais arī 
ļoti patika. Dziļu iespaidu par 
skolotāja profesiju manī atstā-
ja arī manas skolotājas, uni-
kālas, izcilas personības Rota 
Saveļjeva un Mirdza Birzniece,”  
L. Tiļugs atzīstas.

Savukārt no tēva deputāts 

mantojis mīlestību pret sportu 
un mūziku. “Tēvs savulaik iegu-
vis augstus sasniegumus un ap-
balvojumus dažādos sporta vei-
dos. Manuprāt, pat šodien nav 
pārspēti daži no viņa rekordiem, 
piemēram, kārtslēkšanā,” viņš 
ar lielu lepnumu stāsta, piebils-
tot: “Skolas laikā spēlēju volej-
bolu, biju arī Latvijas izlasē, bet, 
ja vēlējos turpināt to darīt pro-
fesionāli, bija jāturpina mācības 
vidusskolā Murjāņos, taču es iz-
vēlējos palikt Aizputē.” 

Mūzika arī vienmēr bijusi 
daļa no L. Tiļuga dzīves: “Mājās 
mums bija daudz un dažādu mū-
zikas instrumentu, jo tēvs bija arī 
muzikants. 15 gadu vecumā man 
uzdāvināja ģitāru, un pašmācības 
ceļā iemācījos to spēlēt.” Pēcāk 
studiju gados deputāts spēlējis 
bungas Liepājas estrādes or-
ķestru biroja maiņas orķestrī. 
“Augstskolā nodibinājām grupu. 
Bet problēma tā, ka kopmītnes 
pilnas ar ģitāristiem, bet nevie-
na bundzinieka. Man kādreiz 
nedaudz saistība ar bungām bija 
bijusi, tāpēc piekritu, pamācījos, 
un viss aizgāja. Kad mācījos 2. 
kursā, man piedāvāja pievie-
noties muzikālajai grupai, kura 
pa darbdienu vakariem spēlēja 

Liepājas restorānos. Kāda vaina 
jaunietim pie stipendijas piepel-
nīt klāt kādu rubuli!” ar smaidu 
atceras L. Tiļugs. Tā arī bungu 
spēle pāraugusi vaļaspriekā, kas 
pēdējo 10 gadu laikā ir īpaši aiz-
rāvusi, un izveidota iespaidīga 
bungu kolekcija, kā arī apgūta 
bungu restaurācija.

Pēc studijām Liepājā L. Tiļugs 
uzsācis darbu skolā. Drīz arī nā-
kuši darba piedāvājumi vadīt 
skolas. L. Tiļugs neslēpj, ka vadīt 
skolu, kurā mācās bērni ar spe-
ciālām vajadzībām, ir liels izaici-
nājums. Skolas direktora amatā 
pavadīti vairāk nekā 33 gadi, un 
šajā laikā ir izveidotas vairākas 
mācību programmas, kas ļauj 
bērniem ar speciālām vajadzī-
bām integrēties darba tirgū un 
sabiedrībā, atjaunota skolas ēka 

VIZĪTKARTE
PATRICIJA ANDERSONE 
n Dzimusi 1969. gadā 20. jūnijā.
n Dienvidkurzemes novada domes deputāte, Teritorijas attīstības 
komitejas vadītāja, Kultūras jautājumu komitejas vadītāja vietniece.
n Izglītība: absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Ekonomikas fakultāti.
n Darba pieredze: Bunkas pagasta kultūras nama direktore, Bunkas 
pagasta pārvaldes grāmatvede. No 2009. līdz 2017. gadam Priekules 
novada Finanšu nodaļas vadītāja, no 2017. gada – Bunkas pagasta 
pārvaldes vadītāja.
n Ģimene: dzīvesbiedrs Andris, bērni – dēls Atis un meita Dana, 
mazdēliņš Gustavs.
n Vaļasprieki: latviešu tradicionālo ēdienu gatavošana.

VIZĪTKARTE
LINARDS TIĻUGS
n Dzimis: 1961. gada 20. janvārī.
n Dienvidkurzemes novada domes deputāts, Kultūras jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs.
n Izglītība: absolvējis Aizputes vidusskolu, Viļa Lāča Liepājas Valsts 
Pedagoģisko institūtu (tagadējā Liepājas Universitāte), iegūstot latviešu 
valodas un literatūras skolotāja specialitāti; 2004. gadā Liepājas 
Pedagoģijas akadēmijā ieguvis speciālās izglītības skolotāja specialitāti, 
2006. gadā – saņēmis izglītības zinātņu maģistra grādu.
n Darba pieredze: Liepājas estrādes orķestra biroja mūziķis, 1983.–
1988. gadam skolotājs Aizputes ciema astoņgadīgajā skolā (tagadējā 
Aizputes pagasta pamatskola), kopš 1988. gada Lažas Speciālās 
internātskolas (tagadējā Padures pamatskola) direktors; 2009.–2021. 
gadam Aizputes novada domes deputāts, 2009.–2017. gadam 
Aizputes novada domes Izglītības un sporta komitejas priekšsēdētājs.
n Ģimene: sieva Ērika, dēls Niks, mazmeitas Annija Adelīna un Agate 
Anna.
n Vaļasprieki: mūzika, bungu restaurēšana, sports, mājas pagalma un 
daiļdārza veidošana.

“Jau skolas laikā es vienmēr 
esmu bijusi vadītājos. Citi saka, 
man padodas, bet es teiktu – 
man patīk būt virpulī un dzīves 
centrā. Iespējams tāpēc, ka man 
nav bail uzņemties atbildību,” 
tā pati sevi raksturo deputāte  
PATRICIJA ANDERSONE. 

Patricija Andersone dzimusi 
un pirmo dzīves gadu dzīvojusi 
Bauskas pusē, bet tad ģimene 
pārcēlusies uz Grobiņas pagastu. 
Kad meitenei apritēja pieci gadi, 
mammai piedāvāts agronomes 
darbs Bunkas kolhozā, kas ģime-
ni aizveda uz Bunku. 

Pirmo klasi P. Andersone bei-
gusi Priekules vidusskolā, bet 
vidusskola absolvēta Durbē. Stu-
dijām izvēlēta Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes Ekonomi-
kas fakultāte. Paralēli studijām 
P. Andersone strādāja Bunkas 
kultūras namā. Sākotnēji viņa 
bija direktores palīdze – māksli-
nieciskās daļas vadītāja, bet, kad 
direktore aizgāja, stājās viņas 
vietā. Deputāte ar smaidu atce-
ras laiku direktores amatā, kad 
vienlaikus bijusi arī apkopēja – tā 
teikt viss vienā. “Kamēr esi  jau-
ns un traks, var balli noballēt, vi-
sus izdzīt pa mājām un piedevām 
vēl visu iztīrīt,” viņa smejas.

Vēlāk P. Andersone strādāju-
si Bunkas pagasta pārvaldē par 
grāmatvedi. Kad izskanēja pirmā 
informācija par Liepājas rajona 

reformu un novadu veidošanu, 
2002. gadā izlēmusi atsākt studi-
jas, iegūstot bakalaura un vēlāk 
arī maģistra grādu ekonomikā. 
Izveidojoties Priekules novadam, 
nāca jauns darba piedāvājums – 
vadīt Priekules novada Finanšu 
nodaļu. 

Izprotot, kā jāstrādā mehā-
nismam, P. Andersone veiksmīgi 
izveidoja finanšu struktūru nova-
dā. Brīdī, kad likās, ka finansēs 
sevi ir izsmēlusi, pieteicās Bun-
kas pārvaldes vadītāja vakancei. 
Izturot konkursu un pieņemot 
jaunos izaicinājumus, 2017. gada 
1. septembrī P. Andersone stājās 
jaunajā amatā un strādāja līdz 
pat šī gada vasarai. 

“Zināju, ka, balotējoties de-
putāta amatam, šis darbiņš būs 
jāatstāj. Es gan biju pārliecinā-
ta, ka mani neievēlēs, taču ļoti 
priecājos, ka cilvēki izrādīja man 
uzticību un tagad esmu tur, kur 
esmu,” tā par savu ievēlēšanu 
deputātos teic P. Andersone.

Četru gadu laikā Bunkas pa-
gastā, kas sastāv no trim ciemiem 
– Bunkas, Krotes un Tadaiķiem –, 
ir izdarīts daudz. Ar iedzīvotāju 
atbalstu daudzdzīvokļu mājām 
nomainīti jumti, nobruģēts un 
labiekārtots gadskārtu godu un 
tradīciju laukums pie skolas, kur 
norisinās tradīciju saglabājoši 
pasākumi. Pārdodot pašvaldības 
īpašumus, vasarā atjaunots savu 

un skola pacelta līdz augstam 
līmenim. “Pie mums brauc mā-
cīties audzēkņi no visas Kurze-
mes,” ar gandarījumu saka sko-
las direktors.

L. Tiļuga dzīves moto ir: mai-
nīt, ko vari mainīt, pieņemt, ko 
nevari izmainīt, un prast šīs abas 
lietas atšķirt! Pēc šāda principa 
viņš arī iesaistījies politikā. Kļū-
šana par Dienvidkurzemes no-
vada pašvaldības Kultūras jau-
tājumu komitejas priekšsēdētāju 
šajā sasaukumā šķitusi pašsa-
protama. “Kultūra vienmēr man 
bijusi kā otrā dzīve,” viņš pārlie-
cinoši saka. “Es visiem novada 

kultūras namiem zinu, kā ieiet pa 
sētas durvīm, un, manuprāt, tas 
ir svarīgi – zināt lietas un problē-
mas no iekšienes, ne tikai redzēt 
skaisto ārpusi, tādējādi saprotot, 
kā pareizi visu risināt.” L. Tiļuga 
redzējums par Dienvidkurzemes 
novadu ir tiešs: “Mums visiem ir 
jāpieņem jaunās izmaiņas. Jāie-
klausās visu viedokļos un kopā 
tos jāsintezē, lai pēc laika no-
vada iedzīvotāji varētu pateikt, 
ka šī bija reforma, kas mums 
bija nepieciešama. Novadam ir 
jābūt tādam, kā mēs to solījām 
pirmsvēlēšanu kampaņās, un uz 
to mēs arī ejam.”

Uz jautājumu, kas ir lauku 
cilvēku lielākā vajadzība, de-
putāte atbild: tās ir trīs galve-
nās – sakārtoti ceļi, lai uz vietas 
būtu feldšeris un lai ir pieejams 
veikals. Laukos ir dažādi cilvēki, 
vieni, kuriem neko nevajag, un 
aktīvie, kuri vēlas apmeklēt bib-
liotēkas un kultūras pasākumus. 
Protams, katra pagasta sirds-
puksti ir skola, tas ir dzīvības 
avots pagastā. Svarīga arī pār-
valde – vieta, kur aiziet izrunāt 
savu sāpi un tikt uzklausītam. 
Pārvaldes vadītājam jābūt kā sa-
vas teritorijas pārraugam. 

“Mēs, deputāti, varam pie-
ņemt lēmumus, kas cilvēkiem 
padarīs dzīvi labāku,” viņa pār-
liecināti saka. “Nākotnē mūs 
gaida nopietni izaicinājumi, par 
kuriem būs jādomā. Šis ir izaici-
nājumu periods, un, manuprāt, 
jebkurā darbā darāmais ir atka-
rīgs no paša cilvēka – ja tu gribi 
kaut ko darīt, tu vienmēr atradī-

si un tev būs ko darīt!” 
Par saviem vaļaspriekiem 

Patricija saka, tādu īsti neesot, jo 
vienmēr pašaizliedzīgi ir centu-
sies darīt labu citiem, aizmirstot 
par sevi. “Man ir ļoti svarīgi, lai 
maniem apkārtējiem viss ir labi. 
Saprotu, ka dažreiz ar to noda-
ru sev pāri. Šobrīd es vēl mācos 
atlicināt laiku sev,” viņa godīgi 
atzīstas.

Tomēr ir nodarbes, kas de-
putātei patīk. Tā neapzināti, 
savu prātu atpūtinot lauku mā-
jas darbos, peldot vai dodoties 
nūjot. Tāpat ļoti patīk gatavot 
ēst pēc veco laiku receptēm. Mī-
lestību uz gatavošanu mantojusi 
no omītes – žiperīgas un šerpas 
Bārtas sievas, kura mēdza teikt: 
“Kam nav asuma, tam nav tiku-
ma!” “Šo teicienu bieži attiecinu 
arī uz sevi, jo brīžiem varu būt 
paskarba. Taču  vienmēr esmu 
par savstarpēji mīļām un vien-
kāršām attiecībām.”

Ja grib darīt, tad darāmais atrodas!

Kultūras aicinājums

laiku nokalpojušais sporta lau-
kums. Tagad tajā ir gan basket-
bola un volejbola laukumi, gan 
skaidu skrejceliņš, lai bērniem 
ir, kur sportot. Paplašināti arī 
kanalizācijas centrālie tīkli Kro-
tes ciemā. Uz to visu atskatoties, 
P. Andersone paveikto novērtē 
atzinīgi. 

Deputātes rūpe vienmēr ir 
bijuši lauku cilvēki. Šobrīd viens 
no uzticētajiem pienākumiem 
ir saziņa ar jaunajiem pārval-
žu vadītājiem. “Priekšā ir liels 
darbs, līdz es visus iepazīšu un 
katrā vietā paviesošos. Man 
patīk spriest un lemt par to, 
ko esmu redzējusi un sajutusi, 
jo ir grūti pieņemt lēmumus vai 
runāt, ja nezini, kā katrā vietā 
izskatās. Man ir svarīgi redzēt,” 
par tuvākajiem plāniem stāsta  
P. Andersone.
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DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 8

“Par aprūpes pakalpojumu  
bērniem ar invaliditāti 
Dienvidkurzemes novadā”

Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma
12. panta 6.2 daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka aprūpes 

pakalpojuma bērniem ar invaliditāti (turpmāk – 
aprūpes pakalpojums) piešķiršanas, atteikšanas, 
izbeigšanas un pārtraukšanas  nosacījumus 
un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma 
nepieciešamības novērtēšanai un prasības aprūpes 
pakalpojuma sniedzējam.

2. Tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu 
ir Dienvidkurzemes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā deklarētam bērnam no 
5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuram 
ir izteikti un smagi funkcionēšanas traucējumi 
(turpmāk – bērns) un Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – 
VDEĀVK) ir izsniegusi atzinumu par īpašās 
kopšanas nepieciešamību un ja bērna likumiskais 
vai audžuģimenes pārstāvis strādā algotu darbu.

3. Aprūpes pakalpojums ir pasākumu kopums, 
kura ietvaros tiek nodrošināta bērna aprūpe 
(palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā, 
palīdzība apģērbties un noģērbties, ēdiena 
pagatavošana un pasniegšana, palīdzība ēšanas 
procesa nodrošināšanā, palīdzība iekļūt un izkļūt no 
gultas, pozicionēšana, pārvietošana, ārstniecības 
personu izsaukšana, medikamentu lietošanas 
nodrošināšana), uzraudzība, pašaprūpes spēju 
attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana.

4. Aprūpes pakalpojumu ir tiesīga  
sniegt bērna likumiskā pārstāvja izvēlēta fiziska 
persona, kurai ir darba vai personīga pieredze 
saskarsmē ar personu ar invaliditāti, un izvēlētā 
persona nav bērna pirmās pakāpes radinieks un 
nedzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā (turpmāk – 
aprūpētājs).

5. Aprūpes pakalpojums tiek finansēts no 
Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžeta, 
sedzot aprūpes pakalpojuma vienas pakalpojuma 
stundas izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas 
saistīti ar pakalpojuma sniegšanu Ministru kabineta 
15.05.2021. noteikumos Nr. 316 “Noteikumi 
par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu 
personām ar invaliditāti” noteiktajā minimālajā 
apmērā.

6. Primāri bērnam tiek nodrošināts aprūpes 
pakalpojums Eiropas Savienības politiku 
instrumentu projektu ietvaros, bet, ja tas nav 
iespējams vai projekta ietvaros piešķirtais aprūpes 
pakalpojuma apjoms nav pietiekams, bērnam 
piešķir pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu 
šajos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā un 
apjomā.

II. Aprūpes pakalpojuma piešķiršana
7. Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, 

bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei 
iesniegums (1.pielikums) jāiesniedz 
Dienvidkurzemes novada Sociālajā dienestā 
(turpmāk – Dienests). Parakstot un iesniedzot 
iesniegumu, bērna likumiskais pārstāvis vai 
audžuģimene dod Dienestam atļauju izmantot 
pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo 
informāciju par iesnieguma iesniedzēja 
mājsaimniecību, kas nepieciešama lēmuma 
pieņemšanai par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, 
izbeigšanu, pārtraukšanu vai atteikumu.

8. Iesniegumā norāda:
8.1.  bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, 

dzīvesvietas adresi, kur nepieciešams sniegt 
aprūpes pakalpojumu;

8.2. bērna likumiskā pārstāvja personas kodu, 
dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

8.3. vēlamo aprūpes pakalpojuma 
nepieciešamības pamatojumu, vēlamo saņemšanas 
apjomu,  norādot kopējo stundu skaitu kalendāra 
mēnesī;

8.4. konkrētās dienas, kad sociālās aprūpes 
pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);

8.5. vēlamā aprūpes pakalpojuma sniedzēja 
vārdu un uzvārdu/nosaukumu, personas kodu, 
kontaktinformāciju.

9. Iesniegumam pievieno:
9.1. darba devēja apliecinājumu, ka bērna 

likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir 
darba ņēmējs, norādot darba pienākumu  
veikšanai izmantotās darba stundas kalendāra 
mēnesī;

9.2. informāciju par saimnieciskajai darbībai 
izmantojamajām stundām kalendāra mēnesī, ja 
bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes 
loceklis ir pašnodarbinātā persona vai individuālais 
komersants;

9.3. izglītības iestādes apliecinājumu, ja bērna 
likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis 
apgūst attiecīgu programmu konkrētajā izglītības 
iestādē;

9.4. Nodarbinātības valsts aģentūras 
apliecinājumu, ja bērna likumiskais pārstāvis vai 
audžuģimenes loceklis piedalās Nodarbinātības 
valsts aģentūras organizētajos pasākumos, norādot 
pasākumā pavadāmās stundas kalendāra mēnesī;

9.5. dienas aprūpes centra, dienas centra vai 
cita sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja 
apliecinājumu, ja bērna likumiskais pārstāvis 
vai audžuģimenes loceklis izmanto attiecīgus 
pakalpojumus, norādot tajos pavadāmās stundas 
kalendāra mēnesī.

9.6. vēlamā aprūpētāja apliecinājumu par 
piekrišanu sniegt aprūpes pakalpojumu, norādot 
aprūpētāja personas datus, kontaktinformāciju un 
norēķinu rekvizītus.

10. Pēc iesnieguma un šo saistošo noteikumu 
9. punktā minēto dokumentu saņemšanas 
Dienesta sociālā darba speciālists novērtē aprūpes 
pakalpojuma nepieciešamību saskaņā ar kritērijiem 
(2. pielikums).

11. Dienests viena mēneša laikā pēc 
iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem 
vienu no šādiem lēmumiem:

11.1. par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, 
nosakot:

11.1.1. aprūpes pakalpojuma apjomu 
(stundas mēnesī), nepārsniedzot Ministru kabineta 
15.05.2021. noteikumos Nr. 316 “Noteikumi 
par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu 
personām ar invaliditāti” noteikto maksimālo 
stundu skaitu mēnesī;

11.1.2. aprūpes pakalpojuma saņemšanas 
periodu (ne ilgāku par vienu gadu);

11.2. par atteikumu piešķirt aprūpes 
pakalpojumu, ja bērns:

11.2.1. neatbilst Invaliditātes likuma 12. 
panta pirmās daļas 4.2 punktā vai 2.4 daļā 
minētajiem aprūpes pakalpojuma saņemšanas 
nosacījumiem;

11.2.2. atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijā vai stacionārā 
ārstniecības iestādē.

12. Dienests 10 darbdienu laikā pēc 
šo noteikumu 11. punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas par to informē pakalpojuma 
pieprasītāju (bērna likumisko pārstāvi).

13. Ja bērnam nepieciešams saņemt  
aprūpes pakalpojumu atkārtoti vai ir mainījies 
aprūpes pakalpojuma pieprasīšanas  
pamatojums un tādēļ bērnam nepieciešams  
mainīt piešķirtā aprūpes pakalpojuma apjomu, 
bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene 
iesniedz Dienestā iesniegumu un izmaiņas 
nepieciešamības dokumentus, ja tādi  
attiecināmi, par aprūpes pakalpojuma  
piešķiršanu šajos saistošajos noteikumos 
noteiktajā kārtībā.

III. Aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas 
nosacījumi

14. Pēc lēmuma pieņemšanas par aprūpes 
pakalpojuma piešķiršanu Dienests slēdz līgumu ar 
aprūpes pakalpojuma pieprasītāju un pakalpojuma 
sniedzēju. Līgumā nosaka pakalpojuma apjomu, tā 
sniegšanas periodu, līdzēju tiesības, pienākumus 
un atbildību, norēķinu kārtību, citus būtiskus 
jautājumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, 
kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus. 

15. Pakalpojuma sniedzējs šo noteikumu 
14. punktā minētajā līgumā noteiktajā kārtībā 
reizi mēnesī iesniedz Dienestā apliecinājumu (3. 
pielikums) par iepriekšējā mēnesī sniegto aprūpes 
pakalpojumu. Apliecinājumā norāda dienas, kad 
sniegts aprūpes pakalpojums, un tajās nostrādāto 
stundu skaitu, kuru paraksta aprūpes pakalpojuma 
pieprasītājs un pakalpojuma sniedzējs.

IV. Aprūpes pakalpojuma izbeigšanas un 
pārtraukšanas kārtība

16. Aprūpes pakalpojuma sniegšanu personai 
izbeidz, ja:

16.1. personas likumiskais pārstāvis vai 
audžuģimenes pārstāvis iesniedz Dienestā 
iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā aprūpes 
pakalpojuma;

16.2. personas dzīvesvieta deklarēta citas 
pašvaldības administratīvajā teritorijā;

16.3. beidzies šo noteikumu 11.1.2. 
apakšpunktā minētajā lēmumā noteiktais 
pakalpojuma periods;

16.4. Dienests konstatē, ka persona  
neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta pirmās 
daļas 4.2 punktā vai 24 daļā minētajiem  

aprūpes pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;
16.5. Dienests konstatē, ka aprūpes 

pakalpojums faktiski netiek izmantots divus 
kalendāros mēnešus pēc kārtas, izņemot šo 
noteikumu 17. punktā minētos gadījumos.

17. Aprūpes pakalpojuma sniegšana personai 
tiek pārtraukta uz laiku, kamēr pakalpojuma 
saņēmējs atrodas ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai 
ieslodzījuma vietā.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības 
kārtība

18. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt 
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domē.

19. Dienvidkurzemes novada pašvaldības 
domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvā rajona tiesā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.
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DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 9

Par maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu slieksni 
Dienvidkurzemes novadā

 Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu 

un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14. panta sesto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka 
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni. 

2. Maznodrošinātas mājsaimniecības 
ienākumu slieksnis ir 327.00 euro pirmajai  
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā  
un 229.00 euro pārējām personām 
mājsaimniecībā.

3. Sociālais dienests maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusa noteikšanā piemēro 
LR normatīvajos aktos par mājsaimniecības 
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās 
palīdzības saņemšanu noteikto kārtību. 

4. Mājsaimniecības atbilstību 
maznodrošinātas mājsaimniecības statusam 
apliecina Dienvidkurzemes novada Sociālā 
dienesta izsniegta izziņa. 

5. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var 
apstrīdēt Dienvidkurzemes novada pašvaldības 
domē.

6. Dienvidkurzemes novada pašvaldības 
domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvā rajona tiesā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā 
dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis”.

8. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku 
zaudē:

8.1. Grobiņas novada pašvaldības 2021. 
gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr.2 “Par 
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni Grobiņas novadā” (apstiprināti ar Grobiņas  
novada domes 28.01.2021. sēdes lēmumu Nr.1 
(prot. Nr. 1, 25.§)). 

8.2. Priekules novada pašvaldības domes 
2021. gada 13. janvāra saistošie noteikumi 
Nr.2/21 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības 
ienākumu sliekšņa noteikšanu Priekules novada 
pašvaldībā” (apstiprināti ar Priekules  novada 
domes 13.01.2021. sēdes lēmumu Nr.1 
(protokols Nr.1, 12.p.).

8.3. Pāvilostas novada domes 2021. gada 
28. janvāra lēmumu Nr.1 (protokols Nr.1.13.§) 
“Kārtībā, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi 
dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu 
Pāvilostas novadā”.

8.4. Durbes novada pašvaldības 2020. gada 
29. decembra saistošie noteikumi Nr. 8/2020 
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa 
noteikšanu Durbes novada pašvaldībā” sēdes 
lēmums Nr. 439 (prot. Nr. 17 4§).

8.5. Aizputes novada pašvaldības 2013. gada 
28. februāra saistošie noteikumi Nr.3 “Sociālās 
palīdzības pabalsti Aizputes novadā” pirmās 
nodaļas 2.1 punkts.

8.6. Rucavas novada pašvaldības 2021. 
gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr.1/2021 
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 
sliekšņa noteikšanu Rucavas novadā” (protokols 
Nr.1, 3.7.p.).

APSTIPRINĀTI                  
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 

30.09.2021. sēdē 
(prot. Nr. 9, 167.§)

DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 10

“Par materiālo atbalstu audžuģimenei 
un pilngadību sasniegušam bārenim 
un bez vecāku gādības palikušam 
bērnam Dienvidkurzemes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo 

un piekto daļu, Ministru kabineta 2018. gada 
26. jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes 

noteikumi” 78. punktu, Ministru kabineta 2005. 
gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi 
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes 
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās” 27., 30., 31. un 31.1punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – 

Noteikumi) nosaka Dienvidkurzemes novada 
pašvaldības materiālā atbalsta veidus, apmēru, 
pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību audžuģimenei 
(t.sk. specializētajai, krīzes audžuģimenei) un 
pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās (turpmāk – pilngadību 
sasniedzis bērns).

2. Tiesības saņemt Noteikumos paredzētos 
pabalstus ir bārenim, par kura ārpusģimenes 
aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Dienvidkurzemes 
novada bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa), un 
audžuģimenei, kurā bērnu ievietojusi Bāriņtiesa. 

3. Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei: 
3.1. pabalsts bērna uzturam; 
3.2. vienreizējs pabalsts bērna apģērba un 

mīkstā inventāra iegādei;
3.3. ikgadējs pabalsts bērna apģērba un 

mīkstā inventāra iegādei.
4. Materiālā atbalsta veidi pilngadību 

sasniegušam bērnam:
4.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai; 
4.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu 

un mīkstā inventāra iegādei;                  
4.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja 

sekmīgi tiek turpinātas mācības, studijas;
4.4. mājokļa pabalsts.
5. Noteikumu 3. un 4. punktā noteiktos 

pabalstus piešķir Dienvidkurzemes novada 
Sociālais dienests (turpmāk – Dienests) un izmaksā 
Dienvidkurzemes novada pašvaldības apstiprinātā 
budžeta ietvaros.

6. Dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem 10 darba 
dienu laikā no dienas, kad saņemts pabalsta 
pieprasītāja iesniegums un lēmuma pieņemšanai 
nepieciešamie dokumenti.

II. MATERIĀLAIS ATBALSTS AUDŽUĢIMENEI 
7. Pabalsta apmērs bērna uzturam tiek 

noteikts: 
7.1. par bērnu no viņa piedzimšanas līdz 7 

gadu vecuma sasniegšanai – pabalsta apmērs ir 
250.00 euro mēnesī;

7.2. par bērnu no 7 līdz 18 gadu vecuma 
sasniegšanai – pabalsta apmērs ir 300.00 euro 
mēnesī.

8. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, 
sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē. 
Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek aprēķināts 
proporcionāli dienu skaitam, ko bērns pavada 
audžuģimenē.  

9. Pabalstu bērna uzturam izmaksā līdz kārtējā 
mēneša 15. datumam.

10. Pabalsta bērna uzturam izmaksu pārtrauc:
10.1. ja beidzas līgumā par bērna ievietošanu 

audžuģimenē, noteiktais termiņš;
10.2. ja Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par 

bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigšanu.
11. Audžuģimenei, kura saņem pabalstu 

bērna uzturam, ir pienākums informēt Dienestu 
par apstākļiem, kas var būt par pamatu pabalsta 
izmaksas pārtraukšanai.

12. Vienreizējā pabalsta apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei apmērs ir 100.00 euro, ievietojot 
bērnu audžuģimenē.

13. Ikgadējā pabalsta bērna apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei apmērs ir 150.00 euro gadā.

14. Ikgadējo pabalstu Dienests piešķir, 
apsekojot audžuģimeni dzīvesvietā un novērtējot 
bērna vajadzības.

15. Ja bērns ievietots citas pašvaldības 
administratīvā teritorijā dzīvojošā audžuģimenē, 
Dienests pieprasa atzinumu par bērna vajadzībām 
tās pašvaldības Dienestam, kuras teritorijā 
audžuģimene ir deklarējusi dzīvesvietu.           > >
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< < 16. Pabalsta bērna apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei vietā Dienests var izsniegt 
apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas 
lietas.

17. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, 
par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, 
rotaļlietas, mīkstais inventārs, kā arī personiskās 
mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās 
dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā. 

III. MATERIĀLAIS ATBALSTS PILNGADĪBU 
SASNIEGUŠAM BĒRNAM 

18. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās 
audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību 
sasniegušajam bērnam piešķir: 

18.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves 
uzsākšanai valstī noteiktajā minimālajā apmērā;

18.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu 
un mīkstā inventāra iegādei valstī noteiktajā 
minimālajā apmērā;

19. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās 
audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību 
sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam 
piešķir:

19.1. pabalstu ikmēneša izdevumiem valstī 
noteiktajā minimālajā apmērā, ja bērns sekmīgi 
mācās vai studē;

19.2. mājokļa pabalstu, kura apmēru aprēķina 
Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra 
noteikumos Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības 
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās 
palīdzības saņemšana” noteiktajā kārtībā.

20. Mājokļa pabalstu piešķir uz 3 mēnešiem, 
sākot ar to mēnesi, kad ir saņemts pilngadību 
sasniegušā bērna iesniegums, un izmaksā vienu reizi 
mēnesī.

21. Dienests neizmaksā mājokļa pabalstu, 
ja konstatē, ka pilngadību sasniegušais bērns 
pakalpojumu nav izmantojis vai to izmantojusi cita 
persona.

IV. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANA UN 
PĀRSŪDZĒŠANA

22. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt 
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domē.

23. Dienvidkurzemes novada pašvaldības 
domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
24. Noteikumi stājas spēkā ar 2021. gada 1. 

novembri.
25. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku 

zaudē:
25.1. Grobiņas novada domes 2018. gada 

22. februāra saistošie noteikumi Nr.7 “Par Grobiņas 
novada pabalstiem audžuģimenēm” (prot. Nr. 2, 
39§).

25.2. Grobiņas novada pašvaldības 2015. 
gada 29. janvāra saistošie noteikumi Nr.3 “Par 
dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis 
bez vecāku gādības” (apstiprināti Grobiņas  novada 
domes lēmumu 29.01.2015. (prot. Nr.1, 8.§)).

25.3. Priekules novada pašvaldības domes 
2015. gada 29. janvāra saistošie noteikumi Nr.1 
“Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš 
palicis bez vecāku gādības” (apstiprināti ar Priekules  
novada pašvaldības domes 29.01.2015. lēmumu 
(prot. Nr.1, 17.§)).

25.4. Aizputes novada domes 2012. gada 
28. novembra saistošie noteikumi Nr.15 “Pabalsti 
audžuģimenēm Aizputes novadā” (apstiprināti ar 
Aizputes novada domes 28.11.2012. lēmumu 
Nr.466, (prot. Nr.16,& Nr.44)).

25.5. Aizputes novada domes 2013. gada 
28. februāra saistošie noteikumi Nr.3 “Sociālās 
palīdzības pabalsti Aizputes novadā” (apstiprināti 
ar Aizputes novada domes 28.02.2013. lēmumu 
Nr.89, (prot. Nr.2,& Nr.44)) 2. nodaļas 6.1.4. 
punktu un 7. nodaļu.

25.6. Durbes novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr.4/2018 “Durbes novada pašvaldības 
palīdzība audžuģimenei” (apstiprināti ar Durbes 
novada domes 22.02.2018. sēdes lēmumu Nr.39 
(prot.Nr.2 18&)).

25.7. Durbes novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr.17/2017 “Par dzīvokļa (mājokļa) 
pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem 
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem” (apstiprināti ar Durbes novada domes 
28.12.2017. sēdes lēmumu Nr.295 (prot. Nr.19 
4&)).

25.8. Vaiņodes novada domes 2018. gada 
23. janvāra saistošie noteikumi Nr.3 “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” II.nodaļas 
5.4. un 5.5. punkts un VII., VIII. nodaļa. 

25.9. Vaiņodes novada domes 2018. gada 18. 
decembra saistošie noteikumi Nr.9 “Par dzīvokļa 
pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez 
vecāku gādības”.

25.10. Pāvilostas novada domes 2017. gada 
30. novembra saistošie noteikumi Nr.12 “Par 
Pāvilostas novada palīdzības pabalstiem, neizvērtējot 

ienākumus” (lēmums Nr.7 (protokols Nr.7.37.§)).
25.11. Pāvilostas novada pašvaldības 2015. 

gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr.7 “Par 
dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis 
bez vecāku gādības Pāvilostas novadā”. 

25.12.  Rucavas novada pašvaldības 2017. 
gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 3/2017 
“Par pabalstiem Rucavas novadā” II nodaļas 5.4. un 
5.5. punkts un VII., VIII. nodaļa.

25.13. Nīcas novada domes 2015. gada 
8. jūnija saistošie noteikumi Nr.6 “Par materiālo 
atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un 
aizbildņiem” (protokols Nr.9, punkts Nr.4).

       
APSTIPRINĀTI

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 
30.09.2021. sēdē 

(prot. Nr. 9, 168.§)

DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 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
 I. Vispārīgie jautājumi
1.  Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) 

nosaka sociālās palīdzības pabalsta veidus, mērķus, 
to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību 
Dienvidkurzemes novadā. 

2. Dienvidkurzemes novadā ir šādi sociālie 
pabalsti:

2.1.  pamata sociālās palīdzības pabalsti:
2.1.1. garantētā minimālā ienākuma (turpmāk – 

GMI) pabalsts;
2.1.2. mājokļa pabalsts. 
2.2. papildu sociālās palīdzības pabalsti: 
2.2.1.  pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai: 
2.2.1.1. brīvpusdienas izglītojamajiem; 
2.2.1.2. vecāku maksas atlaide pirmsskolas 

izglītības iestādē; 
2.2.1.3. pabalsts mācību piederumu iegādei; 
2.2.1.4. pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai 

apmaksai; 
2.2.1.5. pabalsts personas dokumentu 

atjaunošanai.
2.2.2. pabalsts krīzes situācijā. 
3. Pabalstus piešķir personām, kuru dzīvesvieta 

deklarēta Dienvidkurzemes novada pašvaldībā. 
4. Noteikumu 2. punktā noteiktos pabalstus 

piešķir Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests 
(turpmāk – Dienests) un izmaksā Dienvidkurzemes 
novada pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros.

II. GMI pabalsts
5. GMI pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā, 

pamatojoties uz  Ministru kabineta 2020. gada 
17. decembra noteikumu Nr.809 “Noteikumi par 
mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un 
sociālās palīdzības saņemšana” (turpmāk – Ministru 
kabineta) noteikto kārtību. 

6. GMI slieksnis ir noteikts Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā. 

III. Mājokļa pabalsts
7. Mājokļa pabalstu aprēķina un piešķir Ministru 

kabineta noteiktā kārtībā. 
8. Mājokļa pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī, 

izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, 
kuru izmaksā Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

IV. Brīvpusdienas izglītojamajiem
9. Tiesības saņemt brīvpusdienas ir trūcīgu un 

maznodrošinātu mājsaimniecību ģimeņu bērniem, 
kuri mācās Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošās  
izglītības iestādēs līdz 9. klasei. 

10. Brīvpusdienas tiek piešķirtas no Dienesta 
lēmuma pieņemšanas dienas līdz trūcīgas vai 
maznodrošinātas mājsaimniecības statusa beigu 
termiņam, un tā apmērs tiek noteikts, ņemot vērā 
attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas 
izmaksas vienam bērnam dienā.

11. Brīvpusdienas tiek apmaksātas 100% 
apmērā.

12. Ja brīvpusdienas nodrošina pakalpojuma 
sniedzējs, tad piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti 
pakalpojuma sniedzējam, kas sniedz ēdināšanas 
pakalpojumu katrā konkrētā izglītības iestādē, 
atbilstoši tā iesniegtajam rēķinam saskaņā ar 
pašvaldības noteikto pusdienu cenu.

13. Ja valstī noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ 
izglītības process tiek īstenots attālināti, brīvpusdienas 
var tikt izsniegtas pārtikas komplekta veidā vai 
piegādājot pusdienas izglītojamā dzīvesvietā. 

14. Šo noteikumu 9.–14. punkts netiek 
piemērots, ja Ministru kabineta noteiktā kārtībā 
izglītojamā ēdināšanai pašvaldībai tiek piešķirti valsts 

budžetā paredzēti līdzekļi.
V. Vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības 

iestādēs
15. Vecāku maksas atlaides piešķir trūcīgu un 

maznodrošinātu mājsaimniecību bērnu ēdināšanas 
izdevumu segšanai Dienvidkurzemes novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs šādā apmērā:

15.1. no trūcīgām mājsaimniecībām – 100% 
apmērā;

15.2. no maznodrošinātām mājsaimniecībām – 
50% apmērā. 

16. Vecāku maksas atlaides tiek piešķirtas ar 
mēnesi, kad Dienests pieņem lēmumu, līdz trūcīgas 
vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa beigu 
termiņam.

17. Ja ēdināšanu nodrošina pakalpojuma 
sniedzējs, tad piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti 
pakalpojuma sniedzējam, kas sniedz ēdināšanas 
pakalpojumu katrā konkrētā pirmsskolas izglītības 
iestādē, atbilstoši tā iesniegtajam rēķinam saskaņā ar 
pašvaldības noteikto cenu.

VI. Pabalsts mācību piederumu iegādei
18. Pabalsts mācību piederumu iegādei 

tiek piešķirts trūcīgu un maznodrošinātu 
mājsaimniecību ģimeņu bērniem, kuri mācās kādā no 
Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošās izglītības 
iestādēm (1.–4.klase).

19. Pabalsts mācību piederumu iegādei  
tiek piešķirts vienu reizi mācību gada laikā, un tā 
apmērs ir: 

19.1. trūcīgām mājsaimniecībām – 25.00 euro 
katram izglītojamajam; 

19.2. maznodrošinātām mājsaimniecībām – 
20.00 euro katram izglītojamajam. 

20. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek 
pieņemti no 1. augusta līdz 30.  septembrim.

21. Pabalsts var tikt izsniegts mantiskā veidā. 
VII. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai 

apmaksai
22. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai 

apmaksai paredzēts ar veselības aprūpi saistītu 
izdevumu segšanai. 

23. Pabalstu medicīnisko izdevumu daļējai 
apmaksai piešķir personām ar invaliditāti, 
nestrādājošām pensijas vecuma personām, 
kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statuss: 

23.1. ambulatorās ārstēšanas (t.sk. zobu 
ārstēšanas un protezēšanas) un stacionārās 
ārstēšanas un medicīnisko izmeklējumu daļējai 
apmaksai; 

23.2. redzes korekcijas līdzekļu iegādes 
izdevumu daļējai apmaksai; 

23.3.  endoprotezēšanas izdevumu daļējai 
apmaksai; 

23.4. medikamentu un aprūpes priekšmetu 
izdevumu apmaksai. 

24. Šo noteikumu 23.1., 23.2., 23.3. un 
23.4. apakšpunktā paredzētajiem mērķiem pabalstu 
medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir līdz 150.00 
euro vienai personai kalendārā gada laikā.

25. Lai saņemtu šo noteikumu 24. punktā 
minēto pabalstu, Dienestā jāiesniedz Noteikumu 
32. punktā minētie dokumenti un medicīnas 
izdevumu apliecinoši dokumenti (attiecīgo čeku vai 
stingrās uzskaites kvīšu kopijas, uzrādot oriģinālus, 
kur norādīts klienta vārds, uzvārds, personas kods, 
maksājuma mērķis un samaksas apmērs, un kuri 
izsniegti ne agrāk kā pirms trīs mēnešiem, vai arī 
priekšapmaksas rēķina oriģināls).

VIII. Pabalsts personas dokumentu atjaunošanai
26. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu 

dokumentu atjaunošanai ir trūcīgu mājsaimniecību 
personām. 

27. Pabalstu par personu apliecinoša dokumenta 
atjaunošanu, standarta termiņā, ieskaita valsts 
pamatbudžetā, personai iesniedzot Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldē izsniegtu maksājuma 
uzdevumu. 

28. Pabalstu personu apliecinoša dokumenta 
atjaunošanai persona var saņemt vienu reizi piecos 
gados. 

IX. Pabalsts krīzes situācijā
29. Pabalstu krīzes situācijā piešķir: 
29.1. katastrofu gadījumā, stihiskas nelaimes 

gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, vētras postījumi u. c.) 
– līdz 1500.00 euro vienai mājsaimniecībai, ņemot 
vērā ārējo apstākļu radīto zaudējumu sekas; 

29.2. 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 
darbspējīgai personai ne vairāk kā 100.00 euro 
mēnesī, kā arī ne vairāk kā 50.00 euro mēnesī par 
katru personas apgādībā esošu bērnu līdz 18 gadu 
vecumam, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

29.2.1. mājsaimniecībai saistībā ar ārkārtējo 
situāciju nav ienākumu vai ienākumi ir samazinājušies 
(piemēram, personai ir piešķirts bezdarbnieka 
statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts 

vai persona neatbilst nosacījumiem, lai saņemtu 
bezdarbnieka pabalstu, pašnodarbinātas vai uz 
uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata 
nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas 
zaudējuši ienākumu avotu u. c., persona nesaņem 
dīkstāves pabalstu vai dīkstāves palīdzības pabalstu);

29.2.2. mājsaimniecībai ir radušies papildu 
izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties 
pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 
skartajām valstīm (piemēram, ienākumi un uzkrājumi 
iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam 
u.c.);

29.2.3. mājsaimniecība atrodas vai ir atradusies 
karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

29.3. citu ārēju notikumu dēļ (smaga 
saslimšana, ilgstoša ārstēšana, zādzība, ceļu 
satiksmes negadījums u. c.) – vienu reizi kalendārā 
gada laikā līdz 50% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās darba algas. 

30. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja 
iesniegums un krīzes situāciju apliecinošs dokuments 
Dienestā saņemts ne vēlāk kā mēnesi pēc krīzes 
situācijas rašanās. 

31. Lēmumu par pabalstu krīzes situācijā 
pieņem Dienesta vadītājs piecu darbdienu laikā no 
visu dokumentu saņemšanas dienas, izņemot 29.1. 
apakšpunktu, kuru lēmumu pieņem Dienesta vadītājs, 
saskaņojot to ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāju.

X. Papildu sociālās palīdzības pabalstu 
piešķiršanas kārtība

32. Pabalsta pieprasītājs iesniedz Dienestā 
iesniegumu, kurā norāda vēlamo sociālās palīdzības 
pabalsta veidu un dokumentus atbilstoši attiecīgā 
sociālās palīdzības veidam.

33. Dienests pēc iesnieguma un visu 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas izvērtē 
mājsaimniecības materiālos resursus, izņemot 29.1. 
apakšpunkta un 29.3. apakšpunkta noteiktajā 
gadījumā, un ne vēlāk kā mēneša laikā, ja 
Noteikumos nav paredzēts citādi, pieņem lēmumu par 
pabalsta piešķiršanu vai tā atteikumu. 

34. Pabalstu pārskaita klienta kredītiestādes 
kontā vai skaidrā naudā pašvaldības kasēs, vai 
Noteikumos paredzētajos gadījumos pabalsta 
summas apmērā sedz izdevumus par precēm vai 
pakalpojumiem.

XI. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
35. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt 

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domē.
36. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 

pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona 
tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

XII. Noslēguma jautājumi
37. Noteikumi stājas spēkā ar 2021. gada 1. 

novembri.
38. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku 

zaudē:
38.1. Grobiņas novada domes 2018. gada 

29. novembra saistošie noteikumi Nr.19 “Par 
sociālās palīdzības piešķiršanu Grobiņas novada 
iedzīvotājiem”, IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., 
XIII. nodaļas.

38.2. Nīcas novada domes 2017. gada 
9. oktobra saistošie noteikumi Nr.11 “Par 
mājsaimniecības vai atsevišķi dzīvojošas personas 
mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Nīcas 
novada pašvaldībā”.

38.3. Nīcas novada domes 2020. gada 14. 
decembra saistošie noteikumi “Par Nīcas novada 
pašvaldības pabalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar 
Covid-19 izplatību” (prot. Nr.4).

38.4. Aizputes novada domes 2013. gada 28. 
februāra saistošie noteikumi Nr.3 “Sociālas palīdzības 
pabalsti Aizputes novadā”.

38.5. Priekules novada pašvaldības domes 
2016. gada 25. augusta saistošie noteikumi Nr.5 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā”.

38.6. Durbes novada domes 2014. gada 30. 
janvāra saistošie noteikumi Nr.1/2014 “Par sociālās 
palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā” 
2.,3.,4.,6.,8.,11. nodaļa.

38.7. Vaiņodes novada domes 2018. gada 
23. janvāra saistošie noteikumi Nr.3 “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” III., IV., V., 
VI., IX. nodaļa. 

38.8. Pāvilostas novada domes 2017. gada 30. 
novembra saistošie noteikumi Nr.11 “Par Pāvilostas 
novada sociālās palīdzības pabalstiem, izvērtējot 
ienākumus”. 

38.9. Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 
28. decembra saistošie noteikumi Nr. 3/2017 “Par 
pabalstiem Rucavas novadā” IV., V., VI., IX., XIII., XIV. 
nodaļa.

38.10. Priekules novada pašvaldības 2016. 
gada 25. augusta saistošie noteikumi Nr.6 “Īpašumā 
esošās mantas novērtēšanas kritēriji, nosakot 
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” 
(protokols Nr.15, 9.).

Domes priekšsēdētājs A. Priedols
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Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir 
noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības 
attīstības aģentūru (VIAA) par Eiropas Sociālā 
fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs: nodrošināt 
karjeras vadības prasmju apguvi skolās; 
celt izpratni un informētību par tālākās 
izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas 
un nodarbinātības izvēli atbilstoši savām 
interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus 
piedāvājumam un vajadzībām.

Dienvidkurzemes novada vispārējās izglītības 
iestādēs ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta 
pasākumus iestāžu izglītojamiem, tai skaitā 
karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras 
izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā, izmantojot pro-
jekta laikā uzkrātās zināšanas, pieredzi un meto-
diskos materiālus, plānots panākt, ka:

1. karjeras izglītības saturs tiek integrēts īste-
noto izglītības programmu saturā;

2. izglītības iestādēs ir izstrādāta secīga kar-
jeras izglītības programma kā integrēta izglītības 
iestādes darba sastāvdaļa;

3. izglītojamiem tiek sniegta vispusīga informā-
cija par dažādām profesijām, tiek organizēti kva-
litatīvi karjeras izglītības pasākumi visām izglītoja-
mo vecumgrupām;

4.izglītības iestāde plāno un regulāri mērķtie-
cīgi palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un 
intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profe-
sijas izvēlē.

Novada izglītības iestāžu pedagogi karjeras 
konsultanti, kuri 2021./2022. mācību gadā sniedz 
individuālās karjeras konsultācijas projektā:

Projektā iesaistītās 
izglītības iestādes

Pedagogi – 
karjeras konsultanti

Zentas Mauriņas Grobiņas 
vidusskola

Zaiga Štēra

Kalvenes pamatskola Monta Balode
Aizputes vidusskola Monta Balode
Nīcas vidusskola Vija Jurjeva
Priekules vidusskola Māra Tamuža
Vaiņodes vidusskola Māra Tamuža
Dzērves pamatskola Monta Balode
Krotes Kronvalda Ata 
pamatskola

Māra Tamuža

Kalētu Mūzikas un mākslas 
pamatskola

Māra Tamuža

Sikšņu pamatskola Vija Jurjeva
Aizputes pagasta pamatskola Monta Balode
Rucavas pamatskola Vija Jurjeva
Māteru Jura Kazdangas 
pamatskola

Monta Balode

Ieviešanas laiks: 22.03.2017.–31.12.2022. 
Karjeras attīstības atbalsta pasākumi palīdz iz-

veidot un iedzīvināt mehānismu, kas bērniem un 
jauniešiem līdzās formālajam izglītības procesam 
sniedz atbalstu un palīdzību orientēties plašajā 
informācijas apjomā, lai veiktu savām interesēm, 
personībai labākās un piemērotākās izvēles izglī-
tībā, kas nākotnē pavērs ceļu labi atalgotam un 
interesantam darbam.

Kurzemes NVO centrs 27. oktobrī Aizputē visas 
dienas garumā ar iepriekšēju pierakstu aicina uz 
bezmaksas individuālajām konsultācijām biedrību 
un nodibinājumu vadības, juridiskajos, grāmatvedī-
bas, saimnieciskās darbības, finanšu piesaistes un 
citos jautājumos!

Pieteikties konsultācijai var, zvanot pa tālr. 27111252 
(Elīna) vai rakstot uz e-pastu birojs@kurzemesnvo.lv. 
Konsultēs Kurzemes NVO centra valdes priekš sēdētāja 
un grāmatvede Elīna Futraka. Konsultācijas laiks –  
1 stunda.

Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta!
E. Futraka aicina: “Noteikti piesakieties un nā-

ciet konsultēties, ja ir neskaidrības vai vēlaties gūt 
pārliecību par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar 
organizācijas vadības, grāmatvedības jautājumiem. 
Esam novērojuši, ka organizācijas pieļauj pārkāpu-
mus fizisku personu nodarbināšanā (Darba likuma 

ievērošana vai samaksa pašnodarbinātajiem, vai 
autoratlīdzību izmaksas), tāpat ir novērots, ka orga-
nizācijas valdei ir beigušās pārstāvības tiesības vai 
nav atjaunota informācija Uzņēmumu reģistrā. Bieži 
ir nepieciešams veikt izmaiņas statūtos vai juridiskās 
adreses maiņu. Citus interesē Sabiedriskā labuma 
organizācijas statusa iegūšana. Labprāt tiksimies arī 
ar cilvēkiem, kuriem šobrīd ir tikai ideja sabiedris-
kām aktivitātēm un vajadzētu atrast veidu, kā šo 
ideju attīstīt.”

Oktobrī konsultantu varēs sastapt arī Liepājā (15. 
oktobrī), Saldū (20. oktobrī) un Talsos (22. oktobrī).

Novembrī tikšanās varētu būt pieejamas Prieku-
lē, Ventspilī vai citur pēc pieprasījuma. 

Kurzemes NVO centrs ikdienā apmeklētājus pie-
ņem un bezmaksas konsultācijas sniedz pēc iepriek-
šējas pieteikšanās Kuldīgā. Jautājumus var sūtīt arī 
uz e-pastu: birojs@kurzemesnvo.lv. 

Ekonomikas ministrija kopā ar Nodarbinātības 
valsts aģentūru aicina līdz šī gada 31. decembrim 
pieteikties tiešsaistes mācībām, lai iegūtu vai uz-
labotu zināšanas un prasmes daudzās darba tirgū 
pieprasītās jomās. Tiešsaistes mācības pieejamas 
tādās jomās kā uzņēmējdarbība, datorzinības, 
datu zinātne, informācijas tehnoloģijas, profesio-
nālās ievirzes svešvalodas, kā arī, lai nostiprinātu 

mācīšanās spējas, radošumu, komunikācijas, paš-
organizēšanās, pārvaldības un citas prasmes.

Mācību kursu dalībniekiem pieejama mācību 
maksas kompensācija līdz 500 eiro. 

Mācībām var pieteikties elektroniski, aizpil-
dot pieteikumu NVA tīmekļvietnē, kā arī informāci-
ja pieejama NVA filiālēs (kontaktinformācija atro-
dama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”). 

Vairāk nekā 40 VAS “Latvi-
jas Pasts” Kurzemes nodaļās, 
tai skaitā arī Dienvidkurzemes 
novadā, līdz decembra beigām 
testēs iespējamās darbalaika 
izmaiņas.

“Latvijas Pasts” informē, ka 
testēšana notiek, pamatojoties 
uz iedzīvotāju ieteikumiem un 
vadoties no klientu pasta pa-
kalpojumu izmantošanas para-
dumiem. Tāpēc no 2021. gada 
1. oktobra līdz 31. decembrim 
Dienvidkurzemes novada pasta 
nodaļās – Aizputē, Bārtā, Cīravā, 
Grobiņā, Kandavā, Nīcā, Pāvilos-
tā, Priekulē, Rucavā, Tadaiķos, 
Vaiņodē, Vērgalē – tiks testētas 
iespējamās darbalaika izmai-
ņas. Izanalizējot testa rezultātus 
minētajās vietās, tiks pieņemts 
lēmums par to turpmāko pastā-
vīgo darbalaiku.

Pasta nodaļu darbalaiks no 
1. oktobra līdz 31. decembrim:
l Aizputes pasta nodaļa, 
Zvaigžņu iela 2. Darba laiks 
plkst. 7.00–14.00 (P.–Pt.);
l Bārtas pasta nodaļa, 

Pasta ēka. Darba laiks 
plkst. 7.00–13.00 (P.–Pt.);
l Cīravas pasta nodaļa, Ezeriņi. 
Darba laiks plkst. 7.00–12.00 
(P.–Pt.);
l Grobiņas pasta nodaļa, Lielā 
iela 37. Darba laiks 
plkst. 7.00–15.00 (P.–Pt.);
l Nīcas pasta nodaļa, Bārtas 
iela 6. Darba laiks 
plkst. 7.00–13.00 (P.–Pt.);
l Pāvilostas pasta nodaļa, 
Tirgus iela 1. Darba laiks 
plkst. 7.00–12.00 (P.–Pt.);
l Priekules pasta nodaļa, 
Aizputes iela 14a. Darba laiks 
plkst. 7.00–14.00 (P.–Pt.);
l Rucavas pasta nodaļa, 
Rucavas pamatskola. Darba 
laiks plkst. 7.00–12.00 (P.–Pt.);
l Tadaiķu pasta nodaļa, Parka 
iela 2, Lieģi. Darba laiks plkst. 
7.00–13.00 (P.–Pt.);
l Vaiņodes pasta nodaļa, 
Brīvības iela 17. Darba laiks 
plkst. 8.00–13.00 (P.–Pt.);
l Vērgales pasta nodaļa, 
Veikalnieki. Darba laiks 
plkst. 8.00–13.00 (P.–Pt.).

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome saskaņā ar Publisko aģen-
tūru likuma 21. panta trešo daļu izsludina atklātu konkursu uz pašvaldības 
aģentūras “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” direktora amata vietu. 

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome 2021. gada 30. septembrī 
pieņēma lēmumu Nr. 113. “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 
aģentūras “Grobiņas sporta centrs” reorganizēšanu”, kurā nolemts ar 
2021. gada  1. novembri  pārdēvēt pašvaldības aģentūru ar nosaukumu 
“Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs”. 

Konkurss izsludināts no 2021. gada 25. līdz 29. oktobrim. Ar 
atklāta konkursa nolikumu uz vakanto amatu “Pašvaldības aģentūras 
“Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” direktors” var iepazīties 
Dienvidkurzemes novadā apvienotās Grobiņas novada pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.grobinasnovads.lv sadaļā Dienvidkurzemes novads/Nolikumi. 

Pretendentam izvirzītās obligātās izglītības un profesionālās pieredzes 
prasības:

l augstākā izglītība (bakalaura grāds) tūrisma vai komunikāciju zinātņu 
jomā;

l vismaz piecu gadu pieredze publiskajā pārvaldē;
l pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts 

valodas likuma prasībām un vismaz divu Eiropas Savienības oficiālo valodu 
profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā. 

Pieteikumu ar norādi “Konkursam uz pašvaldības aģentūras 
“Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” direktora amatam” var iesniegt 
līdz 2021. gada 29. oktobrim:

- sūtot pa pastu tā, lai Dienvidkurzemes novada pašvaldībā tas tiktu 
saņemts līdz 2021. gada 29. oktobrim, norādot adresātu Dienvidkurzemes 
novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430;

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītu, iesūtot Dienvidkurzemes 
novada pašvaldības e-adresē vai uz e-pastu: personals@dkn.lv.

Pieejams valsts atbalsts mācībām 
starptautiskajās tiešsaistes kursu platformās

Biedrības un nodibinājumus aicina 
pieteikties individuālām konsultācijām

Projekts karjeras atbalstam

KONKURSS 
uz “Dienvidkurzemes novada tūrisma centra” 

direktora amata vietu

Testēs pasta nodaļu darbalaiku

Mobilais mamogrāfs būs Priekulē un Aizputē
Novembrī Dienvidkurzemes novadā ieradīsies  
“Veselības centra 4” mobilais mamogrāfs,  
lai veiktu krūts dziedzeru veselības pārbaudi sievietēm.

MAMOGRĀFA IZMEKLĒJUMI:
9. novembrī – Priekulē, Aizputes ielā 5 (pie Priekules slimnīcas),
29., 30. novembrī – Aizputē, Atmodas ielā 17 (pie Aizputes 

Veselības un sociālās aprūpes centra).
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta. 

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības 
dienesta, valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas 
(uzaicinājuma vēstule ir derīga divus gadus pēc izsūtīšanas datuma). 

Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram nav 
līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, maksa 3 eiro.

Pieteikties pa tālruni 27866655 darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.
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“Viens novads, viena upe – 

četras iespējas” – ar šādu devīzi 
aizvadīts trešais tūrisma festivāls 
“Bārtas rudens 2021”, kas sevī 
apvienoja laivotājus, supotājus, 
orientieristus un velobraucējus.

Atpūtas bāzē “Ods” septembra 
beigās pulcējās aktīvā dzīvesvei-
da piekritēji, izbaudot skaistās 
atvasaras dienas. Jau tradicionāli 
festivālā piedalījās laivotāji, izvē-
loties startēt vienas vai divu die-
nu sacensībās smailes vai kanoe 
tipa laivās, pirmajā dienā veicot 
maršrutu no Mazkalētu tilta līdz 
atpūtas bāzei “Ods”, savukārt 
otrajā dienā – no atpūtas bāzes 
“Ods” līdz “Dūkupju” mājām, 
kopumā abās dienās pieveicot 
26 kilometrus. Šajās sacensībās 
otro gadu piedalījās arī supotāji. 
Tradicionāli šajās dienās Bārtas 
upē notika arī ūdenstūrisma sa-
censības, kuras šogad pulcēja īpaši 
lielu dalībnieku skaitu – visiem pat 
nepietika numuru! Sacensībās no-
skaidroja uzvarētājus individuālajā 
vērtējumā atsevišķās laivu klasēs 
ūdenstūrisma tehnikā un koman-
du cīņās. Individuālās sacensības 
sastāvēja no diviem braucieniem 
slaloma distancē un viena starta 

apļveida ātruma nobraucienā. 
Otro gadu tūrisma festivā-

lā “Bārtas rudens 2021” startēja 
orientieristi. Sacensības organizēja 
pašvaldības aģentūra “Grobiņas 
sporta centrs” sadarbībā ar bied-
rību “Lejaskurzemes tūrisma un 
orientēšanās klubs “DR-Krasts””. 
Kopumā Bārtas mežos devās vai-
rāk nekā 50 skrējēju, sākot no pa-
visam maziem līdz jau pieredzēju-
šiem sportistiem.

Jaunums šī gada festivālā bija 
velokrosa sacensības, ko organi-
zēja “Priekules veloklubs”. Jauniz-
veidotā trase bija izaicinājums gan 
lieliem, gan maziem velobraucē-
jiem. Trases garums – ap pieciem 
kilometriem. Atkarībā no vecuma 
grupas sportisti tajā devās vienā 
vai vairākos apļos. “Kad vēl varē-
si nobraukt gar pašu Bārtas upes 
krastu?” – tādu atziņu pēc finiša 
varēja dzirdēt no velobraucējiem. 

Ja kāds interesents šogad ne-
paspēja piedalīties kādā no sev 
interesējošām sacensībām un 
vienlaikus kārtīgi atpūsties, ir vērts 
jau tagad nākamā gada kalendārā 
atzīmēt tūrisma festivālu “Bārtas 
rudens 2022” – tas notiks 17. un 18. 
septembrī atpūtas bāzē “Ods”. 

Ar spēli savās mājās 
24. septembrī jaunās 
sezonas pirmo maču 
aizvadīja BK “Nīca/Bli”, 
kas šogad startē Reģio-
nālajā basketbola līgā. 
Nīcā viesojās Rojas bas-
ketbolisti. 

Ar patiesu prieku 
spēlētāji atgriezās lau-
kumā, un Nīcas sporta 
halli no jauna piepildīja 
gaviles, bungu rīboņa 
un aplausi, jo koman-
du kuplā skaitā iera-
dās atbalstīt līdzjutēji. 
Pārliecinošu  uzvaru ar 
rezultātu 86:45 guva 
mājinieki. Turpināju-
mā BK “Nīca/Bli” ko-
manda aizvadīja divas 
spēles (viesos/mājās) 
ar BK “Saldus” koman-
du Latvijas basketbola 
“Užavas kauss”  izcīņā, 
kurās piedzīvoti zaudējumi liedza turpināt cīņu par 
kausu.  Savukārt, Reģionālajā līgā pārliecinoši ar re-
zultātu 66:85 un 94:57 tika pārspētas Jelgavas LLU un 
Grobiņas komandas.

Nīcas airētāji 28. septembrī Bauskā piedalījās Latvi-
jas jaunatnes čempionātā airēšanas slalomā. Visaugst-
vērtīgākos rezultātus sasniedza Laura Vecbaštika, kas 
U-18 vecumā K-1 klasē izcīnīja 1. vietu.

Notikumiem bagāts mēnesis tika aizvadīts arī Nīcas 
futbolistiem.

30. septembrī mājas spēli pret FC “Riga Academy” 
aizvadīja mūsu LRSS/FK “Nīca” U15 vecuma grupas fut-
bolisti Latvijas Jaunatnes čempionāta ietvaros. Mājinie-
ki braši turēja līdzi spēcīgajiem pretiniekiem, taču bei-
gās nācās piekāpties ar rezultātu 0:5. 

Savus pēdējos turnīrus vasaras sezonā Kurzemes 
kausa izcīņā aizvadīja U-8 un U10 grupu jaunie Nīcas 
futbolisti. Sportisti spēles aizvadīja ar lielu prieku un 
guva vērtīgu pieredzi. 

Pieaugušo futbola komanda FK “Nīca/OtankiMill” 9. 
oktobrī Rīgā uzsāka jauno sezonu “Optibet” virslīgā telpu 
futbolā. Šādas augstas raudzes turnīrā komanda pieda-
lās pirmo reizi. Pretinieki – vienpadsmitkārtējie čempioni 
FK “Nikars” komanda. Spēles laikā bija lieliskas iespē-
jas vārtu gūšanai, bet pretinieki neļāva tās realizēt. Re-
zultāts 0:5 rīdzinieku labā. Taču  pirmo uzvaru virslīgā 
komanda guva jau 16.oktobrī pār FC „Petrow/Jelgava” 
ar rezultātu 3:2.

MTB Nīcas komanda pabeidza dalību VIVUS.LV MTB ma-
ratona sacensībās oktobra sākumā. Komanda kopvērtēju-
mā noslēdza olimpisko sešinieku – 6. vieta kopvērtējumā, 
savukārt vairāki komandas dalībnieki individuāli ierindo-
jās labās vietās kopvērtējumā, tā Aivis Karzons (PM kungi 
grupā) ieguva 4. vietu, Kārlis Ārvalds Mūsiņš (PM junioru 
grupā) – 6. vieta, savukārt Linsija Sila (Pusaudžu S14 grupā) 
noslēdza pirmo desmitnieku – 10. vieta.

Sporta pasākumiem varat sekot līdzi www.sports.
nica.lv, kā arī Facebook lapā @Nicassportahalle.

Pēc gada pārtraukuma 9. un 10. oktobrī Aizputes nova-
da sporta centrā “Lejaskurzeme” norisinājās Arvīda Man-
felda starptautiskās 13. piemiņas sacensības ložu šaušanā. 

Sacensībās piedalījās dalībnieki no Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas ložu šaušanas sporta centriem.  Dalībnieku 
vidū bija gan pieredzējuši sportisti ar starptautiskiem pa-
nākumiem, gan Olimpisko spēļu dalībniece Agate Rašmane 
(Dobele), vadošie Latvijas izlases pārstāvji Emīls Veserma-
nis un Lauris Strautmanis (Tukums), gan jaunās paaudzes 
talantīgie šāvēji. Lietuvu pārstāvēja spēcīgākie Šauļu un 
Biržu sportisti, bet Igaunija deleģēja savus vadošos snai-
perus no Hāpsalas, Ulenurmes, un pirmo reizi  sacensībās 
Aizputē piedalījās šāvēji no Tartu šaušanas skolas.

Pirmajā sacensību dienā šautuvē sacentās dalībnieki 
ar mazkalibra šautenēm, tajās pārliecinošu sniegumu de-
monstrēja Aizputes šāvēji. Paralēli norisinājās arī sacensī-
bas ar pneimatiskajiem ieročiem, kurās medaļas sadalīja 
dalībnieki no Dobeles, Tukuma un Tartu. Šajā kategorijā 
sacīkstes turpinājās arī otrajā dienā, kur goda pjedestā-
lu sievietēm ieņēma dalībnieces no Dobeles, Igaunijas un 
Aizputes, bet vīriešu konkurencē medaļas sadalīja Šauļu, 
Biržu un Aizputes sportisti. Pirmajai dienai noslēdzoties, 
pievakarē norisinājās sacensību svinīgā atklāšana un uz-
varētāju apbalvošana. Svinīgajā pasākumā piedalījās un 
uzmundrinošus vārdus sportistiem veltīja Latvijas Šauša-
nas federācijas (LŠF) prezidents Raimonds Bergmanis un 
Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Priedols, kā arī sacensības klātienē apmeklēja LŠF ģe-
nerālsekretāre Ieva Simsone, Dienvidkurzemes novada 
sporta skolas vadītājs Dainis Zombergs, Dienvidkurzemes 
novada Izglītības, sporta un sociālo jautājumu priekšsē-
dētāja vietnieks Andris Jankovskis un Aizputes novada 
sporta centra “Lejaskurzemes” vadītājs Indulis Laškovs.

Pēc sacensību tradīcijas šauteņu vingrinājumu da-
lībnieki cīnās arī par absolūtā čempiona nosaukumu un  
A. Manfelda piemiņas kausu, kurus šogad pārliecinoši izcī-
nīja jaunās paaudzes talantīgie Aizputes sportisti – Sabīne 
Ķeķe un Jānis Lasmanis.

Jānis Oskars Šalms, sacensību galvenais tiesnesis

Tūrisma sezonu noslēdz 
festivālā “Bārtas rudens 2021”

Pirmo gadu Bārtas mežos devās velobraucēji, novērtējot iespēju nobraukt gar pašu 
Bārtas upes krastu, tomēr atzina, ka trase bijusi sarežģīta un prasījusi daudz spēka 
un uzmanības. 

Arvīda Manfelda 
piemiņas sacensības
ložu šaušanā Aizputē

Nīcas sportistiem aktīvs sacensību laiks

LRSS/FK “Nīca” U8 vecuma grupa turnīrā Liepājā piedalījās ar divām 
komandām, kas ļāva kārtīgi izspēlēties pilnīgi visiem.
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DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS. 
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 16 700 eksemplāru.
Izdots un izplatīts līdzšinējo Grobiņas, Aizputes, Pāvilostas, 
Priekules, Durbes, Nīcas, Vaiņodes un Rucavas novadu pašvaldību 
informatīvo izdevumu vietā.

Ar Pāvilostas novada paš-
valdības un Kurzemes zonas 
profesionālās ievirzes māks-
las izglītības iestāžu atbalstu 
24. septembrī Pāvilostas Mūzi-
kas un mākslas skola realizēja  
mākslas festivālu “Ienāc Pāvil-
ostā – skaņā un krāsā”. 

Šis projekts ir turpinājums 
2020. gadā realizētajam pašval-
dības projektam – mākslas fes-
tivālam “Ienāc Pāvilostā”, kurā 
audzēkņi un skolotāji apglezno-
ja vecas, nolietotas koka durvis.

Mākslas festivāla “Ienāc Pā-
vil ostā – skaņā un krāsā” galve-
nais mērķis bija izveidot oriģi-
nālus vides objektus Pāvilostas 
pilsētai un izvietot tos mūzikas 
nodaļas logos, tādējādi veicinot 

kultūras pieejamību gan vietē-
jiem iedzīvotājiem, gan pilsētas 
apmeklētājiem dažādās vecuma 
grupās. Šajā festivālā tika iesais-
tītas Kurzemes profesionālās ie-
virzes mākslas izglītības iestādes 
– Grobiņas Mūzikas un mākslas 
skola, Ventspils Mākslas skola, 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro 
zinību vidusskola, Priekules Mū-
zikas un mākslas skola, Pāvilos-
tas Mūzikas un mākslas skola.

Par pamatu vides objektiem 
tika doti dažādi mūzikas instru-
menti (trompete, mežrags, vijo-
le, akordeons, kokle, klarnete), 
kurus apgleznoja ar akrila krā-
sām. Iepriekš dalībnieki izstrā-
dāja skices ar dažādiem mūzi-
kas instrumentiem. Pēc rūpīgas 

žūrijas komisijas skiču atlases 
24. septembrī katra komanda 
apgleznoja mūzikas instrumen-
tu, un tas pārtapa par skaistu 
vides objektu. 

Projekta ietvaros audzēk-
ņiem un skolotājiem bija iespēja 
iepazīties arī  ar Zaļās mākslas 
atbalstītāju, pedagoģijas zinātņu 
doktori, Liepājas Universitātes 
Dabas un inženierzinātņu fakul-
tātes docenti, pāvilostnieci Vairu 
Kārkliņu un apgūt spalvas raks-
tību ar dažādu augu tintēm.

5. oktobrī Pāvilostas MMS 
Mākslas nodaļā notika Pāvilos-
tas katoļu baznīcas prāvesta un 
mākslinieka Andra Vasiļevska 
meistardarbnīca “ECO PRINT ”au-
dzēkņiem un skolotājiem. 

Aicinām iesaistīties izzinošā viktorīnā par Dien-
vidkurzemes novada tūrisma objektiem, kultūru, 
vēsturi, faktiem un interesantiem notikumiem. 

Tā būs spēle, kurā varēs pārbaudīt savas zi-
nāšanas, uzzināt ko jaunu, kā arī sajust sacensību 
garu un lieliski pavadīt laiku ģimenes lokā. 

Viktorīna būs tiešsaistes (online) erudīcijas spē-
le, kurā iesaistīties aicināts ikviens interesents. Būs 
sagatavoti dažādi interesanti jautājumi, netrūks arī 
uzdevumu un citu aktivitāšu. Kopumā paredzētas 
vairākas kārtas. Spēle visiem ir bez maksas. 

Ikviens dalībnieks, kurš būs iesniedzis savas at-
bildes, 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! 
Nav jābaidās, ka spēle būs grūta. Jautājumi 

būs ļoti dažādi un ar dažādu sarežģītību – būs in-
teresanti gan jau zinošiem cilvēkiem, gan skolas 
vecuma bērniem. Mērķis ir aizraujošā veidā iepa-
zīstināt ar mūsu tūrismu, kultūru, vēsturi, faktiem 
un notikumiem.

Mākslas festivāls “Ienāc Pāvilostā – skaņā un krāsā”

Savu jauno krāsojumu iegūst mežrags. Darbu veica 
Pāvilostas komanda –  Angelika Jefimova un Evelīna 
Glužģe. 

Erudīcijas spēlē iepazīsim Erudīcijas spēlē iepazīsim 
Dienvidkurzemes novaduDienvidkurzemes novadu

ZINĀŠANAI
l Pirmā Dienvidkurzemes tūrisma viktorī-

na notiks no 25. oktobra līdz 10. novembrim. 
l Vairāk informācijas un jautājumus mek-

lējiet: www.dienvidkurzeme.travel

Asins donoru 
diena Nīcā

CETURTDIEN,  
11. NOVEMBRĪ, NĪCAS 
KULTŪRAS CENTRĀ NOTIKS 
ASINS DONORU DIENA.

Donoriem uz asins 
ziedošanu pieteikties, zvanot 
pa tālruni 29415662. 

Pieteikšanās ļoti svarīga, 
lai nodrošinātu valstī 
noteiktos epidemioloģiskās 
drošības noteikumus.  

Izbraukuma asins 
ziedošanu nodrošinās 
Liepājas Reģionālās slimnīcas 
Asins sagatavošanas nodaļa.

FOTOKONKURSS
Visi, kam interesē fotomāksla un ir vēlēšanās savus darbus parādīt 

plašākai publikai, aicināti piedalīties fotokonkursā “Dienvidkurzemes 
novada skaistie skati”.

Konkursa mērķis ir atklāt un atspoguļot Dienvidkurzemes novada 
krāšņumu visos gadalaikos, tādēļ gaidām 
fotoattēlus ar dabas ainavām, mazpazīstamām 
vietām, kā arī interesantiem novadu raksturojošiem 
dabas un arhitektūras objektiem.  
Fotokonkursā var piedalīties ikviens 
Dienvidkurzemes iedzīvotājs, aizpildot elektronisko 
anketu, kurā arī plašāka informācija par konkursu: 
www.dienvidkurzeme.travel/jaunumi/

Lai apturētu straujo Covid-19 izplatību, laika posmā no 11. oktobra 
līdz 15. novembrim valstī ieviesta ārkārtējā situācija. Tās laikā ir izmai-
ņas arī pašvaldības darbā. 

Pakalpojumu sniegšana pašvaldības iestāžu/struktūrvienību klientu ap-
kalpošanas centros klātienē tiek pārtraukta, un visi pakalpojumi tiek sniegti 
pilnībā attālināti, izņemot tos, kuri pēc savas būtības ir uzskatāmi par ne-
atliekamiem un kritiski svarīgiem un kurus nav iespējams sniegt attālināti. 

Klientu apkalpošanas kārtība:
l klientu apkalpošanas laiks no plkst. 9.00 līdz 15.00 (bez pusdie-

nu pārtraukuma);
l klātienē pakalpojumi tiek sniegti, objektīvi izvērtējot nepieciešamī-

bu un iespēju tos saņemt attālināti;
l klientu apkalpošana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Paš-

valdības iestādēs/struktūrvienībās klientu apkalpošanas centru ārpusē 
redzamā vietā ir izvietota informācija, kurā norādīti tālruņa numuri, pa 
kuriem ir iespējams pieteikties neatliekamo pakalpojumu saņemšanai 
klātienē. Pagastu, pilsētu, kā arī apvienotajās pārvaldēs redzamā vietā 
izvietota pārvaldnieka kontaktinformācija;

l pakalpojumus klātienē var saņemt tikai personas ar sadarbspējīgu 
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

l pieraksti neatliekamo pakalpojumu saņemšanai tiek organizēti ik 
pēc 30 minūtēm, rēķinot ne vairāk kā 15 minūtes klienta apkalpošanai.

Līdz 15. novembrim:
l pārtraukta kultūrvietu, bibliotēku un izstāžu vietu darbība;
l atcelti visu veidu sporta pasākumi;
l pārtraukta mācību procesa norise klātienē, izņemot normatīvajos 

aktos noteiktos gadījumus.

Lūgums atbildīgi ievērot noteiktos ierobežojumus,  
lai samazinātu Covid-19 izplatību. 

PAŠVALDĪBAS DARBS 
ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ


