DIENVIDKURZEME

DIENVIDKURZEMES NOVADA INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

2/2022

Nr. 8

Apstiprināts Dienvidkurzemes novada
2022. gada budžets
Dienvidkurzemes novada deputāti 27. janvāra domes sēdē
apstiprināja 2022. gada budžetu.
Tas ir pirmais pēc administratīvi
teritoriālās reformas, kas notika 2021. gada 1. jūlijā, tapušais
budžets, kas sagatavots, domājot par vienmērīgu visa novada
teritorijas attīstību, saglabājot
esošo infrastruktūru un plānojot
vienotu novada attīstību.

Enerģētiskajiem
draudiem gatavi

Dienvidkurzemes
novada
2022. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 51 510 647 eiro.
Pašvaldības pamatbudžeta kontu un kases atlikums uz gada sākumu bija 6 313 771 eiro.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir 18 050 366
eiro. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze 3 268 303 eiro.
Nenodokļu ieņēmumus 4 078 512
eiro apmērā veido ieņēmumi no
uzņēmējdarbības un īpašuma,
valsts (pašvaldību) nodevas un
kancelejas nodevas, naudas sodi
un sankcijas, ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas un pārdošanas
un citi ieņēmumi.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 1 290 562
eiro apmērā veido ieņēmumi
no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citu iestāžu
ieņēmumi.
Valsts mērķdotācija pedagogu atlīdzībai un citas mērķdotācijas plānotas 12 276 473 eiro,
ieņēmumi projektu realizācijai
plānoti 2 714 101 eiro. No pašvaldības izlīdzināšanas fonda saņemsim 9 442 330 eiro. No citām
pašvaldībām saņemtie transferti
plānoti 390 000 eiro apmērā.
Pamatbudžeta izdevumi plānoti 59 130 914 eiro apmērā. No
šīs summas visvairāk naudas
paredzēts tādām sfērām kā izglītība 23 981 241 eiro (40%),
teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 8 401 644 eiro (14%),
ekonomiskā darbība – 7 454 768
eiro (13%).
“Prognozējot nākotni, esam
ielikuši elektroenerģijai 28 procentu kāpumu, apkurei – 38 procentus. Enerģētiskajiem draudiem
esam gatavi,” skaidrojot budžeta

izstrādi, norāda Dienvidkurzemes
novada domes priekšsēdētājs
Aivars Priedols.
Vairāk informācijas par plānotajiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības izdevumiem
2022. gadā un sadalījumu pa
jomām skatīt pievienotajā grafiskajā pielikumā.

Sakārtos ielas
un ceļus

Novada attīstībā 2022. gadā
plānots ieguldīt 8 424 753 eiro,
tādējādi mēģinot ietvert visas
novada teritorijas. “Attīstībai
atvēlētais finansējums sadalīts
dažādām jomām,” saka Attīstības un uzņēmējdarbības daļas
vadītājs Gints Ločmelis, sīkāk paskaidrojot paredzētos īstenojamos projektus.
Liela sadaļa šogad īstenojamo infrastruktūras projektu
sarakstā ir ielu un ceļu sakārtošana. Vēl bijušajos novados
aizsākti četri lieli projekti, kas
daļēji finansēti no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
un kuros plānots sakārtot ceļus
piekrastē:
l ceļš uz Papi – pašvaldības
pārņemtais posms no Paurupes
tilta līdz Papei – būs ar cieto segumu;
l Bernātos sakārtos ceļu līdz
tālajam stāvlaukumam;
l ceļa Spilvas–Šķēde rekonstrukcija agrākajā Grobiņas novadā;
l Pāvilostā iecerēta Dzintaru
ielas pārbūve.
Ielu un ceļu sakārtošanas
plānos ir arī atjaunot segumu
Grobiņā, Celtnieku ielas grantētajā posmā un Krasta ielā. Grobiņas pagastā notiks ceļa posma
seguma pārbūve Limbiķu kapu
virzienā, kur beidzamajos gados
notikusi strauja apbūve, aktivizējusies uzņēmējdarbība. Priekulē
atjaunos vairākus ielu posmus un
ietves. Aizputē jāpabeidz gājēju
un veloceliņa izveide uz peldētavu, asfaltēs piecus grantēto ielu
posmus un Pavasara ielā izbūvēs
lietus ūdens kanalizāciju. Pāvil
ostā pie asfalta tiks Kalna ielas
grantētais posms. Vaiņodē izbūvēs ietvi un gājēju pāreju.
>> 3.lpp.

STRĀDĀŠANAS LAIKS

AIVARS PRIEDOLS,
Dienvidkurzemes novada domes
priekšsēdētājs

Janvāra beigās deputāti
vienprātīgi nobalsoja par mūsu
lielā novada pirmo kopīgo budžetu,
kas finansiāli nosaka, kā līdz gada
beigām dzīvosim – ko varēsim
atļauties, izdarīt, sabalansēt un
kuras ieceres būs jāatstāj vēlākam
laikam.
Paldies deputātiem, kuri
katrs, respektējot iepriekš veiktās
iestrādes mūsu pilsētās un
pagastos, spēja iedziļināties otra

domās par vajadzībām un īpaši
par prioritātēm: izglītību, ceļiem,
lai tiktu uz darbu, kultūru, sportu,
sociālo palīdzību, lai katram kas
tiktu no cerētā.
Paldies arī darbiniekiem, kuri
lielo vajadzību apjomu prata visiem
saprotami sagatavot. Protams,
katrā ciemā mēs esam virzījušies
attīstībā mazliet citādi. Tagad ir
atbildība atrast zelta vidusceļu, kur,
tēlaini sakot, nu satiekamies no
astoņām sētām, kur katrs braucis,
jūdzot atšķirīgi. Kā jau mēs zinām
– pat teikumus veidojam savādāk.
Tāpēc es aicinu ar sapratni uztvert
arī kaimiņu vajadzības, jo veidojam
arī nākotnes vajadzību sarakstu,
ja kāds no šī gada projektiem
apstātos.
Vislielākais balsts un
stabilitātes pamats mums ir pilsētu
un pagastu pārvaldnieki, kuriem
šī mainīgo laika apstākļu ziema
ir īpašs pārbaudījums. Līdz ar to
visu cieņu mūsu iedzīvotājiem par
pacietību un sapratni!

Vienmēr gribas cerēt, ka
vezums kustēsies ātrāk uz priekšu,
bet reāli attālumi ir palikuši lielāki,
turklāt arī sērga rada neparedzētus
apstākļus. Kaut arī teritorijas ziņā
atkal esam tikpat plaši kā iepriekš
Liepājas rajons, daudz kas no
iepriekš aptvertā ir aizmirsies,
bet arī dzīve ir ieviesusi savas
korekcijas, kas diktē mūsdienu
ritmu un vajadzības. Kā piemērs –
Mozus savu tautu 40 gadus veda
cauri tuksnesim, lai nomainītos
paaudze, kas neatceras vecos
tikumus, senās nastas, un vietā
nāktu cita, kas būtu gatava jaunai
dzīvei. Es gribu cerēt, ka mums
tik ilgu laiku nevajadzēs, lai
izprastu notiekošās pārmaiņas.
Tāpēc es ar pilnu atbildību esmu
gatavs darīt to darbu, ko, stājoties
Dienvidkurzemes novada domes
priekšsēdētāja amatā, esmu
apņēmies, un lūdzu un aicinu
ikvienu uz cieņpilnu sadarbību
kopīgā mērķa – mūsu novada
attīstības – vārdā!
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Traktortehnikas apskašu grafiks AICINA PIETEIKTIES
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina – lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai
apskatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora. No 2017. gada 30.
jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras
naudas maksājumu.
Uzziņām tālr. 29249233; 29437351 vai www.vtua.gov.lv
Norises vieta
Rokasbirze, Aizputes pagasts, “Darbnīcas”
Kalvene, Skolas iela 21
Štakeldanga, Lažas pagasts, “Ozolāji”
Apriķi, Lažas pagasts, Apriķu darbnīcas
Kazdanga, Ķiršu gatve 1
Cīrava, “Gaismas”
Pāvilosta, Dzintaru iela 73
Vērgale, mehāniskās darbnīcas
Ziemupe, Vērgales pagasts, Ziemupes tautas nams
Saraiķi, Vērgales pagasts, Šķēdes iela 1
Saka, “Pagastmāja”
Kapsēde, Medzes pagasts, “Priedes”
Gavieze, “Āmuļi”
Bārta, Tautas nams
Lieģi, Tadaiķu pagasts, Parka iela 2
Dunalka, “Pagastmāja”
Vecpils, “Pagastnams”
Paplaka, Virgas pagasts, “Pagastmāja”
Bunka, Bunkas kultūras nams
Priekule, Ķieģeļu iela 3
Kalēti, Liepu aleja 6
Gramzda, Skolas iela 3
Tadaiķi, Bunkas pagasts, “Kalte”
Rude, Otaņķu pagasts, “Pagastmāja”
Nīca, Bārtas iela 10
Sikšņi, Dunikas pagasts, “Purenītes”
Rucava, “Pagastmāja”
Vaiņode, Vienības iela 6 (kom. uzņēmums)
Vībiņi, Embūtes pagasts, Kalnu iela 4
	 	

Datums

Laiks

Datums
07.04.
05.05.
21.04.
21.04.
06.04.
14.04.

Laiks
10.30
10.30
10.30
12.30
10.30
10.30

23.03. 10.30
30.03. 10.30

24.03. 10.30
02.03. 10.30
02.05.

10.30

09.05.

10.30

04.04.
27.04.
03.03. 10.30 20.04.

10.30
10.30
10.30

07.03.
09.03.
21.03.
28.04.
14.03.
16.03.

12.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Datums

Laiks

06.06.

10.30

12.05.
16.05.
11.05.
18.05.
18.05.
18.05.
23.05.

10.30
10.30
10.30
10.30
12.00
13.00
10.30

02.06.
04.07.
09.06.
01.06.
08.06.

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

13.06.
15.06.
20.06.
27.06.

10.30
10.30
10.30
10.30

29.06.

10.30

07.07.

10.30

28.03. 10.30

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

25.04.
25.04.
30.05.
16.06.
11.04.
13.04.

Pašvaldības
policijas
Grobiņas
iecirknis
citās telpās

audžuģimenes un adoptētājus

23. aprīlī mācības uzsāks
kārtējā topošo audžuģimeņu un
adoptētāju grupa “Izaugt ģimenē”.
Centrs “Liepāja” aicina ģimenes un personas, kuras interesē
iespēja sniegt bērniem mājas,
nopietni un rūpīgi izvērtēt šo
iespēju un pieteikties mācībām.
Mācības notiks sešas sestdienas, ietverot teorētiskās un
praktiskās nodarbības, kā arī
būs tikšanās ar pieredzējušām
audžuģimenēm un adoptētājiem. Piecu soļu mācību pro
grammu izstrādājuši speciālisti
darbā ar bērniem ārpusģimenes
aprūpē. Pirms mācību uzsākšanas ģimenēm un personām
jāvēršas savas dzīvesvietas bāriņtiesā.
Kurzemes ģimeņu atbalsta
centrs “Liepāja” šobrīd sadarbojas ar 72 Liepājas, Dienvidkurzemes novada, Saldus novada,

Kuldīgas novada un Ventspils
audžuģimenēm. Atbalsta centrs
nodrošina: sociālā darbinieka,
atbalsta grupas, psihologa un
citu speciālistu pakalpojumus
audžuģimenēm,
aizbildņiem,
adoptētājiem. Iepriekšējā mācību grupā 2021. gada decembrī
mācības beidza sešas topošās
audžuģimenes, trīs topošās
adoptētāju ģimenes.
Mācības organizē Sociālā
atbalsta un izglītības fonda Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs
“Liepāja”.

UZZIŅAI
Informācija un
pieteikšanās mācībām:

pa tālruni 29110236
(ģimeņu atbalsta centra “Liepāja”
vadītāja Guna Krēgere-Medne),
e-pastā
centrsliepaja@atbalstafonds.lv.

Paziņojums nekustamā
īpašuma nodokļa un
citu maksājumu veicējiem!
Gada sākums ir laiks, kad tiek nosūtīti nekustamā
īpašuma maksājumu paziņojumi par 2022. gadu. Daļa
iedzīvotāju tos jau samaksājuši, taču daudzos gadījumos
maksājuma uzdevumā neprecīzi norādīts maksājuma
mērķis, kas sarežģī konkrētā maksājuma identificēšanu.
Lai nerastos problēmas, lūgums iedzīvotājiem, kas
nekustamā īpašuma maksājumus veic bankā vai
internetbankā, norādīt zemes un ēku kontu numurus, kas
redzami nekustamā īpašuma paziņojumā. Veicot citus
maksājumus, lūgums precīzi norādīt rēķina numuru, kas
atvieglotu jūsu veiktā maksājuma identificēšanu.

Informācija zvejniekiem
Durbes, Papes un Liepājas
ezera Dienvidkurzemes novada
administratīvajā teritorijā
Zvejas rīku piešķiršanai Durbes, Papes un Liepājas ezera Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā 2022. gadam iesniegumus Dienvidkurzemes novada pašvaldība pieņems līdz š.g. 10. martam Dienvidkurzemes novada pašvaldībā, Lielajā ielā 76, Grobiņā,
Dienvidkurzemes novadā, visos apmeklētāju pieņemšanas centros
vai elektroniski parakstītus iesūtīt uz e-pasta adresi pasts@dkn.lv.

Sākot ar 31. janvāri, Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policijas Grobiņas iecirknis
atrodas jaunās telpās Grobiņā, Krasta ielā 8, 2. stāvā.
- 26475143 – Aizputes iecirknis
SAZIŅAI:
(Aizputē, Atmodas ielā 24),
- 29242320 – Pāvilostas iecirknis
- 26625333 – vienotais
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 2A),
Dienvidkurzemes novada Pašvaldības
- 26512661 – Nīcas iecirknis
policijas tālrunis (zvanot uz šo numuru, ziņa
(Nīcā, Bārtas ielā 6).
tiks nodota attiecīgajam iecirknim),

Donoru diena Cīravā
Cīravas kultūras namā 3. martā no pulksten 9 līdz 12
būs Asins donoru diena. Asinis var ziedot vecumā
no 18 līdz 65 gadiem, līdzi jāņem ID karte vai pase.
Pieteikties pa tālruni 25412434 vai klātienē Cīravas
kultūras namā.

PAŠVALDĪBA
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Tuvākajos gados plānots, ka atvērs daudzas ES pro
grammas 2022.–2027. gadam, kas nozīmē, ka būs pieejams
atveseļošanās un noturības mehānisma finansējums. Līdz
ar to attīstības programmas ietvaros plānots izstrādāt
tehniskos projektus ēku siltināšanai un dabas objektu teritoriju labiekārtošanai un attīstībai. Energoefektivitātes
projektus iecerēts īstenot Vērgales sporta zālei un pašvaldības ēkai Grobiņā. Skolām jāizstrādā ventilācijas sistēmu
projekti. Grobiņas bērnudārzā “Pīpenīte” plānota mazo
bērnu grupiņas un virtuves un saimniecības bloka izbūve.
Paredzēts izstrādāt arī tehnisko projektu kultūras vietas
izveidei Aizputē, Padures ielā 2.

Atbalsts sabiedrības
rosinātiem projektiem

ir sniegt nelielu atbalstu tiem uzņēmējiem, kas sāk biznesu. Plānoti 20 tūkstoši eiro.
Sabiedrības iniciatīvu un NVO atbalsta konkurss agrāk notika gandrīz katrā no bijušajiem novadiem. Tagad
tas turpināsies Dienvidkurzemes mērogā. Cits konkurss
paredzēts vēsturisko ēku sakārtošanai, tāds jau bija Aizputes novadā, ieplānoti 40 tūkstoši eiro. Tā kā daudzviet Dienvidkurzemē izbūvēti centralizētie ūdensvada
un kanalizācijas tīkli, atsevišķā projektu konkursā paredzēts atbalsts pieslēguma izveidei jau esošām ēkām.
Agrāk Grobiņas novadā, bet tagad visur iedzīvotāji varēs
pieteikties finansējumam daudzdzīvokļu māju teritoriju
labiekārtošanas programmā, kurai sākotnēji budžetā
paredzēti simts tūkstoši eiro.

Budžetam vienbalsīgs atbalsts

G. Ločmelis uzsver: novada attīstībai svarīga ir arī
iedzīvotāju iniciatīva, iesaistīšanās projektu īstenošanā.
Tāpēc, līdzīgi kā tas jau bija iepriekš novados, arī jaunā
novada budžetā ieplānots līdzfinansējums iedzīvotāju
iniciatīvām. Kopumā paredzētas piecas programmas.
Viens būs projektu konkurss uzņēmējdarbības atbalstam – tāds iepriekš bijis vienīgi Priekules novadā. Doma

“Deputāti budžeta plānu atbalstīja vienbalsīgi. “Par to
es visiem deputātiem gribu pateikt paldies, tāpat paldies
visiem speciālistiem, kas piedalījās budžeta izstrādē, jo
šoreiz, kad pirmo reizi bija jāveido kopīgais Dienvidkurzemes novada budžets, šis darbs bija patiešām ļoti liels,”
komentējot budžeta apstiprināšanu, pēc sēdes sacīja
Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars
Priedols. “Ir jāsaprot, ka enerģētiskās krīzes sakarā šis

budžets ir saspringts un arī sarežģītāks, nekā katrs to
iepriekš būtu veidojis agrāko novadu teritorijās. Es pieļauju, ka mūsu plānotajā var būt arī kādas kļūdiņas vai
nesaprašanās, bet tādas rodas tad, ja strādā, tāpēc tagad
es saku: katrs drīkst pietēst to, ko kopīgi esam ēvelējuši!
Ir svarīgi, lai atbalstām cits citu un visi kopā strādājam
iedzīvotāju labā. Katrā ziņā darba būs daudz!”

UZZIŅAI
Lielākie investīciju projekti
2022. gadā (tūkstošos eiro)

l Ceļa seguma pārbūve piekļuvei pie jūras Bernātos –
363,937.
l Gājēju un riteņbraucēju ceļa izbūve Aizputē – 246,868.
l Grants ielu asfaltēšana Aizputē – 179.
l Kalna ielas seguma pārbūve Pāvilostā – 110.
l Limbiķu autoceļa pārbūve – 147,500.
l PII “Pīpenīte” pārbūve – 625.
l Satiksmes drošības uzlabošana Brīvības un Raiņa ielā
Vaiņodē – 25.
l Dzintaru ielas posma pārbūve Pāvilostā – 530.
l Nobrauktuve līdz jūrai Jūrmalciemā – 65.
l Pavasara ielas pārbūve Aizputē – 275.

Jaunas iespējas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem
Fizisko aktivitāšu un saturīga
laika pavadīšanai ir iegādātas
dažādas āra spēles.

Bijusī Priekules novada pašvaldība 2020. gadā uzsāka un
Dienvidkurzemes novada pašvaldība 2021. gada beigās pabeidza
projektu “Sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules
novadā” (projekta identifikācijas Nr.9.3.1.1/19/I/040).
Šī projekta galvenais mērķis ir dot iespēju personām ar
garīgās attīstības traucējumiem
un psihiskām saslimšanām vairāk būt sabiedrībā un darboties,
nevis uzturēties izolētas slēgtās
institūcijās.
Projekta īstenošanas rezultātā Priekules sociālā atbalsta
centra (Ķieģeļu iela 7, Priekulē) 2. stāva telpās izveidota
infrastruktūra diviem jauniem
sabiedrībā balstītiem sociāliem
pakalpojumiem: dienas aprūpes
centram ar 10 vietām un specializētajām darbnīcām ar 10 vietām.
Jaunos pakalpojumus paredzēts
sniegt pilngadīgām personām
ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā un kurām ir
noteikta smaga vai ļoti smaga
invaliditāte (I vai II invaliditātes
grupa). Sākotnēji pakalpojumi
tiks sniegti personām, kurām
saskaņā ar projekta “Kurzeme
visiem” (projekta identifikācijas Nr.9.2.2.1./15/I/004) ietvaros
izstrādātajiem individuālajiem
atbalsta plāniem ir nepieciešami
dienas aprūpes centra un spe-

cializēto darbnīcu pakalpojumi.
Dienas aprūpes centra pakalpojuma ietvaros notiks dažādas nodarbības personu ar
garīga rakstura traucējumiem
funkcionēšanas spēju, pašaprūpes un citu prasmju saglabāšanai un attīstīšanai atbilstoši viņu
spējām un vajadzībām: mājturības, kulinārijas nodarbības, informācijas tehnoloģiju apguve,
rokdarbi, veidošana, mākslas
un mākslinieciskās pašdarbības
spēju attīstīšanas nodarbības –
zīmēšana, mūzika, grāmatu lasīšana, audioierakstu klausīšanās
u.c., kā arī fiziskās aktivitātes
gan iekštelpās, gan brīvā dabā.
Tiks nodrošināts atbalsts un speciālistu konsultācijas atbilstoši
pakalpojuma saņēmēju individuālajām vajadzībām.
Specializēto darbnīcu pakalpojuma saņēmējiem būs iespēja apgūt darbam nepieciešamo
prasmju pamatus kokapstrādē,
šūšanā, izšūšanā, aušanā, sveču liešanas un citas prasmes,
tādējādi palielinot viņu iespēju
iekļauties darba tirgū.
Projekta ietvaros gan dienas
aprūpes centra, gan specializēto
darbnīcu telpas ir aprīkotas ar
mēbelēm, datortehniku, ar programmatūru un ierīcēm atbilstoši
pakalpojuma specifikai un mērķa grupas vajadzībām. Kokapstrādes darbnīca ir aprīkota ar
jauniem darbgaldiem, rokas instrumentiem, daudzveidīgām kokapstrādes iekārtām (lāzergravieri, figūrzāģi, ripzāģi, slīpmašīnām,

frēzēm, urbjiem, ēvelēm u.c.).
Rokdarbu darbnīcā darba prasmes varēs apgūt pie šūšanas un
izšūšanas šujmašīnām, stellēm,
strādāt ar apjomīgo uzlīmju izgatavošanas iekārtām.
Dienas aprūpes centrā iegādātas arī dažādas attīstošas
galda spēles, kā arī smilšu galdi,
vienkārši mūzikas instrumenti
u.c. Fizisko aktivitāšu un saturīga brīvā laika pavadīšanai brīvā
dabā iegādāts sporta inventārs
– nūjošanas nūjas, vingrošanas
paklājiņi, vingrošanas bumbas,
dažādas āra spēles (badmintons, āra dambrete, vikingu
šahs, spēle boccia, petanka,
krokets, ķegļu spēle u.c.). Ēst
gatavošanas prasmju apgūšanai
iegādāti jauni trauki un virtuves
sadzīves tehnika. Iekārtota arī
atpūtas telpa, sarunu telpa un
kabinets personālam.

Kā atzīst projekta vadītāja Andra Valuže, svarīgākais ir
šajās telpās ienest dzīvīgumu,
sagaidīt pirmos pakalpojumu
saņēmējus, viņu tuviniekus, iepazīstinot ar jaunajām iespējām
dzīvot citādāk. Tā ir iespēja veicināt cilvēku ar garīga rakstura
traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, justies vajadzīgiem un
vērtīgiem, saņemot sev nepieciešamo atbalstu tuvu dzīvesvietai un saglabājot iespēju dzīvot
mājās kopā ar tuviniekiem.
Dienas aprūpes centra un
specializēto darbnīcu pakalpojums ir atbalsts arī šo personu ģimenēm, jo var atgriezties darba
tirgū un būt drošiem, ka, saņemot centra pakalpojumus, viņu
tuvinieks ir pieskatīts un viņam
nodrošināta saturīga laika pavadīšana.
Projekta “Sabiedrībā balstītu

sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules
novadā” (projekta identifikācijas
Nr.9.3.1.1/19/I/040) plānotās kopējās izmaksas bija 207 255,00
EUR, t.sk. ERAF finansējums
176 166,75 EUR. Patlaban saskaņā ar iepriekš apstiprinātajiem
izdevumiem un pie noslēguma
maksājuma pieprasījuma iesniegtajiem izdevumiem projekta realizēšanai izlietoti 206 880,19
EUR, tajā skaitā: ERAF finansējums
– 175 848,16 EUR, valsts budžeta
dotācija pašvaldībām – 9309,61
EUR un pašvaldības finansējums
– 21 722,42 EUR. Taču projekta
gala summas sadalījumā pa finansējuma avotiem būs zināmas
tikai pēc noslēguma maksājuma
pieprasījuma apstiprinājuma saņemšanas no Centrālās finanšu
un līgumu aģentūras.
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Sociālais dienests palīdz grūtībās nonākušajiem

Pēc administratīvi teritoriālās reformas ir izveidots
Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests, kas novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, balstoties uz personas sociālās situācijas un vajadzību individuālu izvērtējumu.

Dienvidkurzemes novada Sociālā dienesta vadītāja
Elīna Pirtniece-Niķele konsultē par sociālo palīdzību.

Pabalsti grūtā brīdī
Sociālais dienests var piešķirt maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, ja mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz 327 eiro vienai personai un 229 eiro par katru nākamo personu mājsaimniecībā.
Sociālais dienests var piešķirt trūcīgas mājsaimniecības
statusu, ja mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz 272 eiro
vienai personai un 190 eiro par katru nākamo personu
mājsaimniecībā.
Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības personām piešķir sociālos pabalstus.
Pamata sociālās palīdzības pabalsti:
l garantētā minimālā ienākuma pabalsts ir līdz 109 eiro
uz vienu personu; līdz 76 eiro par katru nākamo personu;
l mājokļa pabalsts (individuāli izvērtējot materiālo
stāvokli un komunālos izdevumus).
Pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai:
l brīvpusdienas izglītojamajiem 1.–9. klasē (maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības bērniem 100% atlaide);
l vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē
(maznodrošinātajiem 50% atlaide, trūcīgajiem 100% atlaide);
l pabalsts mācību piederumu iegādei 1.–4.klasei (trūcīgas mājsaimniecības personām 25 eiro, maznodrošinātas
– 20 eiro);
l pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai segšanai līdz
150 eiro gadā (personām ar invaliditāti, nestrādājošām pensijas vecuma personām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss);
l pabalsts personas dokumentu atjaunošanai nozaudēšanas gadījumā trūcīgas mājsaimniecības personām 100%
apmērā;
l pabalsts krīzes situācijā (individuāla izvērtēšana).
Sociālā dienesta vadītāja Elīna Pirtniece-Niķele norāda, ka viens no papildu sociālās palīdzības pabalstiem ir
krīzes pabalsts, ko izmanto, ja noticis nelaimes gadījums,
piemēram, vētras vai ugunsgrēka postījums. Tādos un līdzīgos gadījumos, individuāli izvērtējot postījuma apmēru, var
saņemt līdz 1500 eiro pabalstu. Tā pēdējā pusgada laikā
piešķirti krīzes pabalsti novembrī ugunsgrēkā cietušajiem
Priekulē un janvārī – Pāvilostā.
Izvērtējot prasītāja ienākumus, krīzes pabalstu var saņemt arī, ja ir ilgstoša ārstēšanās, piemēram, smagas onkoloģiskas saslimšanas gadījumā.

SAZIŅAI
Dienvidkurzemes novada Sociālā dienesta
darbinieku kontakti

l Sociālā dienesta vadītāja Elīna Pirtniece-Niķele,
tel. 63459157, elina.pirtniece-nikele@dkn.lv;
l Sociālā dienesta vadītājas vietniece Oksana Strēle,
tel. 28386015, oksana.strele@dkn.lv;
l lietvede Līga Vītola, tel. 28005767, socialais.dienests@dkn.lv;
l Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļas vadītāja
Austra Smilgaine, tel. 25714929, austra.smilgaine@dkn.lv;
l Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja Inese Lapiņa,
tel. 63489489, 25449861, inese.lapina@dkn.lv;
l Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Andra Valuže,
tel. 63461009, 26609076, andra.valuze@dkn.lv;
l sociālās palīdzības organizatore Aizputes pilsētā,
Aizputes un Lažas pagastā Inese Gūtmane, tel. 26534416,
inese.gutmane@soc.dkn.lv;
l sociālās palīdzības organizatore Kazdangas un Kalvenes pagastā
Rigonda Ņikiforova, tel. 20207897, rigonda.nikiforova@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Aizputes
pilsētā Inese Vīdnere, tel. 26349958, inese.vidnere@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece Aizputes pilsētā Sindija Briede,
tel. 24772547, sindija.briede@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece Aizputes pilsētā un Aizputes pagastā –
Valda Mužilovska, tel. 25449294, valda.muzilovska@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece Cīravas pagastā – Mairīte Alfuse,
tel. 26450584, mairite.alfuse@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece Durbes pilsētā, Tadaiķu un Dunalkas pagastā
– Ginta Vanaga, tel. 25690376, ginta.vanaga@soc.dkn.lv;

Vienots materiālais atbalsts

Sociālais dienests iesaistījies arī vairāku projektu īstenošanā. Priekulē un Rucavā drīzumā tiks uzsākta jauna
pakalpojuma sniegšana cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (grupu nodarbības, specializētās darbnīcas, grupu
dzīvokļi). Aizputes daudzfunkcionālajā pakalpojumu centrā

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (mūzikas terapija, logopēdijas nodarbības un fizioterapija). Šo pakalpojumu sniegšanu finansē projekta “Kurzemes visiem” ietvaros.
Lai nodrošinātu vides pieejamību ērtākai iedzīvotāju nokļūšanai pie sociālā darba speciālistiem Aizputē, pašvaldība
šogad īstenos pacēlāja izbūves projektu. Šogad pašvaldība
vēl plāno īstenot valsts finansētu projektu, kurā būs iespējams uzlabot mājokļa iekšējo un ārējo vides pieejamību
pieciem novada iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem. Saskaņā ar noteiktajiem atbalsta saņēmēju kritērijiem pretendentu izvērtējums tiks veikts līdz vasaras beigām.
E. Pirtniece-Niķele informē, ka pēc novadu reformas
darbu turpina 32 sociālā darba speciālisti un 14 aprūpētāji.
No 1. februāra dienestā strādā divi jauni sociālie darbinieki
– viens Kalētu un Gramzdas pagastā, otrs – Aizputē. Joprojām dienests meklē divus sociālos darbiniekus darbam ar
ģimeni un bērniem.
Sociālais dienests vidēji mēnesī saņem 750 iesniegumus.
Visbiežāk iedzīvotāji lūguši piešķirt mājokļa pabalstu, medikamentu pabalstu un jaundzimušo pabalstu, no sociāliem
pakalpojumiem – valsts finansēto asistenta pakalpojumu.
Dienesta vadītāja atgādina, ka trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību personas, kas nav vēl saņēmušas sejas aizsargmaskas, tās var saņemt pie saviem sociālajiem
darbiniekiem. Katram pienākas viens iepakojums, kurā ir
50 maskas.

l sociālās palīdzības organizatore Grobiņas pagastā, Grobiņas pilsētā
– Svetlana Pikure, tel. 29215006, svetlana.pikure@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Grobiņas
pagastā, Grobiņas pilsētā – Mārīte Anīte, tel. 63497953,
28619983, marite.anite@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Grobiņas
pagastā, Grobiņas pilsētā – Zita Stonkute, tel. 63497953,
28619983, zita.stonkute@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece darbam ar veciem cilvēkiem “Aprūpe mājās”
– Ieva Bērende, tel. 26422014, ieva.berende@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Grobiņas
pagastā un Grobiņas pilsētā – Liene Grīnfelde, tel. 63490173,
26445516, liene.grinfelde@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Grobiņā,
Durbē un Durbes pagastā – Jana Freiberga, tel. 63490173,
26445516 jana.freiberga@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece Bārtas pagastā – Agrita Plostniece,
tel. 28618721, agrita.plostniece@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece Gaviezes pagastā – Iveta Zvagule,
tel. 25735080, iveta.zvagule@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece Grobiņas pagastā – Edīte Valdmane,
tel. 26680028, edite.valdmane@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece Medzes pagastā – Līga Geležina,
tel. 29119320, liga.gelezina@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Nīcas un
Otaņku pagastā – Madara Freimane, tel. 63452266, 26630779,
madara.freimane@soc.dkn.lv;
l Sociālā darbiniece Dunikas pagastā – Daiga Grenovska,
tel. 20390819, daiga.grenovska@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece Rucavas pagastā – Ligita Freimane,
tel. 29272642, ligita.freimane@soc.dkn.lv;

l sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Nīcas,
Otaņķu, Rucavas, Dunikas pagastā – Inga Ābele,
tel. 27008127, inga.abele@soc.dkn.lv;
l Sociālās palīdzības organizatore Vērgales, Sakas pagastā –
Vizma Alseika, tel. 25405155, vizma.alseika@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
Pāvilostas pilsētā, Vērgales pagastā – Ildze Agita Balode,
tel. 22005288, ildze.balode@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Pāvilostas
pilsētā, Vērgales pagastā – Sanita Gulbe, tel. 29267953,
sanita.gulbe@soc.dkn.lv;
l sociālās palīdzības organizatore Priekules pilsētā un Priekules
pagastā – Anita Grunte, tel. 29465759, anita.grunte@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Priekules
pilsētā un Priekules pagastā – Iveta Kalneniece, tel. 63497943,
26627451, iveta.kalneniece@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Priekules
pilsētā un Priekules pagastā – Dace Putniņa, tel. 63497943,
28629984, dace.putnina@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece Kalētu un Gramzdas pagastā – Sintija
Žagare, tel. 29470883, sintija.zagare@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece Virgas pagastā – Linda Brilijonka,
tel. 25468010, linda.brilijonka@soc.dkn.lv;
l sociālās palīdzības organizatore Vaiņodes pagastā – Baiba
Čepule, tel. 63484915, 28657503, baiba.cepule@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Vaiņodes
un Embūtes pagastā – Eva Dolbina, tel. 63484915, 28657503,
eva.dolbina@soc.dkn.lv;
l sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Vaiņodes un
Embūtes pagastā – Aija Pāvelsone, tel. 63484915, 28657503,
aija.pavelsone@soc.dkn.lv.

No 2021. gada 1. novembra ir noteikts vienots pabalsta
apmērs audžuģimenē ievietotu bērnu uzturam. Lai noteiktu
sava novada iedzīvotājiem vienotu materiālu atbalstu, Sociālais dienests ir izstrādājis jaunus saistošos noteikumus “Par
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Dienvidkurzemes novadā”. Tie apstiprināti Dienvidkurzemes novada domes janvāra sēdē, bet vēl jāsagaida Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas apstiprinājums, un tad tie stāsies spēkā
pēc publikācijas “Latvijas Vēstnesī”. Sociālā dienesta vadītāja uzsver: “Mēs vienādojām mūsu saistošos noteikumus
par sociālo palīdzību, kas ir stājušies spēkā no 2021. gada
1. novembra. Šobrīd strādājam pie saistošo noteikumu izstrādes par vienotu sociālo pakalpojumu sniegšanu novada
iedzīvotājiem.”
Pēc Dienvidkurzemes novada izveidošanas iedzīvotājiem
ir saglabāti visi līdzšinējie pakalpojumi (aprūpe mājās, dušas
un veļas mazgāšanas pakalpojums, ģimenes asistenta pakalpojums, pirts pakalpojums u.c.), kurus varēja saņemt pirms
novada reformas bijušajās teritorijās.

Īsteno dažādus projektus
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Vēja enerģija – ko varam no tās iegūt?
gan reģionā, gan vairumā mājsaimniecību.
Līdz šim Latvijas enerģijas stratēģija bija esošo
HES izmantošana, vairāku jaunu dabasgāzes TEC izbūve un paļaušanās uz lētas elektroenerģijas un dabasgāzes importu no Krievijas, Igaunijas, Zviedrijas
un Norvēģijas. Pēdējā laika elektroenerģijas cenas,
kas sāpīgi ietekmē daudzu ģimeņu, uzņēmumu un
pašvaldību rēķinus, pierāda, ka šāda paļaušanās uz
importu ir bijusi tuvredzīga.
Enerģijas ieguves veidu dažādošana, cenšoties
pēc iespējas vairāk enerģijas saražot Latvijā, nākotnē varētu mazināt mūsu atkarību no importētajiem
resursiem, kuru cenas mēs diemžēl nevaram un
nevarēsim noteikt. Atlika Krievijai tikai par 20% samazināt gāzes piegādes Eiropai, kad strauji pieauga
elektrības cenas, CO2 emisiju izmaksas, un, ņemot
vērā, ka uz Skandināvijas lēto elektroenerģiju bija
paļāvusies ne tikai Latvija, bet pat Vācija, šī resursa
sāka pamazām pietrūkt. Elektroenerģijas deficīts
sasniedza tādus apmērus, ka 1 kWh cena pietuvojās viena eiro atzīmei.
Vēja elektrostacijas šoziem ir bijis vienīgais iemesls, kāpēc cenas nav pieaugušas vēl vairāk, jo
vējainākajās dienās vēja elektrostacijas (pamatā
Zviedrijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā) stājās dabasgāzes staciju vietā un dārgais dabasgāzes resurss nebija
jāizmanto. Pagājušā gada septembrī Latvijas pārvades
sistēmas operators publicēja korelācijas analīzi par
vēja enerģijas izstrādi un elektroenerģijas tirgus cenu,
kas apstiprina šādu tendenci – vējš Baltijas reģionā
nāk kopā ar zemākām elektroenerģijas cenām un,
kā to tehniski apraksta enerģijas ekonomisti, pārvieto enerģijas piedāvājuma līkni virzienā pa labi, kas
patērētājiem ir ļoti izdevīgi, vienlaicīgi samazinot arī
dabasgāzes izmantošanu un importu.

Moderna vēja enerģijas ieguve Latvijā ir pazīstama vairāk nekā 20 gadus, taču īstu atspērienu
tā arī nav guvusi, un mēs esam viena no pēdējām
Eiropas valstīm šī resursa izmantošanā, taču tas
jau tuvākajā laikā varētu mainīties.

Pieaug vajadzība
pēc elektroenerģijas

Pasaule, īpaši Eiropa, šobrīd ir lielu pārmaiņu
priekšā, ko var nosaukt arī par enerģētisko revolūciju, jo pēdējo gadsimtu dominējusi enerģijas ieguve
no fosilajiem resursiem, kas šobrīd ir atstājis būtisku negatīvu spiedogu pasaulē gan uz klimatiskajiem
apstākļiem, gan sabiedrības un ekosistēmu veselību,
nostādot mūs, iespējams, nenovēršamas klimata krīzes priekšā. Ogļskābā gāze un metāns, kas turpina
uzkrāties atmosfērā, rada siltumnīcai līdzīgu efektu,
kas noved pie planētas uzsilšanas, neļaujot saules
starojumam atstaroties un pamest Zemes atmosfēru.
Mūsdienās dzīve vairs nav iedomājama bez piekļuves ievērojamiem elektroenerģijas resursiem.
Latvijā lielākie enerģijas patērētāji ir cementa, stikla
šķiedras, būvmateriālu, kokskaidu un saplākšņa ražotāji – šajos uzņēmumos enerģijas daļa kopējā produkta izmaksās var sasniegt pat 20–30%. Arī tādas
mūsu ikdienā šķietami pašsaprotamas lietas kā ielu
apgaismošana, vilcienu un tramvaju kustība, elektromobiļa vai mobilā telefona uzlāde nav iespējama
bez elektroenerģijas. Cerot uz jaunām investīcijām
rūpniecībā, kā arī uz esošo ražotņu modernizāciju
Latvijā, Kurzemē un Liepājā, tuvākajos gados enerģijas patēriņš rūpniecībā varētu pieaugt vismaz par
15%. Arī pieaugošā interese par elektroenerģijas izmantošanu transporta sektorā nākamajās dekādēs
noteikti audzēs elektroenerģijas patēriņu gan valstī,

Vēja elektrostaciju izstrāde Baltijā un vidējā elektroenerģijas
stundas cena Latvijā
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l 14. februārī jau notika pirmā
attālinātā sabiedriskā apspriešana
par iecerēto vēja parka attīstīšanu
Dienvidkurzemes novada Vērgales
pagastā;
l līdz š.g. 28. februārim ikviens
savus priekšlikumus paredzētās
darbības ietekmes uz vidi
novērtējumam var paspēt rakstiski
nosūtīt Vides pārraudzības valsts
birojam (Rūpniecības ielā 23,
Rīga, LV-1045);
l kontakti saziņai, tālrunis
67321173, fakss 67321049,
e-pasts pasts@vpvb.gov.lv,
www.vpvb.gov.lv;
l sabiedriskajā apspriešanā
neuzdotos jautājumus ikviens
var iesūtīt uz e-pasta adresi
vergale@environment.lv;
l lai pieteiktos dalībai
konsultatīvajā darba grupā,
sūtīt vēstuli uz e-pasta adresi
vergale@environment.lv;
l ar sagatavotajiem materiāliem
par paredzēto darbību var
iepazīties ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojuma izstrādātāja
mājaslapas www.environment.lv
sadaļā “Aktualitātes” un
Dienvidkurzemes novada
pašvaldības Vērgales pagasta
pārvaldē (darba laikā).

sikspārņu ceļiem. Izšķiroša loma
parku attīstīšanā ir arī zemes
īpašniekiem, bez kuru piekrišanas neviens parks tālāk par ieceri nevar tikt. Tikai tad, kad visi
priekšizpētes darbi liecina par
to, ka vēja elektrostacijas projektam nav nepārvaramu šķēršļu un savu atbalstu ir devuši arī
zemes īpašnieki, tie tiek virzīti
padziļinātai izpētei, veicot ietekmes uz vidi novērtēšanu, izstrādājot plānošanas dokumentus un
saņemot vajadzīgās atļaujas.

Plānota vēja enerģijas
staciju attīstība
Vērgales pagastā
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Baltijas valstu vēja elektrostaciju izstrādes jauda stundā, MWh/h
Cena EUR/MWh
Avots: AST

Jāmeklē lētāki
enerģijas ieguves avoti
Atbilstoši Starptautiskās enerģētikas aģentūras aprēķiniem
vēja un saules enerģija tuvākajās
desmitgadēs būs lētākie enerģijas
ieguves avoti un spēs nodrošināt
pieaugošo elektroenerģijas patēriņu, atsakoties no fosilajiem
resursiem. Tikai tālākā nākotnē
pasaulē varētu tikt radītas prin-

cipiāli jaunas enerģijas ražošanas
tehnoloģijas, piemēram, kodolsintēze, taču tas nenotiks tuvākajās
desmitgadēs.
Vietējā enerģijas ražošana
dažos mēnešos ir kļuvusi par absolūtu nepieciešamību, taču, lai
rūpīgi izplānotu un izmeklētu labāko elektrostaciju novietojumu,
pieslēguma vietu un tehnoloģiju,
kam būtu vismazākā ietekme uz
apkārtnes vidi un iedzīvotājiem,

nepieciešams laiks. Jaunas vēja
stacijas nav iespējams radīt dažu
nedēļu laikā – no sākotnējās ieceres līdz būvniecības sākumam
parasti paiet 4–6, bet dažkārt pat
10 gadi.
Vēja parkiem piemērotāko vietu meklēšanai izmantoti
dažādi kritēriji – vēja ātrums,
pieslēguma iespējas augstsprieguma tīklam, kā arī attālums no
apdzīvotām vietām, putnu un

SIA “Lat Eco Development” sadarbībā ar starptautiska līmeņa
enerģijas projektu attīstītājiem
“NOTUS Energy” vēlas izveidot
savu pirmo, taču ne vienīgo atjaunojamo enerģijas ieguves projektu Baltijas valstīs. “NOTUS Energy”
pieredze ir jau vairāk nekā 25 gadus, un tas šobrīd savu darbību
veic gan Eiropas Savienībā, gan
arī citos pasaules reģionos. Uzņēmums vienlaicīgi plāno arī saules
enerģijas jaudu attīstību, kas nodrošina papildu ražošanas resursu dažādošanu.
Vēja enerģijas ieguves zona
Dienvidkurzemes novada Vērgales pagastā tika ierosināta
jau 2012. gadā un stājās spēkā
2013. gada 20. augustā (Nr. 15.181e/7816 ). Lai arī precīzs vēja
elektrostaciju (VES) novietojums
un skaits būs zināms tikai pēc detalizētu vēja mērījumu analīzes
un ietekmes uz vidi novērtējumu

(IVN) tālākās procedūras gaitas,
svarīgākie Vērgales pagasta vēja
projekta raksturlielumi ir – iespējamais iekārtu daudzums 9 VES
ar kopējo maksimālo augstumu
līdz spārna virsotnei 250 m, vienas VES nomināljauda 6 MW.
Katru gadu Vērgales vēja
parks saražotu līdz pat 180 tūkstošiem MWh (megavatstundas)
jeb tādu apjomu, kādu patērē
aptuveni 80 tūkstoši mājsaimniecību. Atkarībā no IVN procedūras
norises ražošanu plānots uzsākt
ar 2025. gadu.

Ieguvumi vietējiem
iedzīvotājiem

Līdz šim vēja parku attīstītājiem visgrūtāk nācies atbildēt uz
jautājumu, kāds no tā būs ieguvums vietējiem iedzīvotājiem?
Un visbiežāk atbildes uz šādu
jautājumu aprobežojās ar valsts
energoneatkarības situācijas uzlabošanos un iespējām vietējiem
uzņēmējiem. “Lat Eco Development” aicina uz dialogu un vēlas
apspriest ar vietējiem iedzīvotājiem gaidāmajās darba grupu
sanāksmēs atbalsta mehānismu
pagasta iedzīvotājiem.

Svarīgākie jautājumi
un atbildes

v Kāpēc?
Mēs ticam, ka Latvijai (varbūt, ka
pasaule ir pārāk tālu no mums) ir
nepieciešama ilgtspējīga enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem
energoresursiem, kurā piedalās
ne tikai uzņēmēju intereses, bet
notiek sadarbība ar sabiedrību
un pašvaldībām, gūstot plašāku
labumu. Ir svarīgi skatīties nākotnē un kādu pasauli aiz sevis mēs
atstāsim nākamajām paaudzēm.
v Kā?
Iesaistot sabiedrību un iedzīvotājus, apvienojot zinošākos ekspertus, ir iespējams radīt izcilu
produktu, kas spēj konkurēt, un
Latvija no importētas enerģijas
patērētāja var kļūt par eksportētājvalsti.
v Rezultāts?
Latvijai noteikti nebūtu jāeksperimentē ar nepārbaudītiem un
dārgiem enerģijas risinājumiem,
bet jācenšas ražot atjaunojamo
elektroenerģiju, ievērojot sabiedrības intereses. Mūsu valsts
var uzlabot enerģētisko drošību,
izmantojot jau valstu pieredzi un
labākās, pārbaudītākās tehnoloģijas ar mazāko ietekmi uz apkārtējo vidi.
“Lat Eco Development” un tās māteskompānija “NOTUS Energy” aicina izvērtēt energoresursu gudru
un lietderīgu izmantošanu un piedalīties diskusijā par pārmaiņām
enerģētikā un sabiedrībā.
Informāciju sagatavoja
SIA “Lat Eco Development”

PAŠVALDĪBA
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Īstena vietējā – otaņķniece

Aktīva, gudra, atsaucīga – tā
var raksturot Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldes vadītāju ANDU VEIDELI.
A. Veidele ģimenē ir vidējā no
trīs meitām. Mamma savulaik strādāja par skolotāju Rudes pamatskolā, un tēvs bija šoferis kolhozā
“Zelta zvaigzne”. Pirmā un vienīgā dzīvesvieta ir Otaņķu pagasts.
A. Veidele uzsver: nekad neesmu
gribējusi pārcelties uz dzīvi citur.
Turpinot pedagogu dinastiju
(arī vecākā māsa ir pedagoģe),
A. Veidele nonāca Rudes pamatskolā, kur aizvadīti 15 gadi – pēdējie pieci no tiem direktores amatā.
Līdztekus pamatdarbam viņa veica
arī pieaugušo izglītības metodiķes
pienākumus Otaņķu pagastā. Apgūstot projekta rakstīšanas iemaņas, rajona konkursā realizēti vairāki projekti.
Par Otaņķu pagasta padomes
priekšsēdētāju viņa kļuva, startējot pašvaldību vēlēšanās 2005.
gadā. Sākot strādāt pašvaldībā,
padomdevējs un atbalsts bija Aija
Šķubure – bijusī padomes priekšsēdētāja. Lieliska sadarbība veidojās arī ar deputātiem.
Pēc pagastu apvienošanas
2009. gadā A. Veidele vēlējās turpināt darbu Otaņķu pagasta pārval-

dē. “Tas bija sarežģīts laiks,” viņa
atceras. Ņemot vērā darba pieredzi izglītības jomā, viņa atsaucās
arī piedāvājumam būt arī par izglītības speciālisti un koordinatori Nīcas novadā. Viņai patika modelis,
kā skolu direktori rūpējās par saviem kolektīviem, tāpēc uzņēmās
rūpes par skolu vadītājiem un, noslēdzoties mācību gadam, vienmēr
organizēja atpūtas braucienus, apceļojot tā brīža astoņus novadus.
Sastādīt un ieteikt labākos tūrisma maršrutus palīdzēja biedrības
“Liepājas rajona partnerība” kolēģi. Pati A. Veidele biedrības padomē ir kopš tās dibināšanas.
Pērnā gada oktobrī A. Veidele
pieņēma jaunu izaicinājumu un
kļuva par Dienvidkurzemes novada Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldes vadītāju. “Darbā pats svarīgākais ir kolēģi. Var
gribēt un izsapņot daudzas lietas,
taču tās nav iespējams paveikt
bez labas komandas un domubiedriem,” viņa saka. Un turpina:
“Šobrīd Nīcas un Otaņķu pagastu
pārvaldes apvienībā esam ap trīsdesmit darbinieku no dažādām
nodaļām, struktūrām un iestādēm.
Katrs ir savas jomas speciālists,
un varam cits citam palīdzēt. Kā
rokasgrāmatā ik pa laikam der

Anda Veidele neslēpj, ka
pārvaldniekam var arī kaut
kas palikt nepamanīts, tāpēc viņa ļoti gaida iedzīvotāju iesaistīšanos pagastu
sakārtošanā un attīstībā.
ieskatīties attīstības plānā – tas ir
labs dokuments, pie kā turēties.”
“Uzsākot pārvaldīt abus pagastus, ir jāapgūst vairākas jaunas
lietas. Mācos Nīcas pagasta ceļu
nosaukumus, iepazīstu dzīvojamo
fondu, dabas parku apsaimniekošanu. Šā gada izaicinājumi ir saistībā ar laikapstākļiem. Priecājos,
ka saglabāti iepriekš izveidotie
sabiedriskie centri, ka ir aktīvas
biedrības,” A. Veidele uzskaita
darāmo un piebilst, ka liela uzma-

Ir azarts darīt!

Pirms septiņiem gadiem liepājnieks ĢIRTS LAUGALIS izlasīja ziņu,
ka Grobiņas novada dome meklē
pārvaldnieku Bārtas pagastā. Viņš
pieteicās un visai sīvā konkurencē
šo vietu ieguva. Tagad viņam uzticēti pārvaldnieka pienākumi arī
blakus esošajā Kalētu pagastā.
“Strādājot “UPB” un veicot
montāžas darbus, biju izbraukājis
un padzīvojis Šveicē, Dānijā, Zviedrijā, Vācijā un vēl citās valstīs,”
Ģ. Laugalis ieskicē laiku, kad un kāpēc izvēlējās startēt konkursā uz
Bārtas pagasta pārvaldnieka vietu.
“Viss bija labi – gan darbs labs, gan
materiālais, bet tolaik man bija ģimene, auga trīs meitas un sapratu,
ka vairāk gribu būt kopā ar savējiem, apnika mētāšanās apkārt,
to es biju piepildījis. Gribēju savā
dzīvē kaut ko mainīt un vienlaikus
arī pamēģināt kaut ko pavisam
jaunu.”
Konkurss uz pārvaldnieka
amatu, tāpat kā darba pārrunas
bijušas nopietnas. Un viņš ir pārliecināts, ka atklātība bijusi pamatā
izvēlei par labu viņam.
“Tas arī ir viens no maniem
principiem gan pašam saskarsmē
ar citiem cilvēkiem, gan gribu, lai
pret mani arī ir atklāti – lai neslēpjas un nemelo, bet runā tiešu
valodu,” saka Ģ. Laugalis. “Pat ja
ir sastrādāts kas nelabs, lai pasaka taisnību, un tad domāsim, ko
darīt.”

Lai gan Bārtas pagasts un arī
tur dzīvojošie cilvēki, vismaz daļa,
bijuši diezgan labi pazīstami, jo
Ģ. Laugalis ir mednieks kolektīvā
“Būvmeistars”, kam medību platības ir šajā pagastā, vienalga jaunais amats nesis sev līdzi dažādus
pārbaudījumus. Tādēļ apmēram
pēc diviem amatā aizvadītiem
gadiem viņš Bārtas pagastā iegādājies lauku mājas, tās remontē
un apmeties uz dzīvi, kļūstot par
bārtenieku. “Tu nevari būt pilnvērtīgs pārvaldnieks, ja neesi uz vietas visu laiku,” Ģ. Laugalis ir pārliecināts, pasmejoties, ka visbiežāk
gan īstās kaislības sākas pēc darba laika beigām un brīvdienās.
Tāpat kā tad visbiežāk notiek arī
dažādas negaidītas situācijas, kam
vajadzīgs risinājums. Tā var būt
kāda ūdensvada avārija daudzdzīvokļu mājās vai jebkas cits. Vai ziemā aizputināti ceļi. Vienalga, kas
noticis, – labi, ja pārvaldnieks ir uz
vietas, pats var novērtēt situāciju
un saprast, vai jārīkojas nekavējoties vai var pagaidīt līdz rītam vai
pirmdienai.
Un, jā, Ģ. Laugalis atzīst – kad
pārcēlies dzīvot uz Bārtu, ātri sajuties kā vietējais. Lai gan smejas: “Tāpat kā es redzu citus viņu
brīvajā laikā, iedzīvotāji vaktē un
redz arī pārvaldnieku. Bet katrs ir
tikai cilvēks un dažkārt arī atpūšas.” Un tagad esot tā – kad šķiet,
ka visa ir par daudz, viņš aizbrauc

DIENVIDKURZEME
VIZĪTKARTE
ANDA VEIDELE

n Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldes vadītāja.
n Dzimusi 1968. gada 23. novembrī.
n Dienvidkurzemes novada Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldes
vadītāja, biedrības “Liepājas rajona partnerība” padomes locekle.
n Izglītība: absolvējusi Liepājas Universitātes pedagoģijas fakultāti,
2017. gadā apgūta profesionālās pilnveides izglītības programma
“Pašvaldību darba vadība un administrēšana”.
n Darba pieredze: Rudes pamatskolas skolotāja, vēlāk direktore. Otaņķu
pagasta pieaugušo izglītības metodiķe. No 2005. līdz 2009. gadam
Otaņķu pagasta padomes priekšsēdētāja, 2009. gadā, Otaņķu un Nīcas
pagastiem apvienojoties Nīcas novadā, Otaņķu pagasta pārvaldes
vadītāja, veica arī novada izglītības speciālista pienākumus. Šobrīd Nīcas
un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldes vadītāja.
n Ģimene: precējusies, bērni Pauls, Anete, Gunārs, mazbērni – dvīņi:
Miķelis un Elza (3 gadi).
n Vaļasprieki: dārzkopība, lasīšana, pirts rituāli, ceļošana.

nība jāpievērš ceļiem. Daļa ir jau
iepriekš salaboti, tiem atjaunota
grants seguma kārta, bet vēl tikpat ir jāsakārto. Joprojām aktuāls
ir jautājums par valsts ceļa Nīca–
Grobiņa rekonstrukciju.
A. Veidele vēlētos vēl lielāku
iedzīvotāju iesaistīšanos, tāpēc ir
doma katrā pagastā veidot iedzīvotāju konsultatīvo padomi, kurā
būtu dažādu vecumu un pārstāvniecību cilvēki. Tas ļautu uzklausīt
iedzīvotāju idejas. Viņa vēlas būt
atvērta, uzklausīt, rīkot iedzīvotāju
sapulces un informēt par aktualitātēm un nākotnes plāniem.
A. Veideles dzīvē bija arī laiks,
kad viņa saprata, ka nevar sevi

visu veltīt tikai darbam, tas jāatvēl
arī saviem mīļajiem. Šobrīd, kad
bērni ir izauguši un kļuvuši patstāvīgi, viņa sevi raksturo kā neatkarīgo
mammu. Un atzīst: ir tik kolosāli,
kad ir mazbērni, pret kuriem ir
tāda beznosacījuma mīlestība. Kad
viņi atbrauc un sauc: “Ome, es tevi
ļoti, ļoti mīlu!” – tā ir burvīga sajūta.
Viņa priecājas, ka šī paaudze māk
lietot šos vārdus, tāpēc mācās no
mazbērniem atbildēt ar to pašu.
Iedvesmu un spēku A. Veidele
smeļas dārza darbos. Bet veselības uzturēšanai pārvaldniece cenšas apmeklēt sporta zāli. Savukārt
rosīgo darba nedēļu noslēdz ar
sestdienas pirts rituālu.

VIZĪTKARTE
ĢIRTS LAUGALIS

n Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvaldes vadītājs.
n Dzimis: 1976. gada 12. februārī.
n Izglītība: mācījies Liepājas 10. vidusskolā, RTU LMZTK ieguvis
automehāniķa specialitāti.
n Darba pieredze: “Latvijas Pasta” Transporta daļas vadītājs, “UPB”
autovadītājs ekspeditors, vēlāk strādājis eksporta nodaļā, “Via-S” Sagādes
daļas vadītājs, Grobiņas novada Bārtas pagasta pārvaldes vadītājs.
n Ģimene: šķīries, trīs meitas, viens mazdēls.
n Vaļasprieki: medības, daba, kulinārija.

Ģirts Laugalis uzskata: nav
tādu situāciju, ko nevarētu
atrisināt, ir tikai jāgrib to
izdarīt.
piektdienas vakarā uz savu Liepājas dzīvokli ar domu brīvdienas
pavadīt pilsētā un neko nedarīt,
bet jau sestdienas rītā pamostas
un dodas atpakaļ uz Bārtu. Uz mājām!
Ģ. Laugalis uzskata, ka kopā
ar visu Bārtas pārvaldes komandu un arī iedzīvotājiem ir padarīts daudz labu darbu, lai pagastu
uzkoptu un arī pie dažādu svētku
rīkošanas. Jaunums, ko tajos ieviesa tieši pārvaldnieks, bija kopīgā
zupas vārīšana. Viņš pats sagādāja
un sagatavoja visu nepieciešamo,
pats bija pie katla, vārīja un cienāja svētku viesus. “Gatavot es iemācījos jau bērnībā, kad dzīvojām
divatā ar mammu – mamma daudz
strādāja, un man bija jārūpējas,
lai mums būtu silts ēdiens,” viņš
stāsta. “Bet man patīk gatavot ēst,

taču es to nedaru pēc receptes,
bet pēc izjūtas un savas garšas.”
Tikpat slaveni kā pārvaldnieka
vārītā zupa ir arī viņa meža gaļas
sautējumi un citi labumi. “Man tā ir
atpūta!” viņš saka tiem, kas rosina
tādu zupas vārīšanu pārvērst ceļojošā biznesā.
To, ka viņam piedāvāja arī Kalētu pagasta pārvaldnieka vietu,
Ģ. Laugalis uzskata par likumsakarīgu izvēli. “Jo mēs jau esam praktiski kaimiņos, jau iepriekš, lai gan
katrs pagasts bija savā novadā,
draudzējāmies, mums bija kopīgi kultūras pasākumi, daļa bērnu
brauca uz skolu un bērnudārzu
Kalētos, viens pie otra braucām
pagastu svētkos, kopā sportojām
un daudz ko citu darījām,” viņš pamato savu teikto.
To sakot, viņš īpaši izceļ bijušo
Kalētu pagasta pārvaldnieci Agritu Driviņu par to, ka viņas laikā
pagasts tik labi sakārtots un viņš
pārņem patiešām labu saimniecību. Tāpēc var strādāt uz priekšu.
Un plānu pārvaldniekam ir daudz.
Galvenais pagasta balsts ir vietējā

skola, kas ir gan pamatskola, gan
arī mūzikas skola un sportošanas
iespēja, un pirmsskolas izglītības
iestāde. Latiņa ir uzlikta augsta,
un tā jānotur. Tāpat jārūpējas par
daudzdzīvokļu māju un to apkārtnes uzturēšanu kārtībā. Pārvaldnieks jau redz, kur būs vajadzīgi
uzlabojumi. Un kāds sirdsdarbs –
parūpēties par pagasta senioriem,
lai viņiem būtu vieta, kur pulcēties,
kopā īstenot savus projektus, doties ekskursijās, uz kultūras pasākumiem un citur, lai dzīve nepaiet
tikai pašu sienās. Jau savulaik
šādu sadarbību viņš palīdzēja izveidot Bārtas senioriem, un tagad
ir doma, varbūt abu pagastu ļaudis var draudzēties un darboties
kopā.
“Patiesībā viss ir izdarāms, ja
cilvēki nāk, runā, ja ir idejas un arī
vēlme meklēt risinājumus un kompromisus,” saka Bārtas un Kalētu
pagastu apvienības pārvaldnieks,
aicinot uz sarunu ikvienu pagastu iedzīvotāju. “Man patīk mans
darbs, es to daru ar prieku un
azartu!” viņš vēl piebilst.

DIENVIDKURZEME

PAŠVALDĪBA
VIZĪTKARTE

Ļauties izaicinājumiem

Rīdzinieks ARVILS JURĶELIS pēc
vairāk nekā 30 gadu darba uzņēmējdarbībā nolēmis ļauties kārtējam izaicinājumam un piekritis
kļūt par Dienvidkurzemes novada pašvaldības Sakas pagasta
un Pāvilostas pilsētas apvienības
pārvaldes vadītāju, kas ir tipisks
valsts pārvaldes darbs un krasi
atšķiras no viņam tik pazīstamās
uzņēmējdarbības vides.
“Dzīvē bijuši vairāki izaicinājumi, kam esmu piekritis, jo uzskatu, ka labāk nožēlot izdarīto nekā
nožēlot to, ka nepamēģināji!” tā
savu izvēli skaidro A. Jurķelis.
Būdams īstens rīdzinieks, viņš
vienmēr sevī jutis kurzemnieka
dvēseli, jo vecmāmiņa nāk no Liepājas. “Jau no mazotnes man ļoti
patika braukt uz jūru,” viņš turpina, piebilstot, ka arī šobrīd savu
darba nedēļu nevar iedomāties
bez brīvdienu pavadīšanas pie
jūras.
Pirms astoņiem gadiem piepildīts sapnis par īpašuma iegādi Kurzemē, un nu daudz laika
viņš pavada Jūrkalnes pagasta
Sārnates lauku mājās. Taču saikne ar Rīgu nav pārrauta – tur
pakārtota ikdienas dzīve diviem
mazākajiem bērniem. “Ja agrāk
uzņēmuma lietas nevarēju kārtot
ārpus Rīgas un tikai brīvdienās
varēju braukt uz Kurzemes pusi,
tad mūsdienu interneta iespējas
un modernās tehnoloģijas ļauj
ērti kārtot lietas attālināti,” saka
pārvaldes vadītājs, tāpēc attālumu starp Rīgu un Pāvilostu viņš

neuzskata par apgrūtinājumu un
to mēro vairākas reizes nedēļā.
Ļauties izaicinājumam un piekrist darbam valsts pārvaldē, nomainot tik labi zināmo un saprotamo uzņēmējdarbības jomu, nav
bijis viegli. “Vadības veids pašvaldībā nav tuvs uzņēmējdarbības
jomai. Tāpēc vienīgais arguments,
kāpēc piekritu šim darbam, bija
tas, ka katram vajag pamēģināt
izdarīt kaut ko paliekošu sabiedrības labā,” skaidro A. Jurķelis.
Vīzijā par Pāvilostu viņš atklāj,
ka tai labas perspektīvas kļūt
par unikālu lokālo centru Baltijā,
kur bērniem tiek sniegta plaša
izglītības programma: iespēja apgūt mūziku, mākslu vai kādu no
ūdenssporta veidiem, pilnveidot
kādas prasmes, iepazīt tradīcijas,
augt drošā un nepiesārņotā vidē.
Savukārt pieaugušajiem šeit būtu
pieejami pirmās nepieciešamības
pakalpojumi, kā arī plašas kultūras, aktīvās atpūtas un attālinātā
darba iespējas. “Pāvilosta var
sniegt lielisku iespēju apkopojumu jauniem cilvēkiem,” piebilst
pārvaldnieks. Viņš vēlētos, lai
Pāvilostā vairāk būtu pastāvīgo
iedzīvotāju un esošie vasarnieki
pakāpeniski pārtaptu par pilnvērtīgiem rezidentiem. Šis aspekts
svarīgs, lai pilsēta varētu augt un
attīstīties, lai nebūtu jāslēdz skolas, veikali, ambulance. Vienlaikus
tas ir arī izaicinājums, lai šī skaistā vieta nezaudētu savu harizmu.
“Pilsētas, pašvaldības un būvvaldes līmenī svarīgi ir pareizi plānot

ARVILS JURĶELIS

n Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvaldes vadītājs.
n Dzimis: 1974. gada 16. februārī.
n Izglītība: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskola (uzņēmējdarbība un mārketings), Latvijas Universitāte
(vadības teorija).
n Darba pieredze: vairākos uzņēmumos kā līdzīpašnieks/dibinātājs (naftas
produktu tirdzniecība, tūrisma pakalpojumi u.c.), “OPEL SOUTH EAST
EUROPE” Baltijas biroja B2B pārdošanas attīstības vadītājs, tirdzniecības
zīmola “STOKKER” pārdošanas departamenta vadītājs, “Mercedes-Benz”
komerctransporta tirdzniecības un mārketinga vadītājs, pārstāvējis vadošo
Eiropas auto tirdzniecības konsultāciju uzņēmumu “AMS AUTOMOTIVE
EXPERTISE”.
n Vaļasprieki: kalnu slēpošana, motocikli, zvejošana.

Arvils Jurķelis apzinās, ka
ir ienācējs Pāvilostas pusē,
taču cer, ka izdosies ar savu
darbu pierādīt, ka viņam šī
vieta patiesi rūp.
un kontrolēt pilsētvides attīstību,
neatļaujot būvēt visu, izdabājot
katra iegribām. Ir liels risks sabojāt pilsētas unikālo ainavu un
atmosfēru.”
A. Jurķelis pārstāv ne tikai
Pāvilostas pilsētu, bet arī Sakas
pagastu. Jautājumā par to, kādu
viņš redz Sakas pagasta attīstību, īpaši tās pagasta teritorijas
daļas, kas nav piekrastes zona
pie jūras, viņš atbild, ka Sakas
pagasts ir pieguļošā teritorija
Pāvilostai. “Jā, Sakas pagastā
ir daudz mežainu teritoriju un
lauksaimniecības zemes, taču,
ja Pāvilosta augs un attīstīsies,
arī Sakas pagasts būs ieguvējs,”
viņš ir pārliecināts, piebilstot, ka
jau šobrīd tur trūkst viensētu,
kur cilvēkiem dzīvot. “Vietējie iedzīvotāji ar savu bioloģisko produkciju varētu apgādāt viesnīcas,

Pārvaldniekam jābūt pieejamam
JĀNIS CIPRIĶIS ir īstens gavieznieks – dzimis, audzis un mācījies
Gaviezē. Arī darba dzīve lielākoties tepat vien ritējusi, un šis
darbs turpinās.
Kristīgajā tēvreizē ir kāda zīmīga rindkopa: “…mūsu dienišķo
maizi dod mums šodien…” Kas
gan cits, ja ne agronomi stāv klāt
pie tik cēla darba kā maizes radīšana.
J. Cipriķis, būdams prātīgs un
nosvērts cilvēks, jaunībā izmācījies Kazdangas sovhoztehnikumā par agronomu, savas pirmās
darba gaitas uzsākot kolhozā.
Gribējis neklātienē iestāties arī
augstskolā, bet liktenis tomēr
lēma citādi: bija jāpilda dienests
padomju armijā, pēc tam izveidota ģimene, bija jāaudzina bērni –
dēls un divas meitas.  
Strādājis par agronomu ilgus gadus. Kad deviņdesmitajos
gados izjuka kolhozi, J. Cipriķis,
kā jau zemkopis, aizgāja strādāt
savā saimniecībā, vēlāk darbojās
arī mežu apsaimniekošanā – izsolēs pirka mežus, pēc tam tos pats
kopā ar sievastēvu izstrādāja.
“Smagi mums gāja,” viņš neslēpj.

“Kaut arī vislabāk jūtos tieši fiziskajā darbā, tagad gan vairs mežu lietas nepavilktu. Jāatzīst gan, ka arī
deputātēšana nebija viegls darbs.”  
Kolēģi J. Cipriķi raksturo kā
mierīgu cilvēku, kuram analītiskā
domāšana palīdz neapjukt krīzes situācijās. Viņš esot no tiem
cilvēkiem, kas septiņreiz nomēra
un tikai tad nogriež. Pārvaldnieks
atceras, ka savulaik, vadot komunālo saimniecību, nereti nācies
saskarties ar dažādām negācijām.
Arī tas ir smags darbs – pirmajam
uzklausīt pārmetumus. Jo nav noslēpums, ka nereti iedzīvotājiem
patīk pamācīt speciālistus, kā pareizāk strādāt.
Kā lielisku piemēru pārvaldnieks min klientu apkalpošanas
darbinieces, ar ko agrāk kopā
strādājis. “Viņas ir pirmās, kas iecietīgi sagaida satraukto klientu,
uzklausot noņem spriedzi, tādējādi lēnām sasāpējušo tēmu nogludinot. Tādi cilvēki ir liels kapitāls.
Es varētu uzslavēt daudzas savas
kolēģes,” uzsver J. Cipriķis.
Viņš atzīst, ka darbā ar cilvēkiem nevar atslābt, tāpēc pārvaldniekam vienmēr jābūt pieeja-
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restorānus, vasarniekus un tūristus, jo pieprasījums pēc dabīgas
produkcijas ir liels.” Tāpat viņš
min arī citus pakalpojumus, ko
varētu sniegt vietējās apkaimes
iedzīvotāji – auto vai velo noma,
transfēra pakalpojumi, dažādas
aktīvās atpūtas iespējas, pakalpojumi, kas mērķēti īpaši uz jahtu īpašniekiem, un daudzi citi.
Pēc trīs nostrādātajiem mēnešiem pārvaldnieka amatā A. Jurķelis min, ka redzējums par darbu pašvaldībā ir mazliet mainījies.
“Nav vēl skaidrs, cik mēs lokāli varēsim iespaidot novada lēmumus
par lietām, kas būtu paveicamas
uz vietas. Visi būtiskie lēmumi tiek
pieņemti domē, bet jautājums ir
par to, cik dome spēj iedziļināties tajā, ko mēs iesakām. Šī gada
budžets parādīs reālās iespējas
un to, ko mēs varēsim paveikt,”
saka pārvaldnieks.
Darāmo darbu listē A. Jurķelis
min Dzintaru ielas projekta realizāciju Pāvilostā tā, lai iznākums
būtu visiem pieņemams, kā arī

satiksmes organizācijas un transporta infrastruktūras sakārtošanu, atkritumu apsaimniekošanu,
kārtības nodrošināšanu, pilsētas
ielu uzlabošanu, pilsētas parku
un atpūtas vietu sakārtošanu un
izgaismošanu, pludmales labiekārtošanu, paredzot burāšanai
un sērfošanai piemērotas vietas,
jāpanāk labāka energoefektivitāte – apgaismojuma nomaiņu
pilsētā un citi darbi. Bet kā vienu
no galvenajām prioritātēm viņš
min plaisas mazināšanu, kas,
gadiem ejot, izveidojusies starp
pastāvīgajiem pāvilostniekiem un
vasaras iedzīvotājiem. Pārvaldes
vadītājs aicina iedzīvotājus vērsties pie viņa ar konstruktīviem
ieteikumiem.
Arvils Jurķelis šajā pusē ir ienācējs un joprojām daļai vietējo iedzīvotāju ir svešs. “Lai tevi
pieņemtu kā savējo, vispirms ir
jāpierāda, ka tu kaut ko esi izdarījis. Es ceru, ka man izdosies paveikt lietas, kas nāks par labu pilsētai un pagastam,” viņš ļoti cer.

VIZĪTKARTE
JĀNIS CIPRIĶIS

n Grobiņas un Gaviezes pagastu apvienības pārvaldes vadītājs.
n Dzimis 1958. gada 21. jūnijā.
n Izglītība: vidējā speciālā izglītība, agronoms.
n Darba pieredze: 1977. gadā sāka strādāt par agronomu. Bijis
Gaviezes pagasta padomes deputāts, Gaviezes pagasta komunālās
saimniecības vadītājs un kopš 2009. gada arī Grobiņas novada domes
deputāts. Kopš 2021. gada 1. oktobra Grobiņas un Gaviezes pagastu
pārvaldes apvienības vadītājs.
n Vaļasprieks: ceļošana, dārzkopība.
n Ģimene: precējies, trīs bērni, pieci mazbērni.  

Jāņa Cipriķa lielākā māksla
ir uzklausīt cilvēkus, un tā
lieliski noder pārvaldnieka
amatā.
mam. “Zvans jāpieņem, un bēda
jāuzklausa. Savas dzīves gandrīz
vairs nav. Cilvēks zvana sestdienā
– izstum man sniegu. Nu, kā es pateikšu – nestumsim, jo man ir brīvdiena! Par to vienmēr jāpiedomā,
ja nu cilvēkam brīvdienās ir vajadzīga ātra palīdzība, problēmas
risinājums,” saka pārvaldnieks.
Liels izaicinājums ir uzturēt
kārtībā to, kas jau laika gaitā sakārtots. Daudz jau ir padarīts viņa

tagadējā saimniekošanas teritorijā
Gaviezē, Dubeņos, Cimdeniekos.
Tomēr joprojām satrauc ceļu sliktais stāvoklis. Prasītos uzbērt granti, bet tam vajag lielus līdzekļus.
Kā vēl vienu no problēmām
pārvaldnieks min to, ka pagaidām īsti neredz bijušās Gaviezes
skolas nākotni. Tā atradās Gaviezes muižas ēkā, bet kā mācību
iestāde beidza pastāvēt pirms
trīs gadiem. Kādreiz plašajā namā
bija arī bērnudārzs, bet pārvaldnieks uzskata: “Es vienmēr esmu
teicis, ka jauniem cilvēkiem vajag
jaunu, plašu, gaišu ēku, nevar
bērnus turēt nemodernās telpās,
tumšā mājā. Pagaidām ēka būtu
vairāk piemērota veco ļaužu pansionātam. Arī muižas parks prasa
uzmanību – jāveic kopšanas dar-

bi, jo vecie oši krīt ārā, kā arī jārūpējas, lai puikas nepārvērš parka teritoriju par mototrasi.”
No ikdienas skrējiena J. Cipriķim vislielāko atslodzi sagādā
ceļošana un dārzkopība. Kādreiz visa ģimene regulāri centās
paceļot pa mūsu skaisto Latviju,
bet pagājušo vasaru to nesanāca
piepildīt. Diemžēl lielās aizņemtības dēļ viens no vaļaspriekiem –
medības – palicis novārtā. Toties
prieku sagādā dažādi eksperimenti dārzkopībā, piemēram, ir
gandarījums izmēģināt audzēt kādas jaunas kartupeļu šķirnes.
Atskatoties uz savu dzīvi,
J. Cipriķis silti nosaka: “Man vienmēr klāt ir stāvējuši labi cilvēki,
bet vislielākā pateicība pienākas
manai ģimenei.”
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Austi grīdas celiņi pārtop mākslas darbos Pabeigti Apriķu muižas frontona
Līdz 11. martam Aizputes novadpētniecības mu- joklī tas ir viens no pirmajiem priekšmetiem, kas saciļņa pirmsrestaurācijas darbi
zeja izstāžu zālē apskatāma Liepājas Tautas lietišķās gaida ienācēju. Pie gultas noklāts celiņš patīkami silda

mākslas studijas “Kursa” dalībnieču darbu izstāde
“Dzīve celiņos”.
Studijas dalībnieces ar saviem darbiem un izdomu aizputniekus priecējušas un pārsteigušas jau vairākkārt. Šoreiz ekspozīcijā skatāmi galvenokārt austi
un tamborēti grīdas celiņi, liela daļa no tiem darināti
no otrreiz izmantojamiem materiāliem. Studijas vadītāja Ilma Rubene pastāstīja, ka dāvinājumā no uzņēmuma “Wooly World” studija saņēmusi to, kas palicis
pāri no zīdainīšiem saražotās produkcijas, – auduma
atgriezumus. Tie tad arī palīdzēja dzimt idejai par materiāla pārdzimšanu grīdas celiņos.
“Izdomājām no tiem aust, adīt, tamborēt grīdas
celiņus, šūt peldmēteļus. Katra piegāja ar savu domu,
izcēlusi to, kas viņai bijis svarīgs,” atminējās I. Rubene. “Grīdas celiņi ir it kā necils sadzīves priekšmets,
bet tiem ir svarīga nozīme labsajūtas radīšanā. Mā-

kājas, no rīta pieceļoties, vai vannasistabā, izkāpjot
no peldes. Tādēļ vēlējāmies pievērst uzmanību šiem
priekšmetiem.”
Tautas lietišķās mākslas studijas “Kursa” rīkotās
izstādes ir daudzveidīgas, jo meistari cenšas strādāt
ne tikai ar etnogrāfisko materiālu, bet arī sekot līdzi
mūsdienu modes tendencēm, par ko liecina studijas
dalībnieku pievēršanās dažādiem moderno rokdarbu veidiem. Pašlaik studijā darbojas vairāk nekā 50
dalībnieku – audējas, adītājas, pinēji, dzintara apstrādātāji, keramiķi, kokapstrādātāji un rokdarbnieces,
kas savus darbus eksponējuši ne tikai Baltijas valstīs,
bet arī citās pasaules valstīs kā Gruzijā, Krievijā, Polijā, Vācijā, Ungārijā, Holandē, Skandināvijas valstīs,
Kanādā, Šrilankā, Bolīvijā un Japānā.
Jolanta Berga,
Aizputes novadpētniecības muzeja vadītāja

Izstādē galvenokārt apskatāmi austi grīdas celiņi un šūti peldmēteļi, kas darināti no
audumu atgriezumiem.

Iztulkota unikāla Aizputes vēstures liecība
Janvāra izskaņā Aizputes novadpētniecības muzejs saņēma ilgi gaidīto senās “Aizputes pilsētas grāmatas” (vāciski: Hasenpother Stadtbuch) ierakstu
tulkojumu latviešu valodā.
Šīs vēsturiskās grāmatas atšifrēšanu un tulkošanu muzeja uzdevumā ar 2021. gadā VKKF piešķirto
stipendiju veica vēstures maģistrs Agris Dzenis, kurš
labi pārzina vācu, viduslejasvācu un latīņu valodu,
14.–19.gs. paleogrāfiju, Kurzemes un Aizputes pilsētas vēsturi un ir īstenojis vairākus Aizputes pilsētas
vēstures izpētes un popularizēšanas projektus.
“Aizputes pilsētas grāmata” ir Aizputes pilsētas
svarīgāko dokumentu, kas aptver laikaposmu no
1378. līdz 1910. gadam, norakstu krājums, ko sākts
veidot 1566. gadā. Krājumā ir iekļauti Aizputes pilsētas privilēģiju un tiesību, rātes un tiesas lēmumu,
nekustamā īpašuma dokumentu noraksti, amatpersonu zvēresti, vācu, ebreju un latviešu namnieku saraksti, ziņas par pilsētas labiekārtošanu un attīstību
latīņu, viduslejasvācu un vācu valodā.
Pilsētas grāmatas kopapjoms ir 336 kvarta formāta lappuses. Tajā iekļauti 1566 dokumenti, kas
sniedz izsmeļošas ziņas par Aizputes pilsētas pārvaldi, attīstību, iedzīvotājiem un to savstarpējām attiecībām 14.–19.gs., kas līdz šim nav tikuši tulkoti latviešu
valodā, publicēti vai izmantoti zinātniskajos pētījumos. Daudzu 16.–19.gs. dokumentu teksti ir unikāli,
jo dokumentu oriģināli nav saglabājušies.
Manuskripta oriģināls glabājas Herdera institūtā
Marburgā, Vācijā, bet tās digitālo kopiju ar tiesībām
to tulkot un publicēt Herdera institūts ir piešķīris Aizputes novadpētniecības muzejam.
Nākamais solis ir nodrošināt veiktā tulkojuma
pieejamību neierobežotam interesentu lokam, tādēļ
muzejam ir iecere par virtuālas “Aizputes pilsētas

“Aizputes pilsētas grāmatas” oriģināla
lappuse, kas nu jau tulkota arī latviešu
valodā.
grāmatas” izveidi Aizputes novadpētniecības muzeja
mājaslapā www.aizputesmuzejs.lv, kurā ikvienam būs
iespēja apskatīt ierakstu oriģinālus vācu valodā un
izlasīt to tulkojumu latviešu valodā.
Jolanta Berga,
Aizputes novadpētniecības muzeja vadītāja

Restauratore Madara Rasiņa, speciāliste ar 15 gadu
darba pieredzi būvmākslas mantojuma restaurācijā,
veic detalizētu Apriķu muižas lepnuma – frontona ciļņa
– izpēti.
Apriķu muiža ir nozīmīgs
18. gs. arhitektūras un mākslas
piemineklis, un līdz mūsdienām
saglabājušies vairāki būtiski arhitektūras elementi, tai skaitā
D puses frontona cilnis, kas ir
unikāls tēlniecības amatniecības
mantojuma objekts.
2021. gadā ar VKKF atbalstu
tika veikta frontona pirmsrestaurācijas izpēte ar mērķi noteikt
akmens ciļņa materiālu, kas nodrošinātu ilgtermiņa ieguvumu –
detalizētu esošā stāvokļa izklāstu
– un noteiktu tālākas restaurācijas
darbības.
Frontona cilnis bija eksponēts
muižas fasādē līdz 19. gs. beigām,
līdz to nosedza ēkas piebūve –
veranda. Laika gaitā cilnis daudz
cietis, līdz mūsdienām tam ir saglabājusies tikai aptuveni puse no
sākotnējā apjoma, un tā ir kritiskā stāvoklī.
2020. gadā ar bijušās Aizputes
novada domes atbalstu uzsāka
ciļņa apsekošanu, bet pagājušajā
gadā objektam veikta tehniskā
pārbaude un pirmsrestaurācijas
izpēte restauratores Madaras Rasiņas vadībā. Cilnim veikta krāsojuma un akmens materiāla izpēte, kā arī apsekots tā fragments,
kas atrodas Rundāles pils muzejā.
Krāsojuma izpētē laboratoriski
analizēti septiņi krāsu paraugi,
bet ģerboņa akmens paraugam
veikta petrogrāfiskā analīze, no-

sakot akmens materiāla stāvokli,
sastāvu un akmens izcelsmi.
Secināts, ka frontona akmens
materiāls ir trausls, ar augstu
ūdensuzsūktspēju, un tam novērojama tendence plaisāt, atdaloties gan plānu plēksnīšu veidā,
gan gabalveidā. Krāsojuma izpētes laikā konstatētas paliekas no bagātīgiem polihromiem
krāsojumiem vairākās sistēmās
(2–3 polihromu krāsojumu sistēmas, iespējams, arī zeltījums).
Lai gan cilnis daudz postīts, tomēr tas ir saglabājis ļoti pārliecinošas liecības par tā sākotnējo
augsto māksliniecisko kvalitāti.
Cilnī redzama gan kompleksā
monogrammas kompozīcija, gan
ir uztverama kopējā frontona
kompozīcija ar figurālajiem tēliem, kas vēsturiskajos fotoattēlos ir tikai nojaušama. Daudzviet
saglabājies oriģinālais smalkais
kalums figūrām, augiem un pārējiem ciļņa elementiem.
Pirmsrestaurācijas
izpētes
projekta VKKF piešķirtais finansējums – 2000 eiro, Dienvidkurzemes
novada pašvaldības līdzfinansējums – 428,26 eiro. Šobrīd Apriķu
muzejs iesniedzis projektu Valsts
kultūrkapitāla fondam D frontona
ciļņa restaurācijas 1. posma uzsākšanai, jo steidzami jāveic akmens stiprināšanas darbi.
Aina Cērmane,
Apriķu muzeja vadītāja
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Fotogrāfijas Grobiņas namu skatlogos

Visu martu Grobiņā var apskatīt divas fotoizstādes, kas eksponētas nevis mākslas galerijās vai izstāžu zālēs, bet gan Grobiņas
namu logos.
“Ciemošanos Grobiņas pusē iedvesmoja pati ēka un tās plašie
skatlogi. Šķietami vientuļa, bet konceptuāli mūsdienīga un aicinoša
vieta. Lieliska iespēja, kur eksponēt savu redzējumu par pasaules lietām, vietām un cilvēkiem,” tā par savu izvēlēto izstādes “ieLogoties”
atrašanās vietu atklāj Jānis Rudzītis – liepājnieks ar mākslu sirdī, kura
fotodarbi no 25. februāra apskatāmi Lielās ielas 72.a nama skatlogos.
Ikdienas ritmos bilžu autors fiksē dažādus fotokadrus, kas pauž gan
dienas saulaino pusi, gan skaudro realitāti. “Lielākā mīlestības daļa
un uzsvars tiek vērsts uz līdzcilvēkiem, kas steidzīgi rit savos sapņos,
mērķos un gaidās. Vērojot apkārtni – vietas un lietas –, tā iedvesmo
ikreiz un no jauna! Nav vienādu mirkļu un notikumu, tikai līdzības novērojamas,” par saviem darbiem saka mākslinieks.
Bet Dienvidkurzemes novada bibliotēkas logos no 21. februāra
apskatāma grobiņnieka Kristera Reiņa Grobiņas pilsētas 327. gadadienai veltītā fotoizstāde “Ziemas raksti”. “Man samērā reti sanāk
pastaigāt apkārt pa Grobiņu un “noķert kadrus” tikai prieka pēc,
bet vienmēr ir bijusi šī vēlme uztaisīt Grobiņai skaistas un baudāmas
ziemas fotogrāfijas,” atklāj Kristers, kurš, izmantojot skaisto ziemas
laiku ar piesnigušajām pilsētas ielām, noķēra ziemas sajūtu fotogrāfijās un tāpēc velta šo izstādi Grobiņai svētkos.
Savukārt Grobiņā esošo izglītības iestāžu logus pilsētas 327. dzimšanas dienas laikā izrotās dažādu putnu tēli – Grobiņas ģerbonī attēlotās dzērves draugi, kas sūta sveicienu pilsētai svētkos.

Kristera Reiņa fotogrāfijā ziemas sajūtās iemūžināts Priežu ielas baznīcas laukums.

Daudz laimes, Priekule!

Priekule no putna lidojuma – vieta, no kuras cēlusies pilsēta (Korfu pils un Zviedru vārti).
“Paldies par katra priekulnieka devumu pilsētas izaugsmē, par aktivitāti pilsētas dzīves norisēs,
par katru darbu, ko ikviens veicam ikdienā, lai pilsēta turpinātu augt! Svinēsim un godāsim savu pilsētu. Saglabāsim tradīcijas un būsim atvērti jaunajam!
Novēlu, lai katram no jums, tāpat kā man, gribētos
teikt – man ir gods būt priekulniekam!” lielu paldies
un novēlējumu pilsētas jubilejā ikvienam Priekules
iedzīvotājam saka Priekules pagasta un Priekules
pilsētas apvienības pārvaldnieks Andris Razma.
Katru gadu pilsētas dzimšanas dienā tiek godināti vietējie aktīvisti – biedrības, uzņēmēji un Priekules iedzīvotāji – par īpašu ieguldījumu pilsētas labā.
Šogad paldies par ieguldījumu sabiedriskajā pilsētas
vidē tiek teikts:
l biedrībai “Priekules veloklubs” par aktīvu, veselīgu un aizrautīgu aktivitāšu izveidi priekulniekiem
un “Latvijas valsts mežu” MTB maratona organizēšanu Priekulē;
l biedrībai “Brīnumpastaliņas” par Priekules
un apkārtnes bērnu un to ģimeņu iesaisti dažādās
izzinošās aktivitātēs, kā arī par realizēto Latvijas
valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei

Sešsimts gadu Ziemupei
Šis gads Ziemupes ciemam ir īpašs – tiek svinēta 600 gadu jubileja. Līdz pat vasaras beigām plānotas dažādas aktivitātes un
pasākumi. Jubilejas kulminācija būs teātra izrāde ar ciema ļaužu
iesaistīšanos.
Gaidāmo norišu plānā ir gan izstādes, gan ziemupnieku saiets,
gan Dzejas dienas zem Aužuļu liepas, kā arī pasākumi jūras malā.
Liela vērtība, kura tiek nodota apskatei vietējiem iedzīvotājiem un
viesiem, ir pirmā Ziemupes bibliotekāra Andreja Zēberga dienasgrāmata, kurā aprakstīti 1930. gada notikumi Ziemupē.
Ziemupē ir arī senas kino tradīcijas. Pēckara gados darbojies pat
kinobuss. 2021. gadā īstenots projekts, kura rezultātā senlietu krātuvē “Jūras māja” ir neliela kinozāle, tāpēc ikviens ir aicināts uz kino
seansiem – īsfilmām, kas, pēc vietējo iedzīvotāju teiktā, ir jāredz
katram īstenam ziemupniekam: godalgotā Lailas Pakalniņas Ziem
upē uzņemtā dokumentālā filma “Teodors” (29 minūtes), īsfilma “777
aptumšotie ziemupnieki” ar ciema stāstiem un senajām fotogrāfijām
(18 minūtes) un Viļa Veldres darba “Dzīve pie jūras”(1938. g.) Ziem
upes stāstu ar aktiera Gundara Āboliņa lasījumu (11 minūtes).
Uz kinoseansiem vēlama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29437166.
Daina Vītola,
senlietu krātuves “Jūras māja” vadītāja

draudzīga pašvaldība” nevalstiskajām organizācijām
“Ģimenei draudzīgas vides veidošana” projektu “Visi
kopā tā kā stropā”, kura laikā tika organizēti 5 pasākumu cikli;
l Priekules Baptistu draudzei par dažādu pasākumu realizēšanu 2021. gadā un vietējo iedzīvotāju
iesaisti;
l biedrībai “SK Dienvidkurzeme” par valsts mēroga folkreisa un autokrosa sacensību organizēšanu
Priekules “Līgo” trasē;
l uzņēmējiem Bendtam Storgardam Jensenam
un Egijai Gūžai par bijušā Priekules universālveikala
ēkas atjaunošanu un atdzīvināšanu;
l z/s “Astilbe” īpašniekam Edgaram Sokolovskim par Priekules dārzniecības attīstību un pilsētas
vārda popularizēšanu.

Pilsētas 94. jubilejai par godu
priekulnieki aicināti uz koncertu
5. martā Priekules kultūras namā.
Rigonda Džeriņa,
Priekules kultūras nama vadītāja

Ap 1950. gadu uzņemtais foto ar Ziemupes kinobusu
(saukts arī par “polutarku”) un kinomehāniķi
Aleksandru Soldatenko.
FOTO NO SENLIETU KRĀTUVES “JŪRAS MĀJA” ARHĪVA.
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26. februārī no plkst. 18.00 līdz
22.00 par godu 327. gadadienai,
kopš Grobiņai piešķirtas pilsētas tiesības, izgaismosies pilsētas apmeklētākās vietas. Pārsteigumi gājējus
gaidīs pie PII “Pīpenīte”, Ukstiņa ielas
skvērā, pie Zentas Mauriņas Grobiņas
vidusskolas un pie Grobiņas Mūzikas
un Mākslas skolas.
27. februārī plkst. 15.30 izzinoša pastaiga no vecā Mēmeles ceļa uz
Grobiņas pilsētas centru kopā ar vēsturisko ēku ekspertu Juri Zviedrānu
(satikšanās Dzirnavu un Bārtas ielas
krustojumā).
27. februārī plkst. 17.00 Grobiņas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Grobiņas pilsētas 327. gadadienai
veltīts Kārļa Kazāka koncerts. Vietu
skaits ierobežots. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot 22007079. Ieeja bez
maksas.
Līdz 31. martam Dienvidkurzemes novada bibliotēkas logos skatāma grobiņnieka Kristera Reiņa Grobiņas gadadienai veltīta fotoizstāde
“Ziemas raksti”.
No 25. februāra Lielās ielas 72a
nama logos skatāma liepājnieka Jāņa
Rudzīša fotoizstāde “ieLogoties”.

GROBIŅAS PAGASTS

25. martā Tores stacijā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.
Aicinām individuāli aizbraukt, nolikt
ziedus, sveces. Paklusēt un pieminēt.

BĀRTA

5. martā plkst. 16.00 Bārtas
kultūras namā Maksima Trivaškeviča
stand-up komēdija “Latviešu komiķis”. Ieeja 3 eiro.
20. martā pie Bārtas upes tilta
Pavasara saulgriežu svinēšana. Izbraukšana no Bārtas kultūras nama
plkst. 6.00 (no rīta).
No 22. līdz 28. martam Bārtas
muzejā skatāma izstāde “1949. gada
25. marts bārtenieku likteņos”.
No 28. marta Bārtas muzejā skatāma izstāde “Jēkabs Rūsiņš – ne tikai
dzejnieks un žurnālists”.
28. martā Bārtas muzejā pasākums “Jēkabam Rūsiņam 105”.
Līdz 31. martam Bārtas muzejā
apskatāma izstāde “Senie rokdarbi
interjerā”.

MEDZE

5. martā plkst. 19.00 Medzes
kultūras namā grupas “Baritoni” koncerts par godu pavasara atnākšanai
un Starptautiskajai sieviešu dienai.
Būs daudz patīkamu pārsteigumu.
Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot
28856537. Ieeja 5 eiro.
11. martā plkst. 19.00 Medzes
kultūras namā Andreja Ēķa filma
“TABU – tas, par ko nerunājam”
(16+). Ieeja 2 eiro.
19. martā plkst. 17.00 Medzes
kultūras namā teātra izrāde “Mīli
mani”. Liriska komēdija par dzīvi un
attiecībām jebkurā vecumā ar lieliskiem aktieriem Guntu Virkavu un Zigurdu Neimani. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot 28856537. Ieeja 5 eiro.

PRIEKULE

25. februārī plkst. 19.00 Priekules kultūras namā Andreja Ēķa filma “TABU – tas, par ko nerunājam”
(16+). Ieeja 3 eiro.
Līdz 28. februārim Priekules pilsētas bibliotēkā Gintas Mejeres personālizstāde “Jūras stāsti dvēselei”.
Līdz marta beigām Priekules
kultūras namā skatāma priekulnieku

DIENVIDKURZEME

PASĀKUMU PLĀNS DIENVIDKURZEMĒ
Līgas Svaras, Agitas Rukutes un Harija Ulmaņa izstāde “Manas pilsētas
mirkļi”.
5. martā plkst. 18.00 Priekules
kultūras namā Priekules dzimšanas
dienai veltīts koncerts ar “Teātra tenoru” muzikālo sveicienu. Koncertā
piedalīsies Latvijas Nacionālās operas
un baleta solists Juris Jope, mūziķis
Andris Ērglis, aktieris Kristians Kareļins un pianists Anatolijs Livča. Vietu
skaits ierobežots. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot 26260526. Ieeja bez
maksas.
15. martā plkst. 15.00 Priekules
kultūras namā animācijas filma visai
ģimenei “Spārnotā sardze”. Ieeja 1 eiro.
18. martā plkst. 18.00 Priekules
kultūras namā aizraujošā latviešu komēdija “Tizlenes”. Ieeja 2 eiro.
25. martā plkst. 11.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienai veltīts piemiņas brīdis pie Priekules dzelzceļa stacijas.
25. martā plkst. 19.00 Priekules
kultūras namā Teātra dienai veltīts
režisores Ināras Kalnarājas koncertuzvedums “Kā kutēja dvēsele”. Ieeja
bez maksas.

GRAMZDA

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

BUNKA

Līdz 28. februārim Bunkas bibliotēkā tematiska izstāde “Viss par un
ap svecēm”.

PURMSĀTI

18. martā plkst. 14.00 Purmsātu muižas zālē Purmsātu 665. gadadienai veltīts mākslinieka Ainara
Bumbiera koncerts “Vien tev ik gad’
no jauna jāuzplaukst!” Īpašu ielūgumu savā pastkastītē saņems purmsātnieki.
31. martā plkst. 13.00 Purmsātu brīvā laika centrā radošā darbnīca
“Mans zaļais prieks”.

VIRGA

4. martā plkst. 19.00 Virgas
tradīciju namā “Itāļu mūzikas vakars”. Uzstājas Suma Massimo un
Andris Priedītis. Vietu skaits ierobežots. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot
26528782. Ieeja bez maksas.
25. martā pie piemiņas akmens
Paplakā ziedu nolikšana, veltīta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienai.

RUCAVA

Līdz 28. februārim Rucavas autobusu pieturas logos pop-up izstāde
tautas muzikanta Pūķa Jāņa piemiņai.
Līdz 28. februārim   Rucavas
Tūrisma informācijas centrā “Centra
dzirnavas” apskatāma koktēlnieka
Jāņa Žīmanta izstāde “Kalto lietu
sapņi”.

5. martā plkst. 18.00 Rucavas
kultūras namā Maksima Trivaškeviča
stand-up komēdija “Latviešu komiķis”. Ieeja 3 eiro.
12. martā plkst. 16.00 Rucavas kultūras namā Priekules amatierteātra izrāde “Kungam dzērvenes
cukurā”. Izrāde ir par mīlestību, par
sievietes un vīrieša savstarpējām attiecībām. Izrādes ilgums 45 minūtes.
Ieeja bez maksas.
25. martā piemiņas vietās pie
Golgātas baznīcas un Rucavas centrā
tiks nolikti ziedi un aizdegtas svecītes
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā.
Līdz 31. martam Rucavas kultūras namā apskatāma Laines Kinstleres izstāde “Labrīt, Rucava!”.

DUNIKA

12. martā plkst. 13.00 Dunikas
tautas namā Priekules amatierteātra
izrāde “Kungam dzērvenes cukurā”.
Izrāde ir par mīlestību, par sievietes
un vīrieša savstarpējām attiecībām.
Izrādes ilgums 45 minūtes. Ieeja bez
maksas.

AIZPUTE

25. februārī plkst. 18.00 Aizputes kultūras namā aizputnieces Irinas
Bogdanes gleznu izstādes “Restarts”
atklāšana.
4. martā plkst. 18.00 Aizputes kultūras namā animācijas filma
“D’Artanvau un trīs musketsuņi”. Ieeja 1 eiro.
4. martā plkst. 20.00 Aizputes
kultūras namā Andreja Ēķa romantiskā komēdija “TABU – tas, par ko mēs
nerunājam” (16+). Ieeja 3 eiro.
8. martā plkst. 19.00 Aizputes
kultūras namā Sieviešu dienai veltīts
pasākums ar Valdi Melderi “Viņš un
Viņa. Gribēja kā labāk, sanāca kā
vienmēr”. Par to, kādēļ vienmēr mēs
viens otru pārprotam. Iepriekšēja
pieteikšanās, zvanot 29373185 vai
26740757. No plkst.18.00 darbosies kafejnīca. Ieeja 5 eiro.
Līdz 11. martam Aizputes novadpētniecības muzeja izstāžu zālē skatāma Liepājas Tautas lietišķās mākslas
studijas “Kursa” dalībnieču darbu izstāde “Dzīve celiņos”.
Līdz 12. martam Aizputes pilsētas bibliotēkas lasītavā apskatāma
Rudītes Tiļļas darbu izstāde “Krāsu
spēles”, kurā eksponētas 20 abstraktās krāsu pludināšanas tehnikā tapušas glezniņas.
19. martā plkst. 15.00 Aizputes
kultūras namā Aizputes Tautas teātra
izrāde “Džentlmenis ar pannu”. Mīlestības stāsts. Pagastā ierodas jauns
speciālists, un dzīve pagastā pilnībā
izmainās. Lugas autore Monika Zīle.
25. martā plkst. 14.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.
Atceres brīdis un ziedu nolikšana pie
piemiņas akmens Misiņkalnā.

APRIĶI

No 15. februāra līdz 1. maijam
Apriķu muižā skatāma izstāde “Mājlietu trauslums”.

KAZDANGA

25. februārī plkst. 19.00 Kazdangas kultūras centrā Ata Ieviņa
un “The Rock Brothers” koncerts.
Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot
26681805. Ieeja 5 eiro.
No 21. līdz 26. martam Kazdan-

gas Kultūras centrā Latvijas mednieku
savienības organizētā Dienvidkurzemes reģiona medību trofeju izstāde.
Izstāde apskatāma darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdien no
plkst. 10.00 līdz 15.00. Sīkāka informācija www.lms.org.lv.
Līdz 31. martam Kazdangas muzejā skatāma Imanta Kristovska un
Ellas Kristovskas – Mediņas gleznu
kopizstāde.

CĪRAVA

6. martā plkst. 14.00 Cīravas
kultūras namā Sieviešu dienas koncerts kopā ar Edgaru un Kristapu
Pujātiem. Vietu skaits ierobežots.
Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot
25412434 vai piesakoties klātienē
Cīravas kultūras namā. Ieeja 5 eiro.
25. martā Cīravas centrā pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

KALVENE

Līdz 15. martam Kalvenes pa
gasta bibliotēkā apskatāma kuldīdz
nieka Oļģerta Visvalža Grūbes fotogrāfiju izstāde “Dabas norises un
daudzveidība”.

PĀVILOSTA

Līdz 18. martam Pāvilostas pilsētas bibliotēkā skatāma Daces Glužģes
rokdarbu izstāde.
25. martā plkst. 11.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
diena. Ziedu nolikšana pie piemiņas
akmens Pāvilostas pilsētas Simtgades
parkā.
Līdz aprīļa beigām Pāvilostas pilsētas bibliotēkā skatāma Ventspils,
Grobiņas, Pāvilostas, Kuldīgas un
Priekules mākslas skolu audzēkņu apgleznoto mūzikas instrumentu izstāde
“Ienāc Pāvilostā!”.

VĒRGALE

25. martā Vērgales kapsētā pie
piemiņas akmens “Neaizmirstamā
nakts” represēto vērgalnieku piemiņa.

ZIEMUPE

25. martā plkst. 11.00 ziedu
nolikšana pie Ziemupes Gaišā skumju
akmens.
Līdz 31. martam Ziemupes bibliotēkā izstāde – kolekcija “Viss par un
ap kaķiem”.

DURBE

27. februārī plkst. 14.00 Durbes
kultūras namā komiķa Maksima Trivaškeviča stand-up komēdijas izrāde.
Ieejas maksa 3 eiro. Par pasākuma apmeklējumu lūgums zvanīt 29360509.
Līdz marta beigām Durbes muzejā apskatāma tēlnieces Ilgas Zandbergas 90 gadu jubilejai veltīta darbu
izstāde.
4. martā plkst. 19.00 Durbes
kultūras namā Andreja Ēķa romantiskā komēdija “TABU – tas, par ko mēs
nerunājam” (16+). Ieeja 2 eiro.
No 5. marta Durbes bibliotēkā
apskatāma Agritas Šēnbergas raganiņu kolekcija – izstāde “Kas teicis,
ka raganas pasakās dzīvo, ja sievietē
katrā ir kaut kas no tās”.
6. martā plkst. 14.00 Durbes
kultūras namā režisora un aktiera
Kārļa Anitena autobiogrāfiska monoizrāde “Liftā un ratiņos”. Par pasākuma apmeklējumu lūgums zvanīt
līdz 4. martam 29360509. Ieeja bez
maksas.

13. martā plkst. 14.00 Durbes
kultūras namā aicinām piedalīties
Durbes 2021. gada kultūras notikumu
fotogrāfiju un video momentu ceļojumā. Īpašu noskaņu radīs mūziķa un
komponista Artūra Jankauska izpildītie
klavieru skaņdarbi. Ieeja bez maksas.
12. martā plkst. 10.00 Durbes
kultūras namā rokdarbu pulciņa organizēta nodarbība. Veidosim cepures, galvas apsējus, šalles no veciem
trikotāžas džemperiem gan pieaugušajiem, gan bērniem. Līdzi ņemt trikotāžas džemperus, kurus vairs neizmanto apģērbā. Pieteikšanās līdz 10.
martam, zvanot 29360509.
19. martā plkst. 13.00 Durbes
kultūras namā tikšanās ar Agri Pulksteni. Uzzināsim, kā veidot ģimenes
ciltskoku, un iepazīsim Durbes un tās
apkārtnes vēsturi senās fotogrāfijās.
Ja ģimenes arhīvā ir senas fotogrāfijas
par Durbi, tās vēsturi, notikumiem,
cilvēkiem, lūgums ņemt tās līdzi uz
pasākumu.
25. martā plkst. 12.00 Durbes
baznīcas dārzā piemiņas brīdis, veltīts komunistiskā genocīda upuriem.
Uz pasākumu tiks izsūtīti ielūgumi.

LIEĢI

5. martā plkst. 18.00 Lieģu kultūras namā Ivo Fomina koncerts “Ar
mīlestību sirdī”. Ieeja 10 eiro, skolēniem 5 eiro. Biļešu rezervācija un iepriekšpārdošana, zvanot 20225524.
26. martā plkst. 14.00 Lieģu
kultūras namā Laidu amatierteātra
Ritas Misūnes komēdija “Nopietni kā
anekdotē”. Režisore Raimonda Vilmane. Ieeja bez maksas.

VECPILS

Līdz 1. martam Vecpils kultūras
un atpūtas centra Baltajā zālē skatāma novadnieces Ingeborgas Pamovskas gleznu izstāde “Ar skatu vasarā”.
Līdz 1. martam Vecpils Kultūras
un atpūtas centrā skatāma Margaritas Bērziņas darbu izstāde “Dabas un
krāsu kaleidoskops”.
25. martā plkst. 11.00 atceres
brīdis pie represēto piemiņas akmens
Vecpilī.

DUNALKA

26. februārī Dunalkas bibliotēkā
“Bērnu žūrijas 2021” noslēguma pasākums.
6. martā plkst. 15.00 Dunalkas
kultūras namā Sieviešu dienas koncerts
“Ar itāļu buču uz vaiga…”. Muzicēs
Andris Priedītis un Massimo, klausītājiem atskaņojot itāļu 80. gadu pazīstamāko estrādes mūziku. Vietu skaits
ierobežots. Iepriekšēja pieteikšanās līdz
4. martam, zvanot 26344350.
26. martā Dunalkas bibliotēkā un
parkā “Putnu dienas”.

VAIŅODE

26. februārī plkst. 16.00 Vaiņodes kultūras namā mūziķu Andra
Priedīša un Massimo koncerts “Mīlestības vēstule no Itālijas”. Vietu skaits
ierobežots. Iepriekšēja pieteikšanās,
zvanot 25356962. Ieeja bez maksas.
Līdz 31. martam Vaiņodes kultūras namā vēsturisko fotogrāfiju izstāde “Vaiņode un Embūte laiku lokos”.
4. martā plkst. 19.00 Vaiņodes
kultūras namā Normunda Rutuļa Sieviešu dienai veltīts koncerts.

* Visi pasākumi notiks
ZAĻAJĀ REŽĪMĀ, ar derīgu
Covid-19 vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikātu.
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LMMDV aicina apgūt mūzikas un mākslas izglītību
PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un
dizaina vidusskola” (LMMDV) laika posmā no 14. marta līdz 1. aprīlim organizē
audzēkņu uzņemšanu 2022./2023. mācību
gadam. Pievienoties skolai aicinām visus
jaunos un radošos jauniešus, kuriem ir
tuva mūzika un māksla.
Struktūrvienība “Liepājas Dizaina
un mākslas vidusskola” aicina apgūt
šādas izglītības programmas (četrgadīgo
profesionālo vidējo izglītību pēc
9. klases).
Apģērbu dizains – audzēkņi iemācās
izstrādāt skices aktuālām tērpu dizaina
kolekcijām, projektēt, digitāli konstruēt,
modelēt, maketēt un tehnoloģiski
izgatavot tērpus.
Produktu dizains – audzēkņi apgūst 2D
un 3D digitālo projektēšanu, iepazīstas ar
mūsdienīgiem materiāliem kokā, metālā,
keramikā un tehnoloģijām produktu
dizaina izgatavošanā, lai radītu funkcio
nālus un ilgtspējīgus dizaina darbus.
Modes aksesuāru dizains – audzēkņi
attīsta savu radošo potenciālu, veidojot
unikālas lietas no idejas līdz gatavam
modes aksesuāram vai rotu dizainam.
Iepazīstas ar mūsdienīgu pieeju ādas,
tekstila un juveliera materiālu un
tehnoloģiju izmantošanas iespējām un to
kopsakarībām.
Vizuālā māksla – audzēkņiem palīdz
veidot un attīstīt savu, mūsdienīgu un
radošu pasaules uztveri un domāšanu,
iegūsi nepieciešamās iemaņas radošam
darbam gan ar klasiskajiem mākslas
izteiksmes līdzekļiem (glezniecība,
grafika), gan digitālajiem izteiksmes
līdzekļiem (foto, video).
Grafikas dizains – audzēkņi iemācās
plānot un izstrādāt radošus vizuālās
komunikācijas darbus, izmantojot
attēlus, ilustrācijas, grafiskus simbolus
un tekstu.
Audiovizuālās komunikācijas
dizains – audzēkņi iemācās darboties ar
digitāliem medijiem un iegūst iemaņas
radošam darbam ar video, foto,
animāciju, tīmekļa tehnoloģijām, kā arī
2D un 3D grafiku.

Interjera dizains – audzēkņi
apgūst interjera vīzijas un koncepcijas
definēšanu, telpu funkciju plānošanu un
dizaina risinājumu projektēšanu sasaistē
ar ēkas arhitektūru.
Arhitektūra – audzēkņiem iemāca
izprast, ka arhitektūras projekti tiek
izstrādāti kā kopējā būvprocesa
sastāvdaļa. Arhitektūra tiks aplūkota
kā mākslinieciski radošs process, kas
jāsasaista ar ēkas būvkonstrukcijām un
interjeru.
Vizuālā tēla stilists – audzēkņiem
palīdzēs apgūt vizāžista un friziera
prasmes, būsi izglītots vizuālajā mākslā,
iegūsi iemaņas orientēties modes un
stila pasaulē.
Mācoties LMMDV, tiks nodrošinātas
prakses iespējas vietējā un starptautiskā
līmenī (ERASMUS) atbilstoši izvēlētajai
izglītības programmai. Turklāt skolai
ir plaša sadarbība ar uzņēmumiem,
apvienībām un dažādu nozaru
partneriem Latvijā un Eiropā.
Struktūrvienība “Emiļa Melngaiļa
Mūzikas skola” aicina apgūt četrgadīgo
profesionālo vidējo izglītību (pēc
9. klases) un trīsgadīgo profesionālo
vidējo izglītību (pēc 12. klases).
Dokumentu iesniegšana plānota
no 14. marta līdz 1. aprīlim un no 16.
maija līdz 23. maijam, savukārt laika
posmā no 24. līdz 25. maijam notiks
iestājpārbaudījumi klātienē šādās
izglītības programmās.
Taustiņinstrumentu spēle (klavieres,
akordeons). Izglītības programma
piedāvā iespēju attīstīt savu intelektu,
emocionalitāti, radošās spējas,
koordināciju, kolektīvās muzicēšanas
prasmes, muzikālo domāšanu, dzirdi,
atmiņu un ritma izjūtu.
Stīgu instrumentu spēle (vijole,
alts, čells, kontrabass, ģitāra). Izglītības
programma dod iespēju iepazīt šo
instrumentu spēles burvību un tembrālo
daudzveidību. Audzēkņiem ir iespēja
regulāri apmeklēt koncertus, piedalīties
meistarklasēs, satikt lieliskus mūziķus,
kā arī kopā ar tiem muzicēt. Visi

pedagogi ir koncertējoši mūziķi – gan
orķestranti, gan kamermūziķi.
Pūšaminstrumentu spēle (flauta,
oboja, klarnete, fagots, saksofons,
trompete, trombons, mežrags, eifonijs
un tuba). Izglītības programmas ietvaros
ir iespēja apgūt instrumenta spēli
individuāli un kolektīvos – simfoniskajā
orķestrī, bigbendā vai pūtēju orķestrī.
Sitaminstrumentu spēle. Izglītības
programma dod iespēju apgūt
marimbas, ksilofona, vibrofona, timpānu,
bungu un citu sitaminstrumentu spēli.
Audzēkņi var muzicēt ne tikai solo, bet
arī ansambļos, orķestrī, un kļūt par
profesionāliem instrumentālistiem.
Diriģēšana. Izglītības programma
dod iespēju apgūt kora mūzikas bagātās
tradīcijas un diriģēšanas mākslu.
Vokālā mūzika. Izglītības programma
piedāvā iepazīt savu ķermeni, balsi,
psiholoģiju un emocijas. Audzēkņi var
apgūt akadēmisko dziedāšanu, pareizas
elpas tehniku, attīstīt aktiermeistarības
prasmes, runas kultūru un itāļu valodu.
Pedagogi sniedz ieskatu vokālajā
metodikā un pedagoģijā.
Mūzikas vēsture un teorija. Izglītības
programma sniedz vispusīgas zināšanas,
kā arī attīsta prasmes plānot un

Plašākas izglītības iespējas
Teju divus mēnešus Dienvidkurzemes Izglītības
pārvalde izskatīja iespējamos sadarbības veidus
ar Liepājas jaunizveidoto Izglītības attīstības un
metodisko centru, kas ir Liepājas Izglītības pārvaldes pārraudzībā.
Centra uzdevumi ir nodrošināt metodisko atbalstu izglītības kvalitātes celšanai un kompetenču
pieejas izglītībā īstenošanu, kā arī veicināt digitālo
lietpratību un personības izaugsmes un pilnveides
iespējas.
Izglītības speciālistu tikšanās reizēs izkristalizējās divas sadarbības formas. Viena no tām ir SADARBĪBA – to koordinē metodiskā centra speciālisti
konkrētajā jomā, un tā paredz kopīgas aktivitātes,
abām pusēm nodrošinot nepieciešamo darbinieku
iesaisti un resursus. Tā ietver pedagogu kvalifikācijas kursu, semināru un labo prakšu apgūšanu,
kā arī dalību kopējos projektos. Tāpat sadarbības
iespējas ir paredzētas pieaugušo izglītības jomā
un ar jaunatni saistītiem jautājumiem.
Otrā sadarbības forma ir PAKALPOJUMS – to no-

drošina metodiskais centrs ar savu darbinieku un
resursu iesaisti. Dienvidkurzemes novadā trūkst
sertificētu speciālistu atsevišķās jomās. Šis sadarbības veids sniegtu iespēju saņemt kvalitatīvu pakalpojumu, kā, piemēram, psihologa slēdzienu. Tāpat
pakalpojums attiecināms uz karjeras konsultācijām
un pedagogu digitālo prasmju pilnveidošanu.
Liepājas Izglītības pārvalde aicināja uz tikšanos
Dienvidkurzemes novada priekšsēdētāja vietnieku izglītības, sociālajos un sporta jautājumos Andri Jankovski, kā arī Izglītības un sporta komitejas
priekšsēdētāju Andreju Radzeviču, lai prezentētu
kopīgi paveikto darbu. Dienvidkurzemes Izglītības
pārvaldes vadītāja Ginta Kampare uzsvēra, ka
ļoti laba sadarbība ar Liepāju ir veidojusies jau
iepriekš. Viņa jau sākotnēji tika iesaistīta metodiskā centra izveides procesā un ir pārliecināta, ka,
apvienojoties un papildinot cits cita resursu bāzi,
ieguvēji būs visi.
Šobrīd sadarbības līgums, kurā ir ietvertas visas plānotās aktivitātes, ir tapšanas procesā.

organizēt koncertus, kas nepieciešamas
mūzikas pētniecībā, analīzē un jaunradē.
Mūzika (populārā un džeza
mūzika) (dziedāšana, klavieres,
ģitāra, kontrabass un basģitāra,
sitaminstrumenti, flauta, klarnete,
saksofons, trompete, trombons,
akordeons). Izglītības programma palīdz
attīstīt talantus, lai kļūtu par mūziķi –
dziedātāju vai instrumentālistu.
Struktūrvienība “Liepājas Bērnu
mūzikas skola” piedāvā: astoņgadīgu
vai sešgadīgu profesionālās ievirzes
izglītību. Audzēkņi vecumā no 6 gadiem
tiks uzņemti skolā laika posmā no
25. līdz 26. maijam, klātienē.
Ikvienam audzēknim mācību laikā
būs plašas iespējas kļūt par kādu no
kolektīva dalībniekiem zēnu vai meiteņu
korī, pūtēju orķestrī, “Junioru bendā”,
stīgu ansamblī, zvanu ansamblī u.c.
Struktūrvienība “Liepājas Bērnu
mākslas skola” piedāvā piecgadīgu
profesionālās ievirzes izglītību.
Audzēkņu pēc 4. klases uzņemšana
notiks laika posmā no 23. maija līdz
6. jūnijam.
Vairāk informācijas www.lmmdv.edu.lv.

Aicina pieteikt literatūras skolotājus
Lasīšanas veicināšanas projekts “Bibliotēka” aicina literatūras cienītājus pastāstīt par saviem īpašajiem cilvēkiem – literatūras skolotājiem –, kas palīdzējuši iemīlēt grāmatas.
Lai iesaistītos akcijā, jāuzraksta stāsts vai jāuzņem īss video
par savu literatūras skolotāju vai citu personīgi nozīmīgu cilvēku,
kurš akcijas dalībnieku ievadījis grāmatu pasaulē, un līdz 28. februārim jānosūta tas projekta pārstāvjiem.
Stāsts var tikt iesniegts gan rakstiskā, gan video formātā, sūtot
to uz e-pastu biblioteka@bib.eu līdz 28. februārim. Vairāk informācijas projekta “Bibliotēka” mājaslapā www.manabiblioteka.lv un sociālo tīklu profilos Instagram, Facebook un Twitter (@manabiblioteka).
Trīs skolotājus, kuru pieteicēju stāsti visvairāk uzrunās projekta “Bibliotēka” pārstāvjus, tiks aicināti uz raidieraksta (podkāsta) sarunu. Savukārt katrs no pieteicējiem, kuru skolotājs tiks
izvēlēts sarunai, saņems grāmatnīcu “Jānis Roze” dāvanu karti 50
eiro vērtībā.
Papildu informācija:
Daiga Katrīna Bitēna,
projekta “Bibliotēka” satura veidotāja un koordinatore,
e-pasts daiga.bitena@gmail.com,
tālrunis 25629847
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APSTIPRINĀTI:
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
27.01.2022. sēdes lēmumu Nr.72
(prot.Nr.2 68.§)
Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.2022/4

“Dienvidkurzemes novada pašvaldības
aģentūras “Dienvidkurzemes novada
tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”

(maksas pakalpojumu cenu noteikšana un
mazumtirdzniecības cenu aprēķināšanas kārtība)
Izdoti saskaņā ar “Publisko aģentūru likuma”
17.panta otro un ceturto daļu
1.Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības
aģentūras “Dienvidkurzemes novada tūrisma
centrs” (turpmāk – Aģentūras) sniegtos maksas
pakalpojumus un to apmēru, maksāšanas kārtību un
atvieglojumus.
2.Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā
ar cenrādi (pielikums Nr.1).
3.Samaksu par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras naudas
veidā vai norēķinoties skaidrā naudā.
4.Maksa par pakalpojumiem tiek ieskaitīta
Aģentūras pamatbudžetā un izlietota budžeta
apropriācijas kārtībā.
5.Noteikt fiksētu maksu šādiem Aģentūras
pakalpojumiem:
5.1.Gidu pakalpojumi;
5.2.Telpu īre Aizputes tūrisma informācijas
centrā;
5.3.Telpu īre Papes pagasta “Dzintarvējos”;
5.4.Telpu īre Embūtes tūrisma informācijas
centrā;
5.4.1.Istabiņu īre;
5.4.2.Semināra zāles īre;
5.5.Ieejas maksa apskates objektā “Aizputes
ūdenstornis”;
5.6.Ieejas maksa apskates objektā “Leļļu istaba”;
5.7.Kopēšanas un printēšanas pakalpojumi
tūrisma informācijas centros.
6.Noteikt piecenojumu Aģentūrā pārdošanā
saņemamajām precēm – kartēm, ceļvežiem,
grāmatām, suvenīriem, mājražotāju precēm u.c.:
6.1.kartēm, ceļvežiem, grāmatām u.c.
poligrāfiskajiem materiāliem – 30%–70% apmērā pie
piegādātāja cenas;
6.2.suvenīriem, mājražotāju precēm u.tml.
precēm – 10%–50% apmērā pie piegādātāja cenas;
6.3.Aprēķinātā mazumtirdzniecības cena tiek
noapaļota līdz 5 vai 10 centiem.
7.Ar Aģentūrā pārdošanā saņemto preču
ražotājiem tiek slēgts līgums par preču saņemšanu
realizācijā (pielikums Nr. 2).
8.Aģentūras ražotajiem un dizainētajiem
suvenīriem noteikt cenu, ņemot vērā to ražošanas un
piegādes izmaksas.
9.Katram konkrētam pasākumam biļetes
cenu, dalības maksu nosaka Aģentūras direktors,
pamatojoties uz nepieciešamo finanšu ieguldījumu
pasākuma organizēšanā (t.i., mākslinieku honorāri,
tehniskā aprīkojuma īre un apkalpošana, pasākuma
vietas nodrošināšana, apkalpojošā personāla
izmaksas, apsardze) pret plānotajiem minimālajiem
ieņēmumiem par pasākumu.
10.Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo
noteikumu izpildes ievērošanu.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Galeckis

1.pielikums

Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2022/4

“Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģentūras “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” maksas pakalpojumi
Nr. p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Pakalpojuma veids
Gidu pakalpojumi Dienvidkurzemes novadā (no 1 līdz 1,5 stundām)
Pieaugušo personu grupai līdz 10 personām
Pieaugušo personu grupai vairāk par 10 personām
Skolēniem, pensionāriem un personām ar invaliditāti grupai līdz 10 personām
Skolēniem, pensionāriem un personām ar invaliditāti grupai vairāk par 10 personām
Telpu īre Aizputes tūrisma informācijas centrā
Telpu īre Papes pagasta “Dzintarvējos”
Telpu īre Embūtes tūrisma informācijas centrā
Istabiņu īre
Izmitināšana zālē uz matračiem (ar gultas veļu)
Semināra zāles īre par pirmo stundu
Semināra zāles īre par katru nākamo stundu
Ieejas maksa apskates objektā “Aizputes ūdenstornis”
Ieejas maksa apskates objektā “Leļļu istaba”
Kopēšanas pakalpojumi:
A4 formāta lapa
A3 formāta lapa
A4 formāta lapa abpusēji
A3 formāta lapa abpusēji
Printēšanas pakalpojumi:
Melnbalta A4 formāta lapas izdruka
Melnbalta A4 formāta lapas izdruka abpusēja
Krāsaina A4 formāta lapas izdruka
Melnbalta A3 lapas izdruka

Mērvienība

Cena (euro)

1 – 1,5 stunda
1 persona
1 – 1,5 stunda
1 persona
1 stunda
1 diennakts

25,00
2,50
15,00
1,50
8,00
25,00

1 persona/diennakts
1 persona/diennakts
1 stunda
1 stunda
1 persona
1 persona

11,00
7,50
24,00
8,00
1,50
1,50

1
1
1
1

lapa
lapa
lapa
lapa

0,12
0,22
0,20
0,38

1
1
1
1

lapa
lapa
lapa
lapa

0,12
0,20
0,58
0,22

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.2022/4

“Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģentūras “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi nosaka veidu, kā aģentūras tūrisma informācijas centros tiek sniegti maksas
pakalpojumi, piemērota maksa telpu īrei trešajām personām aģentūrai valdījumā nodotajos īpašumos.
Katrā no tūrisma informācijas centriem iepriekš maksa tika noteikta pēc dažādiem iepriekšējo
domju lēmumiem, tagad būs vienota pieeja.
2. Projekta nepieciešamības
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju
pamatojums
Dienvidkurzemes novada pašvaldību veido Aizputes novads, Durbes novads, Grobiņas novads, Nīcas
novads, Pāvilostas novads, Priekules novads, Rucavas novads un Vaiņodes novads. Likuma pārejas
noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē
novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada
saistošos noteikumus, līdz ar to nepieciešams pieņemt jaunus, vienotus saistošos noteikumus par
“Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģentūras “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” maksas
pakalpojumiem”, kā to nosaka “Publisko aģentūru likuma” 17.panta otrā un ceturtā daļa.
3. Informācija par plānoto projekta Ieņēmumi ļaus aģentūrai attīstīties un dažādot pakalpojumu klāstu nākotnē, samazinot pašvaldības
ietekmi uz pašvaldības budžetu
dotāciju.
4. Informācija par plānoto
Ar saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti pakalpojumu veidi, kas saistīti ar aģentūras
projekta ietekmi uz
pamatdarbību un tai nodoto no pašvaldības funkcijas izrietošo uzdevumu realizēšanu. Saistošie
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības noteikumi ļaus mājražotājiem, tūrisma uzņēmējiem gūt ienākumus, nododot savu preci tirdzniecībai
teritorijā
tūrisma informācijas centros kā reprezentatīvu novadu raksturojušu preci un gūt papildu ienākumus
vietās, kur nav pieejama cita veida tirdzniecības iespēja.
5. Informācija par
Saistošie noteikumi izskatīti Dienvidkurzemes novada pašvaldības Finanšu komitejā un apstiprināti
administratīvajām procedūrām
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes sēdē. Saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības tīmekļa vietnē – www.grobinasnovads.lv, kā arī aģentūras mājaslapā
www.dienvidkurzeme.travel. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
6. Normatīvie akti, saskaņā
Saskaņā ar “Publisko aģentūru likuma” 2. panta otro daļu pašvaldības aģentūra ir pašvaldības
ar kuriem saistošie noteikumi
izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir
sagatavoti
noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā.
7. Informācija par konsultācijām Nav notikušas.
ar privātpersonām

APSTIPRINĀTI:
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
27.01.2022. sēdes lēmumu Nr.105
(prot. Nr.2 101.§)
Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.2022/3

“Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības
2022.gada budžeta plānu”

DIENVIDKURZEME

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 46.pantu,
likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantiem
1.Saistošie noteikumi nosaka Dienvidkurzemes novada
pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu
un saistību apmēru saimnieciskajā gadā, kā arī budžeta
izpildītāju pienākumus un atbildību.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Galeckis
2.Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības
pamatbudžetu 2022.gadam šādā apmērā (1.pielikums):
2.1.kārtējā gada ieņēmumi 51 510 647 EUR,
2.2.kārtējā gada izdevumi 59 130 914 EUR,
2.3.naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 6 313 771
EUR.
3.Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības
aizņēmumu sadaļu 2022.gadam šādā apmērā 4 834 087
EUR.
4.Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības
galvojumus 2022.gadam šādā apmērā 1 345 734 EUR.
5.Pilnvarot Dienvidkurzemes novada pašvaldības Finanšu
patstāvīgo komiteju lemt par grozījumiem Dienvidkurzemes
novada pašvaldības 2022. gada budžeta plānā ieņēmumu un
izdevumu tāmēs institūciju apstiprinātā budžeta ietvaros.
6.Pilnvarot Dienvidkurzemes novada pašvaldības

izpilddirektoru Uldi Vārnu ar rīkojumu mainīt pašvaldības
administrācijas un pašvaldību iestāžu amatpersonām un
darbiniekiem piešķirtos degvielas un mobilo telefonu limitus
apstiprinātā budžeta 2022.gadam ietvaros.
7.Uzdot Dienvidkurzemes novada pašvaldības Finanšu
nodaļai piestādīt pārtērēto piešķirto telefonu limitu rēķinus
amatpersonām un darbiniekiem 2022.gada beigās, veicot
izlīdzinājumu gada ietvaros.
8.Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta
apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts
cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem
pašvaldības domes ēkā un pārvaldēs, un tie publicējami
pašvaldības mājaslapā internetā.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Galeckis

DIENVIDKURZEME
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
2022. gada budžetam

Dienvidkurzemes novada pašvaldība atrodas Kurzemes
dienvidrietumos, un tās teritorijas kopplatība ir 3591
kvadrātkilometrs (paskaidrojuma rakstā dati, kas raksturo
teritorijas platību, iedzīvotāju skaitu sakrīt ar Finanšu
ministrijas datiem, saskaņā ar kuriem valsts budžetā tiek
aprēķināts pašvaldībai izlīdzināmo vienību skaits). Realizējot
administratīvi teritoriālo reformu, Dienvidkurzemes novadā
apvienoti bijušie Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas,
Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadi. Novada
teritorijā, kas atrodas tuvāk valstspilsētai Liepājai un Baltijas
jūras krastam, intensīvāk attīstās uzņēmējdarbība un
dzīvojamais sektors. 2022. gada budžeta plāns ir sagatavots,
domājot par vienmērīgu visa novada teritorijas attīstību,
saglabājot esošo infrastruktūru un plānojot vienotu novada
attīstību.
Dienvidkurzemes novada pašvaldībā uz 2021. gada
1. janvāri ir 35 353 iedzīvotāji, t.sk. darba spējīgā vecumā
21 099. Novadā iedzīvotāju skaita izmaiņām ir novērojama
lejupslīdoša tendence.
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets,
kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju
izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības konsolidētais
budžets 2022. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido
attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas, un ziedojumu,
dāvinājumu budžeta. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru
intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus
tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2022. gadā ir noteikta
sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, izglītības pieejamība,
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Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus
1 290 562 EUR apmērā veido ieņēmumi no iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu iestāžu ieņēmumi.
Valsts mērķdotācija pedagogu atlīdzībai un citas
mērķdotācijas plānotas 12 276 473 EUR, ieņēmumi
projektu realizācijai plānoti 2 714 101 EUR. No pašvaldības
izlīdzināšanas fonda saņemsim 9 442 330 EUR. No citām
pašvaldībām saņemtie transferti plānoti 390 000 EUR
apmērā.

sociālo pakalpojumu nodrošināšana, kā arī spēja pārvaldīt
pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem
un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta
Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajos noteikumos
“Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada
budžeta plānu” un to pielikumos.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada
budžets izstrādāts atbilstoši likuma “Par budžetu un finanšu
vadību”, likuma “Par pašvaldību budžetiem”, likuma “Par
pašvaldībām”, likuma “Valsts un pašvaldību amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likums” un citu likumu un normatīvo
aktu prasībām.

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 59 130 914 EUR
apmērā.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām /EUR/

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 51 510 647 EUR
kopsummā, un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu
ieņēmumi (no uzņēmējdarbības un īpašuma, nodevām,
naudas sodiem), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi ieņēmumi, kā arī
transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām
ministrijām un pašvaldībām, un paredzētas galvenokārt
pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu
īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības
pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta kontu un kases atlikums uz
gada sākumu bija 6 313 771 EUR.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze 18 050 366
EUR. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze
3 268 303 EUR.
Nenodokļu ieņēmumus 4 078 512 EUR apmērā
veido ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts
(pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas, naudas sodi un
sankcijas, ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas un pārdošanas,
un citi ieņēmumi.

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

6 579
924
7 454
570
8 401
977
5 330
23 981
4 911

394,
448,
768,
465,
644,
160,
442,
241,
352.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts
kasi un plānotajiem projektiem 2022. gadā plānots ņemt
aizņēmumus valsts kasē 4 834 087 EUR apmērā. Plānota
aizņēmumu atmaksa 3 397 591 EUR.
Pašvaldības 2022. gadā galvojumu apmērs 1 406 003
EUR.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks Aivars Galeckis

Sākusi darboties iepakojuma depozīta sistēma
Mācāmies atkritumu
šķirošanu

UZZIŅAI
Plašāku informāciju meklēt:
www.ecobaltiavide.lv, www.depozitapunkts.lv.

Lai novērstu iepakojuma nonākšanu nešķirotajos sadzīves atkritumos,
vides apsaimniekošanas un atkritumu pārstrādes uzņēmumu grupas AS
“Eco Baltia” informē, ka visi iepakojumi, kuri nav marķēti ar speciālo
Latvijas depozīta zīmi, ir un būs arī
turpmāk šķirojami līdzšinējos atkritumu dalītās vākšanas konteineros,
kuros drīkst ievietot visu veidu iepakojumu – dzērienu plastmasas pudeles, sadzīves ķīmijas, šampūnu u.c.
cietās plastmasas pudeles, kannas
un kārbas, plēves iepakojumu, maisiņus, papīra un kartona iepakojumu,
makulatūru, žurnālus, avīzes, dzēriena kartona iepakojumu, rakstāmpapīru, biroja papīru, metāla kārbas
un vāciņus, skārdenes un daudz citu

iepakojumu veidu. Savukārt stikla
šķirošanas konteinerā drīkst ievietot
dzērienu stikla pudeles un burkas.
Depozīta punktos pieņems tikai
to iepakojumu, kas iegādāts pēc
2022. gada 1. februāra un ir marķēts
ar depozīta zīmi (skat. attēlā), kas
apzīmēs konkrētā iepakojuma piederību depozīta sistēmai, kā arī norādīs uz faktu, ka par šo iepakojumu ir
iemaksāta depozīta maksa. Depozīta
zīme apzīmē divu veidu iepakojumus
– vienreiz lietojamo un atkārtoti uzpildāmo (AU) iepakojumu.

Pārejas periods
seši mēneši

Lai nodrošinātu sekmīgu depozīta produktu ienākšanu tirgū, noteikts depozīta sistēmas pārejas
periods no 2022. g. 1. februāra līdz
31. jūlijam. Šajā laikā veikalu plauk-

tos atradīsies gan dzērienu iepakojumi ar depozīta zīmi, gan bez tās,
bet veikalu plaukti ar depozīta iepakojumiem piepildīsies pakāpeniski. Precēm ar depozīta zīmi pircējs
maksās papildus depozīta maksu
0,10 EUR. Precēm bez depozīta zīmes
vēl aizvien nebūs jāmaksā papildus
depozīta maksa. Ja produkts būs ar
jauno depozīta zīmi, depozīta maksa
tiks norādīta cenu zīmē. No šī gada
1. augusta dzērienu plauktos atradīsies tikai jaunie produkti, kas marķēti ar depozīta zīmi.

Kādu iepakojumu
būs iespējams nodot?

Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) iepakojumus, kuros iepildīti
bezalkoholiskie, visa veida alus un
citi alkoholiskie (līdz 6%) dzērieni.

ZINĀŠANAI
DEPOZĪTA PIEŅEMŠANAS PUNKTI DIENVIDKURZEMĒ
l Automātiskie jeb taromāti
– veikalos “Lats” Sikšņos, Rucavā, Nīcā, Bārtā, Vaiņodē,
Durbē, Aizputē, Plocē, Saraiķos, Kapsēdē, Grobiņā;
– veikalos “top!” Nīcā, Priekulē, Vaiņodē, Kazdangā,
Aizputē, Cīravā, Pāvilostā, Vērgalē, Kapsēdē, Grobiņā;
– veikalos “AIBE” Gramzdā, Priekulē, Aizputē;
– “Maxima X” Aizputē;
– “Viada” DUS Grobiņā.
l Manuālie depozīta punkti
– veikalos “AIBE” Aizputē, Durbē;
– veikalā “Lats” Kalvenē, Priekulē.
– Ieplānoti – Vērgalē, Dunalkā, Rokasbirzē, Grobiņā,
Krotē, Bunkā, Priekulē, Paplakā, Rudē, Kalētos, Sikšņos.
AVOTS: DEPOZITAPUNKTS.LV
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Uzsākta Durbes ezera
ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Publiskie ūdeņi ir nozīmīgs resurss, to pārvaldībai un izmantošanai jābūt ilgtspējīgai. Ūdens resursu apsaimniekošanas mērķis
ir nodrošināt labu ūdens kvalitāti,
veicināt ilgtspējīgu un pārdomātu
izmantošanu. Ekspluatācijas noteikumus konkrētam virszemes
ūdens objektam izstrādā gadījumos, kuri noteikti normatīvajos
aktos par meliorācijas sistēmu un
hidrotehnisko būvju būvniecību,
ūdens resursu lietošanas atļauju,
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, kā arī
vides aizsardzību regulējošajos
normatīvajos aktos, Durbes ezers
pieder pie šādiem ūdens objektiem.
Viena no projekta Nr. LLI-449

“Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (Live Lake) aktivitātēm ir
Durbes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde. Projekta mērķis ir uzlabot
ezeru resursu apsaimniekošanas
un pārvaldības efektivitāti. 2020.
gada rudenī tika sagatavota iepirkuma dokumentācija un veikts
iepirkums. Iepirkumā uzvarēja
Daugavpils Universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”, ar kuru 2022. gada janvārī
noslēgts līgums par noteikumu
izstrādi. Noteikumus paredzēts
izstrādāt līdz 2022. gada 30. novembrim.
Projekta aktivitāte tiek īstenota ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības program-

Durbes ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādi nolemts
paveikt līdz šī gada novembra beigām.
mas 2014.–2020. gadam atbalstu.
Šī publikācija ir sagatavota ar
Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dienvidkurzemes novada

pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
Signe Rozenšteina,
projektu vadītāja

UZZIŅAI
Informācija par projektu Kurzemes
plānošanas reģiona mājaslapā
https://www.kurzemesregions.lv/
category/projekti/vides-aizsardziba/
live-lake/; saite uz programmas
mājaslapu www.latlit.eu;
saite uz oficiālo ES mājaslapu
www.europa.eu.

Noslēdzies Eiropas Savienības projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Grobiņas novadā”

2019. gada 22. augustā Grobiņas novada dome parakstīja
vienošanos ar Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru par Eiropas
Savienības Reģionālās attīstības
fonda projekta Nr.3.3.1.0/18/I/009
“Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Grobiņas novadā” īstenošanu.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda
atbalstu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība”
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības
programmas noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” 3. kārtas ietvaros.
Īstenošanas termiņš bija līdz 2021.
gada 31. decembrim.
Projekta mērķis ir palielināt
privāto investīciju apjomu un jaunu darba vietu izveidi Grobiņas
novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības (komercdarbības)
attīstību veicinošos pasākumos
atbilstoši pašvaldības attīstības
programmā noteiktajam un balstoties uz uzņēmēju vajadzībām.
Projektu īstenojot, uzlabosies uzņēmējdarbības (komercdarbības)
teritorijām nozīmīgu funkcionālo
savienojumu satiksmes organizācija, tai skaitā satiksmes drošība,
teritoriju sasniedzamība un pieejamība, kā arī ceļu tehniskais stāvoklis un nestspēja.
Eiropas Savienības finansētajā
projektā veikta četru Dienvidkur-

zemes novada ielu un ceļu objektu jeb uzņēmējdarbībai nozīmīgu
funkcionālo savienojumu sakārtošana:
- Lauktehnikas un M. Namiķa
ielas Grobiņā, Lidostas ielas Cimdeniekos, Grobiņas pag., pašvaldības autoceļu “Ceļš V1222” un
“Otaņķu autoceļš–Brēdiķi” Grobiņas pag. pārbūve;
- Zirgu, Saules, Jāņa un Priedulāju ielas un Liepu gatves,
Grobiņā, pašvaldības autoceļu
“Grobiņa–Ālande–Bārtas autoceļš”
un “Jaunarāji–Ālande” Grobiņas
pag., Grobiņas nov., pārbūve
un “Strautmaļu ceļš” un “Vairogu ceļš” Grobiņas pag., Grobiņas
nov., izbūve, t.sk. ietves un apgaismojuma izbūve Zirgu ielā;
- Robežu, Liepu un Kviešu ielas Robežniekos, Grobiņas pag.,
pārbūve;
- Lielās ielas posma no Paula
(agrāk Pils) ielas līdz Ventspils ielai atjaunošana.
Būvdarbi ir pabeigti un nodoti
ekspluatācijā visos objektos. To
rezultātā:
l pārbūvēta un paplašināta
Lidostas iela (Cimdeniekos, Grobiņas pagastā) 1,21 km garumā,
t.sk. pārcelts 20 kW elektroapgādes kabelis, drošai un ērtai transporta divvirziena kustībai ielas
posmā gar starptautisko lidostu
“Liepāja”;
l nomainīts Grobiņas pagasta ceļa “Ceļš V1222” brauktuves
grants segums uz asfaltu 2,387 km
garumā, to pārbūvējot;
l 264 m garumā atjaunota M.
Namiķa iela un 798 m – Lauktehnikas iela Grobiņas pilsētas rūpnie-

Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras
attīstība Grobiņas novadā” ietvaros pārbūvētā Lidostas iela un
“Ceļš V1222” Grobiņas pagastā ir ļoti vērtīgs ieguvums
gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem.

ciskās apbūves teritorijā (novadā
saukta par “Lauktehnikas teritoriju”);
l pārbūvēts Grobiņas pagasta ceļa “Otaņķu autoceļš–Brēdiķi”
posms 885 m garumā;
l izbūvēti divi pie funkcionālajiem savienojumiem pieguloši
transporta stāvlaukumi – M. Namiķa un Lauktehnikas ielā, Grobiņā;
l pārbūvēta Zirgu iela Grobiņā
700 m garumā, t.sk. izbūvēta jauna
gājēju ietve un apgaismojums;
l Grobiņas pagastā uzlabots
ceļa “Grobiņa–Ālande–Bārtas autoceļš” brauktuves segums 2,96
km garumā, noasfaltējot 1218 m
garu posmu un veicot virsmas apstrādi 1740 m garumā;
l pārbūvēts Grobiņas pagasta ceļa “Jaunarāji–Ālande” posms
470 m;
l izbūvēts jauns 155 m garš
“Strautmaļu–Vairogu ceļš” kā Grobiņas pagasta ceļu “Grobiņa–Ālande–Bārtas autoceļš” un “Jaunarāji–Ālande” savienojums;
l Grobiņā noasfaltēta Liepu
gatve 217 m un Priedulāju iela –
247 m;
l Saules ielā Grobiņā atjaunota gājēju ietve 0,5 km garumā;

l sakārtots Grobiņas pilsētas
Saules, Jāņa, Priedulāju ielas un
Liepu gatves ielu apgaismojums;
l atjaunota Liepu iela, Robežniekos 411 m garumā un pie tās
pieguļošā gājēju ietve 130 m;
l Robežu ielā Robežniekos
atjaunota ielas seguma virskārta
229 m garumā;
l noasfaltēta jeb pārbūvēta
Kviešu iela Robežniekos 329 m
garumā;
l atjaunota Lielā iela 386 m
un Ventspils iela 21 m garumā,
t.sk. atjaunota un paplašināta gājēju ietve un uzstādīts gājēju pārejas apgaismojums.
Izbūvējot un pārbūvējot satiksmes infrastruktūru (ielas un
ceļus) turpat 10 km garumā, ieguvums būs virknei uzņēmumu, kas
savu darbību veic pie uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgajiem
funkcionālajiem savienojumiem,
jo projekta īstenošanas rezultātā:
1) uzlabosies uzņēmumu
konkurētspēja un tiks veicināts
efektīvāks resursu patēriņš (darbaspēka laika ietaupījums, ražošanas un transporta izmaksu samazinājums);
2) uzlabosies satiksmes orga-

nizācija tiem pieguļošajās teritorijās un uzņēmumos strādājošo
darbinieku mobilitāte, jo tiks nodrošināta ērta un droša kā transporta, tā arī iedzīvotāju un darbinieku pārvietošanās;
3) uzlabosies uzņēmumu sasniedzamība un pieejamība, kā
arī uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu
un ceļu nestspēja, vienlaikus sekmējot uzņēmēju apmierinātību
par sadarbību ar pašvaldību un
teritorijas attīstību.
Pašvaldība, veicot ieguldījumus
ielu un ceļu infrastruktūrā, veicina
vietējās ekonomikas izaugsmi un
uzņēmējdarbības attīstību, kā arī
attīsta Dienvidkurzemes novadu
kā uzņēmējdarbībai pievilcīgu un
konkurētspējīgu teritoriju. Tādā
veidā tiks sekmēta “Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz
2030. gadam” mērķa – radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus
visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no
dzīves vietas – īstenošana.
Informāciju sagatavojis:
Gints Ločmelis, Attīstības un
uzņēmējdarbības daļas
vadītājs,
tālr. 29678749,
e-pasts gints.locmelis@dkn.lv
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Top grāmata par godu handbola 50 gadu jubilejai
Handbolu var nosaukt par
Vaiņodes zīmolu – šogad tam
apritēs 50 gadu. Drīzumā gaidāma grāmata, kurā būs gan
atmiņu stāsti par treniņiem,
sacensībām, gan arī dažādiem
piedzīvojumiem.
Pēc oficiālajiem datiem, pirmā Vaiņodes handbola komanda izveidojās 1972. gadā, taču šī
sporta veida pirmsākumi meklējami jau krietni ātrāk. Pirmais
celmlauzis Arvīds Desmitnieks
bija tas, kurš uzsāka nopietnu
šī sporta veida kustību Vaiņodē,
un tāda tā ir turpinājusies līdz
pat šai dienai. Piecdesmit gadu
garumā izcīnītas lieliskas uzvaras, nav arī iztikts bez sāpīgiem
zaudējumiem, izbraukāta Latvija
un Eiropa. Daudzi sportisti sasnieguši ievērojamus panākumus, spēlējot Latvijas virslīgās,
izlasēs, kā arī ārzemju klubos.
Šobrīd Vaiņodē sporta skolā trenējas visu vecumu grupu
audzēkņi un ar labiem panākumiem piedalās sacensībās
Latvijā un ārpus tās. Kopš 2010.
gada handbola klubs “Vaiņode”
spēlē Latvijas handbola virslīgā.
Komandas lielākais sasniegums

Treneris Arvīds
Desmitnieks
(otrajā rindā
pirmais no
labās) aizvedis
nu jau savus
pieaugušos
audzēkņus uz
Eiropas čempionātu veterāniem Vīnē,
Austrijā (2003.
gads). Nu jau
trenera gaitas
ir pārņēmis
Zigmunds
Mickus (pirmajā rindā trešais
no kreisās).
Vaiņodnieki,
spēlējot handbolu, izbraukājuši visu
Eiropu.
bija izcīnītā 3. vieta Latvijas olimpiādē, kas 2012. gadā norisinājās Liepājā.
A. Desmitnieka vairs nav
starp mums, taču viņa iedibinātās tradīcijas turpina Zigmunds
Mickus, kurš veiksmīgi apmā-

cījis jaunos trenerus – Artūru
Auderu un Aināru Pāvilu. Z. Mickus domā, ka nav vaiņodnieka,
kurš kaut reizi nebūtu piedalījies handbola treniņā, un nav
tādas ģimenes, kurā kāds nespēlētu handbolu. Handbols ir

Vaiņodes zīmols, ar ģimeniskām
tradīcijām apvīts un paaudžu
paaudzēs mantots sporta veids.
To spēlējuši tēvi, dēli un nu jau
mazbērni. Ir bijuši laiki, kad komandā vienlaikus spēlē pat trīs
brāļi.

Par godu handbola 50 gadu
jubilejai Vaiņodē top grāmata.
Tās autori ir Ainārs Pāvils un
viņa kolēģe Ilze Strēle. Grāmata atspoguļos piecdesmit gadu
laikā, kopš handbols ir Vaiņodē,
piedzīvotos notikumus, atmiņas
un iegūto pieredzi.
A. Pāvils handbolā ir kopš
bērnības, viņš uzskata, ka tas ir
devis dzīves rūdījumu, pašaizliedzību, audzinājis patriotismu
un pienākuma apziņu. A. Pāvils
ir tas, kurš grāmatas tapšanas
procesā tikās ar spēlētājiem, uzklausīja viņu stāstus un atmiņas.
Viņš atzīst, ka ir aizraujoši klausīties dažādas tā laika atmiņas,
kaut vai to, kā tolaik sportisti
piecos no rīta ar autobusu devās uz Rīgu, kur jau pulksten deviņos kāpa vilcienā un devās uz
spēli Ludzā un pēc tam atpakaļ
uz mājām. Savukārt I. Strēle parūpēsies, lai šie stāsti skaisti nonāktu līdz lasītājam, un centīsies
šos piecdesmit gadus atspoguļot
no handbolistu pozīcijām.
Grāmata savu dienasgaismu
piedzīvos vasarā, kad 2. jūlijā
Vaiņodē būs pirmais handbolistu salidojums.

Dienvidkurzemē jūlijā

RŪKS MOTORI
Dienvidkurzemes novads jū
lijā uzņems FIA Eiropas rallija
čempionāta posma Rally Liepāja
ātrumposmus.
FIA Pasaules Motoru sporta
padome (FIA World Motor Sport
Council) apstiprinājusi 2022. gada
FIA Eiropas rallija čempionāta kalendāru. Šī būs Eiropas čempionāta 70. sezona, un tajā iekļauts
arī pašmājās notiekošās autorallija sacensības Rally Liepāja. FIA
Eiropas rallija čempionāta Latvijas posma norise paredzēta 2.
un 3. jūlijā, vairākiem ātrumposmiem notiekot arī pa Dienvidkurzemes novada ceļiem.
FIA Eiropas rallija čempionāta 2022. gada sezona sāksies jau
pēc pāris nedēļām, 12. un 13.
martā, ar diviem grunts rallijiem
Portugālē – jaunās sezonas atklāšana paredzēta valsts ziemeļos
esošajā Fafi reģionā, kam pēc
divām nedēļām sekos ceļojums
uz Atlantijas okeāna apskalotajām Azoru salām. Tad čempionāts
dosies uz Spānijas salu arhipelāgu, kur maija vidū norisināsies
raupja asfalta seguma rallijs Rally
Islas Canarias, bet mēnesi vēlāk
čempionāts atgriezīsies uz grunts
ceļiem, lai Polijas ziemeļdaļā noslēgtu sezonas pirmo pusi.
Rally Liepāja ievadīs čempio-

nāta otro pusi, kad jūlija sākumā Latvijā, tai skaitā arī Dienvidkurzemes novadā, tiks sarīkoti
vairāki grunts ātrumposmi. Pēc
sacensībām Latvijā paredzēti vēl
divi asfalta seguma ralliji – Itālijā, Romā un Čehijā, Zlinā, kā arī
sezonas noslēdzošais, astotais
posms, par kuru plašāka informācija tiks publiskota vēlāk. “Kalendārā iekļauti aizraujoši ralliji,
kurus iecienījušas rallija ekipāžas
un kas kļuvuši par fanu iemīļotām
sacensībām,” tā par apstiprināto
kalendāru izteicās FIA Eiropas rallija čempionāta rīkotāja WRC Promoter direktors Jona Zībels.
2022. gadā neiztikt arī bez
kādiem jaunumiem. Tā ERC šogad pārņems FIA pasaules rallija
čempionāta (WRC) praksi, katru
ralliju noslēdzot ar Power Stage.
Tādējādi atbilstoši TV tiešraidēs
redzamā rallija noslēdzošā ātrumposmā uzrādītajam rezultātam piecas ātrākās ekipāžas
saņems papildpunktus, parūpējoties par sportisku intrigu no
pirmā līdz pat pēdējam ātrumposmam.
Tāpat ERC 2022. gada sezonas
norisēm nu būs iespēja sekot līdzi vēl nebijušā apjomā un veidā – autorallija sacensības būs
vērojamas WRC rīkotāja strau-

Dienvidkurzemes līkumotie ceļi ir izaicinājums autosportam. FOTO: FIAERC.COM
mēšanas platformā WRC+, kas
kopš izveidošanas 2018. gadā
kļuvusi par neaizstājamu rallija
vērošanas veidu. Rallija faniem
tiks nodrošināta WRC līdzvērtīga
kvalitāte, tiešraidē vai ierakstā
piedāvājot skatīt ikkatru ātrumposmu, ļaujot faniem pašiem

izvēlēties kad, kur un kā sekot
līdzi rallijam. Pieredzes bagātā
komanda parūpēsies par allaž
saistošiem sižetiem, apskatiem
un intervijām. Un to visu papildinās GPS dati, tiešraides kartes,
kā arī elpu aizraujoši kadri no
rallija mašīnās ievietotajām sa-

lona kamerām – padarot FIA Eiropas rallija čempionāta norises
skatītājiem tik pieejamas, kā vēl
nekad.
Plašāka informācija par FIA
Eiropas rallija čempionāta posmu Rally Liepāja pieejama interneta mājaslapā http://lvrally.com/.
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Aicina uz tikšanos
Dienvidkurzemes tūrisma uzņēmējus
Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģen
tūra “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs”
aicina uz tikšanos novada tūrisma uzņēmējus, pa
kalpojumu sniedzējus, mājražotājus, lai iepazītos,
pārrunātu aktualitātes un tālāko sadarbību.
“Vēlamies uzklausīt uzņēmējus un izstāstīt vi
ņiem savu redzējumu,” norāda aģentūras direk
tore Ieva Skābarde. Aģentūra vēlas iedrošināt
naktsmītņu īpašniekus pildīt Centrālās statistikas
datus, lai tās rīcībā ir skaitļi, uz ko atsaukties,
prasot īstenot kādu infrastruktūras projektu, ceļu
atjaunošanu.
“Tāpat mums ir svarīgi aicināt uzņēmējus ak
tualizēt informāciju par sevi, lai varam to ievietot
mūsu mājaslapā, informatīvajos materiālos, jo mēs
gribam par viņiem stāstīt, aicināt cilvēkus izmantot
pakalpojumus, bet mēs nevaram to zināt, ja paši

uzņēmēji mums nepasaka, ka dara lieliskas lietas
novadā,” norāda aģentūras direktore, piebilstot,
ka kopumā tiks rīkotas piecas tikšanās, uz kurām
ir gaidīti uzņēmēji jebkurā no tikšanās reizēm, ne
skatoties uz to, kurā no pilsētām vai pagastiem at
rodas viņu mītnes vieta. Tā ir iespēja būt aktīviem
un iesaistīties, lai kopā veidotu izcilus tūrisma pie
dāvājumus Dienvidkurzemes novadā.

UZZIŅAI

28. februārī plkst. 18.00 – Sakas pagasta un
Pāvilostas pilsētas apvienības pārvaldē, Dzintaru
ielā 73, Pāvilostā;
2. martā plkst. 18.00 – Aizputes kultūras namā,
Atmodas 16, Aizputē;
7. martā plkst. 18.00 – Priekules Sporta centrā,
Aizputes 1a, Priekulē.

Baltā ziema “Zīlītē”

DIENVIDKURZEME

Noslēgusies novadu izzinošā
spēle/viktorīna “Zini vai mini”

Atbildes uz spēles/viktorīnas “Zini vai mini” jautājumiem, ko izziņojām
iepriekšējā izdevumā “Dienvidkurzeme”, saņemtas no 150 dalībniekiem.
No tiem pareizi uz visiem desmit jautājumiem atbildēja vien seši, bet
deviņas pareizas atbildes tika saņemtas no 13 dalībniekiem.
Lielākais klupšanas akmens bija jautājums par vikingiem, taču praktiski
visi zina, kur mājo Ziemassvētku vecītis.
PAREIZĀS ATBILDES UZ VIKTORĪNAS JAUTĀJUMIEM:
1. Cik garās distances pārgājienu
6. Ginko Biloba jeb divdaivu
takas “Jūrtaka” dienas posmi vijas
ginka dzimtene ir tālajā Āzijā.
gar Dienvidkurzemes novada jūras
Kazdangas muižas parkā ir vairāki
piekrasti?
šādi koki. Ķīniešu un japāņu
Atbilde: 6 posmi (Nida–Pape; Pape–
tautas medicīnā ginka sēkliņas
Bernāti; Bernāti–Liepāja–Karosta;
kopš seniem laikiem lietotas, lai
Karosta–Ziemupe; Ziemupe–
ārstētu astmu, bronhītu, dzirdes
Pāvilosta; Pāvilosta–Jūrkalne).
vājināšanos, atmiņas traucējumus,
asinsrites problēmas, augstu
2. Embūtes kuršu virsaiša vārds, kurš
asinsspiedienu, dizentēriju,
ir pieminēts Embūtes teikā?
nemieru. Savukārt ginka lapas
Atbilde: Indulis.
kaltētas un saberztas pulverī, lai
birdinātu degunā pret iesnām un
3. Latvijas brīvvalsts laikā tur bija
rīklē – pret klepu; svaigas ginka
viens no Latvijas aviācijas šūpuļiem,
lapas liktas uz brūcēm. Šis koks
jo tieši šeit 1916. gadā tika uzbūvēti
ir apvīts ar leģendām, vienā no
divi angāri “Valter” un “Valhalla”,
leģendām tiek stāstīts, ka šis koks
kuros bāzējās un Latviju pārlidoja
pasargā no…
milzu dirižabļi. Kā sauc šo vietu?
Atbilde: Ugunsgrēka.
Atbilde: Vaiņodes lidlauks.
7. Kas dzīvo Ziemupē?
4. Dievnams celts 1700. gadā no
Atbilde: Ziemassvētku vecītis.
laukakmeņiem, ar dakstiņu jumtu
un vienu torni. To rotā svētbildes
8. Kurš mīts ir patiess?
un kokgriezumi. Dažādiem kokgrieAtbilde: Vikingiem patika
zumiem rotātas arī ērģeles un “kungu”
blondīnes.
krēsls. Kā sauc šo dievnamu?
Atbilde: Vecpils katoļu baznīca.
9. Kā sauc mākslinieku darbnīcu un
rezidenču centru Aizputē?
5. Kāds ir vēsturiskais Rucavas
Atbilde: Serde.
ciema nosaukums, ko vietējie mēdz
izmantot vēl šobrīd?
10. Cik atšķirības vari atrast?
Atbilde: Paurupe.
Atbilde: 8 atšķirības.

Lai atbalstītu vietējos mājražotājus un tūrisma pakalpojuma
sniedzējus, visi viktorīnas dalībnieki piedalījās online izlozē (random.org),
kur šoreiz varēja saņemt pārsteiguma dāvanas no Amatnieku namiņa
Vaiņodē un “KulTūrBodes” Ziemupē. Viktorīnas balvu fonds ir 100 eiro,
un ar balvu saņēmējiem sazinājāmies privāti. Plašāka informācija par
viktorīnu un tūrisma piedāvājumu Dienvidkurzemes novadā meklējama
www.dienvidkurzeme.travel mājaslapā.
Paldies visiem dalībniekiem par novada iepazīšanu un izzināšanu.
Laipni aicināti apceļot Dienvidkurzemi!

Izdzīvojot sniega priekus dažādos veidos, “Zīlītes” audzēkņi sniegavīrus cēla ne tikai
laukā, bet to līdziniekus pagatavoja arī rokdarbu nodarbībā.
Vaiņode vienmēr bijusi pa
zīstama ar sniegotajām ziemām
un to sniegtajām iespējām. Par
tradīciju pirmsskolas izglītības
iestādē “Zīlīte” ir kļuvušas Snie
ga dienas.
Šogad tās, pielāgojoties paš
reizējai situācijai, nenotika vi
siem kopā, bet pa atsevišķām
grupām. Katras grupas peda
gogiem kopā ar palīgiem bija
iespēja atrast piemērotāko un
interesantāko variantu, kā sa
turīgi un jautri izbaudīt balto
brīnumu. Neiztrūkstošs Sniega
dienu elements ir sniegotais uzkalniņš: mazākajiem – šķietami
nelielais tepat pāris soļu aiz ies

tādes vārtiem, lielākajiem – tā
lāk un jau ar stipri garāku no
braucienu un tikpat garu ceļu,
lai atgrieztos virsotnē. Tad, pro
tams, sacensības un atrakcijas,
rotaļas un smiekli. Tas viss, lai
parādītu sniedziņam, cik mums
viņš ļoti mīļš un nepieciešams,
lai neaizmirst mūs arī nākamajā
ziemā. Tāds ir mūsu sniega pie
vilināšanas noslēpums.
Sniega dienu tematikā iekļā
vās arī bērnu žurnāla “Pūcīte”
izsludinātais sniegavīru kon
kurss. Uz pagalmā sabūvētajiem
varenajiem sniega vīriem un
efektīgajām dāmām pa logu ar
interesi nolūkojās viņu līdzinie

ki, pagatavoti no visdažādāka
jiem materiāliem. Žurnālam tika
nosūtītas skaistuļu fotogrāfijas,
un tagad nepacietīgi gaidām
konkursa rezultātus.
Priecājoties par sniega dota
jām iespējām, neaizmirstam tos,
kuriem šajā laikā klājas grūtāk.
Tuvējā meža iemītniekiem bērni
sagādāja cienastu – dārzeņus
no saviem pagrabiem. “Bitīšu”
grupa kopā ar vecākiem gata
voja putnu barotavas, ko izvie
toja sava laukuma teritorijā un
pastāvīgi papildina ar svaigu
barību. Šeit bērniem ir iespēja
pavērot dažādu putniņu izskatu,
paradumus un uzvedību.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS
Pagājušā gada 1. novembrī darbu sāka Dienvidkurzemes
novada Dzimtsarakstu nodaļa, pārņemot un turpinot bijušo
astoņu novadu iesākto darbu.
Noslēdzot 2021. gadu, Dzimtsarakstu nodaļā apkopota
informācija par reģistrācijas faktiem.

Pērn Dienvidkurzemes novadā reģistrēti:
v jaundzimušie – 251 (132 zēni un 119 meitenes),
v laulības – 136 (t.sk. baznīcā 35),
v miruši 680 cilvēki.
2022. gada janvārī reģistrēti:
v jaundzimušie – 32 (14 zēni un 18 meitenes),
v laulības – 3,
v miruši 49 cilvēki.
CMYK

DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS.

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

