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AIZVADĪTS PĀRMAIŅU GADS
AIVARS PRIEDOLS,
Dienvidkurzemes novada 
domes priekšsēdētājs

Atkal viens gads paskrējis – 
šonedēļ jau Ziemassvētki, un tad 
būsim uz gadumijas sliekšņa, kad 

tik daudziem no mums ir ieradums atskatīties uz aizgājušajiem divpadsmit 
mēnešiem. Kādi tie bija?

Manuprāt, šis ir bijis lielu pārmaiņu gads. Pārmaiņas esam piedzīvojuši 
dažādās jomās. 

Ja runājam par pašvaldību, tad galvenais ir mūsu lielā Dienvidkurzemes 
novada izveidošana, kopīgā saimē sanākot astoņiem stipriem un spēcīgiem 
bijušajiem novadiem. Un to mēs visi zinām, ka šādas pārmaiņas nav ne 
vieglas, ne uzreiz pieņemamas. Es to gribētu salīdzināt ar jaunas ģimenes 
dzimšanu. Iedomājieties, ja sanāk kopā radi no astoņām dažādām ģimenēm 
– skaidrs, ka katram ir savas domas, savs viedoklis un redzējums, kā tiem 
jaunajiem vajag dzīvot. 

Taču mēs esam daudz un centīgi strādājuši, lai iedzīvotāji no novadu 
apvienošanas nejustu neērtības un varētu saņemt līdzvērtīgus vai pat labākus 
pakalpojumus nekā iepriekš, kad bijām katrs par sevi. Pats labākais, ka 
tas noticis, saglabājot nepārtrauktību. Tas arī bija viens no administratīvi 
teritoriālās reformas mērķiem – lai dzīve apvienotajos novados kļūtu labāka 
un ērtāka. Mēs vēl esam ceļā uz pilnību, vēl notiek reformas īstenošanas 
gaitā veicamie darbi, tomēr daudz ko esam paveikuši. 

Ir izveidotas iestādes, iecelti to vadītāji un lielākajā daļā nokomplektētas 

arī darbinieku komandas, kas ar pilnu jaudu veic savus pienākumus. Ir 
nokomplektētas arī citu darbinieku – daļu un nodaļu – komandas, lai ikviens 
iesāktais darbs pēctecīgi turpinātos. Ir pieņemti vairāki lēmumi, kas uzlabo 
dzīvi mūsu novada iedzīvotājiem. Viens no pirmajiem, kas apliecina deputātu 
rūpes par mūsu novada nākotni, ir lēmums ģimenēm izmaksāt 500 eiro 
pabalstu, piedzimstot mazulim. Un ir vēl virkne vērtīgu lēmumu un paveikto 
darbu. 

Šis gads mūs turpinājis pārbaudīt ar svešā vīrusa noteiktajiem 
ierobežojumiem, kam, es domāju, esam veiksmīgi pratuši pielāgoties, 
sargājot sevi un apkārtējos. Jāatzīst gan, tas mūsu novadu nav saudzējis un 
esam piedzīvojuši arī sāpīgus zaudējumus, kas kopējā statistikā ir daži skaitļi, 
bet vairākām ģimenēm neizmērojamas bēdas.

Svešais vīruss ir krietni padeldējis arī novada sociālo budžetu, gan 
lai sagādātu visus nepieciešamos aizsarglīdzekļus, gan atbalstītu grūtībās 
nonākušos iedzīvotājus. Sociālā dienesta darbinieki ir tā pirmā līnija, kam 
šajā laikā darba bijis visvairāk un būs vēl. Visticamāk, šajā ziemā vēl mums 
būs jārēķinās ar nepatīkamo līdzgaitnieku. Un, ja cilvēkiem ir grūti, mums ir 
jāatrod iespējas palīdzēt. Dažkārt tas vajadzīgs arī tad, ja likumā noteiktajos 
normatīvos palīdzības lūdzējs neiekļaujas. Tad ir labi, ja līdzās ir labdarības 
organizācijas, kurās darbojas cilvēki ar siltām sirdīm.  

Silta sirds – tā ir vērtība, kas šajā laikā ir ļoti, ļoti svarīga. Un es esmu 
pārliecināts, ka tāda ir lielākajai daļai mūsu novada iedzīvotāju, kas spēj 
ieraudzīt tos, kam klājas grūtāk, kam vajadzīga palīdzība vai dažkārt pat 
tikvien kā sirsnīga saruna un uzmundrinošs vārds. 

Es novēlu, lai Ziemassvētku gaišums ienes siltumu un prieku katrā mājā, 
katrā sirdī un jaunais gads lai atnāk ar jaunām idejām un iespējām! 

Ir klāt skaistākie un gaidītākie 
gada svētki – Ziemassvētki! Tas ir 
laiks pārdomām par gada laikā 
paveikto, skaistām atmiņām, kas 
silda sirdi, un nākotnes sapņiem, 
kurus vēlamies piepildīt. Ikkatrā 
mājā, sētā, ciemā un pilsētā ienāk 
miers un viegli reibina egļu skuju 
aromāts. 

Ziemassvētkos neiztikt bez 
svētku rotājumiem, lampiņu virte-
nēm un, protams, svētku eglītes. 
Katrā ģimenē tā ienāk, radot prie-
ku un smaidu, un eglītes dekorē-
šana izvēršas par īpašu notikumu 
– kādam egļu stikla bumbas, kas 
mantotas no paaudzes paaudzē, 
tiek saudzīgi un lēni iekārtas egļu 
zaros, citam lielāko izaicinājumu 
sagādā lampiņu virtenes atmez-
glošana, bet vēl kādam eglītes 
rotāšana noris, piedaloties visai 
ģimenei. Bet kā eglīte ierodas 
katrā pagastā un pilsētā, kļūstot 
par galveno Ziemassvētku rotu? 
Tāpat kā katram no mums ir savs 
stāsts un tradīcijas, meklējot un 
rotājot to īsto un vienīgo, kas 
šogad priecēs acis un sirdi, tā arī 
Dienvidkurzemes novada pilsētu 
galvenajām eglēm ir savs stāsts. 

Grobiņas pilsēta, kas ir Dienvid-
kurzemes novada administratīvais 
centrs, šogad lepojas ar īpaši kuplu 
un skaistu egli, kura meklēta kopš 
iepriekšējiem Ziemassvētkiem. Jau 
trešo gadu pilsētas galvenā egle 
uzstādīta stāvlaukumā iepretim Li-
vonijas ordeņa pilsdrupām, un ne 
velti izvēlēta tieši šī vieta – tur egle 
ieraugāma, iebraucot pilsētā no 
jebkuras puses. Šogad to atklāja 
Ziemassvētku vecītis ar saviem rū-
ķiem, kas bija atbraukuši no Ziem-
upes. Turklāt pie Grobiņas svētku 
eglītes novietota arī kastīte, kurā 
ikviens var iemest savu vēstulīti 
vecītim – gan savas vēlmes, gan 
arī novēlējumus. Vecītis tās ļoti, ļoti 
gaida – gan no bērniem, gan arī 
pieaugušajiem. Lai sapņi piepildās!

Aizputes pilsētu pirmo gadu 
krāšņo veselas divas egles – pa-
saku egle, kas reiz iestādīta un 
aug pie Aizputes tirgus laukuma, 
un Gaismas egle, kas atceļojusi no 
Kalvenes pagasta mežiem, īpaši 
izvēlēta, tradicionāli piedaloties 
pilsētas pārvaldniekam un mež-
zinim. Aizputē egle vienmēr tiek 
atklāta 1. decembrī. 

Arī Pāvilostas Simtgades parka 

Ir klāt skaistākie un gaidītākie 

Mūsu novada Mūsu novada 
eglīšu stāstieglīšu stāsti

Grobiņas kuplo eglīti 
šogad papildina spožs 
nākamā gada simbols – 
tīģeris. Turklāt pie eglītes 
novietota arī kastīte, 
kurā iemest savu vēstulīti 
Ziemassvētku vecītim – 
gan savas vēlmes, 
gan arī novēlējumus. 

teritorijā uzstādīta egle, kas šo-
reiz izvēlēta mežā, bet pirms tam 
rotāta pilsētā augošā, kas tomēr 
bijusi par mazu, lai to dēvētu par 
galveno pilsētas egli. Šogad pēc 
ilgām pārdomām un diskusijām 
nolemts, ka Pāvilosta pelnījusi ko 
varenāku. Tā nu, ievērojot tradī-
cijas, egli iededza Ziemassvētku 
vecītis ar palīgu.

Priekules galvenā Ziemassvēt-
ku egle savu atrašanās vietu lai-
ka gaitā mainījusi vairākkārt – no 
atrašanās uz ceļus sadalošas sa-
liņas, vesta no tuvējiem mežiem, 
līdz pilsētas bērnu laukumam, kas 
kopā ar vēl divām eglītēm, iestā-
dīta vairāk kā pirms 10 gadiem un 
nu izaugusi, lai lepni varētu tikt 
dēvēta par pilsētas galveno egli. 
Egles rotāšanai šogad izvēlēti lieli 
rotājumi, bet reiz par tradīciju bija 
kļuvis egles rotu izgatavošanu uz-
ticēt bērnudārza bērniem. Tā tiks 
atkal atjaunota, rotājot blakus au-
gošās mazākās egles. 

Arī Rucavas galvenajai eglei 
līdzīgs stāsts: pirms 12 gadiem pil-
sētas centrā iestādīts egles stāds, 
bet, kamēr tas izaudzis par va-
renu egli, katru gadu tam blakus 
novietota Rucavas pagasta mežos 
izvēlēta egle.                    >> 8.lpp.
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No šā gada 6. decembra 
Dienvidkurzemes novada pa-
gastu un pilsētu pārvaldes 
strādā pēc jaunā darba laika.

Pirmdien – 8.30–17.00
Otrdien – 8.30–19.00
Trešdien – 8.30–17.00
Ceturtdien – 8.30–17.00
Piektdien – 8.30–14.00 
Sestdien, svētdien – SLĒGTS

No 13. decembra mainīts arī 
darba laiks kasēm pilsētu un 
pagastu pārvaldēs. 

Grobiņa, Priekule, 
Aizpute
Pirmdien – 8.30–12.00
Otrdien – 13.00–18.00
Trešdien – 8.30–12.00
Ceturtdien – 8.30–12.00
Piektdien – 10.00–12.00

Pāvilosta, Lieģi 
(Tadaiķu pagasts), 
Vaiņode, Nīca
Pirmdien – 8.30–12.00
Otrdien – 13.00–18.00
Trešdien – 8.30–12.00
 

Rucava 
Otrdien – 13.00–18.00
Ceturtdien – 8.30–12.00

Dunikas pagasts 
Pirmdien – 8.30–12.00
Trešdien – 8.30–12.00
Piektdien – 8.30–12.00

Pilsētu un pagastu pārval-
dēs Klientu apkalpošanas cen-
tru (KAC) darba laiki noteikti 
saskaņā ar pašvaldības noteik-
to kārtību.

Dienvidkurzemes domes deputāti 30. novem-
brī apstiprināja amatā divu pašvaldības iestāžu 
vadītājus. 

Dienvidkurzemes pašvaldības aģentūras “Dien-
vidkurzemes novada tūrisma centrs” vadītājas 
amatā iecelta Ieva Skābarde. Jau iepriekšējā do-
mes sēdē deputāti I. Skābardi apstiprināja par 
Dienvidkurzemes novada tūrisma centra vadītājas 
pienākumu izpildītāju un, kā viņa, stājoties amatā, 
skaidroja deputātiem, šajā laikā jau nokomplektē-
ta komanda un nosprausti galvenie uzdevumi, lai 
popularizētu Dienvidkurzemi kā aizraujošu tūrisma 
galamērķi gan tuvākiem, gan tālākiem ceļotājiem. 

Dienvidkurzemes novada Komunālās pārval-
des vadītāja amatā deputāti iecēla Edgaru Bertra-
mu. E. Bertramam jau ir laba pieredze pašvaldības 
darbā, toskait saimniecisko jautājumu risināšanā 
– iepriekš viņš bija Rucavas novada domes izpild-
direktors. Sarunā ar deputātiem jaunais vadītājs 
neslēpa, ka šis ir liels izaicinājums, jo saimniecība 
novadā ir liela, ar daudz infrastruktūras objek-
tiem, kas jāuztur kārtībā un jāattīsta. Tāpēc viņš 
cer arī uz labu sadarbību ar pilsētu un pagastu 
pārvaldniekiem.

Abu iestāžu vadītāji izvēlēti atklāta konkursa 
kārtībā.

Dienvidkurzemes novadā mainās ūdenssaimniecības un siltum-
saimniecības pakalpojumu sniedzējs, kā arī uzņēmums tiek pilnva-
rots pārvaldīt un apsaimniekot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. 

Informējam, ka, sākot ar 2022. gada 1. janvāri:
SIA “Grobiņas namserviss” ir pilnvarots pārvaldīt un apsaimnie-

kot dzīvojamās mājas, aprēķināt un iekasēt īres maksu no pašval-
dības dzīvokļos dzīvojošajiem īrniekiem, kā arī nodrošināt centra-
lizētus siltumapgādes, ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas 
pakalpojumus Dienvidkurzemes novada Nīcas, Otaņķu, Dunikas un 
Rucavas pagastu administratīvajās teritorijās. Informācija saziņai 
e-pasts: birojs@grobinasnamserviss.lv, interneta adrese: www.grobi-
nasnamserviss.lv, tālrunis: 63490230.

SIA “Aizputes komunālais uzņēmums” ir pilnvarots nodrošināt 
centralizētus siltumapgādes, ūdensapgādes un notekūdeņu savāk-
šanas pakalpojumus Dienvidkurzemes novada Aizputes, Lažas un 
Kazdangas pagastu administratīvajās teritorijās. Informācija saziņai 
e-pasts: aku-info@inbox.lv, interneta adrese: www.aizputesnovads.lv/
pasvaldiba/kapitalsabiedribas/aizputes-komunalais-uznemums, tālru-
nis: 63448994.

SIA “Priekules nami” ir pilnvarots pārvaldīt un apsaimniekot 
dzīvojamās mājas, aprēķināt un iekasēt īres maksu no pašvaldības 
dzīvokļos dzīvojošajiem īrniekiem, kā arī nodrošināt centralizētus 
siltumapgādes, ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpo-
jumus Dienvidkurzemes novada Kalētu, Bunkas, Gramzdas, Virgas, 
Vaiņodes un Embūtes pagastu administratīvajās teritorijās. Informā-
cija saziņai e-pasts: priekulesnami@inbox.lv, interneta adrese: www.
priekulesnami.lv, tālrunis: 63452970.

07.10.2021. Dienvidkurzemes novada pašvaldības lēmumi Nr.10., 
6.§; 10., 7.§;  10., 8.§; 10., 9.§; 10., 10.§; 10., 11.§; 10., 12.§; 10., 13.§; 
10., 77.§; 10., 78.§; 10., 79.§ publiski pieejami: www.grobinasnovads.
lv/Domeslēmumi.

Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Valsts probā-
cijas dienesta Liepājas 1. nodaļas vadītāja Inga Zandberga aicina 
sociāli atbildīgus un aktīvus interesentus pieteikties par brīvprātīgo 
līdzgaitnieku darbam ar notiesātām personām. 

To iespējams veikt gan ieslodzījuma vietās, gan ārpus ieslodzī-
juma. 

“Brīvprātīgā līdzgaitnieka darbs ir cēla iespēja palīdzēt jaunietim 
dzīvē izvēlēties pareizo ceļu, būt pozitīvam piemēram, dalīties ar 
savām zināšanām un prasmēm, palīdzēt atrisināt dažādus praktis-
kus jautājumus, veicināt jēgpilni pavadīt brīvo laiku, palīdzēt saskatīt 
dzīvē jaunas iespējas, stiprināt spēju dzīvot sabiedrībā. Vienkārši 
būt līdzās, kad tas ir nepieciešams,” uzsver I. Zandberga.

Par līdzgaitnieku var kļūt no 18 gadu vecuma, ir jāpiedalās inter-
vijā un jāapgūst divu dienu mācību programma. 

Ja kādu interesē brīvprātīgo darbs, zvaniet 634789174, 22018397 
vai rakstiet uz e-pastu inga.zandberga@vpd.gov.lv.

Informējam, ka attiecībā 
uz Dzimtsarakstu nodaļu dar-
bu no 2021. gada 15. novembra 
Ministru kabineta 2021. gada 
8. oktobra rīkojums Nr. 720 “Par 
ārkārtējās situācijas izsludināša-
nu” noteic: ārkārtējās situācijas 
laikā (līdz 2022. gada 11. jan-
vārim) Dzimtsarakstu nodaļas 
sniegtie pakalpojumi jānodroši-
na, ievērojot vispārīgās epide-
mioloģiskās drošības prasības 

un vadoties pēc principa, ka 
pamatā pakalpojumu sniegšana 
tiek nodrošināta attālināti.

Sniedzot pakalpojumus klā-
tienē, pakalpojums tiek sniegts 
tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

 
Tālrunis uzziņai: 
* 26423443 (Priekule/Vaiņode);
* 29143718 (Rucava/Nīca);
* 23116920 (Aizpute/Durbe);
* 26876490 (Grobiņa/Pāvilosta).

Darba laiks pilsētu un pagastu 
pārvaldēm un kasēm

Dienvidkurzemes novada pašvaldībai ir svarīgi iedzīvotāji un viņu vajadzības, 
tāpēc visā novadā tiek ieviesti vienoti standarti apmeklētāju apkalpošanā, kā arī 
uzlabota pakalpojumu kvalitāte.

Amatā apstiprināti 
DIVI VADĪTĀJI

Dienvidkurzemes novada tūrisma 
centra vadītāja Ieva Skābarde ar 
savu komandu ķērusies pie novada 
tūrisma piedāvājuma apzināšanas, 
tā gatavojoties jaunajai sezonai.

Edgaram Bertramam saimniecisko darbu 
pieredze jau ir iegūta bijušā Rucavas novada 
izpilddirektora amatā. 

Dzimtsarakstu nodaļa 
apkalpo pēc pieraksta

AICINĀJUMS KĻŪT 
par brīvprātīgo līdzgaitnieku

Izmaiņas mājokļu 
apsaimniekošanā un komunālo 
pakalpojumu nodrošināšanā
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No 2. decembra balstvakcināciju pret Covid19 var 
saņemt visas personas no 18 gadu vecuma.

No 2. decembra balstvakcinācijas pakalpojuma pro-
cess tiks organizēts saskaņā ar jaunākajām Imunizācijas 
valsts padomes rekomendācijām – papildus jau līdz šim 
noteiktajām iedzīvotāju grupām balstvakcināciju vajag 
saņemt visiem iedzīvotājiem vecumā no 40 gadu vecu-
ma, savukārt iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 39 gadiem var 
saņemt balstvakcināciju.

Balstvakcinācijas saņemšanas kārtība: 
l tiem, kas iepriekš saņēmuši AstraZeneca vakcīnas,

balstvakcināciju var saņemt, ja pēc otrās devas saņem-
šanas ir pagājuši 5 mēneši,

l tiem, kas saņēmuši Janssen vakcīnu, balstvakcinā-
ciju var saņemt, ja pēc pirmās vakcinācijas pagājušas 8 
nedēļas,

l tiem, kas saņēmuši mRNS vakcīnas Pfi zer un Mo-
derna, balstvakcināciju var saņemt, ja pēc otrās devas 
saņemšanas ir pagājuši 6 mēneši,

l tiem, kas saņēmuši Janssen vakcīnu un bijis pozi-
tīvs SARS CoV-2 PCR tests, balstvakcinācija nepieciešama 
6 mēnešus pēc vakcīnas saņemšanas vai pārslimošanas 
brīža atkarībā no tā, kas bijis pēdējais, 

l balstvakcinācija nav nepieciešama (izņemot cil-
vēkus ar būtiski novājinātu imūno sistēmu), ja pēc vai 
starp abām vakcīnas devām bijis pozitīvs SARS CoV-2 
PCR tests. 

Pieteikšanās balstvakcinācijai:
l portālā Manavakcina.lv,
l pa tālruni 8989,
l izmantojot dzīvās rindas iespējas vakcinācijas cen-

tros, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros, izbrau-

kuma un mobilās vakcinācijas punktos,
l pie ģimenes ārstiem.

Digitālie sertifi kāti, kas izsniegti pēc primārā vakci-
nācijas kursa pabeigšanas, turpinās darboties. Digitālajā 
sertifi kātā parādīsies atzīme par balstvakcinācijas veik-
šanas datumu un vakcīnas nosaukumu, savukārt pats 
sertifi kāts sāks darboties 15. dienā pēc balstvakcīnas 
saņemšanas. Abi sertifi kāti būs derīgi lietošanai.

Balstvakcinācijas programmas mērķis ir novērst hos-
pitalizāciju, smagu saslimšanu un nāvi tajās sabiedrības 
grupās, kur uz pierādījumiem balstīti ir zināms, ka pri-
mārā imunizācija varētu vairs nenodrošināt optimālu 
imūno aizsardzību (imūnsupresēti pacienti, iedzīvotāji 
vecumā virs 65 gadiem, sociālo un aprūpes centru pie-
augušie pastāvīgie iedzīvotāji, pacienti noteiktā vecumā 
ar hroniskām augsta riska blakus saslimšanām). 

Iespējas saņemt balstvakcināciju pret Covid-19

Dienvidkurzemes veselības 
aprūpē ir priecīgs notikums 
– decembra sākumā Priekulē 
ģimenes ārstes praksi uzsāka 
jaunā speciāliste, priekulniece 
Katerina Bulavkina. 

Priekules slimnīcas 1. stāvā 
izveidota “Dr.Katerynas prak-
se”, kur darbojas ģimenes ārste 
Katerina Bulavkina ar savu ko-
mandu – ārsta palīdzi Viju Zīverti 
un medmāsu Diānu Ļaudupu.

K. Bulavkina dzimusi Ukrai-
nā, bet Priekulē augusi un dzīvo-
jusi līdz 8. klasei, vēlāk devusies 
mācīties uz Rīgu, lai atgrieztos 
savā Priekulē. Pabeigusi pedi-
atrijas programmu, K. Bulavkina 
izmācījusies par ģimenes ārsti. 
Jau ceturtajā kursā atbraukusi 
uz Priekuli pie ģimenes ārstes 
Margaritas Asriances, lai painte-
resētos, kā klājas. Daktere bijusi 
ļoti laimīga, uzzinot, ka atradies 
jauns ārsts, kuram varētu nodot 
savu praksi, dodoties pensijā.  

“Un man arī par to bija 
prieks!” atzīst jaunā daktere. 
Kļuvusi par māmiņu, K. Bulav-

kina sapratusi, ka mazpilsētā 
dzīve būs krietni ērtāka un vien-
kāršāka nekā lielpilsētā. Prieku-
lē viņa septiņās minūtēs varot 
kājām aiziet uz darbu. Turklāt 
jaunā ārste neslēpj, ka mazsva-
rīga nav arī piemaksa, ko me-
diķi saņem par darbu reģionos. 

Dienvidkurzemes novada 
domes priekšsēdētājs Aivars 
Priedols sveica Priekules medi-
ķus ar vērtīgo ieguvumu, uzsve-
rot, ka “šobrīd ir īpaši aktuāli 
katram saglabāt un stiprināt ve-
selību, tāpēc priecājamies par 
katru jaunradītu darbavietu un 
uzņēmīgiem cilvēkiem Dienvid-
kurzemes veselības aprūpē”. 
Priekšsēdētājs vēl uzsvēra, ka 
prieks ir arī par to, ka jauns cil-
vēks atgriežas savā novadā, un 
piebilda, ka nākamajā domes 
sēdē deputāti lemšot par atbal-
stu telpu nomai. Vismaz laikā, 
kamēr jaunais speciālists iekār-
to savu praksi.

Bijusī Priekules novada paš-
valdība jaunajai speciālistei pie-
šķīrusi arī dzīvokli.

Dienvidkurzemes novada 
Veselības aprūpes centra vadī-
tāja Vija Jablonska prakses at-
klāšanā uzsvēra, ka jauna ārsta 
prakse esot Priekules slimnīcas 
galvenās ārstes Tatjanas Ešen-
valdes nopelns, kas uzrunājusi 
medicīnas studenti. 

“Pēdējais jaunais speciālists 
šeit atnāca 2000. gadā. Kopš tā 
laika ir pagājis 21 gads,” sacī-
ja T. Ešenvalde. “Un ir ļoti liels 
prieks, ka varam apsveikt jauno 
dakterīti.”  

V. Jablonska vēl piebilda, ka 
noteikti strādāšot, lai novadam 
piesaistītu vēl citus jaunus vese-
lības aprūpes speciālistus. Sākot 
pildīt jaunos darba pienākumus, 
viņa turpina apmeklēt visas ve-
selības aprūpes iestādes nova-
dā, lai izzinātu situāciju un ru-
nātu par nākotnes vajadzībām. 
Tādu ir daudz, un viena no stei-
dzamākajām – ļoti nepieciešams 
ārsta palīgs/feldšeris Kazdangas 
ambulancē. V. Jablonska lūdz at-
saukties interesentus, lai vieno-
tos par darba iespējām. 

Aizputes iedzīvotājiem un 
visiem interesentiem atkal pie
ejama gandrīz 50 gadus senā 
publiskā pirts Katoļu ielā 3, kura 
ieguvusi jaunu apsaimniekotāju 
SIA “O.A.G. Projekti”.  

Kopš 2021. gada pavasara, 
kad ēka tika pārņemta apsaim-
niekošanā no pašvaldības, iekš-
telpās ir veikts remonts un pilnībā 
atsvaidzinātas visas telpas, pada-
rot tās mūsdienīgākas un mājīgā-
kas apmeklētājiem. 

Pirts kompleksā pieejamas arī 
publiskās dušas telpas un veļas 
mazgātava, tādējādi nodrošinot 
iedzīvotājiem pieprasītus un nozī-
mīgus pakalpojumus. Komplekss 
veic arī daļēju sociālo funkciju – 
līdz gada beigām bijušā Aizputes 
novada teritorijas iedzīvotājiem, 
kuriem piešķirts trūcīgā un maz-
nodrošinātā statuss, dušas pakal-
pojums maksā 1 eiro, bet pirts ap-
meklējums 2 eiro, pārējo starpību 
līdzfi nansējot Dienvidkurzemes 
novada Sociālajam dienestam. 

“Ar nākošo, 2022. gadu mēs ce-
ram turpināt sadarbību ar Aizputes 
pirts kompleksu, līdzfi nansējot no-
teiktos pakalpojumus, lai tie būtu 
pieejami ne tikai Aizputes apkārt-
nes iedzīvotājiem, bet ikvienam 
novada iedzīvotājam, kurš ieguvis 
maznodrošinātā vai trūcīgā statusu 
un spēj to uzrādīt, jo vēl joprojām 
ir daļa iedzīvotāju, kuriem nav ie-
spējams savās mājās nodrošināt 
labierīcības, tāpēc ir svarīgi turpi-
nāt atbalstīt šādu sociālo funkciju,” 
cerību un viedokli pauž Dienvid-
kurzemes novada Sociālā dienesta 
vadītāja Elīna Pirtniece-Niķele.

Atpūtas kompleksā tiek ievē-
roti visi valstī noteiktie drošības 
pasākumi, apkalpojot apmeklē-
tājus, kuri spēj uzrādīt derīgu Co-
vid-19 vakcinācijas vai pārslimoša-
nas sertifi kātu. 

 Pirts atvērta ceturtdienās dā-
mām, bet piektdienās kungiem, 
savukārt dušas telpa apmeklētā-
jiem ir pieejama tikai pēc iepriek-
šēja pieraksta.

Šogad atlaides pirts pakalpojumu izmantošanai ir tikai 
Aizputē un tās apkaimē dzīvojošajiem cilvēkiem, ku-
riem piešķirts trūcīgā un maznodrošinātā statuss, bet 
nākamgad plānots šo loku paplašināt.

Aizputē no jauna 
atvērta publiskā pirts

Priekulē darbu sāk jauna
 ģimenes ārste

Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols, sveicot jauno ģime-
nes ārsti Katerinu Bulavkinu, uzsvēra, ka viņa var būt paraugs citiem jauniem cilvē-
kiem pēc izglītības iegūšanas atrast savu vietu dzimtajā novadā.
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Intensīvi, radoši un darbiem 
piepildīti šis mācību gads sākās 
Zentas Mauriņas Grobiņas vidus-
skolā, kur, atskatoties uz 70 šīs 
mācību iestādes aizvadītajiem 
gadiem, ar jaudu iekāpts astotajā 
gadu desmitā.  

 Nosaukumi mainās, 
 vērtības paliek! 

Skola ir vieta, kur augt un 
pilnveidoties bērniem, viņu vecā-
kiem, skolotājiem. Ikdienas darbs, 
sadarbība visām ieinteresētajām 
pusēm, skaidri definēti uzdevumi 
un mērķi ir izveidojuši mūsu sko-
las vīziju par absolventu un viņa 
vērtībām – atbildīgs, pieklājīgs, 
izpalīdzīgs, atbalstošs, radošs, 
empātisks, gudrs, zinātkārs utt. 
Ik pēc pieciem gadiem, kad savus 
absolventus, pedagogus un bijušos 
darbiniekus aicinām uz skolas sa-
lidojumu, mēs, kopīgi kavējoties 
skolā piedzīvotajās atmiņās un no-
tikumos, saredzam un sajūtam tās 
cilvēciskās vērtības, kuras veidoju-
šas personību un kuru “pamatak-
mens” ielikts tieši Grobiņas skolā.

Pirms pieciem gadiem (2016. 
gadā), kad visi tikāmies skolas sali-
dojumā un atskatījāmies uz vidējās 
izglītības sešdesmit pieciem ga-
diem Grobiņā, direktore Laila Roga 
izteica ideju – vēlmi, ka vidējās iz-
glītības veidošanās process Grobi-
ņā jāapkopo un jāizdod grāmatā. 
Un sapnis piepildījās, tas notika šī 
gada pavasarī, kad attālināti savus 
absolventus, pedagogus un citus 
darbiniekus aicinājām virtuālā ce-
ļojumā grāmatas “Skolas sirdspuk-
sti” (Vidējai izglītībai Grobiņā 70) at-
vēršanas svētkos skolas pagalmā. 

Tagad, kad izlasīta rindiņa pēc 
rindiņas un izpētītas visas foto-
grāfijas, atmiņā atsaukti notikumi 
no pieredzes stāstiem, saņemam 
pateicības vārdus par idejas rea-
lizēšanu un uzslavas grāmatas au-
torēm Ilonai Toropovai un Kristīnei 
Pastorei. Kāda tad ir Zentas Mau-
riņas Grobiņas vidusskola šodien, 
kad tā vidējo izglītību realizē, nu 
jau iekāpjot astotajā gadu desmi-
tā? Nosaukumi mainās, bet vērtī-
bas paliek.

 Skola KATRAM 
Šajā mācību gadā Zentas Mau-

riņas Grobiņas vidusskolu par 
savu sauc 910 skolēni, 118 pe-
dagogi un 39 tehniskā personāla 
darbinieki. Ik rītu un pēcpusdienu 
nodrošinām piecus skolēnu auto-
busu maršrutus – Bārtas, Gaviezes, 
Dubeņu, Kapsēdes un Dunalkas 
virzienos. Mēs esam skola, kuras 
misija saklausāma, saredzama un 
sadzirdama vārdā KATRAM (Kvali-
tāte, Atbildība, Tālredzība, Reālā 
dzīve, Arodizglītība, Metodiskais 
centrs), jo mēs nodrošinām kva-
litāti un konkurētspēju, augsti 
vērtējam ikviena atbildību, esam 
tālredzīgi un sasaistē ar reālo dzī-

vi, augsti vērtējam arodizglītību un 
esam spēcīgs metodiskais centrs.

Mūsu izglītības iestādē tiek 
realizētas deviņas izglītības pro-
grammas – pamatizglītībā un vis-
pārējā vidējā izglītībā, kā arī pro-
grammas, kuras piemērotas gan 
talantīgajiem skolēniem, gan sko-
lēniem ar speciālām vajadzībām. 
Šogad saviem 10., 11. klašu skolē-
niem esam nodrošinājuši portatīvo 
darba vietu, jo katrs skolēns lieto-
jumā saņēma portatīvo datoru, ko 
var izmantot gan skolā, gan mājās.

Skola ir izglītības iestāde, ku-
ras galvenais uzdevums – izglītī-
bas programmu realizēšana, bet 
tā nekoncentrējas tikai uz mācību 
darbu, jo piedāvā daudz dažādu 
personības pilnveides iespēju. Vie-
na no šādām iespējām ir darboties 
skolēnu pašpārvaldē, kurā paši 
skolēni pilnveido izglītības iestā-
des mācību un sabiedrisko dzīvi. 

Un tad, kad ierasto skolas ik-
dienu pārtrauca pandēmija, kuras 
dēļ vajadzēja pieņemt dažādus 
izaicinājumus, izvērtēt svarīgo un 
nepieciešamāko, dažreiz pat pār-
kārtot savas prioritātes, mums 
visiem tik ļoti ierastā skolas dzīve 
iekārtojās gan mājās, gan skolā. 
Skolēnu pašpārvalde savu darbību 
atsāka ar četrām enerģijas un ide-
ju pārņemtām vidusskolniecēm, 
kuras sev par prioritāti, atgriežo-
ties skolā, uzstādīja izveidot ak-
tīvu, radošu un darboties spējīgu 
skolēnu pašpārvaldi. 

Iesaistoties Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūras 
sadarbībā ar Izglītības un zinātnes 
ministriju izveidotā projektā “At-
balsts psihoemocionālās veselības 
veicināšanas pasākumiem skolās 
Covid-19 pandēmijas radīto seku 
mazināšanai”, Evelīna Jansone, 
Sanija Feodosova, Samanta Žvagu-
le un Agnese Križeviča piedalījās 
četru dienu apmācībās, izveidoja 
skolas “Labbūtības ceļakarti” un, 
balstoties uz tajā plānotajām akti-
vitātēm (saņemot gandrīz 1000 eiro 

finansējumu), izstrādāja konkrētu 
skolēnu pašpārvaldes darba plā-
nu mācību gadam. Plānā paredzē-
ja vairākus uzdevumus: ar anketu 
palīdzību noskaidrot, ar kādām 
psihoemocionālām problēmām 
sastopas mūsu skolas jaunieši, un 
atbildes krasi neatšķīrās no valstī 
esošās situācijas – ēšanas traucēju-
mi; aizkaitināmība un stress; atka-
rība no viedierīcēm. Par visām šīm 
tēmām mūsu sociālā pedagoģe 
Viola Grīnbarte un psiholoģe Ma-
rita Jūrmale ir sagatavojušas izglī-
tojošas nodarbības, lai sniegtu pa-
pildu informāciju un diskutētu par 
jauniešiem aktuālām problēmām. 
Ņemot vērā skolēnu atkarību no 
viedierīcēm, izmantojot projektā 
pieejamo finansējumu, ir pasūtītas 
dažādas aizraujošas galda un grī-
das spēles, piedāvājot tās kā al-
ternatīvu spēlēm ar viedierīci. 

Viena no pašpārvaldes darbī-
bas jomām ir iesaiste audzināša-
nas darbā, un tāpēc radās ideja 
par konkursa “Mēs to varam un 
darām” 1.–3. klasēm nepiecieša-
mību. Konkursa mērķis ir veicināt 
skolēnu vidū cieņpilnas savstarpē-
jās attiecības, kas vērstas uz klases 
kolektīva saliedēšanu, kārtības no-
drošināšanu klasē un skolā, kā arī 
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. 

Pēc rudens brīvlaika un attā-
linātajām mācībām pašpārvalde 
aicināja skolā ierasties citādiem, jo 
noorganizēja “Citādo nedēļu” – pi-
džamas, peldkostīmi, interesantas 
frizūras un pat filmu varoņi bija 
šīs nedēļas ikdiena. Skolotāju un 
skolēnu iesaiste šajās norisēs sko-
lā radīja īpašu gaisotni – tas radīja 
mijiedarbību un prieku ikdienā.

Labi vārdi jāsaka bieži, un labi 
darbi jādara ik dienu, bet, lai to 
neaizmirstu, vidusskolas jaunietes 
aicināja piedalīties konkursā “La-
bie vārdi un darbi”, kura vizuālo 
gala rezultātu redzēsim pirms Zie-
massvētkiem. 

Mācību semestra noslēgumā 
varam atskatīties uz padarīto, un 

skolēnu pašpārvalde, lai arī skait-
liski maza, ir padarījusi daudz, jo 
atrasti īstie cilvēki, kuri vēlas dar-
boties.

Sesto gadu Grobiņas skolā īste-
no Latvijas projektu skolēniem “Esi 
līderis!”, kuru koordinē skolotāja 
Ilze Kāle. Projektā iesaistītie jaunie-
ši ik gadu saņem augstus novērtēju-
mus par dalību dažādos konkursos. 
Šī mācību gada pirmajā radošajā 
konkursā “Mana Latvija manām 
acīm” mūsu vidusskolas komanda – 
Baiba Kvizikeviča, Samanta Žvagule, 
Airisa Marta Mūrniece, Anna Zemīte 
– ieguva 1. vietu Latvijā, bet otra ko-
manda – Tīna Evelīna Virbule, Patrī-
cija Boroveca, Kitija Berģe – ieguva 
Simpātiju balvu. 

 Starptautiskie  
 projekti skolēnu  
 personības izaugsmei 

Redzesloka paplašināšanai, 
svešvalodu praktiskai lietošanai, 
komunikācijas veicināšanai u.c. 
vispusīgas personības veidoša-
nās procesiem lielu ieguldījumu 
dod iespēja jauniešiem piedalī-
ties starptautiskajos projektos. 
Situācija pasaulē šo jomu stipri 
ietekmēja, bet, atrodot citādus ri-
sinājumus un sadarbības iespējas, 
turpinām strādāt.

Šajā mācību gadā, skolotāju  
Indras Kalniņas un Intas Ektes vadīti, 
esam piedalījušies vairākos projektos:

* 1.–5. klasēm projektā 
“Mācību tehnoloģiju apmaiņa” 
skolotāji dalījās pieredzē par 
tehnoloģiju izmantošanu stundās 
un iepazīstināja ar jaunām 
iespējām šajā jomā (sadarbības 
valstis – Rumānija, Polija, Latvija 
un Spānija, kurā notika projekta 
sanāksme);

* projektā “Mana skola 
ir forša” 6.–7. klašu skolēni 
mācās palīdzēt cits citam, gan 
kopā mācoties, gan atpūšoties 
(sadarbības valstis – Rumānija, 
Polija, Bulgārija, Latvija un Turcija, 
šajā projektā sanāksme nenotika);

* projektā “Augam par 
lielisku, zaļu un ģeniālu paaudzi” 

8.–9. klašu skolēni uzzina par 
dažādām iespējām, kā sargāt 
dabu (sadarbības valstis – Spānija, 
Itālija, Kipra, Latvija un Grieķija, 
kurā notika projekta sanāksme);

* projektā “Lasīšana ir mana 
aizraušanās un jaunā mode” 
skolēni uzzina, kā lasīšana var 
kļūt par aizraušanos, sanāksmi 
organizēja Grieķija, bet sadarbības 
valstis ir Rumānija, Itālija, Spānija, 
Polija un Latvija;

*  vidusskolas projektā 
“Jaunais ir labi aizmirsts vecais” 
vecie amati tiek uzlaboti, 
izmantojot mūsdienu tehnoloģijas 
(piedalās Austrija, Portugāle, 
Rumānija, Grieķija un Latvija. 
Tikšanās notiek tiešsaistē);

* projektā “Rakstām savu 
nākotni” iegūtās zināšanas lieti 
noderēs, kārtojot pārbaudījumus 
vidusskolā, jo tajā jaunieši apgūst 
dažādus rakstīšanas veidus 
(sadarbības valstis – Ungārija, 
Polija, Latvija un Čehija, kurā 
notika projekta sanāksme).

Kā jauninājums skolā ir ienā-
cis jaunais “Erasmus+” projektu 
cikls, kas ilgs līdz 2027. gadam. 
Skola ir ieguvusi akreditāciju uz 
visu šo periodu, un tas ļaus orga-
nizēt  skolēnu mobilitātes Eiropas 
skolās, skolotāju kursu apmeklē-
šanu un darba vērošanas vizītes. 
Skolēnu mobilitātes tiks organizē-
tas pirmo reizi vēsturē. Ir jau uz-
sāktas sarunas ar skolām Itālijā, 
Francijā, Polijā un Slovākijā.

 Akreditācijas komisijas  
 atzinums – ļoti labi! 

Katru dienu tiek vērtētas 
skolēnu prasmes, zināšanas, at-
tieksmes, bet reizi sešos gados 
izglītības iestādē notiek akreditā-
cijas process ārējo ekspertu izpil-
dījumā. Oktobrī tika vērtētas visas 
deviņas izglītības programmas, 
izglītības iestāde un izvērtēta arī 
skolas direktore. Esam saņēmuši 
ekspertu ziņojumu, kas mūs ie-
priecina, – visos 12 kritērijos esam 
saņēmuši vērtējumu “Ļoti labi”, 
kas apliecina, ka skolā strādā 
profesionāli skolotāji, iedvesmo-
joša vadības komanda, empātisks 
atbalsta personāls un sirsnīga 
tehnisko darbinieku komanda. 
Un mūsu ēdinātāju firmas savu 
darbu veic atbildīgi, lai piepildītu 
visu ēst gribētāju vēlmes. Ir izvei-
dota lietišķa sadarbība ar skolēnu 
vecākiem.  Skolas e-klasē ir pieej-
ams viss ziņojums, bet skolas mā-
jaslapā var iepazīties ar ekspertu 
sniegto vēstījumu vecākiem. 

Pēc akreditācijas skolā notika 
arī Veselības inspekcijas pārbaude, 
gan par epidemioloģiskās drošības 
pasākumu ievērošanu, gan par hi-
giēnas normu atbilstību u.c. Arī šī 
vizīte noslēdzās ar atbilstību visos 
rādītājos, kas tika pārbaudīti.

Ar lepnumu par skolu
Linda Astrauska,

Zentas Mauriņas Grobiņas 
vidusskolas direktores vietniece 

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola ir izglītības iestāde, kur visiem kopā augt un 
nobriest kā personībām.

Kopā augt un nobriest kā personībām
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Vaiņodes Mūzikas skola sa-
posta gada gaidītākajiem un 
burvīgākajiem svētkiem – Zie-
massvētkiem. Logi piebiruši ar 
nerātniem rūķiem un baltām 
sniegpārslu puķēm, kā arī tra-
dicionāli visos logos iedegti Ad-
ventes svečturi. 

Koši mirdz āra un iekštelpu 
eglītes, un ikdienā audzēkņus 
un darbiniekus sasilda kamīns. 
Svētku noskaņa skolā liek pie-
rimt ikdienas steigā un sajust 
Ziemassvētku burvību, starpbrī-
dī vai brīvstundā iemalkot tēju, 
pārdomāt šī gada paveikto un 
ievēlēties viskvēlāko vēlēšanos. 
Šis ir lielisks laiks, lai paveiktu 
kādu labu darbu, iepriecinātu 
radiniekus, tuvākos un tālākos 
draugus vai vienkārši uzsmaidī-
tu un novēlētu jauku dienu.

Vaiņodes Mūzikas skolā 
2021. gads ir bijis veiksmīgs – au-
dzēkņi ar panākumiem piedalī-
jušies attālinātajos konkursos, 
XII Skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkos (ar Lejaskurzemes 
Mūzikas skolu orķestri, Grobiņas 
MMS un Vaiņodes MS apvienoto 
koklētāju ansambli, interešu 
izglītības programmas “Māksla” 
audzēkņiem). Sadarbībā ar biju-
šo Vaiņodes novada domi pēdē-
jo gadu laikā skolā plānveidīgi 
ir izremontētas visas telpas un 
renovēts skolas āra laukums, 
mācību telpas nodrošinātas ar 
instrumentiem un datortehni-
ku. Pašreiz Mūzikas skolā pro-
fesionālās ievirzes izglītības 
programmas (klavierspēli, akor-
deona spēli, vijoles spēli, ģitā-
ras spēli, flautas spēli, klarnetes 
spēli, saksofona spēli, kora kla-
si) apgūst 56 audzēkņi un intere-
šu izglītības programmas (bērnu 
vokālo studiju, kokles spēli un 
mākslu) apmeklē 50 dalībnieki. 
Decembrī audzēkņi kārto pirmā 
semestra noslēguma pārbau-
dījumu darbus un eksāmenus, 
kā arī veido priekšnesumus vi-
deo koncertam. Mūzikas skolai 

ir izveidojusies tradīcija katru 
gadu sniegt Ziemassvētku ieska-
ņas koncertu. Jau otro gadu to 
veido video formātā un dāvinās 
audzēkņiem, vecākiem, sociālā 
atbalsta centriem un Vaiņodes 
pirmsskolas izglītības iestādei 
“Zīlīte”.

Ar nepacietību gaidām Co-
vid-19 infekcijas mazināšanos, 
kvalitatīva mācību procesa at-
sākšanos un koncertdarbības 
atjaunošanos. 

Ziemassvētki ir gada skais-
tākie brīži, sirdi ielīksmo eglītes 
rotāšana, dāvanu gatavošana, 
svētku cienasta sarūpēšana un 
labestības strāvojums katrā cil-
vēkā. Svētkus un svētku noska-
ņu mēs veidojam paši! 

Lai gaiši, cerību pilni un mī-
lestības pielieti Ziemassvētki un 
veselīgs jaunais gads!

Gunita Riežniece, 
Vaiņodes Mūzikas skolas 

direktore 

Decembris Nīcas Mūzikas 
skolā ir darbīgs, satraukts un 
arī prieka pilns laiks. Audzēk-
ņi un pedagogi gatavojas pirmā 
semestra noslēguma pārbau-
dījumiem instrumenta spēlē un 
mūzikas teorētiskajos mācību 
priekšmetos, attālinātajiem kon-
kursiem, filmē video Ziemassvēt-
ku koncertam, lai iepriecinātu 
vecākus, radus un draugus ar 
savu prasmi spēlēt kādu mūzi-
kas instrumentu, skaisti dziedāt.

Īpaši priecājas akordeona 
spēles audzēkņi un viņu skolotā-
ja Kristīne Braže par skolai iegā-
dāto jauno akordeonu Pigini Pro-
fessional P 118 Musette. Jaunajam 
instrumentam ir plašas tehniskās 
un tembrālās iespējas. Instru-
ments ir ļoti skanīgs un prasa no 
izpildītāja mazāku fizisko piepū-
li. Jaunie talanti deg nepacietībā 
iemēģināt jauno instrumentu. 
Akordeona iegādi finansiāli at-
balstījusi Dienvidkurzemes nova-
da dome.

Pirmo reizi pēc attālinātā mā-
cību procesa Nīcas Mūzikas sko-
las Tradīciju zālē audzēkņi mā-
cību koncertus spēlēs klātienē 
(ievērojot epidemioloģiskos dro-
šības pasākumus) pie jaunā flī-
ģeļa, kas skolai iegādāts šī gada 

aprīlī. Klavierspēles audzēkņi un 
pedagogi novērtē iespēju strādāt 
klātienē pie skaņdarbu atskaņo-
šanas toņa un mākslinieciskā iz-
pildījuma kvalitātes.

Priecīgs notikums arī Rucavas 
mācību punkta audzēkņiem un 
pedagogiem – mācību koncerti 
norisināsies skaisti Ziemassvēt-
kiem izrotātā skolas aktu zālē 
uz skatuves pie flīģeļa, ko Nīcas 
Mūzikas skola savā īpašumā ie-
guvusi no PIKC Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidusskolas.

Visi, gan audzēkņi, gan pe-
dagogi, gan vecāki ir noilgojušies 
pēc skaistiem Ziemassvētku kon-
certiem un pasākumiem klātie-
nē, kas motivē audzēkņus pēc 
iespējas labāk apgūt sava izvē-
lētā mūzikas instrumenta spēli, 
apgūt praktiskas uzstāšanās ie-
maņas, sniedz prieku un ganda-
rījumu par labi padarītu darbu.

Tuvojoties Ziemassvētkiem 
un gadumijai, gribas audzēk-
ņiem, pedagogiem, vecākiem, 
sadarbības partneriem novēlēt 
baltus, gaišus, saticīgus, ģimenis-
kus svētkus, labu veselību, veik-
smi un radošu garu!

Dina Sleže, 
Nīcas Mūzikas skolas 

direktore 

Septiņi Latvijas Izglītības vadītāju asoci-
ācijas (LIVA) valdes pārstāvji, toskait Zentas 
Mauriņas Grobiņas vidusskolas direktore 
Laila Roga, viesojās pie Latvijas prezidenta 
Egila Levita, lai pārrunātu aktuālus izglītības 
jautājumus. 

Pirmais sarunu temats bija par sadarbī-
bas memorandu “Dators ikvienam bērnam”. 
Tajā paredzēts līdz 2025. gadam nodrošināt 
mācību procesam piemērotu datoru katram 
skolēnam un skolotājam. Sarunās piedalījās 
arī Ieva Ilvesa, kura ir datoru projekta pat-
ronese.

Sarunu laikā apsprieda arī citus aktuālus 
jautājumus: par svešvalodu dažādību sko-
lās, skolotāju trūkumu un iespējamiem risi-
nājumiem, kā arī iekļaujošo izglītību. 

Prezidents interesējās, ieklausījās jomu 
profesionāļu viedokļos un uzsvēra, ka ir 
svarīgi veidot ilglaicīgu izglītības sistēmu, ne-
vis vienai dienai vai īslaicīgam risinājumam.

Valsts prezidents uzklausa izglītības jomas profesionāļus

LIVA prezidents Rūdolfs Kalvāns (no kreisās), Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Saldus tehnikuma direktore Iveta 
Bērziņa, Valda Zālīša Rīgas sākumskolas direktore Elita Rītere un Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas direktore Laila Roga.

Gaidot gada gaišākos svētkus, Vaiņodes Mūzikas skola saposta svētkiem.

Ar Nīcas Mūzikas skolas jaunajiem instrumentiem – 
akordeonu un flīģeli – jaunajiem talantiem ir vēl lielāka 
motivācija apgūt mūzikas skaņas.

Nīcas Mūzikas skolai 
jauni instrumenti

Vaiņodes topošie mūziķi 
gatavo svētku video koncertu
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VIZĪTKARTE
SANDRIS BĒČA
n  Dzimis: 1971. gada 19. augustā.
n  Dienvidkurzemes novada domes deputāts, Finanšu komitejas 
priekšsēdētāja vietnieks, darbojas Kultūras jautājumu komitejā. 
n Izglītība: Durbes vidusskolā ieguvis pamatizglītību, Kandavas 
lauksaimniecības tehnikumā ieguvis tehniķa mehāniķa specialitāti, Rīgas 
Tehniskajā universitātē iegūts diploms cilvēkresursu vadībā.
n Darba pieredze: no 1992. gada zemnieku saimniecības “Gobzemji 1” 
īpašnieks, nodarbošanās – augkopība. Astoņus gadus vadījis komunālo 
saimniecību Tadaiķu pagastā un vēlāk Durbes novadā. Kopš 2003. gada 
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Durbes grauds” 
valdes priekšsēdētājs. 
n Ģimene: sieva Andra, bērni – meita Arta (25 gadi), dēls Roberts (21).
n Vaļasprieki: ceļojumi ar motociklu, dziedāšana korī.

VIZĪTKARTE
INGA RATNIECE
n Dzimusi: 1970. gada 12. decembrī.
n Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, absolvēta 
Lauksaimniecības fakultāte.
n Darba pieredze: Grobiņas novada domē strādāja par Nekustamo īpašumu 
speciālisti un lauksaimniecības konsultanti, bija arī Lauksaimniecības zemes 
darījumu izvērtēšanas komisijas sekretāre, Iepirkumu komisijas locekle, arī 
Tautsaimniecības, vides aizsardzības, dzīvokļu un komunālo pakalpojumu 
komitejas locekle, kā arī Apstādījumu pārraudzības komisijas locekle. 
Pašreiz Dienvidkurzemes novada domes deputāte, darbojas Sociālo un 
veselības jautājumu un Vides jautājumu komitejā, turpina Lauksaimniecības 
zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sekretāres pienākumus. Izveidojusi 
savu piena lopkopības saimniecību.
n Ģimene: divi bērni, dēls strādā Liepājā, meita studē Liepājas 
Universitātē.

“Es esmu savas Dzimtenes 
patriots, plašākā nozīmē – Lat-
vijas, lokālā – sava Tadaiķu pa-
gasta,” bez uzspēles saka Dien-
vidkurzemes novada domes 
deputāts SANDRIS BĒČA. Tas bijis 
galvenais iemesls, lai iesaistītos 
politikā. Vispirms Durbes novadā 
un tagad arī Dienvidkurzemē. 

Ar S. Bēču tiekamies Lieģos 
viņa darba kabinetā uzņēmumā 
“Durbes grauds”, kam šogad ap-
ritēja pilngadība – 18 gadu. Visus 
šos gadus viņš ir tā valdes priekš-
sēdētājs. Un ir patiešām lepns, 
ka mums Dienvidkurzemē ir šāda 
kooperatīvā sabiedrība, kur zem-
kopji, kas nodarbojas ar augkopī-
bu, var saņemt dažāda veida pa-
līdzību un nodot izaudzēto ražu. 
Lai tas būtu iespējams, šajos 18 
gados uzņēmums ir vērienīgi at-
tīstījies. 

S. Bēča par to runā ar lielu aiz-
rautību un atceras, kā viss sākās. 
“2003. gadā mēs sanācām kopā 11 
lauksaimnieki un izveidojām ko-
operatīvu,” viņš atceras. “Tagad 
esam jau vairāk nekā 200 biedru 
gan no Dienvidkurzemes, gan ār-
pus mūsu novada, kas kopā ap-
saimnieko ap 35 tūkstošiem hek-
tāru zemes.” Un turpina: mums ir, 
ar ko lepoties – “Durbes grauda” 
biedri izaudzē turpat trīs procen-
tus no visas Latvijas kopražas, 
kas praktiski visa aiziet ekspor-
tam. S. Bēča vēl piebilst: Dienvid-

kurzemes novadu var saukt par 
Kurzemes graudu klēti – mums 
tam ir vispiemērotākā augsne un 
apstākļi. Un vēl viņš kā vērtību 
min nelielo un vidējo saimniecību 
zemniekus, kas ar savu biznesu 
uztur ģimenes, rūpējas par vidi, 
nodarbinātību ārpus pilsētām, 
uztur apdzīvotību laukos. Tieši 
tādām saimniecībām ir svarīga 
kooperācija, lai kopā iegādātos 
minerālmēslus, augu aizsardzī-
bas līdzekļus un citus ražošanas 
līdzekļus, arī novākto ražu liktu 
kopā, sagatavotu un realizētu.

Turpat netālu no Lieģiem ir arī 
deputāta paša dzimtās mājas – 
tur viņš palicis un kopā ar ģimeni 
saimnieko. “Kad beidzās kolhozs 
un bija jādomā, ko darīt tālāk, sā-
kām ar savu saimniecību – tolaik 
mums bija gan govis, gan cūkas un 
daudz kas cits,” viņš ieskicē, kā 
pats sācis ceļu lauksaimniecībā. 
“Vēlāk palikām pie graudiem.” 
S. Bēča arī ir viens no kooperatīva 
biedriem. Darbs “Durbes graudā” 
aizņem praktiski visu viņa laiku, 
tāpēc saimniecība vairāk uzticēta 
dēlam. 

“Tomēr viens vaļasprieks man 
paliek pašam – tā ir kulšana,” 
S. Bēča smaidot atklāj. Un pastās-
ta, kā to iemīlējis. “No 16 gadu ve-
cuma kolhozā strādāju uz kombai-
na, bet jau divus gadus pirms tam 
biju kombainiera palīgs.” Pirmā 
pieredze bija kopā ar kādu kun-

Dzīvot attīstītā novadā

dzi, kurai iedots gandrīz vai kol-
hoza vecākais kombains. “Sala-
bojām to un prom uz lauka,” viņš 
atceras. “Kad izdzen pirmo vīli un 
paskaties atpakaļ – to izjūtu nevar 
aprakstīt, to var tikai izjust!” Kopš 
tā laika bez kulšanas nav izlaists 
neviens gads. Un nekas nav mainī-
jies arī izjūtās – prieks joprojām ir 
tāds pats kā pirmajā reizē. 

Tāpat, kā vēlas attīstīt uzņē-
mumu, kurā strādā, S. Bēča vēlas 
arī piedzīvot, kā attīstās mūsu 
novads. “Zinu, ka viens nevar to 

izdarīt, tāpēc piekritu iesaistīties 
politikā un iet uz vēlēšanām, lai 
kļūtu par deputātu un risinā-
tu lietas kopīgi, izmantojot arī 
manu pieredzi un zināšanas,” viņš 
skaidro. S. Bēča Dienvidkurzemes 
novada deputātu pulkā ievēlēts 
no politiskās partijas “Latvijas re-
ģionu apvienība”. Viņu visvairāk 
apbēdina cilvēki, kas gatavi kri-
tizēt ikvienu, kas iesaistās valsts 
vai pašvaldības darbā, taču paši 
gan nav gatavi darīt neko. “Jebku-
ram cilvēkam diemžēl jārēķinās ar 
dubļu šaltīm, kad kļūsti par depu-
tātu,” S. Bēča neslēpj. 

Kad ierunājamies par brīva-
jiem brīžiem, par atpūtu un va-
ļaspriekiem, S. Bēča smaida:  tā 
ir mana saimniecība. “Jā, jā, es to 
uzskatu par sava veida vaļasprie-
ku,” viņš saka. Jo galvenais darbs 
ir “Durbes graudā”. Bet atpūta 
vajadzīga prom no visa. “Mums 
ir sava domubiedru grupa, ar ku-
riem katru gadu ar enduro mo-

tocikliem apceļojam dažādas in-
teresantas valstis,” viņš pastāsta. 
“Aizbraucam, uz vietas noīrējam 
motociklus un apmeklējam tādas 
vietas, kur neiebrauc neviens tū-
ristu autobuss, iepazīstam vietējo 
cilvēku dzīvi, bez starpniekiem. 
Tas ļoti noder tam, lai novērtētu, 
cik labi dzīvojam mēs šeit – Latvi-
jā.” Tā apceļotas valstis Āzijā, Āf-
rikā, Eiropā. Šogad būts Albānijā. 
Protams, apceļota krustu šķērsu ir 
arī Latvija.

Bet tepat uz vietas S. Bēčam 
brīvais laiks otrdienu vakaros pa-
iet Nīcas vīru korī. Iepriekš dzie-
dājis Durbes korī, kas ar laiku 
sarucis līdz vīru ansamblim. Pirms 
aizvadītajiem dziesmu svētkiem 
viņš piebiedrojies nīceniekiem un 
aicina: ja ir vīri, kas grib dziedāt, 
Nīcas vīru koris tādus gatavs pie-
ņemt savā pulkā. “Tas ir tik īpaši 
un neaprakstāmi – koncertā izjust 
kora skaņas varenību!” viņš vēl 
piebilst.

Attīstīt uzņēmumu, kurā 
strādā, un pielikt savu 
roku arī novada attīstībā. 
Būt noderīgam cilvēkiem 
– tādi ir deputāta Sandra 
Bēčas mērķi. 

INGA RATNIECE ir deputāte jau 
trešo sasaukumu pēc kārtas. 
Vispirms divreiz bijusi domnie-
ce Grobiņas novada pašvaldībā, 
tagad Dienvidkurzemes novada 
domē. Esot deputātei, ir lielākas 
iespējas palīdzēt iedzīvotājiem 
risināt dažādus jautājumus – tā 
viņa skaidro savu izvēli.

Inga Ratniece ir dzimusi, au-
gusi un joprojām dzīvo Bārtā. No 
agras bērnības vasarās strādājusi 
kolhozā lauku brigādē un arī lop-
kopībā. Bārtas pamatskola, tad 
Kazdangas tehnikums, pēc tam 
atkal darbs kolhozā, vēlāk paju 
sabiedrībā “Bārta”. 

Pārdzīvoti deviņdesmitie gadi, 
kad daudzi salūza, bet vairākums 
tomēr guva rūdījumu nepadoties 
grūtību priekšā. I. Ratniece ir viena 
no tiem un ar smaidu sevi rakstu-
ro: “Esmu īstena bārteniece, nezi-
nu, kam būtu jānotiek, lai es gribē-
tu lielpilsētā iedzīvoties. Mani tur 
neviens negaida. Laukos ir manas 
saknes, vecāki, kuplā radu saime, 
un es skaidri zinu – ja vajadzēs, 
pat bez īpaša aicinājuma grūtā brī-
dī visi saskries palīdzēt.”

Laika gaitā esot bijuši dažādi 
piedāvājumi, bet lauku burvība, 
lai arī nebūt ne viegla, izrādījusies 
stiprāka par pilsētas materiāla-

jiem vilinājumiem. Vēl I. Ratniece 
stāsta, ka bārteniekiem, kā jau 
kurzemniekiem, ir īpaša rakstura 
iezīme – lepnums par savu dzimto 
vietu. Bārtā ienākt no malas esot 
grūti. “Pieņemšana par savējo ir 
jānopelna,” atzīst deputāte.

Dzīves gaitā izveidota sava 
piena lopkopības saimniecība, 
arī izglītība deputātei ir saistīta ar 
lauku dzīvi – Jelgavas Lauksaim-
niecības universitātē iegūts baka-
laura grāds lauksaimniecībā. “Par 
Jelgavu īpašs paldies jāsaka mūsu 
novada vadītājam, savulaik viņa 
vārdi – gadi nekad nav šķērslis 
mācīties – pavērsa manas domas 
studiju virzienā,” viņa atklāj. 

Darbojoties Sociālo un veselī-
bas jautājumu komitejā, I. Ratnie-
ce saskārusies, ka arvien vairāk 
gados jauni cilvēki nonāk grūtā 
dzīves situācijā un vērojama bīsta-
ma tendence ar to samierināties. 
“Es saprastu, ja cilvēks ir pāri pus-
mūžam un nespēj pārkvalificēties 
citā nozarē, bet, ja ar pabalstos 
piedāvāto ir apmierināts trīsdes-
mitgadnieks – tas gan ir traģiski,” 
viņa pauž savu viedokli. Viņasprāt, 
runājot par jauniem, veseliem cil-
vēkiem, lai novērtētu dzīves vērtī-
bu, nevajadzētu pasniegt visu par 
velti, bet gan dot iespēju pašam 

nopelnīt. “Kamēr redzu, ka varu 
kādu lietu virzību ietekmēt, kādam 
līdzēt, tikmēr es šajā jomā darbo-
šos,” I. Ratniece ir pārliecināta.

Runājot par jaunā Dienvidkur-
zemes novada plusiem, deputāte 
uzskata, ka nākotnē sociālā atbal-
sta sistēma noteikti uzlabosies, 
kļūs taustāmāka, būs iespēja īs-
tenot arī jaudīgākus sociālus pro-
jektus. 

I. Ratniece aicina arī iedzīvotā-
jus būt aktīvākiem. “Nevajag savu 
dzīvesvietu saukt par nomali – ja 
pats sevi tā noprogrammē, tad tā 
arī būs,” viņa uzskata. “Ja redz 
nebūšanas, tad nepietiek, ka cie-
mā savā starpā paburkšķ – tas 
lietas būtību nemainīs. Savu sāpi 
jāatnes līdz pašvaldības darbinie-
kam, kas var palīdzēt problēmu 
risināt.” Tāpat viņa uzskata, ka 
novada iedzīvotājiem jāsniedz 
savs redzējums un ierosinājumi 
par vajadzīgajiem uzlabojumiem, 
lai tālāk, sadarbojoties ar spe-
ciālistiem, varam veidot pašiem 
pieņemamu dzīves vidi. “Bieži 
vien izsludinātajās publiskajās 
apspriedēs par teritorijas plāno-
jumiem, uzņēmēju attīstības iece-

rēm un citiem jautājumiem iero-
das labi ja daži cilvēki, bet vēlāk, 
kad dokumenti jau apstiprināti, 
izsaka dažādas pretenzijas,” de-
putāte novērojusi, tāpēc vēlreiz 
mudina iesaistīties sava novada 
dzīvē. “Jo novada attīstība ir arī 
katra iedzīvotāja dzīve.” 

I. Ratniece atzīst, ka šī sasau-
kuma deputātiem ir ticis apvieno-
šanās procesa vissmagākais slogs 
– jaunā Dienvidkurzemes novada 
sistēma un struktūra ir jāpārkār-
to un jāsakārto. Kā tēlaini atzīst 
deputāte – “vilcieniņš jāsakabina, 
jāieeļļo un jāpalaiž braucienā”. 
Kļūdas rodas darot, tās neapšau-
bāmi būs, tāpēc deputāte aicina 
visiem apbruņoties ar iecietību un 
sapratni. 

Pati dzīvē piedzīvoju-
si dažādas grūtības un 
norūdījusies nepadoties, 
Inga Ratniece uzskata, ka 
sadarbojoties iespējams 
dzīvi uzlabot. 

Ar piederības apziņu un kopības izjūtu
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EDGARS PUTRA
n Dzimis: 1983. gadā 11. februārī.
n Dienvidkurzemes novada domes deputāts, Finanšu komitejas loceklis, 
Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks.
n Izglītība: Ata Kronvalda Durbes vidusskola, Liepājas Universitāte – 
iestādes un uzņēmumu vadība.
n Darba pieredze: “Latvijas Hipotēku un zemes banka” – kredītprojektu 
vadītājs (2003–2008) un projektu vadītājs investīciju piesaistes uzņēmumā 
(2008–2011). Durbes novada domes deputāts un priekšsēdētāja vietnieks 
(2013–2014). 12. Saeimas deputāts (2014–2018), Ekonomikas ministrijas 
parlamentārais sekretārs (2014–2016), Finanšu ministrijas parlamentārais 
sekretārs (2016–2018). Darbojas Dienvidkurzemes novada Lauksaimniecības 
zemes darījumu izvērtēšanas komisijā. Biedrības “Zemnieku saeima” valdes 
loceklis un pašvaldības pārstāvis “Latvijas Pašvaldību savienības” Finanšu un 
ekonomikas komitejā. Zemnieku saimniecības “Pīlādži” finanšu direktors.
n Ģimene: sieva Kristīne, meita Gabriela.
n Vaļasprieki: medības, ceļošana un mūzika.

Noslēdzies biedrības “Ziem
upīte” rīkotais Ziemassvētku ve-
cīša un “Rūķupes” rūķu radošo 
darbu konkurss un noskaidroti 
sirdssiltāko darbu autori. 

Ziemassvētku vecītis visus ai-
cināja apdomāt, kas ir tas, kas 
sniedz siltumu, un kā to nodot 
tālāk. Vērtēšanas galvenie kritē-
riji bija darba atbilstība tematam, 
autora personiskās attieksmes un 
domas atspoguļojums, oriģinalitā-
te un radošs temata risinājums, 
kā arī izpildījuma kvalitāte.

Konkursam kopā iesūtīts 151 
darbs: mūzikas sadaļā 12 dzies-
mas (no tiem 3 pašsacerēti skaņ-
darbi), 27 literārie darbi (dzejoļi, 
stāsti, pasakas u.c.), 112 vizuālie 
mākslas darbi (no zīmējumiem, 
gleznojumiem, kolāžām līdz tam-
borējumiem, šūtām mantām u.c.). 
Konkursa vēstneši un žūrija – mu-
zikālā ģimene Ieva un Emīls Bal-
ceri, māksliniece, ilustratore Agija 
Staka un rakstniece Kristīne Nei-
mane, un, protams, pats Ziemas-
svētku vecītis un “Rūķupes” rūķi. 
Konkursa dalībnieki bija vecumā 

Noslēdzies Ziemassvētku vecīša radošo darbu konkurss 

no 1,5 līdz 56 gadiem.
Kopumā apbalvoti trīs uzva-

rētāji katrā kategorijā. Lielo balvu 
– lidojumu ar gaisa balonu no Gai-
sabalons.lv – ieguva Katrīna Pome-
rance no Vērgales par gleznojumu 
un stāstu “Rakstainie cimdiņi”. Vi-
zuālā mākslā Goda rakstu un dā-
vanu karti no atpūtas un izklaides 

Katrīna Pomerance no 
Vērgales ar gleznojumu 
un stāstu “Rakstainie cim-
diņi” konkursā nopelnīja 
lidojumu ar gaisa balonu.

parka “Lauku kūrorts” saņēma 
ventspilnieks Artis Urbanovičs, 
dāvanu karti Grīņu rezervāta 
apmeklējumam gida pavadībā  – 
Zentas Mauriņas Grobiņas vidus-
skolas 2.c klases skolniece Sofija 
Kņutiņa par grāmatiņu “Ar Ziemas-
svētku vecīti”. 

Mūzikā Goda rakstu un ielūgu-
mus uz koncertu “Pianisma zvaig-
znes. Trīs Osokini” no koncertzāles 
“Lielais dzintars” saņēma Krišjānis 
Bērziņš no Salacgrīvas, dāvanu 
karti izbraucienam ar laivu “Zeltī-
te” Pāvilostā 8 personām – Melisa 
un Jasmīne Vanagas no Rīgas par 
dziesmu “Karameles”, mini ZOO 
“ATOMI” apmeklējumu – Alise Ļe-
bedeva no Rīgas par dziesmu “Tik 
baltām pārslām”.

Literatūrā Goda rakstu un dā-
vanu karti no atpūtas bāzes “ODS” 
saņēma Andra Gaigala no Saldus, 
dāvanu karti no “Jura staļļiem” – 
Laila Anna Horna no Pāvilostas, 
dāvanu karti no “Godiņu piedzīvo-
jumu platformas” un viesošanos 
Āra flautu darbnīcā – Sofija Anna 
Rudzāja no Pāvilostas.

1. pakāpes atzinību mūzikā 
saņēma Olīvija Černova no Rīgas, 
Laura Laima Stoņus no Liepājas 
par dziesmu “Vientuļā eglīte”, Tal-
su 2. vidusskolas 1.c klases Balto 
lapu orķestris skolotājas Aigas 
Ignātes vadībā, literatūrā – And-
ra Poota no Jelgavas novada par 
pasaku “Circeņa Ziemassvētki”, 
Marika Šeflere no Priekules par 
dzejoli “Es zīmēšu”, LPII “Sprīdī-
tis” Pūcēni par stāstu “Kā mēs 
palīdzējām Pūcēnam?”, vizuālajā 
mākslā Andra Sproģe no Vecum-
niekiem par darbu “Gaismas ne-
sēji” un Evelīna Pocjus no Aizputes 
par šūto zaķi.

Agijas Stakas specbalvu sa-
ņēma Nikola no Zentas Mauriņas 
Grobiņas vidusskolas 2.c klases 
par grāmatiņu “Lāči bradā pa ta-
ciņām”.

Kristīnes Neimanes specbalvu 
saņēma Elza Livčāne no Jūrmalas 
par dzejoli “Sniegpārsliņa”, Mari-
ja Ločmele no Liepājas par dzejoli 
“Gaidīšanas laiks”, PII “Čiekuriņš” 
Saulītes (skolotājas Dace Barkus, 
Solvita Laškova) no Kapsēdes par 

dzejoli “Siltais”.
Rūķu specbalvas saņēma 

Māris Dārznieks no Vērgales 
pamatskolas 1. klases par darbu 
“Brālīši gliemezīši un naktsputni” 
(un īpašo veicināšanas balvu no 
Izdzīvošanas skolas Pāvilostā), 
Andris Jansons, kurš uzrakstījis 
mūziku dienas centra “Mēs esam 
līdzās” audzēknes Madaras dze-
jolim (viesošanos “Godiņu piedzī-
vojumu platformā”), kā arī Egors 
Gusevs no Ventspils par dziesmu 
“Uzsniga sniedziņš balts”, Beāte 
Vecbrāle par “Mazo rūķīšu dzies-
mu”, Agija Rozentāle no Vērgales 
un Elizabete Cipriķe no Liepājas.

1. pakāpes atzinību un spec-
balvu fondu veidojuši – grāma-
tu izdevniecība “Zvaigzne ABC”, 
“Ziem upes medus”, “Ziemupes 
cidonijas”, “Saules sveces”, “La-
vandervilla”, “Balts paper goods” 
un konkursa vēstneši. 

Konkursa darbu izstāde no 10. 
decembra līdz janvāra beigām ir 
apskatāma Ziemupes tautas namā.

Informāciju sagatavojis
Rūķis Rakstītājs

EDGARS PUTRA ir deputāts, ku-
ram ir bijusi iespēja četru gadu 
garumā pārstāvēt iedzīvotāju 
intereses Saeimā (2014–2018), ie-
saistīties likumdošanā un aktīvi 
līdzdarboties. Viņš ir gandarīts un 
priecīgs par Saeimā iegūto piere-
dzi, zināšanām un sastaptiem lie-
liskiem biedriem, ar kuru atbalstu 
var rēķināties arī šodien.

Dzimis Priekules slimnīcā un 
audzis Durbē. Līdz 12. klasei mā-
cījies Durbes vidusskolā, kur viegli 
padevās matemātika un datorika, 
kas reizē arī bija mīļākie mācību 
priekšmeti. Studijas uzsāka Liepā-
jas Universitātē, iestādes un uzņē-
mumu vadības fakultātē. Ir apgūti 
pamati programmēšanā, jo gadu 
studēja arī Rīgas Tehniskajā univer-
sitātē. “Datortehnika man jopro-
jām ir tuva, un es to spēju izprast. 
Ar matemātiku gan šobrīd vairs 
nav tik viegli, meita mācās 4. kla-
sē, un dažkārt man tie uzdevumi 
bieži vien liekas nesaprotami, ie-
spējams, tāpēc, ka man nekad nav 
bijusi liela pacietība,” smejoties 
stāsta E. Putra.

Paralēli studijām sāka strādāt 
“Latvijas Hipotēku un zemes ban-
kā” par projektu vadītāju. Dar-
bības joma sākotnēji saistījās ar 
privātpersonu un vēlāk jau ar lielu 
uzņēmumu kreditēšanu. Krīzes pe-
riodā Latvijā, 2009./2010. gadā, kad 
daudziem uzņēmumiem bija radu-
šās problēmas ar kredītsaistību 
samaksu, E. Putra ar kolēģiem iz-
veidoja jaunu uzņēmumu saistībā 
ar investīciju piesaisti un biznesa 
plānu veidošanu, un esošo sais-
tību restrukturizāciju. 2013. gadā 
atgriezās Durbē un uz pilnu slodzi 

sāka darboties ģimenes saimnie-
cībā “Pīlādži”, kurā arī iepriekš ir 
aktīvi darbojies un iesaistījies vai-
rāku projektu realizēšanā. Tā pā-
ris gados, plecu pie pleca strādājot 
kopā ar tēvu un brāļiem, uzņē-
mums uzauga no 600 ha līdz 1800 
ha un papildus tiek nodarbināti vēl 
16 strādājošie. Saimnieciskā darbī-
ba norisinās bijušajos Durbes, Aiz-
putes, Priekules un Vaiņodes no-
vados, tāpēc šīs teritorijas diezgan 
labi pārzina un orientējas to ceļos.

Politikā nonāca 2013. gadā. To-
laik Saeimā tika skatīti jautājumi, 
kas skāra E. Putru kā lauksaimnie-
ku. Lai tos risinātu, viņš sazinājās 
ar Augustu Brigmani, kurš sarunas 
beigās aicināja jauno uzņēmēju ie-
saistīties politikā. Tas iedrošināja 
veiksmīgi startēt Durbes novada 
pašvaldības vēlēšanās un kļūt par 
domes deputātu un priekšsēdētā-
ja vietnieku. Taču jau 2014. gada 
novembrī E. Putra startēja Saeimas 
vēlēšanās un kļuva par Latvijas 
valsts parlamenta deputātu. Tā 
četri gadi pavadīti, veicot parla-
mentārā sekretāra pienākumus 
divus gadus Ekonomikas ministrijā 
un divus gadus Finanšu ministrijā. 
“Nav manā garā vienkārši sēdēt kā 
deputātam, tāpēc brīdī, kad Dana 
Reizniece-Ozola piedāvāja man šo 
amatu, uzreiz piekritu. Tas darbs ir 
ļoti interesants un dinamisks, pa-
plašina redzesloku un izpratni par 
lietu kārtību. Kā deputātam man 
bija iespēja aktīvi debatēt par da-
žādiem jautājumiem. Vairāk nekā 
210 reižu esmu kāpis runāt valstī 
svarīgākajā tribīnē aizstāvēt un 
iesniegt savus priekšlikumus. Man 
patika redzēt, ka likumdošanā bija 

Strādāt, saglabājot cilvēcisko pusi

iespējams ko mainīt, un redzēt, kā 
tevī ieklausījās,” par iegūto piere-
dzi stāsta E. Putra.

Pēc pavadītā laika Saeimā trīs 
gadus E. Putra atradās no politikas 
nostāk, taču aktīvi par to interesē-
jās un joprojām ir Latvijas Zemnie-
ku savienības biedrs un atradās 
tās valdē. 2020. gadā bija zināms, 
ka novadu reforma bija paredzēta 
un tā notiks. Tas bija jauns izaici-
nājums, un tika pieņemts lēmums 
startēt pašvaldību vēlēšanās, kļūs-
tot par Dienvidkurzemes novada 
domes deputātu. 

Uz jautājumu, kāda ir nākot-
nes vīzija saistībā ar Dienvidkur-
zemi, jaunais deputāts atbild, ka 
tai ir jābūt mobilai, lai cilvēks no 
viena punkta līdz nākamajam va-
rētu pārvietoties pa labu ceļu, vē-
lams, ka tas ir cietā seguma ceļš. 
Šis jautājums iedzīvotāju sapulcēs 

tiek uzdots kā viens no pirmajiem, 
tāpēc ir svarīgi tos sakārtot, lai gan 
iedzīvotāju, gan uzņēmēju auto-
parks netiktu lauzts. “Mans sapnis 
ir katru gadu noasfaltēt kādu ceļa 
posmu novadā. Šobrīd valstī situā-
cija ir tāda, ka 90% valsts galveno 
autoceļu Latvijā ir salaboti. Tas 
nozīmē, ka, pieaugot katru gadu 
budžetam, vairāk līdzekļu atliek 
ceļu būvei un tuvākajos gados pie-
nāks kārta arī reģionālajiem valsts 
autoceļiem, kas skar vairāk mūsu 
intereses. Arī mēs kā novads ne-
drīkstam atpalikt!” teic E. Putra.

“Šobrīd priekšā ir liels darbs 
– pirmā jaunā novada budžeta 
sastādīšana. Strādājot Finanšu 
mi nistrijā, bija iespēja redzēt di-
namiku, kā visā Latvijā ik gadu 
pieaug pašvaldību budžeti. Taču 
lielākoties tas notiek Rīgā un Pie-
rīgā. Dienvidkurzemes attīstība uz 
kopējā fona valstī nemaz tik slikti 
neizskatās, piemēram, atsevišķos 
bijušajos novados iedzīvotāju ie-
nākuma nodoklis uz vienu iedzīvo-
tāju bija augstāks nekā Liepājai un 
bijušajam Grobiņas novadam bija 

pozitīvs attīstības indekss. Bijušajā 
Durbes novadā bija otrais aktīvo 
uzņēmumu skaits uz tūkstoš iedzī-
votājiem, atpaliekot vien no Rīgas. 
Tā kā uzņēmējdarbības aktivitāte 
nepārprotami novadā ir samērā 
augsta un ir visas iespējas attīstī-
bai. Mums kā domei to ir jāturpi-
na veicināt,” savās domās dalās 
E. Putra.

Lai arī darbs aizņem lielu dzī-
ves daļu un savulaik ceļš no Lie-
pājas uz Rīgu tika mērots četras 
reizes nedēļā, dažreiz ceļoties 
jau trijos naktī, E. Putra tomēr rod 
laiku saviem vaļaspriekiem. Viņu 
aizrauj ceļojumi un mūzika. Grupā 
spēlējis ģitāru, ko apguvis pašmā-
cības ceļā, un uzsver, ka tas nemaz 
nav grūti – ja ir izpratne, tad sanāk. 
Cerībā, ka drīzumā pāries esošie 
ierobežojumi un būs iespēja ap-
meklēt kādus lielkoncertus, jau 
iegādātas biļetes nākamās vasa-
ras pasākumiem. Bez tam pagā-
jušogad, izejot apmācības, iegūts 
apmācību sertifikāts medniekiem, 
un tuvākajā laikā plānojas arvien 
vairāk pievērsties šai nodarbei.

Saeimā un vairākās minis-
trijās iegūtās zināšanas 
un pieredzi deputāts Ed-
gars Putra tagad liek lietā 
Dienvidkurzemes novadā.
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Durbes centrs neparasti 
pārvērties – izgaismotās 
vietās paslēpušies 40 da-
žādi rūķi un rūķēni.

Kalētos centrā pie pagasta pārvaldes starp eglītēm 
apmetusies briežu ģimenīte. 

Medzes pagastā pie kultūras nama, izejot cauri izgais-
motai egļu arkai, nonākam teiksmaini mirdzošā valstībā. Pāvilostas Simtgades parkā ceļu līdz eglītei rāda sarkanas gaismiņas.

Priekules Ģimeņu dārzā tagad var nokļūt, izejot cauri grandioziem vārtiem. 

Mūsu novada Mūsu novada 
eglīšu stāstieglīšu stāsti
<< 1.lpp.

Egle vienmēr rotāta tematiski, 
piemēram, pirms diviem gadiem 
bijusi cimdiņu egle, kad katrs Ru-
cavas iedzīvotājs varēja izgatavot 
savu cimdiņu ar novēlējumu, kuru 
pēcāk drīkstēja paturēt sev. Šogad 
egle ieguvusi jaunus rotājumus – 
lielas bumbas un spožas lampiņu 
virtenes. Līdz ar Pirmo adventi Ru-
cavā pie laternu stabiem uzstādīti 
arī 38 Adventes vainagi, kas tapu-
ši, iesaistoties Rucavas komunālās 
daļas darbiniecēm Sandrai Man-
galei, Valentīnai Vlasovai, Rucavas 
kultūras nama vadītājai Staņislavai 
Skudiķei un dekoratorei Brigitai 
Ķūsei, kā arī idejas autorei Duni-
kas un Rucavas pagastu apvienī-
bas pārvaldes vadītājai Agijai Kau-
nesei. Papildus Rucavā pie svētku 
apgaismojuma ir ticis Mācītāja dīķa 
tiltiņš un apstādījumi pie Paurupes 
parka un Rucavas pārvaldes.  

Durbes pilsētas centru jau trīs 
gadus rotā 2013. gadā pilsētas 
svētku laikā iestādītā egle, ko izro-
tā ar zilām un sudraba egļu bum-
bām, kas simbolizē Durbes ģerbo-
ņa krāsas. Neizpalikuši kādreiz arī 
tematiski rotājumi – eņģeļi un rūķi. 
Rūķi šogad Durbē celti īpašā godā, 
kas ļāvis pilsētai kļūt par Latvijas 
rūķu pilsētu. 

Bet Vaiņodē izrotātas vairākas 
egles – gan pie vidusskolas, gan 
pagasta pārvaldes. Pati galvenā 
egle atrodas Vaiņodes centrā un  
tikusi pie jauniem rotājumiem.

Nīcas centrā ilgus gadus slējās 
liela un skaista egle, kura tradi-
cionāli ceļu uz pagastu mēroja no 
meža un tika uzstādīta pie domes 
ēkas, līdz kāda spēcīga vētra to 

nogāza.  Tad arī ierosināts, ka egle 
jāiestāda turpat uz vietas, un tas 
arī ir izdarīts. Bet pirms diviem ga-
diem kāds Nīcas iedzīvotājs atklā-
ja, ka pilsētā jau aug ļoti skaista 
egle, kuru nolemts turpmāk rotāt, 
tā dodot tai pilsētas galvenās svēt-
ku egles godu. Diemžēl pirms gada 
tai nolūza galotne, tādēļ šogad tā 
ir greznojusies ar jauku sarkanu 
cepuri.

Katrai Ziemassvētku eglei ir 
savs īpašais stāsts. Un nav tik sva-
rīgi, vai tā izvēlēta mežā, pašu ie-
stādīta vai rotāta ar dārgākajām 
lampiņām. Galvenais ir gaišas do-
mas, to meklējot, labi vārdi rotājot 
un silta sirds, redzot katra bērni-
ņa acīs un smaidā to īpašo prieku 
un laimi, kad Ziemassvētku vecītis 
maģiski iededz pilsētas galveno 
Ziemassvētku egli. Jo Ziemassvēt-
ku laiks ir brīnumu laiks! 

Lai j ums gaiši, sirdssilti un prie-
cīgi Ziemassvētki un laimīgs jaunais 
2022. gads!

Rucavā pie laternu stabiem 
uzstādīti Adventes vainagi.
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Latvijas Jaunā teātra institūta 
(LJTI) projekts “Pateikts neonā. 
Latvija” uzsācis savu ceļojumu 
Latvijas reģionos, iegriežoties arī 
Aizputē.  

Iestājoties tumsai, uz Linmei-
jera ēkas sienas Aizputē, Pas-
ta ielā 6, apskatāma neparasti 
spilgti sarkana neona instalācija, 
publicistes Santas Remeres māks-
las darbs “Mīļā sirds”, kas priecē 
gan aizputniekus, gan arī pilsētas 
viesus.

““Mīļā sirds” ir vārdi, kas 
pievelk un atgrūž. Tie var paust 
tēvišķu vai mātišķu gādību, bet 
vienlaikus liek šaubīties par nolū-
ku, ar kādu otrs pie tevis vēršas. 
Ar “mīļā sirds” ārsts iesāk slikto 
vēsti vai priekšnieks pārmetoši 
aizrāda darbiniekam, bet pat tad 
šī uzruna kaut kādā dīvainā veidā 
liek justies vajadzīgam. Aiz šiem 
vārdiem bieži vien nekas tālāk 
neseko, tie ir kā pastāvīgi tumsā 
ieslēgts atgādinājums, ka viss var 
mainīties – gan uz labo, gan slikto 
pusi,” pārdomās par savu darbu 
dalās Santa Remere.

Ainaviskie mākslas darbi ta-
puši sadarbībā ar starptautiski at-
zīto britu teātra režisoru, drama-
turgu un vizuālo mākslinieku Timu 

Pāvilostas novada dome šī gada aprīlī finansiāli atbalstīja projektu 
konkursā pieteikto projektu “Ziemassvētku rotājumu radošās darb-
nīcas un konkurss”. Reizi nedēļā aktīvi notiek nodarbības, kurās top 
dažādi svētku dekori. 

Pateicoties nelielai, bet ļoti radošai dalībnieku grupai, Pāvilostas pil-
sētas centrā, laukumiņā pie pulksteņa, apskatāms radošais kopdarbs 
– Adventes vainags, kurā 28. novembrī iededza pirmo Adventes sveci.  

Mēs turpinām aktīvi darboties, lai jau tuvāk Ziemassvētkiem taptu 
vēl kāds lielāks vides objekts, kas radīs svētku noskaņu Pāvilostā. 

Aicinu arī visus pārējos iedzīvotājus, iestāžu darbiniekus un uzņē-
mējus sapost savas mājas, iestādes un darba vietas, radot Ziemas-
svētku noskaņu sev apkārt un piedaloties ikgadējā rotājumu konkursā 
“Ceļā uz gaismu”. 

Elīna Horna, projekta vadītāja

Ik gadu pirms Ziemassvēt-
kiem Nīca rotājas ar gaismiņu 
virtenēm, centrā tiek uzstādī-
ta svētku egle un logos mirdz 
krāsainas lampiņas, lai radītu 
skaistu svētku gaidīšanas laiku, 
taču šogad Nīca svētkiem ir sa-
posusies krāšņāk.

Sagaidot svētkus, pagasta 
centru rotā lielformāta stilizēts 
gaismas elements Nīcas vainaga 
formā, kas papildināts ar trim 
mazākiem kronīšiem, veidojot 
Nīcai raksturīgu vizuālo tēlu. 
Jāatzīmē, ka attēlotais zīļu vai-
nags ir neprecētas meitas galvas 
rota, kas ir kā tikumības, darba 
mīlestības un skaistuma simbols.

Stiprinot iedzīvotāju piede-
rības sajūtu un veicinot simbola 
atpazīstamību, uzstādītais kro-
nis priecēs ikvienu arī turpmā-
kos gadus, jo ir izgatavots no 
ilgtspējīga un kvalitatīva mate-
riāla, iluminācijā izmantojot su-
per bright LED instalāciju, kas pa-
redzēta speciāli āra apstākļiem. 

Pateicoties mūsdienu teh-
noloģiskajām iespējām, kas 
piedāvā dažādus risinājumus, 
ir iespēja veidot lielus, ievēro-
jamus gaismas objektus, aizstā-
jot pierastās krāsainās lampiņu 
virtenes. Ar skatu nākotnē Nīcas 
Kultūras centrs plāno uzstādīt 
gaismas elementus gan Nīcas, 
gan Otaņķu pagastos, veido-
jot vienotu vizuālo konceptu ar 
nosaukumu “Nīcas zīļu vainags 

mēnessgaismā”. Jau uzstādītais 
vainags ir šī koncepta centrālais 
objekts, un tas tiks papildināts 
ar dažādiem elementiem, kas 
rotās gan ēku sienas, gan to 
jumtus.

Jāatzīmē, ka Nīcas zīļu vai-
nags ir viena no skaistākajām 
tautastērpa detaļām un ne velti 
tas ļoti daudz izmantots gan ne-
atkarības gados, gan padomju 
laikos. To darināja no augstas 
kvalitātes sarkanas vadmalas. 
Lai vainaga malas turētos stingri, 

tā iekšpusē bija deviņus metrus 
plata papes strēmele, kuru sa-
lieca riņķī. Ārpuses apakšmala 
bija izrotāta ar sudraba bro-
kāta lenti, virs kuras bija sar-
kana tūka auduma strēmele ar 
izrakstītiem stikla salmiņiem un 
pērlītēm. Gar rakstainās strēme-
les augšdaļu izšuva līkumiņos 
austu brokāta lenti, kurai virsū 
uzšuva nelielus, apaļus spīgulī-
šus. Vainaga augšējai malai bija 
šķautņainas, slīpētas, caurspīdī-
gas, lielas stikla pērles. Vainaga 

iekšpusē iešuva rožainas krāsas 
oderi. Vainagam bija jāstāv tais-
ni virs galvas, un tā nēsāšanai 
bija nepieciešamas īpašas ie-
maņas, jo tas viegli krita zemē. 
Par zīļu vainagiem dēvēti tāpēc, 
ka senāk ir bijuši daudz ozolu 
mežu.

Nīcas senlietu krātuvē ir 
iespēja apskatīt tuvāk šādu 
vainagu, kas kā dāvinājums 
saņemts no Annas Cērpas, kura 
to savukārt saņēmusi mantojumā 
no radiniekiem. Kad Otrā pasau-

les kara izskaņā Nīcai pāri gāja 
frontes līnija un A. Cērpas tēva 
māsa devās bēgļu gaitās, viņa 
līdzi paņēma arī tautastērpu un 
vainagu. Vainags tika salocīts 
četrās daļās un atsevišķas de-
taļas atārdīja, lai padomju armi-
jas karavīri nesaprastu, kādam 
nolūkam priekšmets paredzēts, 
un to neatņemtu. Vainags nodots 
krātuvei ļoti sliktā stāvoklī, tāpēc 
2018. gadā tas restaurēts. Šis vai-
nags redzams arī 1931. gada fil-
mā “Nīcas kāzas”.

Pāvilostā top 
Ziemassvētku rotājumi

Radošo pāvilostnieku kopdarba rezultāts – Adventes vainags 
pilsētas centrā.

Etčelsu. Viņa neona un LED apgais-
mojuma darbus raksturo intere-
se par valodas pretrunīgo dabu, 
ātrumu, skaidrību un izteiksmību, 
ar kādu valoda spēj nodot stāstu, 
ideju vai attēla vēstījumu, kā arī 
valodai piemītošo tieksmi radīt 
plašus nenoteiktības un neskaid-
rības laukus, izmantojot vienkār-
šas neonā atveidotas frāzes.

Pilsētvides instalāciju autori 
aicina ikvienu doties ekspedīcijās 
un aplūkot projekta objektus da-
žādās neierastās publiskās vietās 
ne tikai Aizputē, bet arī Tukumā, 
Rēzeknē un Rīgā. Darbi apskatāmi 
līdz 31. decembrim. Vairāk infor-
mācijas www.theatre.lv.

Elza Lāma, LJTI publicitātes 
koordinatore

“Mīļā sirds” izgaismo Aizputi

Iestājoties tumsai, vārdi “Mīļā sirds” iemirdzas sarkanā 
neona gaismā.

Nīcas centru rotā iespaidīgs lielformāta gaismas vainags

Nīcas zīļu vanags – viena no skaistākajām tautastērpa detaļām – kā stilizēts gaismas elements tagad rotā Nīcas 
pagasta centru un atgādina par šī vainaga izcelsmi un praktisko izmantojumu.
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No 15. līdz 19. novembrim 
Aizputes vidusskolas skolēni 
un skolotājas, īstenojot “Eras-
mus+” starptautisko mobilitātes 
projektu “BEST – Be enthusiastic, 
search the treasure”, viesojās 
Itālijā ar mērķi iepazīt valsts 
kultūrvēsturisko mantojumu, 
uzlabot angļu valodas zināša-
nas un pilnveidot komunikācijas 
prasmes. 

Skolēnus uzņēma Aizputes 
vidusskolas partnerskola “Insti-
tuto Comprensivo CENA” pilsētā 
Červeteri. Lai gan pandēmijas 
dēļ šoreiz izpalika dzīvošana 
vietējo ģimenēs, programma 
valsts kultūras un tradīciju ie-
pazīšanai uz skolēniem atstāja 
neaizmirstamu iespaidu. Vieso-

šanās laikā apskatīts Romas ko-
lizejs, senā Bračāno (Bracciano) 
pils, Nekropole un Vatikāns, kā 
arī nogaršoti Itālijas nacionālie 
ēdieni. Mobilitātes laikā pro-
jekta dalībniekiem bija jāveic 
dažādi uzdevumi un jāpiedalās 
sacensībās, kas rezultējās ar 
Latvijas komandas uzvaru.

“Best” projektā darbojas se-
šas dalībvalstis – Bulgārija, Itāli-
ja, Spānija, Grieķija, Lielbritānija 
un Latvija. Aizputes vidusskolēni 
pirms pandēmijas sākuma de-
vās uz Spāniju, savukārt šī gada 
oktobrī visi projekta dalībnieki 
virtuāli pulcējās Bulgārijā. Iespē-
ja piedalīties “Erasmus+” pro-
jektos ir liels atbalsts skolām 
kompetenču izglītībā.

Kazdangas pirmsskolas izglī-
tības iestāde “Ezītis” jau sešus 
gadus gatavojās pārmaiņām, lai 
nodrošinātu bērniem atbilstošu 
vidi saskaņā ar valstī noteikta-
jām prasībām, kas pilnībā stāsies 
spēkā 2023. gadā. 

Tā kā esošajās telpās audzēk-
ņiem nebūtu iespējams nodroši-
nāt higiēnas prasības, kas prasītu 
audzēkņu vietu samazinājumu, 
nolemts iestādi pārvietot. “Ezīša” 
darbinieki un audzēkņi 2022. gada 
janvārī no esošajām telpām Liepu 
gatvē 6 pārcelsies uz šogad reno-

vēto Kazdangas pagasta bijušo 
pārvaldes ēku Ķiršu gatvē 1.

Šobrīd Kazdangas “Ezīti” ap-
meklē 38 audzēkņi. Jaunā ēka 
renovēta atbilstoši valsts noteik-
tajām prasībām un iestādē pa-
redzētas vietas līdz 50 bērniem. 
Jaunajās telpās izmantos jau eso-
šo inventāru, ko papildinās ar 
jauniem mēbeļu elementiem. Lai 
bērnudārzs spētu nodrošināt vie-
tu skaita pieaugumu, tiek gaidīts 
finansējums nepieciešamā papil-
du inventāra iegādei, kā arī āra 
sporta un rotaļu laukuma izvei-

dei. Šobrīd norisinās aktīvs darbs 
pie telpu un iestādes teritorijas 
labiekārtošanas.

Ēkas renovāciju finansējusi 
Dienvidkurzemes novada pašval-
dība. Būvdarbus veica SIA “Telms”. 
Kopējās iepirkuma izmaksas ob-
jektam 413 377,35 eiro (bez PVN), 
kurās ietilpst projektēšana, būv-
darbi un autoruzraudzība.

Nākamā gada sākumā re-
novēto Kazdangas pagas-

ta bijušo pārvaldes ēku 
pieskandinās bērnu balsis.

Šā gada sākumā Aizputes jauniešu 
“IDEJU MĀJAS” komanda kā vieni no 
projekta partneriem uzsāka dalību “Eras-
mus+” stratēģiskās partnerības projektā 
“Community Challengers: Towards sus-
tainable & climate smart communities 
through Arts & Social entrepreneurship” 
(Kopienas izaicinātāji: Ceļā uz ilgtspē-
jīgām un klimatgudrām kopienām caur 
mākslu un sociālo uzņēmējdarbību). 
Šis  gads  ir  pavadīts,  radot  metodes, 

veidojot rokasgrāmatu un tiekoties ar pro-
jekta partneriem tiešsaistēs. 
Īstenojot  partnerības  projektu,  no  7. 

līdz 13. novembrim “IDEJU MĀJAS” pār-
stāvji un citi projekta partneri tikās klātie-
nē  Portimao  pilsētā  Portugālē.  Tikšanās 
laikā dažādās darbnīcās testēja gada laikā 
izstrādātās metodes,  diskutēja  par  nepie-
ciešamajiem  uzlabojumiem  un  apsprieda 
projekta  tālāko  virzību,  kā  arī  pirmo  reizi 
klātienē  iepazina  partnerorganizācijas  no 
Vācijas,  Portugāles,  Beļģijas,  Horvātijas, 
Itālijas un Serbijas. 
Tikšanās mērķis  bija  sagatavot  apmā-

cību vadītājus, kas jau šī gada beigās uz-
sāks  darbnīcas  jauniešiem  Itālijā,  Horvā-
tijā,  Portugālē,  Serbijā  un  Latvijā.  Latvijā 
darbnīcu norisi plānots uzsākt 2022. gada 

sākumā Aizputes apkārtnē. Plānots, ka ak-
tivitātēs varēs piedalīties ikviens ieinteresē-
tais jaunietis no Dienvidkurzemes novada. 
Pēc  darbnīcu  norises  plānots  arī  jauniešu 
apmaiņas brauciens uz Serbiju, kura laikā 
aktīvākajiem  darbnīcu  dalībniekiem  būs 
iespēja dalīties pieredzē, kā arī padziļināt 
zināšanas par sociālo uzņēmējdarbību. 
Izmantojot  izdevību,  “IDEJU  MĀJAS” 

pārstāvji  viesojās  Portugālē  pāris  dienas 
ilgāk,  lai  apciemotu  jau  esošos  projekta 
partnerus un kopā apspriestu nākotnes sa-
darbības  jauniešu  apmaiņās  un  brīvprātī-
go darbu projektos, kā arī iepazina jaunus 
partnerus,  lai  paplašinātu  kontaktu  loku 
un varētu piedāvāt jaunas iespējas jaunie-
šiem. 

Projekts “Community Challengers: Towards 
sustainable & climate-smart communities 
through Arts & Social Entrepreneurship” tiek 
finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” atbalstu. Šī publikācija 
atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai 
nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās 
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Ance Tīmane,
Aizputes jauniešu “IDEJU MĀJAS” 

vadītāja

Romas apskate, viesojoties Itālijā, aizputniekiem bija neaizmirstams piedzīvojums.

Aizputes skolēni 
viesojas Itālijā

Projekta aktivitātes tiešsais-
tē notiek regulāri starp mobili-
tātēm jau pusotru gadu. Tas pa-
līdz uzlabot skolēnu IT prasmes, 
jo tiek gatavotas prezentācijas, 
uzņemti video, veidota digitālā 

tradicionālo ēdienu pavārgrā-
mata. Skolēni piedalās arī da-
žādās videokonferencēs un vāc 
materiālus videofilmai projekta 
noslēgumam.

Nākošās projekta mobilitā-

tes notiks Grieķijā un Lielbritāni-
jā, bet 2022. gada maijā projekta 
dalībvalstis viesosies Latvijā.

Indra Zvirbule,
projekta “Best” 

koordinatore

Kazdangas bērnudārzs jauno gadu sāks jaunās telpās

Viesošanās Portugālē “IDEJU MĀJAS” jauniešiem bija vērtīgs papil-
dinājums jau iesāktajiem projektiem. 

Projekta “Community Challengers” (Kopienas izaicinātāji) tikšanās Portugālē
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Voldemāra Caunes balvu “Gada bibliotekārs 
darbā ar bērniem un jauniešiem” piešķir reizi 
gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk 
un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu 
bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot 
bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīs-
tīt savu radošumu. Šogad balvu saņēma arī Kalētu 
pagasta bibliotēkas vadītāja Elita Jaunzeme.

E. Jaunzeme Kalētu bibliotēkā strādā jau vai-
rāk kā piecus gadus. Līdz kļūšanai par bibliotēkas 
vadītāju viņa bija pieaugušo izglītības koordinato-
re ar kabinetu Kalētu pagasta bibliotēkā, kur arī 
līdz sirds dziļumiem iepazīts bibliotēkas darbs. 

Grāmatas E. Jaunzemi vienmēr aizrāvušas, bet 

īpašu prieku, strādājot bibliotēkā, sagādā darbo-
šanās ar bērniem. Pateicoties sadarbībai ar Ka-
lētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktores 
vietnieci pirmskolas jautājumos Rūtu Feldmani, ir 
izdevies iedibināt mazajiem pirmsskolēniem lasī-
šanas tradīciju – Pasaku rītus, kas iemācījuši bēr-
niem iemīlēt grāmatas un lasīšanas prieku jau no 
agra vecuma. “Iegūtā balva ir liels pārsteigums un 
pagodinājums, taču vienlaikus arī liela atbildība, 
jo man ir vēlēšanās attaisnot balvas svarīgumu un 
nozīmību ne tikai sev, bet arī bibliotēkas apmeklē-
tājiem,” ar saviļņojumu stāsta E. Jaunzeme.

Konkursu kopš 2007. gada organizē Liepājas 
Centrālā zinātniskā bibliotēka.

15. decembris ir rakstnie-
ces Zentas Mauriņas dzimšanas 
diena – šogad 124. Visas sērgas 
paiet, un pienāks brīdis, kad 
jubilejas datums Grobiņā, rakst-
nieces piemiņas istabās, atkal 
būs centrālais gada pasākums. 

Īpaši svinamie ir apaļie 
jubilejas gaduskaitļi, taču šogad, 
kā iezvanot nākamo gadu, vērts 
pieminēt, ka rakstnieces tēvam, 
ārstam Robertam Mauriņam, šo-
gad ir 160 gadu atceres diena. 
Un ir bezgala labi, ja sveicienus 
var aiznest klātienē. Par to īpašs 
paldies bijušā Grobiņas novada 
kapsētu pārzinim Sergejam Ti-
honovam – viņš bija tas, kurš 
Liepājā, Vecajā kapsētā, atrada 
vietu, kur Roberts Mauriņš ap-
glabāts, un gādāja par tās atjau-
nošanu.

Katru gadu tēvs Zentas dzim-
šanas dienā  savai meitai dāvi-
nāja paša uzziedinātu baltu hia-
cinti. Uzziedināšanas noslēpumu 
viņš savai Filia carrisima neat-
klāja. “Tu esi mans vismīļākais 
bērns – mana Filia carrisima,” 
viņš mēdza čukstēt. Kas zina – 
ja nebūtu visaptverošās, gudrās 
un tālredzīgās mīlestības, kuru 
Roberts Mauriņš veltīja savai 
slimajai meitai, latviešu kultūrā 
būtu par vienu izcilu personību 
mazāk. Varbūt kāds atcerētos 
viņu kā nabaga kroplo meiteni, 
kura būtu pratusi izadīt skaistus 
musturus vilnas jakās un zeķēs, 
jo iemācīt šo stūrgalvīgo bērnu 
adīt bija mātesmātes – labības 
tirgotāja kundzes – mērķis. Taču 
viņas izpratnē nožēlojamais 
“Dieva kājminums” tam nepade-
vās, jo tēvs savā meitā saskatīja 
personību un kļuva viņas pir-
mais un labākais skolotājs. 

Studējis Tērbatā, stažējies 
1892. gadā Berlīnē, Roberts Mau-
riņš Grobiņā savu praksi uzsāka 
36 gadu vecumā. Viņš īpaši le-

Elita Jaunzeme (no labās) un Dagdas bibliotēkas 
(Krāslavas novadā) bērnu literatūras nodaļas vadītāja 
Ilona Bronka.

VOLDEMĀRA CAUNES BALVA 
Kalētu pagasta bibliotēkas vadītājai

Baltas hiacintes Zentai Mauriņai

pojās, ka, būdams jauns ārsts 
Lejasciemā, no tuberkulozes 
izārstējis rakstnieku Andrievu 
Niedru. Īpašu piederību saju-
tis korporācijai “Lettonia”. Kad 
ugunsgrēks izpostīja Grobiņas 
doktorātu, Roberts neskuma 
par sagandēto iedzīvi, tās atjau-
nošanu atstāja sievas ziņā, bet 

pats rūpējās tikai par vienu – lai 
“Letonijas” biedri atsūta jaunu 
korporācijas cepuri un lenti. 
Kad iznāk Zentas Mauriņas pir-
mā grāmata, labajam dakterim 
(kā viņu dēvēja Grobiņas apriņ-
ķī) ir jau 60. 

 Pirms 100 gadiem Zenta 
Mauriņa iestājās 1919. gadā di-

binātajā Latvijas Universitātē. 
Pirmajā laikā viņa studēja filo-
zofijas nodaļā, pēc tam pārgāja 
(1923) uz baltu filoloģijas noda-
ļu. Filozofijas studijām bija sava 
nozīme rakstnieces personības 
veidošanā, taču viņa izvēlējās li-
teratūrkritiķes (vai varbūt precī-
zāk — literatūrfilozofes) ceļu. Sa-
vas izjūtas studiju sākumā pati 
Z. Mauriņa raksturo šādi: “Man 
trūka jebkuras nojēgas par uni-
versitātes studijām, domāju, ka 
kārtīga priekšlasījumu apmeklē-
šana ir nepieciešama. Ka lielāko 
daļu gudrību varu smelties no 
grāmatām, to vēl nezināju.” 

Par būtiskāko. Pirms 100 ga-
diem, 1921. gada novembrī, grā-
matu apgāds “A. Gulbis Verlag 
Riga” sērijā “Lettisce Literatur 
Band” izdeva Jāņa Akuratera 
noveļu tulkojumu vācu valodā, 
un grāmatas titullapā lasāms: 
“Übersetzt aus dem Lettischen 
von Senta Mauring”. Šis izde-
vums uzskatāms par Zentas 
Mauriņas pirmo grāmatu. Pir-
mais izdevums, ar kuru jaunā 
studente ieguva vārdu literatū-
rā. To, ka no rakstniecības var 
eksistēt, viņa tolaik vēl nezinā-
ja, nezināja, ka viņas pašas dar-
bus tulkos citās valodās. Šī bija 
pirmā, un tā pieder tam laikam, 
ko varam uzskatīt par Grobiņas 
periodu. Ir saglabājušās ap 80 
vēstuļu, ko Zenta Mauriņa raks-
tījusi Akurateram. Kādā no tām 
viņa vaicā dzejniekam: “Vai 
uz Grobinju arī brauksiet?” Šis 
jautājums liek domāt, ka Jānis 
Akuraters viesojies Grobiņas 
doktorātā. Ko dzejnieks atbildē-
jis? To mēs neuzzināsim. Ir tikai  
vēstules, kuras jaunā un kaislī-
gā studente raksta slavenajam 
dzejniekam. Ir skumji roman-
tiska  nodaļa autobiogrāfiskajā 
grāmatā “Iedrīkstēties ir skaisti” 
ar nosaukumu “Izgaistošo acu-

mirkļu dzejnieks”. Šo grāmatu 
Zenta Mauriņa rakstījusi trimdā 
– laika posmā, kad vecās dzīves 
vairs nav, bet jauna vēl nav uz-
celta. 

Abi iepazinās 1919. gadā. 
Akuraters gulēja Liepājas slimnī-
cā ar tīfu. Kara laiks, un Liepājā 
pārtikas jautājums bija smags.  
Zentai Mauriņai dilemma – “vai 
drīkst dzejniekam, kurš ir ro-
mantiķis un nicina ikdienu, lie-
tas un ikdienu pārklāj ar burvju 
plīvuru, sūtīt olas un sviestu, lai 
atveseļotos?” Viņa pārtulko stās-
tu “Mana vismīļā”. Vēlāk abi vie-
nojas, ka taps vēl daži tulkojumi. 
Pēc šī izdevuma Akuratera nove-
les tiek pārtulkotas dāņu valodā. 
Un kāds japāņu izdevējs nosauc 
dzejnieku par latviešu literatūras 
impresionistu, un lūdz atļauju 
tulkojumam japāņu valodā. Tā ar 
japāņu izdevēja vēstuli un rozēm 
Akuraters apciemo Zentu Mau-
riņu viņas studentes dzīvoklī. Ir 
1921. gada novembris.  

Savukārt pirms 50 gadiem, 
1971. gadā, Zenta Mauriņa sa-
ņēma Konrāda Adenauera balvu 
par vācu tautas saliedēšanu. Vā-
cieši uzskatīja: “Zenta Mauriņa 
pēckara periodā atjaunoja mūsu 
pašapziņu.” Balvas pasniegšana 
notika Vācijā, Kisingenā, ledaini 
aukstā, lietainā pavasara dienā 
– 24. aprīlī. Ielās satiksmi bloķē-
ja  drošības vīru patruļas.

Dzejniece Aspazija vēlē-
jusies, lai viņu atceras. Zenta 
pirms aiziešanas Mūžībā ārstam 
minējusi: “Man ir tik daudz ko 
teikt.” Visas vēlmes reiz piepil-
dās. Neviens nepiedzimst vecs 
un slavens, Grobiņa ir sākums 
tālam un grūtam ceļam tāda 
cilvēka dzīvē, kurš spējis atstāt 
pēdas Latvijā un Eiropā.

Maija Rolava,
Zentas Mauriņas piemiņas 

istabu vadītāja

Godinot Zentas Mauriņas un viņas tēva Roberta Mau-
riņa piemiņu, 15. decembrī Dienvidkurzemes novada 
pārstāvji: Zentas Mauriņas piemiņas istabu vadītāja 
Maija Rolava (no labās), sabiedrisko attiecību speciā-
liste Sanita Dejus un bijušā Grobiņas novada kapsētu 
pārzinis Sergejs Tihonovs aizveda ziedošu sveicienu 
Robertam Mauriņam, kurš atdusas Liepājas Vecajā 
kapsētā. Aizvadītajā vasarā novada pārstāvji apmeklēja 
arī Zentas Mauriņas un viņas vīra Konstantīna Raudives 
atdusas vietu Vācijā, Bādkrocingenes kapsētā.
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Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis
Domes sēdē, kas notika 30. novembrī, Dienvidkurzemes novada domes deputāti apstipri-
nāja Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi.

Nr.
p.k.

Maksas pakalpojuma nosaukums Mērvienība Izcenojums 
bez PVN

PVN 
21%

Maksa 
kopā EUR

1. Laulības reģistrācija bez svinīgas laulības ceremonijas 
Dzimtsarakstu nodaļas telpās, ja tajā piedalās tikai laulības 
reģistrācijas dalībnieki (laulības slēdzēji un liecinieki).
Dienvidkurzemes novadā deklarētajām personām
nedeklarētajām personām

Viena 
ceremonija

24,79 5,21
0

30,00
2. Svinīga laulības  reģistrācijas ceremonija – laulības 

reģistrācija,   piedaloties ceremonijas dalībniekiem un 
viesiem (cenā iekļauti: laulības apliecības vāciņi, apsveikuma 
uzruna dzejā un prozā, muzikāls pavadījums)
Dienvidkurzemes novadā deklarētajām personām
nedeklarētajām personām

Viena 
ceremonija

42,15
58,68

8,85
12,32

51,00
71,00

3. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija ārpus Dzimtsarakstu 
nodaļas telpām – laulības reģistrācija,   piedaloties 
ceremonijas dalībniekiem un viesiem (cenā iekļauti: laulības 
apliecības vāciņi, apsveikuma uzruna dzejā un prozā, muzikāls 
pavadījums, transporta izdevumi)
Dienvidkurzemes novadā deklarētajām personām
nedeklarētajām personām

Viena 
ceremonija

82,65
165,29

17,35
34,71

100,00
250,00

4. Kāzu jubilejas atzīmēšana, piedaloties ceremonijas 
dalībniekiem un viesiem (cenā iekļauti: laulības apliecības 
vāciņi, apsveikuma uzruna dzejā un prozā, muzikāla 
pavadījuma nodrošināšana, vokālists)
Pakalpojums pieejams Dienvidkurzemes novadā 
deklarētajām personām

Viena 
ceremonija

49,59 10,41 60,00

5. Izziņu, reģistru ierakstu kopiju un daudzvalodu 
veidlapu  izsniegšana

gab. 2,48 0,52 3,00

 Cenrādis stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

Noslēdzies ikgadējais sabied-
rības līdzfinansējuma projektu 
konkurss, sekmējot vietējo ne-
valstisko organizāciju un intere-
šu/iedzīvotāju grupu aktivitāti un 
līdzdalību. 

Projekta mērķis ir finansiāli 
atbalstīt nozīmīgu projektu īste-
nošanu vides un sociālās dzīves 
sekmēšanai, atpūtas un brīvā 
laika pavadīšanas iespēju pilnvei-
dei, kā arī kultūras, tēla un tra-
dīciju popularizēšanai. Projektu 
konkurss notiek vienu gadu, tam 
vidēji veltot 8–9 mēnešus. Gada 
pirmie mēneši aizrit projekta 
pieteikumu rakstīšanai, tad seko 
izvērtēšana, realizācija, gada no-
galē sekojot projektu nodošanai. 
Šogad līdzīgi projekti tika īstenoti 
Dienvidkurzemes novadā iekļau-
tajos bijušajos Aizputes, Vaiņodes, 
Rucavas, Priekules, Pāvilostas, Nī-
cas un Grobiņas novados.

 Projektu līdzfinansē  
 jumu konkurss bijušajā
 Grobiņas novadā 

Bijušā Grobiņas novada domes 
projektu konkursā 2021. gadā va-
rēja pieteikt projektu idejas ar 
realizācijas vietu Grobiņas novada 
teritorijā vai ieguvējiem no pro-
jekta īstenošanas – Grobiņas no-
vada iedzīvotājiem. Tika saņemti 
13 projektu pieteikumi ar idejām 
par atpūtas un tūrisma vietu labie-
kārtošanu, inventāra iegādi, bērnu 
nometnēm, radošām darbnīcām 
un pasākumu organizēšanu.

Ar finansējumu komisija lēma 
atbalstīt divpadsmit projektus, 
no kuriem 11 šobrīd ir īstenoti un 
vienam vēl turpinās realizācijas 
process. Bijušajā Grobiņas novadā 
atbalstīti tika:

l biedrības “Nākamā pie-
tura” projekts “Gaviezes stacija 
draudzīga tūristam”;

l biedrības “Spalva” – “Da-
tora iegāde sabiedriskā centra 
“Tāšu centriņš” vajadzībām”;

l Laimas Mičes projekts “Va-
saras nometne bērniem “Zaļais 
zirgs 2021””;

l Krūtes-Bārtas evaņģēliski 
luteriskās draudzes iesniegtais 
projekts “Vieta, kur uzzied dvē-
sele”;

l biedrības “Tabitas sirds” 
projekts “Īpaša diena īpašai mā-
miņai”;

l biedrības “Tāšu muiža” 
projekts “Klasicisma stila dārza 
solu izgatavošana un uzstādīšana 
Tāšu muižas centrā”;

l SIA “Betona tehnika” pro-
jekts “Atpūtas sola iegāde un uz-
stādīšana Dubeņu ciemā”;

l biedrības “Dzīvo zaļāk!” 
projekts “Manas ģimenes soļi at-
kritumu šķirošanā”;

l Gintas Godiņas projekts 
“Tūristu atpūtas vietas ierīkošana 

uz vēsturiskās dzelzceļa “Māteru” 
pieturas platformas”;

l biedrības “Hīrons Z” pro-
jekts “Inventāra iegāde jāšanas 
sporta attīstībai”;

l biedrības “Izdzīvošanas 
skola” projekts “Robinsona pie-
dzīvojumi”;

l biedrības “Radošā Telpa” 
projekts “Batikas radošā darbnī-
ca “Dari un radi””.

Kopā atbalstīti projekti ar 
7795,20 eiro pašvaldības finansē-
jumu. Maksimālais vienam pro-
jektam pieprasītais finansējums, 
pēc projektu un projektu līdzfi-
nansējuma konkursa nolikuma, ir 
700 eiro. 

 Projektu līdzfinansēju  
 mu konkurss bijušajā 
 Nīcas novadā 

Bijušajā Nīcas novadā 2021. 
gadā tika iesniegti 13 projekta 
pieteikumi. Konkursa vērtēšanas 
komisija izvērtēja un apstiprinā-
ja 10. No aprīļa līdz novembrim 
notika visu aktivitāšu īstenošana. 
Kopumā tika īstenoti 2 pasākumi 
un 8 teritorijas infrastruktūras lab-
iekārtošanas projekti. 

Pēc projektiem realizēti šādi 
labie darbi:

l biedrības “Mēs Bernātiem” 
projekts “Telts Bernātu pasāku-
miem” – iegādāta telts, kura tika 
izmantota jau vairākos pasāku-
mos;

l Nīcas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas projekts “Labiekārtoša-
nas darbi baznīcas jubilejas gadā” 
– šogad Nīcas baznīcai aprit 170 
gadi. Lai apmeklētājiem sniegtu 
izglītojošu informāciju par baznī-
cas vēsturi, tika iegādāti āra un 
iekštelpu roll-up stendi ar druku. 
Papildināts iepriekš labiekārtotā 
pagalma piknika galds ar soliem 
un trīs puķu podiem;

l biedrības “Cerību krāsa” 
iesniegtais projekts “…pie manis 
apstājas garā dziesma” – stiprinot 
kultūrvēsturiskās tradīcijas, norisi-
nājās pasākums, kur sanāca kopā 

Iedzīvotāju paveiktie labie darbi

apkārtnes etnogrāfisko un tautis-
ko vērtību kopšanas un glabāša-
nas entuziasti;

l projekts “Auto, auto, auto-
mobili, tevis dēļ mums vajag spēt” 
– tika izveidots glīts, plašs un ērts 
grants seguma stāvlaukums. To īs-
tenoja  iedzīvotāju grupa “Saules 
2 automīļi”;

l biedrības “Dārza 4” pro-
jekts “Rotaļu namiņš” – iepriekš 
labiekārtotais bērnu rotaļu lau-
kums papildināts ar rotaļu nami-
ņu;

l biedrības “Nīca Dārza 2” 
projekts “Dārza ielas 2 Nīcā mājas 
vides labiekārtošana” – pie dzīvo-
jamās mājas uzstādītas atkritumu 
tvertnes un izveidota velosipēdu 
novietne;

l biedrības “Nīcas novada 
attīstības biedrība” projekts “FK 
NĪCA inventāra pilnveide” –  tika 
iegādāts vārtu komplekts un atsi-
tiena siena;

l biedrības “Jūrmalciema 
valgums” projekts “Zaļā kāpa” – 
Jūrmalciemā sakopta tīklu mājas 
“Piestātne” teritorija un apstādīta 
kāpa ar kalnu priedēm;

l biedrības “Bārtas upes ra-
došā apvienība” projekts “Kāp-
ņu atjaunošana Nīcas novada 
“Upeskrastos” pie Bārtas upes” 
– Otaņķu pagasta “Upeskrastos” 
nomainīja vecās un nokalpojušās 
kāpnes, kuras pa stāvo krastu no-
drošina pieeju Bārtas upei;

l interešu kopas “Folkloristi 
koklētāji” projekts “Nīcas koklētā-

ju meistarklase ar Ansi Jansonu” – 
popularizējot kokļu spēles apguvi, 
interesentiem bija iespēja apgūt 
un pilnveidot muzikālās prasmes.

 2021. gada projektu konkursa 
budžets bijušajā Nīcas novadā bija 
6000 eiro, un vienam projektam 
maksimāli pieejamais finansējums 
tika noteikts 600 eiro apmērā. Šo-
gad apgūtais finansējums bijušajā 
Nīcas novadā ir 5726,53 eiro.

Paldies ikkatram, kurš veltīja 
laiku, lai uzrakstītu projektu un 
tiektos uz savas idejas realizēša-
nu. Turpmāk plānots izstrādāt vie-
notu kārtību projektu pieteikumu 
izskatīšanai un atbalstīšanai visā 
Dienvidkurzemes novadā. Plānots, 
ka projektu konkurss tiks izsludi-
nāts 2022. gada pirmajā pusē. 

Nīcas pagasta “Upeskrastos” pie Bārtas upes atjaunotās kāpnes 
izmantos gan Nīcas airēšanas skolas jaunie airētāji ar savu treneri, 
gan arī vietējie iedzīvotāji, laivotāji un Nīcas pagasta ciemiņi.

Biedrība “Dārza 4” projektā “Rotaļu namiņš” iepriekš labiekārtoto 
bērnu rotaļu laukumu papildināja ar rotaļu namiņu.
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Dienvidkurzemes novada dome 2021. gada 30. 
novembrī pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma 
nekustamam īpašumam “Roņi” izstrādes uzsākša-
nu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – precizēt 
Rucavas novada teritorijas plānojumu un apbūves 
noteikumus atbilstoši minētajā teritorijā atļautajai 
izmantošanai – Tūrisma un rekreācijas apbūves te-
ritorijā (PT2). 

Detālplānojuma ierosinātājs – īpašuma “Roņi” 
īpašnieks. 

Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpa-
šums “Roņi”, kad.apz. 6484 001 0210,  0,283 ha 
platībā.

Kontaktpersonas:  izstrādātājs – SIA “Projekti 
Pro”, Gints Astičs, tālr. 29106532. 

Sīkāka informācija  
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22462.

Dienvidkurzemes pašvaldības novada dome 2021. gada 30. no-
vembrī pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamam īpašu-
mam “Skatres Verbeļi” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 
apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – veidot publisko apbūvi “Lauk-
saimniecības teritorijā” ciema robežās, realizējot teritorijas plāno-
jumā noteikto papildizmantošanu ārpus vietām ar noteikumiem (at-
bilstoši Nīcas novada teritorijas plānojuma TIAN 260.7.1. punktam), 
detalizējot un konkretizējot teritorijas plānojumā noteiktajā funkcio-
nālajā zonējumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobe-
žojumus, nosakot prasības zemes vienības teritorijas izmantošanai 
un apbūvei, nodrošinot piekļuvi zemes vienībai.

Detālplānojuma ierosinātājs – īpašuma “Skatres Verbeļi” īpaš-
nieks.  

Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums “Skatres Verbeļi”, 
kad.apz. 6478 007 0100,  1,46 ha platībā.

Kontaktpersonas:  izstrādātājs – Viesturs Laiviņš, 
e-pasts v.laivins@gmail.com, tālrunis 27065089. 
Ar pieņemto lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties  
 https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22455.

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM 
par projektu Nr. 5.3.1.0/17/I/030 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Priekules aglomerācijā, 2. kārta”

Projektu “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve 
Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” īstenojot, 
iedzīvotāji aicināti vērsties SIA “Priekules nami” pie tehniskā direk-
tora, lai izvērtētu nekustamā īpašuma pieslēgšanās iespējas cen-
tralizētās kanalizācijas tīkliem. Darbinieks sniegs informāciju par 
vidējām pieslēgumu izbūves izmaksām un varēs sniegt aptuvenu 
aprēķinu, cik jums maksātu pievienot nekustamo īpašumu centrali-
zētai notekūdeņu savākšanas sistēmai.

Izbūvēt var gan pats sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, gan arī 
jebkura cita jūsu izvēlēta būvfirma, kuras pakalpojumi jums ir pieņe-
mami. Starp citu, būvēt notekūdeņu tīklus no mājas līdz nekustamā 
īpašuma robežai varat jūs pats, un tas nav pārāk sarežģīti.

Pamatojums, kādēļ labāk pievienoties centralizētajai kanalizāci-
jas sistēmai, nevis uzturēt savu decentralizēto sistēmu: 

a) izbūvējot centralizētās kanalizācijas sistēmu vienreiz, par to 
turpmāk nav jāuztraucas, ja tā tiek atbilstoši lietota; 

b) izbūvēt pieslēgumu centralizētās kanalizācijas sistēmai var būt 
lētāk nekā veidot jaunu vai pārbūvēt esošu decentralizēto kanalizā-
cijas sistēmu, kad tā ir nolietojusies vai nedarbojas; 

c) ilgtermiņā (līdz 20 gadiem) kopējās izmaksas centralizētas 
kanalizācijas sistēmas izbūvē un lietošanā var būt mazākas nekā 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzturēšanā un lietošanā. Katrā 
konkrētā gadījumā ir jāveic aprēķini, lai to noskaidrotu; 

d) uz jums neattieksies prasības un noteikumi, ko nosaka MK 
noteikumi Nr.384., kā arī pašvaldību saistošie noteikumi par decen-
tralizētas kanalizācijas sistēmas sniegšanas un uzskaites kārtību; 

e) notekūdeņu, kas nonāk pilsētu un ciemu centralizēto kanali-
zācijas sistēmu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, attīrīšanas kvalitāte 
ir augstāka nekā decentralizētajiem kanalizācijas risinājumiem, kā 
rezultātā vidē nonāk mazāks piesārņojuma apjoms.

Arta Brauna,
SIA “Priekules nami” valdes locekle 

Novembrī Dienvidkurzemes 
novada bijušā Priekules novada 
teritorijā (Priekules pilsētā un 
pagastā, Bunkas pagastā, Vir-
gas pagastā, Gramzdas pagastā 
un Kalētu pagastā) veikta ielu 
apgaismojuma modernizācija, 
pārejot uz ekonomisko LED ap-
gaismojumu.

Bijušā Priekules novada 
iedzīvotāji noteikti būs pama-
nījuši, ka diennakts tumšajā 
laikā pilsētas un pagastu ielas 
ir kļuvušas krietni gaišākas un 
patīkamākas. Šis rezultāts ir 
pateicoties tam, ka visā bijušā 
novada teritorijā nomainīti ve-
cie, neefektīvie nātrija un dzīv-
sudraba gaismekļi pret jauniem 
un moderniem LED gaismekļiem. 

Saskaņā ar iepirkuma re-
zultātiem ielu apgaismojuma 
modernizācijas darbus veica 
energoefektivitātes pakalpoju-
mu sniegšanas kompānija “RCG 
Lighthouse”, kas ir Baltijas līde-
ris ESCO pakalpojuma ieviešanā 
apgaismojumam. 

Projekta galvenais mērķis 
bija panākt pēc iespējas lielāku 
elektroenerģijas ietaupījumu, 
vienlaikus uzlabojot ielu ap-
gaismojuma kvalitāti. Projekts 
realizēts, izmantojot mūsdienī-
go ESCO investīciju modeli. Tas 
nozīmē, ka pašvaldībai nav jā-
maksā uzņēmējam uzreiz. Visus 
ar apgaismojuma modernizāciju 
saistītās investīcijas nodrošina 
uzņēmējs par savu naudu, bet 
pašvaldība no ietaupītā par 
elektrību samaksās uzņēmējam. 
Tādējādi pašvaldība darbu vei-
cējam nemaksā par uzstādīto 
infrastruktūru, bet gan maksā 
no līdzekļiem, kas veidojas par 
ietaupīto elektroenerģiju. 

Novembrī pabeigti ielu ap-
gaismojuma modernizācijas 
darbi: uzstādītas jaunas, mo-
dernas LED ielu apgaismojuma 
lampas, kas padarīja ielas ne 
tikai gaišākas, bet arī drošākas. 
Rezultātā uzlabots apgaismoju-
ma vienmērīgums, apgaismoju-

ma intensitāte un uzlabojusies 
satiksmes drošība. Vecajiem 
nātrija gaismekļiem raksturīga 
dzeltenīga gaisma, bet LED ielu 
apgaismojuma lampām ir neit-
rāli balta gaisma. Arī gaismas 
kvalitāte ir labāka, jo izstarotās 
gaismas daudzums pret esošo 
jaudu ir daudzreiz lielāks. Kā arī 
jaunajos gaismekļos ir uzstādīti 
vadības bloki, kas maina gais-
mas intensitāti. Tas nozīmē, ka 
konkrētās diennakts stundās, 
kad ir izteikti samazināta auto 
un cilvēku plūsma, izstarotās 
gaismas intensitāte ir samazinā-
ta, radot vēl papildu enerģijas 
ietaupījumu līdz 50 procentiem. 
Tas nemazina gaismas kvalitāti, 
bet paliek nedaudz tumšāks, 
taču cilvēka acs to īpaši nejutīs.

Kopā visā bijušā Priekules 
novada teritorijā nomainīti 488 
ielu gaismekļi. Realizētā pro-
jekta rezultātā plānotais ietau-
pījums naudas izteiksmē ir ne-

daudz virs 200 tūkstošiem eiro 
10 gadu periodā. Ņemot vērā 
šobrīd pieaugošās elektrības 
cenas, paredzams, ka nākotnē 
ietaupījums būs vēl lielāks. Paš-
valdības virzītais un veiksmīgi 
realizētais apgaismojuma mo-
dernizācijas projekts 10 gados 
samazinās CO2 izmešus par 790 
tonnām, tādā veidā palīdzot 
Latvijai tiekties uz nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi 2050. 
gadā.

Bijušā Priekules novada te-
ritorija iegūst mūsdienīgu un 
atbilstošu apgaismojumu un bū-
tiski ietaupa budžeta līdzekļus 
uz elektroenerģijas izmaksām, 
kurus novirzīt citu nozīmīgu sfē-
ru ātrākai sakārtošanai, kā arī 
kļūst dabai draudzīgāks jeb “za-
ļāks”. 

Kristiāns 
KronbergsVirsnieks,

kompānijas 
“RCG Lighthouse” pārstāvis

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamam īpašumam “Roņi” Papē,  
Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamam 
īpašumam “Skatres Verbeļi” Nīcas 
pagastā, Dienvidkurzemes novadā

Mūsdienīgs ielu apgaismojums 
Priekulē un tās apkaimē

Bijušā Priekules novada teritorijā nomainīti vecie, ne-
efektīvie nātrija un dzīvsudraba gaismekļi pret jauniem 
un moderniem LED gaismekļiem. 
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Aizputes novadpētniecības muzeja izstāžu zālē iestājusies vasa-
ra – par to parūpējusies Aizputes Mākslas skolas pedagoģe māksli-
niece Anda Lieģe ar personālizstādi “Mirklis”.

Izstādē apskatāmas pēdējo divu gadu laikā tapušās eļļas gleznas 
– kopumā 22 mākslas darbi. Izstādē eksponēta arī 2019. gadā Liepā-
jas muzeja rīkotajā rudens izstādē godalgotais darbs “Rīts”.

“Mirklis ir tas, ko katrs redz, sajūt vai arī vienkārši – palaiž ga-
rām. Mirklis ir mainīgs, plūstošs un vienmēr kustībā ne tikai cilvēkā, 
bet arī dabā, noskaņās un krāsās. Katra mūsu dzīves diena ir ne-
skaitāmu un dažādu tonalitāšu emociju radīto mirkļu kopums, tā-
pēc arī izstādei šāds nosaukums,” savu izvēli pamato A. Lieģe. Dabā 
tvertās emocijas atainotas arī mākslinieces gleznās, kurās skatītāju 
uzrunā ziedi, putni, zirgi, jūra un apgleznota loga rūts. 

Mākslinieces A. Lieģes gleznu izstāde apskatāma līdz 2022. gada 
31. janvārim darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 un katra mēneša 
3. sestdienā no plkst. 10.00 līdz 14.00. Izstāde apskatāma, uzrādot 
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Jolanta Berga,
Aizputes novadpētniecības muzeja vadītāja

Aizputes muzejā skatāmas 
Andas Lieģes gleznas

 AIZPUTE 
Līdz 31. janvārim 

Aizputes novadpētniecības 
muzeja izstāžu zālē Andas 
Lieģes gleznu personālizstāde 
“Mirklis”.

Līdz 3. janvārim Aizputes 
pilsētas bibliotēkā apskatāma 
kuldīdznieka Oļģerta 
Visvalža Grūbes fotogrāfiju 
izstāde “Dabas norises un 
daudzveidība”.

 KAZDANGA 
Līdz 3. janvārim Kazdangas 

pagasta bibliotēkā apskatāma 
kuldīdznieka Oļģerta Visvalža 
Grūbes fotogrāfiju izstāde.

20. janvārī pie Kazdangas 
pils tiks iedegts ugunskurs 
1991. gada barikāžu aizstāvju 
atcerei.

 CĪRAVA 
Līdz 31. decembrim  

Cīravas pagasta bibliotēkā  
izstāde “Skaistais  
Ziemassvētku laiks”. Izstādē 
viss par Ziemassvētkiem 
no bibliotēkas fondiem un 
materiāliem.

No 27. decembra līdz  
1. februārim Cīravas pagasta 
pārvaldes zālē zviedru 
mākslinieces Hannas  
Sjobergas fotoizstāde “Ūdens 
malā”. Izstādē atspoguļots 
Baltijas jūras reģions pēc Otrā 
pasaules kara, kad tā seku dēļ 
visi izjuta “dzelzs priekškara” 
klātbūtni. 

 ROKASBIRZE,  
 AIZPUTES PAGASTS 

No 22. decembra līdz  
30. janvārim Aizputes pagasta 
bibliotēkā Ziemassvētku kartīšu 
izstāde “Ziemassvētku sajūtas”. 
Izstāde tapusi sadarbībā ar 
Aizputes pagasta pamatskolas 
skolēniem, vecākiem un 
pedagogiem.

 GROBIŅA 
20. janvārī, 1991. gada 

barikāžu aizstāvju atceres 
dienā, Grobiņas pagasta 
kultūras namā “Robežnieki” 
Sigitas Pļaviņas un Māra Kupča 
koncerts. Precīza informācija 
sekos.

20. janvārī Pils ielā – 1991. 
gada barikāžu aizstāvju atceres 
dienai veltīts ugunskurs.

 BĀRTA 
Līdz 15. februārim Bārtas 

muzejā apskatāma izstāde 
“Senie rokdarbi interjerā”.

 PRIEKULE 
Līdz 30. decembrim 

Priekules pilsētas bibliotēkā 
novadnieces Laimdotas Zīvertes 
gleznu izstāde.

23. decembrī no plkst. 
14.00 līdz 17.00 Lielajā 
Rūķu šķūnī pie Priekules 
pilsētas kultūras nama maziem 
un lieliem priekulniekiem 
Ziemassvētku pārsteigums 
– Rūķu Šeptes Brīnumskolā. 
Smaržos piparkūkas, kūpēs 
tēja un radīsies brīnumi! Pats 
Ziemassvētku vecītis stāstīs 
brīnumu lietas!

23. decembrī no plkst. 
14.00 līdz 18.00 Priekulē, pie 
kultūras nama, Ziemassvētku 
tirdziņš.

23. janvārī plkst. 18.00 
Priekules kultūras namā 
“Barikāžu atceres pasākums 
– plecu pie pleca” Priekules, 
Virgas, Gramzdas, Bunkas un 
Kalētu barikāžu dalībniekiem.

 BUNKA 
Līdz 31. janvārim Bunkas 

bibliotēkā skatāmi Bunkas 
floristikas pulciņa radošie 
darbi “Lai priecīgi Ziemassvētki, 
lai bagāts jaunais gads!”.
Mazais bibliotēkas 

apmeklētāj! Gaidot Tīģera 
gadu, aicinu Tevi atnākt un 
izvēlēties krāsojamās lapas ar 
tīģera simboliku. Mājās izkrāso 
un līdz 3. janvārim atnes uz 
Bunkas bibliotēku. Katru, 
kurš piedalīsies, gaida salds 
pārsteigums!  

 PĀVILOSTA 
No 6. decembra līdz 

februārim Pāvilostas bibliotēkā 
izstāde kolekcija “Viss par un 
ap kaķiem”.

6. janvārī plkst.18.00 
Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā Zvaigznes dienā 
“Rumbas kvarteta” līdera Arta 
Šimpermaņa koncertprogramma 
“Reiz Kurzemes krastā”.

20. janvārī Pāvilostas 
pilsētas centrā pie pulksteņa 
tiks iedegts barikādēm veltīts 
atmiņas ugunskurs.

Līdz 31. janvārim Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā spāņu 
fotogrāfa Tonjo Vilas izstāde 
“GALĪSIJAS BĀKAS”. 

 ZIEMUPE 
Līdz 31. janvārim Ziemupes 

tautas namā apskatāma 
vērgalnieku Annas un 
Normunda Dunkeru fotogrāfiju 
un gleznu izstāde “Kāpēc ne?’’.

Līdz janvāra beigām Ziemu-
pes tautas namā Ziemassvētku 
vecīša rīkotā konkursa radošo 
darbu izstāde, kur apskatā-
mi gan zīmējumi, gan dažādi 
rokdarbi, lasāma dzeja, stāsti 
un pasakas. 

 VĒRGALE  
Līdz 10. janvārim Vērgales 
centrā pie veikala izstāde “Zie-
massvētki sabraukuši rakstītām 
kamanām”. 
20. janvārī plkst. 14.00 pie 
skolas 1991. gada janvāra laika 
atcere “Pie barikāžu ugunskura”. 

 RUCAVA 
Līdz 2022. gada sākumam 

Rucavas Tūrisma informācijas 
centrā “Centra dzirnavas” 
atvērta koktēlnieka Jāņa 
Žīmanta personālizstāde 
“Kalto lietu sapņi”, kas tapusi 
sadarbībā ar Liepājas muzeju 
un Bernātu viesu nama “Sīpoli” 
mākslas galeriju.

23. decembrī no plkst. 
15.00 līdz 17.00 Rucavas 
tirgus laukumā “Ziemassvētku 
noskaņu tirgus”. 

 SIKŠŅI 
Līdz 31. decembrim Sikšņu 

bibliotēkā “Čaklo roku darbu 
izstāde”.

 NĪCA 
14. janvārī plkst. 19.00 

Nīcas Kultūras centrā 
akustiskais koncerts kopā  
ar Ainaru Mielavu un  
Aigaru Voitišķi. Vietu skaits ir 
ierobežots, pieteikties  
pa tālruni 26434429.

 OTAŅĶI 
Līdz 31. janvārim  

Otaņķu pagasta bibliotēkā 
sadarbībā ar Otaņķu senlietu 
krātuvi Elvīras un Liānas “Seno 
Ziemassvētku un Jaungada 
atklātņu izstāde”.  

 VAIŅODE 
27. decembrī  plkst. 19.00 

Vaiņodes kultūras namā Karīnas 
Tatarinovas un Roberta Dintera 
koncerts “Dziesmas ziemai”. 
Vietu skaits ir ierobežots, 
pieteikties līdz 21. decembrim 
pa tālruni +371 25356962.

22. janvārī plkst. 16.00 
aktiera A. Ekšteta stāvizrāde. 
Ielūgumi barikāžu dalībniekiem.

 EMBŪTE 
28. decembrī plkst. 

19.00 Vībiņu angārā latviešu 

ekoloģiskās mūzikas grupas 
“DUCELE” koncerts. Vietu 
skaits ir ierobežots, pieteikties 
līdz 21. decembrim pa tālruni 
+371 25356962.

 VECPILS 
26. decembrī plkst. 

15.00 kalnā pie Vecpils 
Sv. Laurencija baznīcas 
Ziemassvētku koncerts “Sajūti 
Ziemassvētkus”. Uzstāsies Iveta 
Baumane un Roberts Pētersons. 
Saģērbsimies silti, un katram 
sava krūzīte ar siltu dzērienu 
līdzi!

 DUNALKA  
8. janvārī plkst. 14.00 

Dunalkas kultūras namā – 
dziesmas, smiekli, asaras un 
teātris. Dziedošais Valmieras 
teātra aktieris Kārlis Neimanis 
ar programmu “Kā būs, tā būs”.
Iepriekšēja pieteikšanās 

pa tālruni 26344350, jo vietu 
skaits ierobežots.

* Vēršam uzmanību, ka 
visi pasākumi notiks ZAĻAJĀ 
REŽĪMĀ, ar derīgu Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu. 

“Dālija” – tik skaista!

PASĀKUMU PLĀNS
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Sadarbībā ar Pāvilostas no-

vadpētniecības muzeju realizēts 
projekts  “Ekspozīcijas “Saka – 
osta – Pāvilosta” modernizācija” 
VKKF  izsludinātajā  mērķpro
grammā “Muzeju nozares attīstī-
bas programma”. 

Projekta mērķis ir sekmēt Pā-
vilostas novadpētniecības muzeja 
krājuma izmantošanu, nodroši-
not izpētes rezultātu pieejamību 
plašai mērķauditorijai, parādot 
kultūrvēsturiskās liecības Pāvil-
ostā un Sakas pagastā atbilstoši 
mūsdienu prasībām, sabiedrības 
interesēm un pieprasījumam. 

Projekta realizācijas laiks bija 
no 15.03.2021. līdz 25.11.2021. Sa-
ņemtais finansējums no VKKF 
– 4500 EUR, kas paredzēts kon-
cepcijas (saturiskās un mākslinie-
ciskās) izstrādei.

Pēc izanalizētā un izpētītā 
muzeja krājuma no senatnes līdz 
1940. gadam izvēlētas sešas gal-

venās virstēmas:
1) Sakas novada senatne;
2) Sakas novada tautastērps;
3) ostas izveide un Pāvilostas 

dibināšana;
4) barona Otto Lilienfelda ie-

tekme uz Pāvilostas attīstību;
5) burukuģu būvniecība Pāvil-

ostā;
6) Latvijas brīvvalsts laiks Pā-

vilostā – aktīvie sabiedriskie dar-
binieki.

Tika noslēgts līgums ar Liepā-
jas muzeja zinātnisko speciālisti, 
vēsturnieci  Innu Gīli, kura sadar-
bībā ar Pāvilostas novadpētnie-
cības muzeja darbiniekiem veica 
saturiskās (zinātniskās) koncepci-
jas izstrādi par tēmu “Saka – osta 
– Pāvilosta”. 

Pētnieciskajam darbam iz-
mantoti 1700 nacionālā krājuma 
priekšmeti no piecām muzeja ko-
lekcijām: sadzīves priekšmeti, fo-
togrāfijas, veksikoloģija – faleris-
tika, rakstiskie priekšmeti, nauda 

Vecā gada nogalē un jaunā 
gada sākumā Dienvidkurzemē 
sagaidāmi dažnedažādi brīnumi 
dabas parkos un takās. Notiks 
rūķošanās un lieli un mazi pār-
steigumi vai ikkatrā pilsētā un 
lauku sētā. 

Jau vairākus gadus viens no 
galvenajiem tūrisma galamērķiem 
svētku laikā ir Ziemupe, kur “Rūķ-
upē” dzīvo pats Ziemassvētku ve-
cītis un viņa rūķi. “Rūķupe” gaida 
savus viesus katru dienu, un, sazi-
noties ar Rūķi Plānotāju pa tālruni 
29400470, var sarunāt tikšanos ar 
pašu Vecīti. Viņam nosūtīt vēstuli 
iespējams arī no novada centra 
Grobiņā, kur pie lielās svētku eg-
les stāv zaļa kastīte un gaida ne 
tikai bērnu vēstules, bet arī viņu 
vecāku slēptākās vēlmes. 

Svētku pasaka šogad uzburta 
Bernātu dabas parkā, kur atpūtas 
bāzē “Draudzība” mīt rūķi, da-
žādi dzīvnieciņi, ir daudz, daudz 
lampiņu un svētku gardumi, kas 
priecē ikvienu sirdi. Svētku parks 
atvērts no otrdienas līdz svētdie-
nai līdz pat janvāra vidum.  

Kopumā skatoties uz Dienvid-
kurzemi, Rūķi mūs ir pārņēmuši, 
un ir laiks apbraukāt novadu. 
Rūķus satikt var Durbē un Lieģos, 
Rūķu ciemā Apriķu muižā. Prieku-
les pusē ciemos gaida Rūķome 
Ziemassvētku Šeptes Brīnumsko-
lā, kura sacepusi kaudzi ar pipar-
kūkām un noteiktās brīnumstun-
dās notiek tas, ko vismazāk gaidi. 
Rūķomei var piezvanīt un sarunāt, 
ka piparkūkas gaida tieši Tevi – 
26260526. 

Turpat netālu Kalētu “Prie-

VKKF atbalstīts projekts 
“Ekspozīcijas “Saka – osta – 
Pāvilosta”  modernizācija”

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova 
(pirmā no labās) izklāsta savu vīziju māksliniekam Raimondam 
Vindulim (vidū) un Liepājas muzeja zinātniskajai speciālistei, 
vēsturniecei  Innai Gīlei.

un tās ekvivalenti. Tie ir 16,4% Pā-
vilostas novadpētniecības muzeja 
krājuma priekšmetu, kas attiecas 
uz  laika posmu no senatnes līdz 
1940. gadam.

Savukārt mākslinieciskās kon-
cepcijas izstrādei par tēmu “Saka 
– osta – Pāvilosta” noslēgts līgums 
ar  mākslinieku  Raimondu Vinduli 
(ekspozīcijas koncepta izstrāde, 
maketa izveide, telpas vides un 
podestūras dizains, materiālu iz-

vēle, interaktīvie risinājumi u.c.). 
Apvienojot saturisko (zinātnisko) 
izpēti ar māksliniecisko, izveido-
ta vienota ekspozīcijas koncep-
cija par tēmu “Saka – osta – Pā-
vilosta”, kas kalpo par pamatu 
modernizētas pastāvīgas ekspo-
zīcijas izveidei Pāvilostas novad-
pētniecības muzejā.

Projekta realizācijā sniegts ie-
guldījums Nacionālā krājuma uz-
turēšanā un izmantošanā, sagla-

bāta Sakas novada un Pāvilostas 
kultūrvēsture.

Izveidotajā Pāvilostas novad-
pētniecības muzeja saturiskajā 
koncepcijā ekspozīcijai “Saka – 
osta – Pāvilosta” izpētīta un izvē-
lēta kodolīga informācija, kā arī 
ievērota konsekvence par minēto 
laika posmu, un no tā izveidotas 
minētās virstēmas.

Vizma Ģēģere,
projekta koordinatore 

Noķert svētku sajūtu visā Dienvidkurzemē
diena” parkā var doties skaitīt 
un meklēt piparkūkas “Dzēlēju 
takā”. Līdzi jāņem lukturītis, lai 
negadās krēslas stundās nomal-
dīties no takas. Mežaparks gaida 
ne tikai dabas baudītājus šajā 
maģiskajā ziemas laikā, bet arī 
tos, kam svētku sajūta kaut kur 
aizkavējusies, jo izveidots pasa-
kaini skaists fotostūrītis, kurā var 
iemūžināt tieši šīs gada nogales 
sajūtas, lai atcerētos arī nākama-
jā gadā. 

Skaistas fotosesijas iespējams 
arī Priekulē pie kultūras nama, 
Kapsēdē, kur radīta skaista gais-
mas pastaiga, Grobiņā pie nāka-
mā gada simbola – tīģera. Nīcā 
savukārt iespējams uzlikt galvā 
pērļoto Nīcas tautastērpa kroni – 

gaismas instalācijās.
Drosmīgākos dabas baudītā-

jus aicinām doties uz Kazdangas 
pils un muižas parku, kur var do-
ties izpušķoto eglīšu meklējumos. 
Cik to tur būs līdz gada beigām, 
pat grūti pateikt, bet dodies un 
saskaiti! Šajā gada laikā lieliskas 
pastaigas būs arī Rīvas lokos un 
Cīravas mežaparkā. Svaigs gaiss 
plaušās ļaus iegūt to mieru, kas 
šajā laikā tik ļoti nepieciešams. 

Saliec savu maršrutu: vienu 
dienu dodies uz Rucavu–Bernā-
tiem–Nīcu, nākamajā dienā Grobi-
ņu–Kapsēdi–Ziemupi–Vērgali (kur 
muižas parkā sacelti gan dažāda 
izmēra sniegavīri, gan briedis ar 
sarkano degunu atskrējis, bet 
muižas komplekss iemirdzas ko-

šās krāsās dienas tumšajās stun-
dās) un Pāvilostu, bet nākamajā 
dienā lai ceļi ved uz leišmalīti – 
Kalēti–Priekule–Vaiņode–Embūte. 
Ja vien būs sniegs, noteikti jāpa-
ķer līdzi kāds šļūcamais, lai Volz-
bahā un Embūtes pakalnos baudī-
tu tās sajūtas, ko sniedz laišanās 

no kalna, kas visiem liek smaidīt 
un spiegt kā bērnībā. 

Pie mums Dienvidkurzemē ir 
viss, ko sirds šajā laikā var vēlē-
ties, bet mājražotāju veikaliņos 
prieks būs arī vēderiem. 

Par visu vairāk var uzzināt: 
www.dienvidkurzeme.travel.

“Rūķupes” 
Ziemassvētku 
vecītis, 
ja nebūs sniega, 
atsteigsies 
arī pa ūdeni.

Priekules pusē Ziemassvētku Šeptes Brīnumskolā ciemos gaida Rūķome 
kaudzi pašceptām piparkūkām un citām aizraujošām izklaidēm.

Kalētu “Priediena” parkā piedzīvojumus 
atradīs gan mazie, gan lielie ziemas 
prieku baudītāji.
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Lai uzlabotu iespēju ikvienam 
Dienvidkurzemes novada iedzīvotā-
jam saņemt drukāto informatīvo iz-
devumu “Dienvidkurzeme”, turpmāk 
to ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību 
izplatīs katrā pastkastītē visā novadā.

Jau sākot ar novembra numuru “Latvijas Pasta” pastnieki paš-
valdības izdoto izdevumu ievieto katra Dienvidkurzemes novada 
iedzīvotāja pastkastē, kā arī nogādā juridisko personu adresēs.

Tā kā līdz šim katrā no bijušajiem novadiem informatīvā iz-
devuma izplatīšana notikusi atšķirīgi, lūdzam iedzīvotājus pie-
vērst uzmanību savai pastkastei – vai tā pastniekam ir redzama 
un sasniedzama, vai tā ir labā tehniskajā stāvoklī, kā arī lūgums 
tiem iedzīvotājiem, kuriem līdz šim nav bijusi pastkastīte, to ie-
gādāties un novietot pastniekam sasniedzamā vietā. Līgums ar 
“Latvijas Pastu” paredz, ka izdevumam pastkastēs jānonāk trīs 
dienu laikā no iznākšanas dienas. Izdevums “Dienvidkurzeme” 
iznāk katra mēneša beigās.  

Ja novada avīze jūsu pastkastē nav nonākusi, lūgums par to 
informēt, zvanot pa tālruni 63490458; 29447641 vai rakstīt e-pastā 
pasts@dkn.lv.

Atgādinām, ka novada informatīvo izdevumu tāpat kā ie-
priekš varēs izlasīt arī novada pilsētu pagastu pārvaldēs, 
bibliotēkās, muzejos un citviet. 

Latvijas Mežu sertifikācijas 
padome un Latvijas Meža īpaš-
nieku biedrība šogad uzsāka 
godināt īpašos kokus Latvijā ar 
domu nest šos stāstus tālāk arī 
ārpus Latvijas robežām.

Lai apzinātu dižkokus ar aiz-
raujošiem stāstiem un iespai-
dīgiem izmēriem, jau pavasarī 
sākās konkurss “Eiropas gada 
koks Latvijā”. Konkursa žūrija 
no visiem pieteikumiem atlasīja 

desmit finālistus, no kuriem tā-
lāk galveno uzvarētāju izvērtēja 
sabiedrības balsojumā. Rezultā-
tā 1. vietu ieguva Aģes dižozols 
Limbažu pusē, savukārt 2. vietu 
vien ar dažu punktu starpību 
ieguva Vecpils entuziastu izvirzī-
tais Šarlotes dižozols. 

Kā atzina spēkozolu kustī-
bas aktīvisti, ikvienai koka sa-
stāvdaļai ir nozīme: saknes ir 
kā mūsu vēsture un senči, sa-

vukārt stumbrs – tie esam mēs, 
bet lapotne simboliski ir jaunā 
paaudze. Saknei un stumbram ir 
jādod spēks lapotnei attīstīties 
tālāk. Latvijai vajag vairāk lepo-
ties ar savām vērtībām. Šoreiz 
uz Eiropas konkursu virzīs Lim-
bažu puses Aģes dižozola stāstu, 
un iedzīvotājiem vajadzētu dūšī-
gi balsot par Latvijas pārstāvi. 
Drīzumā izsludinās balsošanas 
kārtību.

Pašvaldības aģentūra “Dien-
vidkurzemes novada tūrisma 
centrs” aicina pieteikties dalībai 
gidu mācībām Dienvidkurzemē.

Mācības notiks divos ciklos: 
l janvārī – gida darba specifi-
ka, juridiskās prasības.
l martā – gida darbs dabā. Pie-
redzes stāsti un gida harizma.

Interesenti var pieteikties
līdz 10. janvārim, rakstot:
info@dienvidkurzeme.travel.
Mācību noslēgumā dalībnieki 

saņems sertifikātu.

27. un 28. novembrī, īstenojot 
projektu “Pilskalnu jaunatklāju-
mi Latvijā 2018.–2021. gadā: kul-
tūrvēsturiskā nozīmība”, notika 
piecu Dienvidkurzemes novada 
apkaimē jaunatklāto pilskalnu 
apsekošana un divu jau zināmu 
pilskalnu apskate.

Kopš 2018. gada, pateicoties 
LIDAR datiem, Latvijā ir atklāti vis-
maz 78 iepriekš nezināmi pilskalni.

Latvijas Kultūras akadēmija 
profesora, arheologa Jura Urtāna 
vadībā īsteno pētniecības projek-
tu “Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 
2018.–2021. gadā: kultūrvēsturis-
kā nozīmība”. Pēc projekta gaitā 
īstenotajiem lauka pētījumiem 

zināms, ka astoņi jaunatklātie 
pilskalni atrasti Kurzemē, no ku-
riem pieci Lejaskurzemē: Izrie-
des pilskalns un Usaiķu pilskalns 
Dienvidkurzemes novada Bunkas 
pagastā, Stulbenes pilskalns Kul-
dīgas novada Nīkrāces pagastā, 
Kaņautu pilskalns Dienvidkurze-
mes novada Kalvenes pagastā un 
Oškalnu pilskalns Dienvidkurze-
mes novada Kazdangas pagastā.

Vairāk par pilskalnu apse-
kojumu Dienvidkurzemē un 
par pilskalnu atrašanās vietu 
ko or  dinātēm un īsiem apraks-
tiem iespējams iepazīties www.
dienvid kurzeme.travel mājaslapā 
NODERĪGI – VĒSTUREI PA PĒDĀM.

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā ir tradīcija 
katru gadu pirms Ziemassvētkiem rīkot Ziemassvēt-
ku kartīšu konkursu “Svētkus gaidot”. 

Izvērtējot visas uzzīmētās kartītes, žūrija par veik-
smīgākajiem un radošākajiem atzina Santas Tumpeles 
(1. klase), Ralfa Gūtmaņa (2. klase) un Renātes Aplo-
kas (3. klase) darbiņus.

Šogad ar bērnu zīmētām kartītēm nolēmām ieprie-
cināt Pāvilostas sociālās aprūpes centra iemītniekus, 
sagādājot viņiem svētkos pārsteigumu. Mākslas no-
daļas audzēkņi savas zīmētās kartītes papildināja ar 
dzejolīšiem un sirsnīgiem novēlējumiem katram pan-
sionāta iemītniekam, lai Ziemassvētkos radītu prieku 
senioru sirdīs.

Sirsnīgi sveicam laureātus, kā arī pārējos dalībnie-
kus par labajām idejām un čaklajām rokām!

Inita Zingnika, 
skolotāja

Bērnu zīmētās kartītes iepriecinās 
Pāvilostas sociālā aprūpes 
centra iemītniekus.

Šarlotes Šarlotes 
dižozols – dižozols – 

otrais otrais 
varenākais varenākais 

LatvijāLatvijā

Šarlotes dižozols ir īsts milzenis. 

AICINA UZ GIDU APMĀCĪBĀM

Ar kartītēm iepriecinās 
aprūpes centra iemītniekus

Izriedes pilskalns ir viens no jaunatklājumiem. 
Nezinātājiem tas var šķist vien neliels paugurs,
taču tam ir sena vēsture. 

Dienvidkurzemē 
atklāti jauni pilskalni

DIENVIDKURZEMES 
AVĪZE TURPMĀK 
VISĀS PASTKASTĒS

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


