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Tā kā Dienvidkurzemes no-
vada domes sēdes katru reizi 
notiek citā vietā, veidojas jauna 
tradīcija – pēc sēdes deputāti 

Deputāti uzklausa iedzīvotāju vajadzības

Pāvilostā uz tikšanos ar deputātiem bija atnācis liels skaits iedzīvotāju, kas aktīvi diskutēja par risināmajām problēmām. 

tiekas ar vietējiem iedzīvotā-
jiem. Paredzēts, ka tā tas būs 
arī turpmāk. 

Jau notikušas divas tikšanās 

ar iedzīvotājiem. Pirmā notika 
Pāvilostā, kur tika apspriestas 
tādas tēmas kā lielais atkritu-
mu daudzums aktīvās tūrisma 

sezonas laikā, to apsaimnieko-
šanas plāns un turpmākā rīcība, 
pilsētas centrālās pludmales tī-
rība un jūras aļģu savākšana no 
pludmales, kā arī tika risinātas 
pilsētas ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas problēmas aktīvajā 
tūrisma sezonā, uzdots jautājums 
par jaunās novada domes darbu 
un Pāvilostas pilsētas pārvaldi, 
aicināts domāt par grants ceļiem 
uz novada mazajiem ciemiem un 
veidot dzīvojamo fondu jaunajām 
ģimenēm un speciālistiem, lai no 
mazajām pilsētām, pagastiem un 
ciemiem neaizplūstu iedzīvotāji. 

Lielākās diskusijas raisīja 
iepriekšējās Pāvilostas novada 
domes apstiprinātais un virzītais 
projekts “Zvejas ostas pievad-
ceļa pārbūve, infrastruktūras un 
atpūtas zonas izveide Dzintaru 
ielā no Tirgus ielas līdz prome-
nādei Pāvilostā”. Uz tikšanos ar 
jauno novada domi bija atnākuši 
vairāk nekā simts Pāvilostā dzī-
vojošo, un lielākā daļa no viņiem 
vienojās, ka apspriestais Dzinta-
ru ielas posms būtu jāsakārto, 
taču katrai no konfliktā esošajām 
iedzīvotāju grupām ir savs redzē-
jums, kā tas būtu darāms. Domes 

priekšsēdētājs, deputāti un iz-
pilddirektors uzklausīja iedzīvo-
tāju argumentus un viedokļus, 
nolemjot, ka rūpīgāk jāiedziļinās 
šajā jautājumā, lai lemtu par šī 
projekta tālāku virzību. 

Rucavā Dienvidkurzemes no-
vada priekšsēdētājs Aivars Prie-
dols iedzīvotāju sapulci iesāka 
ar vārdiem: “Re, kur sākas Latvi-
ja!” Iedzīvotājus iepazīstināja ar 
klātesošajiem Dienvidkurzemes 
novada pašvaldības deputātiem. 
Tikšanās laikā priekšsēdētājs ai-
cināja iedzīvotājus izteikt savu 
viedokli un uzdot jautājumus par 
esošo situāciju. Diskusijas izraisī-
ja ceļu problēmas – grants ceļu 
aizsargjoslu un seguma kvalitāte. 
Iedzīvotāji ierosināja, ka jārisina 
problēmas, kas saistītas ar ūdens 
apgādi, drošību un stāvvietu ne-
pietiekamību tūrisma sezonā. 
Tika izrunāti lauksaimniecības un 
citi saimnieciski jautājumi, kā arī 
jautājumi par izglītības attīstību 
nākotnē un ēdināšanas izmaksām 
pirmsskolas izglītības iestādēs no-
vadā, kas ir krasi atšķirīgas. 

Nākamā domes sēde notiks 
26. augustā Vaiņodē, un arī tur uz 
tikšanos aicināti iedzīvotāji.

AIVARS PRIEDOLS, 
Dienvidkurzemes novada
domes priekšsēdētājs

Jūs, Dienvidkur-
zemes novada 
iedzīvotāji, jau 
būsiet pamanī-
juši, ka jaunā 
sasaukuma de-
putāti domes sēdēs ik reizi tiekas kādā no bijušo no-
vadu centriem. Tas ir ar nodomu, lai mēs visi, spriežot 
par visām novadam aktuālām problēmām, vienlaikus 
varētu uzklausīt arī iedzīvotāju vajadzības. Tieši ar tādu 
domu arī pēc sēdēm aicinām cilvēkus runāt gan par 
problēmām, kas viņiem aktuālas, gan arī par to, kas 
iepriecina, gan izteikt vēlmes un vajadzības, ko būtu 
jārealizē nākotnē. 

Teikšu atklāti – šīs tikšanās ir viens no maniem lie-
lākajiem gandarījumiem, sākot pildīt Dienvidkurzemes 
novada domes priekšsēdētāja amatu. Jo es vienmēr 
esmu uzskatījis, ka deputātiem jāzina cilvēku vajadzības 
un jāmeklē iespējas tās atrisināt. Tāpēc es ar interesi 
uzklausu gan informāciju par vietām, kur atkritumi jāsa-

vāc, gan par ceļiem, kas rūpīgāk jākopj, gan priecājos, ja 
cilvēks atnāk uz sapulci vai piezvana man personiski, lai 
ne tikai pasūdzētos par kādām nepilnībām vai nepada-
rītiem darbiem, bet būtu gatavs diskutēt un izteikt savus 
priekšlikumus, kā to visu sakārtot. 

Tas ir ļoti svarīgi, lai ikviens mūsu lielā novada cil-
vēks būtu ieinteresēts redzēt tās lietas, kas jādara, un 
būtu gatavs piedalīties to risināšanā. Bez vietējo cilvēku 
iesaistes ne deputāti, ne atbildīgie dienesti bieži vien ne-
uzzinātu par daudzām nekārtībām. Īpaši par tām, kas 
radušās pēkšņi. Tās kādam jāierauga un jāinformē par 
tām, un vislabāk to var izdarīt ikviens, kurš to redz savā 
dzīvesvietā, tās tuvumā, savā novadā. Un paldies, ka to 
ieraugāt, ka pasakāt un ka jums interesē mūsu novada 
nākotne. 

Mēs esam jauns novads, kas nupat tikai vēl veidojas 
par vienotu kopību, mēs patlaban esam kā tāda raiba 
sega, kas darināta no dažādiem rakstu gabaliem, jo katrs 
nākam no sava mazā novadiņa ar savām tradīcijām, ie-
ražām un kārtību. Taču mūsu mērķis ir, saglabājot šo 
raibumu – katras vietas īpatnību –, izveidot saskanīgu 
rakstu. Mūsu mērķis ir saskanīgi sadzīvot kopā savā lie-
lajā novadā. Lai tas piepildītos – tur ir vajadzīgs ikviena 
ieguldījums.

Vajadzīgs ikviena ieguldījums
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VĀRDS, UZVĀRDS E-PASTS
TĀLRUŅA NR.

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANAS 
VIETA UN LAIKS 

Aivars Priedols 
(priekšsēdētājs)

aivars.priedols@dkn.lv
28001180

Mēneša pirmā otrdiena
Grobiņa, Lielā iela 76 17.00–18.00
Pāvilosta, Dzintaru iela 73 19.00–20.00

Aivars Galeckis 
(priekšsēdētāja 
vietnieks)

aivars.galeckis@dkn.lv
29212878

Mēneša pirmā otrdiena      
Priekule, Saules iela 1 17.00–18.00

Edgars Putra edgars.putra@dkn.lv
22005583

Mēneša pirmajā otrdienā    
Lieģi, Parka iela 2 17.00-18.00
Mēneša otrajā otrdienā 
Grobiņa, Lielā ielā 76, 17.00-18.00

Inga Ratniece inga.ratniece@dkn.lv
29486507

Mēneša pirmā otrdiena 
Bārta, “Tautas nams” 16.00–17.00
Mēneša pirmā trešdiena 
Gavieze, “Āmuļi” 16.00–17.00

Patricija 
Andersone

patricija.andersone@dkn.lv
26102920

Mēneša pirmā trešdiena 
Vaiņode, Raiņa iela 23a 17.30–18.30
Priekule, Saules iela 1 19.00–20.00
Mēneša otrā trešdiena 
Rucava, “Pagastmāja” 17.30–18.30
Nīca, Bārtas iela 6 19.00–20.00
Mēneša trešā trešdiena 
Pāvilosta, Dzintaru iela 73 17.30–18.30
Aizpute, Atmodas iela 22 19.00–20.00
Mēneša ceturtā trešdiena 
Grobiņa, Lielā iela 76 17.30–18.30
Lieģi, Parka iela 2 19.00–20.00

Gatis Kalniņš gatis.kalnins@dkn.lv
29451560

Mēneša pirmā ceturtdiena
Grobiņa, Lielā iela 76 11.00–13.00 

Raimonds Reinis raimonds.reinis@dkn.lv
26490324

Mēneša otrā otrdiena
Grobiņa, Sporta centrs 
(M. Namiķa iela 2b) 17.00–18.00
Mēneša trešā otrdiena
Aizpute, Tūrisma un mūžizglītības centrs 
(Atmodas iela 16) 16.00–17.00

Laila Urbāne laila.urbane@dkn.lv
29852553

Mēneša pirmā pirmdiena
Grobiņa, Skolas iela 1 15.00–17.00
Mēneša pirmā otrdiena
Dunikas pagasta pārvalde, Sikšņi, 
“Purenītes” 15.00–17.00

Jānis Vitrups janis.vitrups@dkn.lv
29183648

Mēneša pirmā pirmdiena 
Vērgales pagasta pārvalde, “Pagastmāja” 
14.00–17.00

Sandris Bēča sandris.beca@dkn.lv
29453063

Mēneša pēdējā ceturtdiena
Lieģi, Parka iela 2 9.00–10.00

Raivis Kalējs
(priekšsēdētāja 
vietnieks)

raivis.kalejs@dkn.lv
25960526

Mēneša pirmā ceturtdiena 
Nīca, Bārtas iela 6 16.00–18.00

VĀRDS, 
UZVĀRDS

E-PASTS
TĀLRUŅA NR.

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANAS 
VIETA UN LAIKS 

Andrejs 
Radzevičs

andrejs.radzevics@dkn.lv
26535593

Mēneša pirmā pirmdiena 
Dunalka, “Pagastmāja” 10.00–11.00

Juris Grasmanis juris.grasmanis@dkn.lv
29172647

Mēneša pirmā pirmdiena
Aizputes pilsētas pārvalde 
(Atmodas iela 22, 19. kabinets) 
13.30–16.30

Andris Jefimovs andris.jefimovs@dkn.lv
26442473

Mēneša otrā otrdiena
Grobiņa,Lielā iela 76 14.00–15.00
Lieģi, Parka iela 2 15.30–16.30
Priekule, Saules iela 1 17.00–18.00
Vaiņode, Raiņa iela 23a 18.30–19.30
Mēneša trešā otrdiena 
Nīca, Bārtas iela 6 14.00–15.00
Rucava, “Pagastmāja” 15.30–16.30
Aizpute, Atmodas iela 16 17.00–18.00
Pāvilosta, Dzintaru iela 73 18.30–19.30

Andris 
Jankovskis
(priekšsēdētāja 
vietnieks)

andris.jankovskis@dkn.lv
29879220

Katra pirmdiena
Aizputes pilsētas pārvalde 
(Atmodas iela 22, 18. kabinets) 
14.00–16.00

Dzintars Kudums dzintars.kudums@dkn.lv
28646114

Janvāra, marta, maija, 
jūlija, septembra, novembra 
otrā otrdiena 
Grobiņa, Lielā iela 76 17.00–18.00
Lieģi, Parka iela 2 19.00–20.00
Janvāra, marta, maija, 
jūlija, septembra, novembra 
trešā otrdiena 
Nīca, Bārtas iela 6 17.00–18.00 
Rucava, “Pagastmāja” 19.00–20.00
Februāra, aprīļa, jūnija, augusta, 
oktobra, decembra otrā otrdiena 
Aizpute, Atmodas iela 22 17.00–18.00
Pāvilosta, Dzintaru iela 73 19.00–20.00
Februāra, aprīļa, jūnija, augusta, oktobra, 
decembra trešā otrdiena
Priekule, Saules iela 1 17.00–18.00 
Vaiņode, Raiņa iela 23a 19.00–20.00

Gundars Sisenis gundars.sisenis@dkn.lv
29230365

Mēneša otrā otrdiena
Aizputes pilsētas pārvalde 
(Atmodas iela 22, 19. kabinets) 
14.00–16.00

Linards Tiļugs linards.tilugs@dkn.lv
29719064

Mēneša otrā pirmdiena
Aizputes pilsētas pārvalde 
(Atmodas iela 22, 19. kabinets) 
13.30–16.00

Jānis Veits janis.veits@dkn.lv
29456833

Katra ceturtdiena
Rucava, “Pagastmāja” 9.00–11.00 

DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
DEPUTĀTU PIEŅEMŠANU LAIKI

No 2021. gada 1. jūlija stājušies 
spēkā jaunie mājokļa pabalsta pie-
šķiršanas un aprēķināšanas nosacī-
jumi, ko regulē 17.12.2020.  Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 809 “Notei-
kumi par mājsaimniecības materiā-
lās situācijas izvērtēšanu un soci-
ālās palīdzības saņemšanu”. 

Līdz šim katra pašvaldība pati 
varēja noteikt mājokļa (malkas, 
centralizētās apkures) pabalsta ap-
mērus un piešķiršanas nosacījumus. 
Turpmāk tā aprēķināšana būs vie-
nāda visā valstī.

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, 
sociālajā dienestā ir jāveic mājsaim-
niecības materiālās situācijas izvēr-
tēšana, sagatavojot iztikas līdzekļu 
deklarāciju. 

Mājokļa pabalsta aprēķinā turp-
māk tiks ņemti vērā šādi izdevumi: 

• par dzīvojamās telpas lietoša-
nu (īres maksa);

• par pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvojamās telpas lie-
tošanu (apkuri un karsto ūdeni, 
elektroenerģiju, ūdeni, dabasgāzi, 
kanalizāciju vai asenizācijas nodro-
šināšanu, sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu);

• par pakalpojumiem, kas saistī-
ti ar telekomunikāciju un internetu;

• par ūdensskaitītāju uzstādīša-
nu un verifikāciju.

Mājokļa pabalsta apmēru aprē-
ķinās kā starpību starp garantētā 
minimālā ienākuma 109 eiro pirma-
jai vai vienīgajai personai mājsaim-

niecībā un 76 eiro pārējām perso-
nām mājsaimniecībā (GMI) sliekšņu 
summu mājsaimniecībai, faktiska-
jiem izdevumiem un mājsaimnie-
cības kopējiem ienākumiem, iz-
mantojot MK noteikumos noteikto 
formulu. Mājokļa pabalstu izmaksās 
ne retāk kā reizi trijos mēnešos, 
izņemot mājokļa pabalstu cietā ku-
rināmā iegādei, kuru var izmaksāt 
vienā vai vairākās reizēs kalendā-
rajā gadā. 

Mājokļa pabalstu var pieprasīt 
persona, kura dzīvo īpašumā esošā 
vai īrētā mājoklī un tur deklarējusi 
savu dzīvesvietu. Ja mājoklis tiek 
īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgu-
mam par nekustamā īpašuma lie-
tošanu.

Par mājokļa pabalsta piešķiršanuGrobiņā un Grobiņas pagastā  
tīrīs ūdensapgādes sistēmas

Laika posmā no š. g. 13. līdz 17. septembrim Grobiņā, kā arī 
Grobiņas pagasta Robežniekos un Ārēs tiks veikti ūdensapgādes 
sistēmas tīrīšanas un dezinfekcijas darbi, izmantojot videi drau-
dzīgu attīrīšanas un dezinfekcijas maisījumu “ALBILEX-3000-A” un 
“ALBILEX-BR-BIO”. Iespējama īslaicīga ūdens kvalitātes pasliktinā-
šanās dzelzs nogulšņu veidā.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
SIA “Grobiņas namserviss” administrācija 

T. nr. 63490230

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
Sakarā ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, kuras re-

zultātā iepriekšējie astoņi novadi apvienoti Dienvidkurzemes nova-
dā, turpmāk, maksājot nekustamā īpašuma nodokli, maksājumus 
varat veikt maksāšanas paziņojumā norādītajos bankas kontos, kā 
saņēmēju norādot Dienvidkurzemes novada pašvaldību, reģistrā-
cijas nr. 90000058625. 

Pieņemšana tiek organizēta  TIKAI pēc  iepriekšēja pieraksta. 
Pieņemšanu koordinatore – Sanita Dejus (9.00–18.00) t. nr. 22187937;  sanita.dejus@durbe.lv
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Nākamnedēļ, 1. septembrī, 
apritēs divi mēneši, kopš, ap-
vienojot Aizputes, Durbes, Nīcas, 
Pāvilostas, Priekules, Rucavas, 
Vaiņodes un Grobiņas novadus, 
izveidota Dienvidkurzemes no-
vada pašvaldība, kas ir biju-
šo novadu saistību pārņēmēja. 
Dienvidkurzemes novada domes 
priekšsēdētājs AIVARS PRIEDOLS 
novada iedzīvotājiem stāsta par 
jau padarīto un ieskicē turpmāk 
darāmo. 

Ir ierasts, ka pirmās simts 
dienas pēc vēlēšanām vadītājus 
nekritizē, ļaujot tiem strādāt, to-
mēr, cik jums un jūsu komandai 
ir skaidrs kurss, kā doties uz 
priekšu, lai novada iedzīvotāji 
pēc administratīvi teritoriālās 
reformas neizjustu neērtības? 

Kurss mums ir pavisam 
skaidrs, un notiek intensīvs darbs 
pie tā īstenošanas. Dienvidkurze-
mes pašvaldībai, bijušo astoņu 
novadu pašvaldību pārņēmējai, 
galvenais uzdevums ir nodrošināt 
gan saimniecisko darbību, gan 
visu pakalpojumu pieejamību 
iedzīvotājiem, to nepārtrauktību 
ierastajā veidā un vietā. Jau pir-
majās darbības dienās, apstipri-
not jaunās Dienvidkurzemes paš-
valdības nolikumu, šis uzdevums 
ir izpildīts, un iedzīvotāji pakal-
pojumus saņem, turklāt var tos 
saņemt tāpat kā ierasts – tajās 
pašās vietās un pie tiem pašiem 
speciālistiem, kā tas bija pirms 
reformas.

Taču ir zināmi gadījumi, kad 
cilvēkiem, kam nepieciešami 
kādi pakalpojumi vai kārtojami 
citi jautājumi pašvaldībā, biju-
šajos novados iesaka doties uz 
Grobiņu. Vai tiešām tāda ir jaunā 
kārtība?

Gribu skaidri, gaiši un noteik-
ti uzsvērt: lai saņemtu pakalpo-
jumu uz Grobiņu nav jābrauc! 
Pakalpojumi bija, ir un būs pie-
ejami iepriekšējās vietās, un, ja 
kāds pašvaldības darbinieks šādi 
maldina iedzīvotājus, tad es gribu 
dzirdēt šī darbinieka vārdu, un 

Labā tempā tikai uz priekšu!

Aivars Priedols ir pārliecināts, ka, saprotot un īstenojot 
kopīgos mērķus, bijušie astoņi novadi kļūs par stipru 
Dienvidkurzemes novadu.

pats personīgi ieradīšos pie viņa, 
lai viņš to pasaka arī man. Tomēr, 
ja vien ir brīvs laiks, es noteikti 
gribu ikvienu mūsu jaunā novada 
iedzīvotāju aicināt atbraukt uz 
Grobiņu, gan lai iepirktos, gan lai 
pastaigātos pa izkoptajām vēstu-
riskajām takām pilskalnā un gar 
Ālandes upi, kā arī iepazītu citus 
Grobiņas jaukumus. Un tāpat va-
jag apceļot citas mūsu novada 
vietas, jo ikvienā vietā ir, ko re-
dzēt un ko darīt. 

Cik veikli notiek darbs pie 
jaunā novada struktūras izvei-
došanas? 

Kopš 8. jūlija amatā ievēlēts 
arī Dienvidkurzemes novada 
pašvaldības izpilddirektors Uldis 
Vārna un viņa vietniece Gunita 
Laiveniece, un pēc nedēļas arī 
komiteju vadītāji un to sastāvs. 
Ar izpilddirektora rīkojumu dar-
bu turpina pagastu pārvaldnieki, 
savukārt tajos pagastos, kuru ie-
priekšējie pārvaldnieki ievēlēti 
deputātu sastāvā un tāpēc vairs 
nevar turpināt iepriekšējo darbu, 
ir pienākumu izpildītāji. Tāpat bi-
jušo novadu izpilddirektori tagad 
ir Dienvidkurzemes izpilddirek-
tora pilnvarotās personas, kuru 
pienākums ir nodrošināt darba 
nepārtrauktību savā atbildības 
teritorijā. 

Paralēli notiek pašvaldības 
struktūras izveides process, tiek 
veidota centrālā administrācija, 
pārvades un jomu pārvaldes: 
iestādes, amati, to apraksti, at-
bilstoši darba likumam norit 
darbinieku kvalifikācijas, izglītī-
bas, rezultivitātes novērtēšana. 
Tāpat bijušo novadu dokumentu 
aprites sistēmas tiek integrētas 
vienotā sistēmā. Jāsaprot, ka šis 
darbs nav ātri izdarāms, taču tas 
rit uz priekšu labā tempā.

Interesanti, ka, sākot darbu, 
Dienvidkurzemes novada depu-
tāti domes sēdēs, kas sākumā 
notika ik nedēļu, bet turpmāk 
būs, kā ierasts, reizi mēnesī, tie-
kas citā vietā, tādējādi apmeklē-
jot visus bijušos novadus.

Jā, mums ir notikušas jau 

septiņas domes sēdes, un to es 
apsolīju jau tūlīt pēc tam, kad 
kolēģi deputāti mani ievēlēja 
par priekšsēdētāju, ka sēdes rī-
kosim pēc kārtas visos bijušajos 
novados, lai iedzīvotāji varētu 
tās apmeklēt un justu, ka sākam 
elpot vienā ritmā kā Aizputē, tā 
Priekulē, Pāvilostā, Nīcā, Durbē, 
Grobiņā, Rucavā un Vaiņodē, kur 
sēde notiks 26. augustā. Kad bū-
sim pabijuši visos bijušo novadu 
centros, turpināsim domes sēdes 
rīkot dažādos pagastos.

Paralēli sēdēm notiek tik-
šanās ar iedzīvotājiem, kur 
risinām, ja tā drīkst teikt, no 
iepriekšējām pašvaldībām man-
tojumā atstātās problēma. Par 
atstāto mantojumu gan negribē-

tu runāt, neesmu radis uzsvērt 
problēmas, bet gan risinājumus, 
un mēs esam ceļā, lai rastu risi-
nājumu gan Dzintaru ielas izvei-
dei Pāvilostā, gan Priekules ap-
kures problēmām un arī visam 
citam, kas vēl būs. Un es ticu, ka 
mums izdosies – es to saku, uz-
sverot vārdu “mums”. 

To, ka nav vairs tādu “jūs” un 
“mēs”, bet gan visi esam “mēs”, 
jūs usvērāt jau tūlīt pēc ievēlē-
šanas priekšsēdētāja amatā, un 
ikreiz, tiekoties gan ar deputā-
tiem, gan pašvaldības darbinie-
kiem, gan iedzīvotājiem, to at-
kārtojat. 

Tāpēc ka es uzskatu – jo ātrāk 
domāsim un rīkosimies kā “mēs”, 
nevis “jūs” un “mēs”, jo ātrāk 

mūsu kopējās Dienvidkurzemes 
sirdspuksti būs vienā taktī. Un es 
esmu pārliecināts, ka gan kultū-
ra, gan sports, gan jaunieši, gan 
uzņēmēji un ikviens, kurš dzīvo, 
strādā vai atpūšas mūsu novadā 
šajā vienotās Dienvidkurzemes 
sirds takts izveidē spēlēs būtis-
ku lomu, tāpēc 2022. gadā būtu 
jāieiet ar konkrētiem mērķiem 
un politiku visās jomās. Lai tas 
notiktu, jau norit aktīvs darbs 
pie Dienvidkurzemes attīstības 
plānošanas dokumenta 2022.–
2027. gadam, ko veidojam kopā 
ar valsts pilsētu Liepāju. 

Jūs pieminējāt kultūru, kas ir 
īpaši nozīmīga lokālās identitātes 
sastāvdaļa, un, apvienojoties ko-
pīgā novadā, it visur cilvēki vēlas 
saglabāt savas kultūras tradīci-
jas.

Es domāju, ka kultūras poli-
tika veidojama, uzturot ikviena 
Dienvidkurzemes pagasta un pil-
sētas etnogrāfisko un vēsturisko 
vērtību, kur kultūras dzīve, svēt-
ki, krātuves un muzeji nekonku-
rē, bet papildina cits citu. Un tas 
pats attiecas uz tradicionālajiem 
pilsētu un pagastu svētkiem. 
Mums citam pie cita ir tik daudz, 
ko piedzīvot, un tas ir jāceļ gais-
mā. Tikai jāraugās, lai pasākumi 
nepārklājas. Un līdzīgi ir sporta 
jomā – lai norišu vietas un laiki 
nepārklātos, bet ļautu mums vi-
siem Dienvidkurzemes iedzīvo-
tājiem būt klāt vienam pie otra, 
apmeklēt vienam otru. Arī skolu 
bērni ir un būs tie, kuri,  braucot 
ekskursijās, veicinās mūsu nova-
da vienotos sirdspukstus.

Vai ir zināms, cik plaša šajā 
mācību gadā būs mūsu skolēnu 
saime?

Tikko esam apstiprinājuši 
nolikumus 45 mūsu novada izglī-
tības iestādēm. Prognozējam, ka 
1. septembrī Dienvidkurzemes 
novada vispārizglītojošās skolās 
mācības uzsāks 3590 skolēnu (to 
skaitā 356 pirmklasnieki), un tam 
būtu jānotiek klātienē. Par to es 
turu īkšķi jau no pagājušā mācību 
gada beigām!

Rucavniece Sandra Aigare saņēmusi valsts augstāko ap-
balvojumu – viņa iecelta par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieci. 
Tas notika 19. augustā, kad Rīgas pilī norisinājās valsts aug-
stāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura orde-
ņa un Atzinības krusta – pasniegšanas svinīgā ceremonija. 

Sandrai Aigarei, biedrību “Rucavas tradīciju klubs” un 
“Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija” vadītājai, ap-
balvojums piešķirts par nozīmīgo darbu un ieguldījumu 
tradicionālās kultūras mantojuma, Rucavas kultūrvides un 
tradīciju glabāšanā un popularizēšanā.

Par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku iecelts arī Aizputes 
Kristus Karaļa draudzes prāvests Andris Vasiļevskis.

APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

Divi Triju Zvaigžņu 
ordeņa virsnieki

Augusta sākumā Rucavā no-
tika pagasta svētki “Jautrais ce-
ļojums cauri Rucavai”. 

Velobrauciens aizveda brau-
cējus no Ceptuves līdz pat Ruca-
vas pamatskolai, kur svētkus at-
klāja Dienvidkurzemes novada 
priekšsēdētājs Aivars Priedols. 
Dienas laikā notika dažādas 
sportiskas aktivitātes ar uzde-
vumiem, kuros iekļauti veik-

lības, ātruma un sporta spēļu 
elementi. Tūrisma informācijas 
centrā “Centra dzirnavas” no-
ritēja amatnieku, mājražotāju 
tirdziņš, un vakarpusē bija ie-
spējams noskatīties Ivara Selec-
ka mākslas filmu “Turpinājums”. 
Diena noslēdzās ar muzikālu 
sveicienu no grupas “Pa ceļam” 
un krāsaini iedvesmojošu lāzer-
šovu.

Jautrais ceļojums 
cauri Rucavai
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Liepājas Simfoniskā orķestra 
iedibinātā Dienvidkurzemes fes-
tivāla “Rimbenieks” ietvaros šo-
vasar izskanēja koncerti Liepājā, 
Grobiņā, Smaižos, Cīravā, Vecpilī, 
Aizputē, Priekulē, Griezē.

Simfoniskā orķestra vadītājs 
Uldis Lipskis atzina, ka Dienvid-
kurzeme ir bagāta ar vēstures 
liecībām, mākslas vērtībām un 
daudzām gleznainām apdzīvotām 

vietām, kur arī savu dzīvi pirms 
100 gadiem pavadījis Liepājas pil-
sētas mērs, Liepājas operas, Tau-
tas konservatorijas un Mākslas 
skolas dibinātājs, kā arī Liepājas 
filharmonijas atjaunotājs Ēriks 
Rimbenieks.

Vecpilī 17. jūlijā pie Sv. Lauren-
cija Romas katoļu baznīcas spēlēja 
metālpūšamo instrumentu an-
samblis “Libava Brass Quintet”, bet 

pie Dižlāņu muižas, kur agrāk bija 
skola, muzicēja Liepājas stīgu kvar-
tets. Koncertus apmeklēja mūzikas 
mīļotāji no apkārtējiem pagastiem, 
arī no Liepājas un Rīgas.

Festivāls “Rimbenieks”, snie
dzot augstvērtīgas mūzikas atska-
ņojumus tuvāk  cilvēku dzīvesvie-
tai, ir veicinājis kultūrtūrismu, jo 
festivāls ļāvis vairāk iepazīt kai-
miņu pagastus.

Festivāla “Rimbenieks” koncerti Durbes apkaimē

Pie Dižlāņu muižas, kur agrāk bija skola, muzicēja Liepājas stīgu kvartets.

Priekulē tradicionālie Ikara 
svētki šogad noritēja citādāk 
nekā ierasts, taču ne mazāk jaut-
ri un sirsnīgi.

Rīta pusē visus uz svētkiem ai-
cināja jautrā ekipāža, kas izbrau-
kāja visas ieliņas un laukumus, un 
tad jau dienas vidū tirgum vārti 
bija vaļā. Svētki iesākās ar baro-
na Korfa uzrunu un Priekules ka-
roga pacelšanu mastā.

Andelēšanās un pirkšana noti-
ka visu pēcpusdienu un pulcināja 
gan ļoti daudz pārdot gribētāju, 
gan pircēju. Paralēli tirgum uz lie-
lās skatuves pašiem mazākajiem 
svētku apmeklētajiem apvienības 
“Teātris un es” komanda izrādīja 
“Kaķa Toma šovu”, pēc kura varē-
ja ļauties putu ballītes priekiem. 

Pils terasē barons Korfs ar savu 
saimi sagaidīja ikvienu svētku ap-
meklētāju kopīgi nofotografēties. 

Interesentiem bija iespēja tik-
ties ar grāmatu “Priekule septiņu 
lielceļu krustojumā” un “Alfrēds 
Čepānis vaļsirdībās” autoriem, kā 
arī iegādāties šīs grāmatas. 

Visas dienas garumā notika 
sportiskās aktivitātes. Diena sā-
kās ar Ikara riksi, kurā piedalījās 
gan lieli, gan mazi skrējēji, un visi 
tika pie īpašām medaļām. Kā arī 
svētku laikā ikviens varēja pār-
baudīt savu precizitāti šaušanā un 
bumbas mešanā. 

Noslēgumā muzikālu baudīju-
mu sniedza Dailes teātra aktieru 
ansamblis “Ilga” un “Ballīšu or-
ķestris”.

Ikara lielais tirgus

Putu ballīte nevienu neatstāja vienaldzīgu.

Kam gan nepatīk doties ciemos un gardi paēst to, ko 
ikdienā pats negatavo!

Mājas kafejnīcām liela piekrišana
Par spīti rudenīgajiem laik-

apstākļiem, kad vairāk lija, nekā 
spīdēja saule, ir noslēgušās Leiš-
malītes pirmās mājas kafejnīcu 
dienas, kuras organizēja asoci-
ācija „Lauku ceļotājs” sadarbībā 
ar Vaiņodes un Priekules tūrisma 
informācijas centriem.

No 6. līdz 8. augustam ikvie-
nam bija iespēja apciemot kādu 
no desmit mājas kafejnīcām un 
nobaudīt dažnedažādas garšas. 
Un cilvēki brauca! Tik ļoti brau-
ca, ka vairākās vietās nācās pār-
traukt pieņemt rezervācijas, jo 
saimnieki nebija gatavi tik lielam 
apmeklētāju skaitam.

Izvērtējot aizvadīto pasāku-
mu, vairāki mājas kafejnīcu saim-
nieki atzina, ka pietrūcis laika, lai 
visiem viesiem pietiekami veltītu 
uzmanību, jo sanācis gan gatavot, 
gan vadīt ekskursijas, taču nākuši 
palīgā ģimenes locekļi un draugi.

Apmeklētāju vidū bijuši gan 
vietējie iedzīvotāji, gan viesi no 
Liepājas, apkārtnes novadiem, 
Saldus, Kuldīgas un citām vietām. 
Motivācija katram sava – atbraukt 
un paskatīties, kā veicas kaimi-
ņam un ko viņš piedāvā, atbalstīt 
radiniekus, atcerēties bērnības 
garšas. Daudziem tā bija izrau-
šanās no ierastās vides, uzēst 

gardas pusdienas vai vakariņas 
ārpus savas virtuves. Bija arī ap-
meklētāji, kas ik nedēļas nogali 
brauc uz dažādiem reģioniem, 
kur attiecīgajā nedēļas nogalē 
norisinās mājas kafejnīcu dienas, 
tādā veidā apceļojot visu Latviju.

Kopumā Leišmalītes mājas 
kafejnīcas apmeklēja un vietējās 
garšas baudīja vairāk nekā 1350 
gardēžu. Mājas kafejnīcu dienu 
dalībnieki jau izteikuši vēlmi at-
kārtoti piedalīties šādā tūrisma 
akcijā, citi pat iesaka šo akciju 
rīkot biežāk. Ir saimniecības, kas 
pat apsver domu par savas kafej-

nīcas izveidošanu ikdienā – uz to 
mudinājuši apmeklētāji un jaunie-
gūtā pieredze.

No kafejnīcu dienu dalībnie-
kiem nākušas dažas vērtīgas at-
ziņas un ieteikumi, lai nākošgad 
atkal kopīgi varētu radīt Leišmalī-
tes garšu piedāvājumu.

Mājas kafejnīcu dienas noti-
ka arī Grobiņā, Grobiņas pagastā, 
Bārtā, Gaviezē, kā arī Rucavas un 
Nīcas apkārtnē, un it visur bija ap-
meklētāju pilns, kas nozīmē, ka 
gan kafejnīcu saimniekiem, gan 
apmeklētājiem šīs akcija šķiet ļoti 
interesanta.

Biedrība “Amalienburga” 14. 
un 15. augustā rīkoja pirmos Pa-
pīra svētkus Amalienburgas mui-
žas pagalmā, ar vīziju šos svētkus 
iedibināt kā ikgadēju pasākumu. 

Pasākuma laikā ikvienam ap-
meklētājam bija iespēja piedalī-
ties dažādās darbnīcās un meis-
tarklasēs, kur tika liets papīrs, 
apdrukāti papīra tapešu fragmen-

Papīra svētki 
Amalienburgas muižā 

Gan lieli, gan mazi apmek-
lētāji varēja piedalīties 
radošajās papīra apstrā-
des darbnīcās.

ti, pagatavotas un iesietas burtnī-
cas un rakstītas vēstules, kuras 
pēcāk aizzīmogoja ar zīmoglaku. 
Meistarklases profesionāli vadī-
ja mākslinieces Zinaīda Ceske, 
Agrita KrieviņaSiliņa un Lāsma 
Pujāte, bet sestdienas vakara no-
slēgumā apmeklētājus priecēja 
muzikālais vakars kopā ar dzie-
dātāju Elizabeti Gaili. Svētku laikā 
tika izgatavotas ap 450 skaistu un 
unikālu sapņu burtnīcu, izlieti ap 
120 veidu papīra, uzrakstītas un 
aizzīmogotas ap 100 vēstuļu un 
veiktas neskaitāmi daudz apdru-
ku Aizputes sietspiedes darbnīcas 
pavadībā. 

Amalienburgas muiža jeb 
Amālijas pils (Amalienburg) celta 
19. gadsimta sākumā, un tās saim-
nieki bijuši gan ietekmīgās baronu 
fon Korfu un Ostenzakenu dzim-
tas, gan Latvijas Banka. Šobrīd 
biedrība realizē dažādus projek-
tus ēkas izpētei un atjaunošanas 
darbiem, lai ēka kļūtu par publis-
ki  pieejamu objektu. 2021. gada 
sākumā Amalienburgas muižai 
piešķirts Valsts aizsargājamo kul-
tūras pieminekļu statuss.
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Par ikgadēju, neiztrūkstošu 
Rucavas tradīciju ir kļuvusi An-
nas dienas atzīmēšana. Šogad 
tā notika Papē Ķoņu ciema zvej-
nieku sētā „Vītolnieki”.

Viesi divas stundas varēja 
vērot un arī piedalīties Rucavas 
baltā sviesta gatavošanas meis-
tarklasē. Visa pasākuma laikā 
Rucavas amatnieku kopas darb-
nīcā katrs varēja apgūt iemaņas 
aušanas, adīšanas un vilnas val-
cēšanas meistarklasēs. Kam bija 

interese, tika pie paša austas 
prievītes, bet, kam interesē-
ja lauku labumi, varēja stāties 
rindā pēc baltā sviesta, siera, 
medus, sukādēm un citiem vie-
tējiem gardumiem. Piedāvājumā 
bija arī keramikas izstrādājumi, 
ķoči, adījumi, dzintara izstrādā-
jumi, oriģināli rotājumi un citas 
vērtīgas lietas. Bērnus un pie-
augušos ar latviskām spēlēm 
un rotaļām priecēja SIA „Krāsu 
karuselis”.

Galvenais un noslēdzošais 
tās dienas notikums bija Annas 
goda mielasts. Ap mielasta gal-
du stājās Rucavas, Nīcas un Bār-
tas sievas ar skanīgām balsīm 
un vareni jautru apdziedāšanu. 
Visi baudīja latviešu tradicionā-
lo skābputru, kartupeļus ar siļ-
ķi un baltā sviesta piedevu, bet 
saldajā – melleņu klimpu zupu, 
kas daudziem bija pārsteigums 
un līdz šim nebaudīts nacionālās 
virtuves gardums.

Annas diena kā baltā sviesta gadatirgus

Annas dienas svinībās bija gan jautrība, gan gardumi.

Rast svētkus sev un dāvāt 
tos citiem – tāds bija moto Vērga-
les pagasta svētkiem, kas notika 
23. un 24. jūlijā.

23. jūlija vēlā vakara stundā 
varēja vērot “Greentrials Bike 
Tour Night” nakts šovu Vērgales 
muižas laukumā. Tā bija iespai-
dīga velo triku un lāzergaismas 
performance ar skatītāju iesais-
tīšanu šova elementu izpildīšanā.

Svētku kulminācija bija 24. jū-
lijs. Sestdienas rītā par sporta ak-
tivitātēm parūpējās Aivis un Dans 
Sili. Sacensībās dalībniekiem bija 
iespēja nopelnīt dažāda kaluma 
medaļas. Bet dienas vidū Vērgal-
es centru piepildīja svētku viesi.

Svētku reizē bija iespēja pie-
dalīties un darboties projektā 
“Ciemos pie māla cepļa”. Vērga-
les muzejā keramiķes Kristīnes 
Cukuras radošajās darbnīcās ik-
viens varēja izmēģināt strādāt ar 

māla virpu, kā arī sev par piemi-
ņu izgatavot kādu māla trauku. 
Interesentu bija daudz. Savukārt 
Vērgales muzeja izstāžu zālē at-
klāta meitas un tēva kopizstāde, 
kurā apskatāmas Annas Dunke-
res fotogrāfijas un Normunda 
Dunkera gleznas.

Bērnu priekam visas dienas 
garumā centrā darbojās piepū-
šamās atrakcijas, bet pēcpusdie-
nā Liepājas cirka “Beztemata” 
mākslinieki piedāvāja iemācīties 
dažādus burvju trikus.  

Pēcpusdienā pie Vērgales 
pamatskolas sirdsmīļu noskaņu 
radīja Mārtiņš Kanters (Ruskis) 
un muzikālā apvienība “Nevainī-
gais trio” ar koncertprogrammu 
“Valodiņa”. Visas dienas garumā 
Vērgales kultūras namā varēja 
aplūkot divas Pāvilostas Mūzikas 
un mākslas skolas radošo darbu 
izstādes.

Vērgales svētki – 
skanīgi un radoši

Iemēģināt roku darbā ar mālu – tas bija piedzīvojums.

Grīnvaltu sabiedriskā centra 
administratores Guntas Šlos-
bergas vadībā Nīcas un Otaņķu 
pagasta čaklākās rokdarbnieces 
iesaistījušās Latvijas un pasau-
les lielākā musturdeķa tapšanā. 
Lielā Augšdaugavas musturdeķa 
veidošanu uzsāka 2011. gadā 
par godu Naujenes novadpēt-
niecības muzeja 15 gadu jubile-
jai. Piedaloties lielā musturdeķa 
fragmenta veidošanā, nepiecie-
šams jebkurā tehnikā un krāsā 
noadīt, noaust vai notamborēt 
10x10 cm vai 20x20 cm lielus rok-
darbu fragmentus. Lai musturde-
ķi nostieptu no viena Daugavas 
krasta līdz otram, to nepiecie-
šams izveidot 500 metru garu. 
25. augustā Nīcas un Otaņķu rok-
darbnieces devās uz Naujeni, lai 
pievienotu savu 5,2 metrus garo 
fragmentu kopējam deķim. 

Iesaistās pasaulē garākā 
musturdeķa darināšanā

Nīcas un Otaņķu čak-
lās rokdarbnieces savu 
darinājumu pievienojušas 
kopējam deķim.
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Atvainošanās
Aizputes pilsētas pārvalde 
atvainojas visiem Misiņkalna 
kapusvētku apmeklētājiem 
par to, ka 8. augustā 
kapusvētki norisinājās 
bez mācītāja klātbūtnes.
Kā katru gadu, arī šogad 
esat laipni aicināti apmeklēt 
Svecīšu vakaru 21. novembrī 
Dienvidkurzemes novada 
kapsētās un pieminēt savus 
tuvos un mīļos!

Kļūdas labojums
Izdevuma “Dienvidkurzeme” 
jūlija numurā ieviesusies 
kļūda rakstā “Neapstāties pie 
padarītā”. Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Raivis Kalējs 
Dienvidkurzemes novada domē 
ievēlēts no politiskās partijas 
“Latvijas reģionu apvienība” 
nevis no partiju apvienības 
“Jaunā Vienotība”, kā minēts 
rakstā. 
Atvainojamies Raivim Kalējam 
un izdevuma lasītājiem!

AIZPUTE
27. augustā “Vasaras noslē-

gums ābeļdārzā”, Saules ielā 4:
–  plkst. 19.00 duets Artis Šim-

permanis (grupas “Rumbas kvar-
tets” solists) un Māris Blāze (grupas 
“Jūrkant” solists),

– no plkst. 22.00 DJ Ron Artie 
performance.

Skatuves teritorijā drīkstēs at-
rasties tikai vakcinētas vai Covid-19 
pārslimojušas personas, uzrādot de-
rīgu Covid-19 sertifikātu. Pasākuma 
apmeklētāji aicināti ierasties savlai-
cīgi, līdzi ņemot personu apliecinošu 
dokumentu!

2. septembrī plkst. 18.00 to-
mātu izstādes atklāšana Aizputes 
kultūras namā (apskatāma līdz 4. 
septembrim). 

Līdz 11. septembrim Aizpu-
tes novadpētniecības muzejā Ingas 
Ozolas fotoizstāde “Rītausma”. 

12. septembrī pie Lejaskurze-
mes sporta halles Ģimeņu svētki – 
Tēvu diena:

–  plkst. 14.00 grupas “Ilga” 
koncerts (Gundars Silakaktiņš, Lau-
ris Subatnieks, Aldis Siliņš),

–  plkst. 15.30 putu ballīte un 
citas aktivitātes visai ģimenei.  

25. septembrī no plkst. 15.00 
Baltu vienībai veltīts pasākums 
“Bandavā pie Aizputes” (sīkāka in-
formācija sekos kontā @Bandava 
sociālajā tīklā "Facebook").

28. septembrī plkst. 17.30 
ādas aksesuāru meistarklase Aiz-
putes novadpētniecības muzejā 
kopā ar floristi Andu Vītolu. Obli-
gāta iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 26197822 (Ilva).

Līdz 30. septembrim galerijas 
“Mētras Māja” draugu izstāde.

Līdz 30. septembrim Aizputes 
pilsētas bibliotēkā Mārtiņa Pizika 
gleznu izstāde.

DUNALKA
28. augustā Parka diena Dunal-

kā:
– plkst. 10.00 zolīte un basket-

bols, 
– plkst. 11.00 prāta spēles 

kopā ar bibliotekāri G. Žīguri, 
– plkst. 12.00 tirdziņš, kur būs 

iespēja tikt pie savas karikatūras, 
– plkst. 13.00 uzstājas “Venti-

ņu muzikanti”, 
– no plkst. 14.00 veiklības 

braucieni ar velosipēdu, 
– plkst. 16.00 krīzes laika šaus-

mu izrāde no Kuldīgas, 
– plkst. 19.00 grupas “4kw” 

koncerts.

LIEĢI
29. augustā plkst. 11.00 spor-

ta spēļu diena bērniem. Rīkotāji sola 
arī burbuļballīti un našķus.

11. septembrī plkst. 18.00 Lie-
ģu kultūras namā grupas “Carnival 
Youth” koncerts. Ieeja 5 eiro. Biļešu 
iepriekš pārdošana un rezervācija, 
zvanot Lieģu kultūras nama vadītā-
jai Dzintrai pa tālr. 20225524. Vie-
tu skaits ierobežots. (Pasākums tiks 
organizēts, ievērojot valstī noteiktos 
epidemioloģiskos drošības noteiku-
mus. Apmeklētājiem jāuzrāda Co-
vid-19 sertifikāts.)

25. septembrī plkst. 18.00 Lie-
ģu kultūras namā pasākums “Kāzu 
valsis” kopā ar grupu “Zvaigžņu 

Pasākumu plāns augustā un septembrī
lietus”. Ieeja 5 eiro. Pasākumā su-
minās pārus, kuri 2021. gadā svin 
nozīmīgas kāzu jubilejas. Dalībai 
pasākumā pieteikties un rezervēt 
biļetes līdz 20. septembrim, zva-
not pa tālr. 20225524.Vietu skaits 
ierobežots. (Pasākums tiks organi-
zēts, ievērojot valstī noteiktos epi-
demioloģiskos drošības noteikumus. 
Apmeklētājiem jāuzrāda Covid-19 
sertifikāts.)

DURBE
19. septembrī no plkst. 10.00 

Ābolu dienu tirdziņš.

GROBIŅA
12. septembrī Tēvu dienas svi-

nības. Plašāka informācija sekos.

BĀRTA
11. septembrī no plkst. 12.00 

pie Bārtas kultūras nama lielais [sa]
redzēšanās tirgus “Pie rudens vār-
tiem!”. Īpašais viesis – ielu muzi-
kante Evelīna Krama (Madona).

MEDZE
28. augustā plkst. 20.30 Me-

dzes pagasta atpūtas vietā “Liedagi” 
pie jūras “Senās uguns nakts” pa-
staiga, ko muzikāli pavadīs dziedā-
tājas Dināras Rudānes balss. Plkst. 
20.00 no Medzes pagasta pārval-
des uz pasākuma norises vietu kur-
sēs bezmaksas autobuss. 

Izstādes Medzes pagasta biblio-
tēkā:

No 1. līdz 26. septembrim iz-
stāde “Knutam Skujeniekam – 85”.

No 1. līdz 26. septembrim – 
ekspozīcija “Eposa “Lāčplēsis “ au-
toram Andrejam Pumpuram – 180”.

No 20. līdz 30. septembrim – 
“Kinorežisoram Jānim Streičam – 
85.

NĪCA 
2. septembrī plkst. 17.00 Nī-

cas kultūras centra Baltajā zālē 
koktēlnieka Jāņa Žīmanta izstādes 
“Kalto lietu sapņi” atklāšana. Izstā-
dē būs aplūkojami seni Dienvidkur-
zemes darbarīki, kas, pateicoties 
Jāņa Žīmanta koktēlniecības iema-
ņām, ieguvuši jaunu nozīmi. Un tas 
viss ar dzejisku piesitienu.

4. septembrī plkst. 11.00 Nī-
cas kultūras namā norisināsies 
pasākums “Satiec savu meistaru”. 
Pasākuma laikā varēs iepazīt Nīcas, 
Rucavas un Bārtas tautastērpa ak-
sesuāra nēzdauga nozīmi un redzēt 
tā darināšanas procesu.

11. septembrī plkst. 14.00 
“Plostniekos” pie Bārtas upes Dze-
jas dienu ietvaros pasākums “Dze-
jas kempings” kopā ar reperi BDM. 

23. septembrī plkst. 16.00 
Nīcas jauniešu centra teritorijā 
Dzejas dienu ietvaros pasākums 
”Dzej’Nīca” kopā ar dzejnieku un 
mūziķi Miķeli Putniņu. 

PĀVILOSTA
28. augustā no plkst. 20.00 

Pāvilostas pludmalē pie “Āķagala” 
“Senās uguns nakts” pasākums, lai 
aizdegtu šī gada ugunskuru.

Plkst. 20.30 saulrieta sagaidī-
šana un uguns skulptūras aizdegša-
na. Par muzikālo noskaņu rūpēsies 
ritma grupa “Pulseeffect”. Pasāku-
ma laikā lūgums ievērot valstī no-
teiktos epidemioloģiskos noteiku-
mus.

Līdz 30. septembrim Pāvilostas 

bibliotēkā skatāma Ivara Freimaņa 
fotogrāfiju personālizstāde “Ceļo-
jums putnu un zvēru pasaulē”.

VĒRGALE
Vērgales kultūras namā apska-

tāmas divas Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu radošo 
darbu izstādes. 

PRIEKULE
4. septembrī plkst. 14.00 pie 

Priekules kultūras nama notiks ra-
došās darbnīcas “Mežs ienāk pilsē-
tā” (projekts “Visi kopā tā kā stro-
pā”).Tikšanās ar ornitologu Agni 
Bušu, kurš pastāstīs visu par mazo 
dziedātājputnu paradumiem, īpašī-
bām un nozīmīgumu. Kopīga putnu 
būrīšu gatavošana.

7. septembrī plkst. 11.00 Prie-
kules kultūras namā izrāde “Teātris 
un es”. 

11. septembrī no plkst. 9.00 
Bagāžnieku tirgus laukumā Galvenā 
ielā. Brauc un tirgo, dāvini, atdod la-
bas, bet pašam vairāk nevajadzīgas 
lietas (izņemot pārtikas produktus). 
Vairāk informācijas un pieteikšanās, 
zvanot pa tālr.  28310484. 

11. septembrī plkst. 14.00 
Priekules pagasta “Dižozolos” Tēvu 
diena ģimenēm ar bērniem (projek-
ta “Visi kopā tā kā stropā” noslēgu-
ma pasākums). Sportiski atraktīva 
pēcpusdiena kopā ar tēti, kurā no-
minēs Priekules apkārtnes dižģi-
meni. Organizē biedrība “Brīnum-
pastaliņas” sadarbībā ar “Priekules 
veloklubu”.

24. septembrī plkst. 19.00 
Priekules kultūras namā laulāto 
pāru atpūtas vakars “Svinēt mīles-
tību...”. Pasākumu vadīs atraktī-
vais kāzu vadītājs Nauris Brikmanis. 
Pirmo kāzu valsi atskaņos mūziķu 
trio: Māris Blāze (“Jūrkant”), Agris 
Šimpermanis (“Rumbas kvartets”), 
Jānis Krūmiņš (“Apvedceļš”). Pie-
teikšanās līdz 21. septembrim pa 
tālr. 26260526.Vietu skaits iero-
bežots. Pasākums tiks organizēts, 
ievērojot valstī noteiktos epidemio-
loģiskos drošības noteikumus.

BUNKA
12. septembrī plkst. 16.00 

Bunkas kultūras nama pagalmā Vai-
ņodes kultūras nama amatierteātra 
“Kuratieši” izrāde “Sievasmātes 
bizness”. Ieeja par ziedojumiem. 
Apmeklētājiem jāuzrāda Covid-19 
sertifikāts.

18. septembrī ikgadējā puķu 
mīļu un sakopto sētu saimnieku 
ekskursija Bunka– Skrunda–Kul-
dīga–Blīdene. Pieteikšanās līdz 
10. septembrim pie Maldas pa tālr. 
29296265. Ekskursijas dalībnie-
kiem jāuzrāda Covid-19 sertifikāts.

22. septembrī Krotē meistarkla-
ses gaļas ēdienu gatavošanā pavāra 
Ulda vadībā. 

22. septembrī Krotē, tradīciju 
laukumā, notiks Baltu ugunskura 
iedegšana un seno dziesmu dziedā-
šana. Par pasākumu laikiem sīkā-
ka informācija pie Līgas Strēles pa 
tālr. 22118695.

29. septembrī “Ražas svētki 
Bunkas pagastā kā vēl nekad”:

–  Krotē Miķeļdienas tirgus,
–  Bunkas centrā muzikālais tir-

gus,
–  Tadaiķu centrā dziesmu tir-

gus. 
Piedalās mūziķis Edijs Rozen-

tāls no Ventspils. Par pasākumu lai-
kiem uzzināsiet afišās. 

KALĒTI
10. septembrī plkst. 13.00 

Kalētu Priediena parkā aktīvās at-
pūtas pasākums skolēniem “Brie-
dēns-202”.

29. septembrī plkst. 14.00 Ka-
lētu tautas namā Miķeļdienas ražas 
izstāde “Izgaršo rudeni”.

KAZDANGA
4. septembrī Kazdangas parka 

svētki “Piedzīvo Kazdangu”:
– plkst. 7.00–10.00 makšķe-

rēšanas sacensības Dzirnezerā, 
lomu vērtēšana un apbalvošana 
(vēlams pieteikties iepriekš pa tālr. 
20358730),

– no plkst. 12.00 amatnieku 
rudens tirgus (pie kultūras centra),

– plkst. 13.00–14.30 lidmode-
ļu paraugdemonstrējumi “Kuldīgas 
aviācijas sporta klubs” (aiz peldēta-
vas šķēršļu trasē),

– plkst. 13.00–18.00 orientē-
šanās individuāli vai ģimenēm “Pa 
parka diženuma pēdām” (sākums 
pie pils), orientēšanās ilgums ~ 1h,

– plkst. 19.30 vakara pastaiga 
Kazdangas muižas parkā. Muzikā-
lais noformējums uz pils balkona ar 
grupu “Tērvete”,

– plkst. 21.00–23.00 “Gaisma 
Kazdangas parka kokos”,

– plkst. 10.00–19.00 apmek-
lētajiem atvērts Kazdangas muzejs.

Detalizētāka programma www.
aizputesnovads.lv

Līdz 30. septembrim Kazdan-
gas pagasta bibliotēkā Mārtiņa Pizi-
ka lidmodeļu izstāde.

VIRGA
 10. septembrī plkst. 11.00 

Purmsātu muižas parkā Dzejas 
dienu rīts kopā ar māksliniecēm 
Maiju Kalniņu un Zandu Štrausu, 
aktivitātes bērniem ar mikipeli 
Minniju. 

24. septembrī radošā darbnīca 
ar floristi un mākslinieci Moniku Ka-
ņevsku (sekot afišai).

GAVIEZE
4. septembrī no plkst. 11.00 

Labsajūtas diena (pirts prieki, meis-
tarklases, muzikāli pārsteigumi 
u.c.). Plašāka informācija sekos.

GRAMZDA
14. septembrī plkst. 14.00 

Gramzdas mežaparkā Sudrabu 
Edžus plenēra noslēgums, izstādes 
atklāšana.

VAIŅODE
10. septembrī plkst. 9.00 pie 

Vaiņodes kultūras nama leļļu teātris 
bērniem “Trušu kāposti jeb kā kļūt 
par varoni!”.

10. septembrī plkst. 18.00 pie-
Vaiņodes kultūras nama Dzejas die-
nas kopā ar dzejnieku Guntaru Raču 
“Račs un muzikanti”. 

15. septembrī plkst. 18.00 
Vībiņu parkā muzikāla pastaiga ar 
grupu “Zēni no kultūras nama”.

18. septembrī plkst. 14.00 pie 
Vaiņodes kultūras namaVecpils 
amatierteātris aicina uz B. Jukņē-
vičas joku lugu “Ak,šī jaukā lauku 
dzīve”, par muzikālo noformējumu 
gādās folkloras kopa “Dižlāņu īve”.   

Ata Kronvalda Durbes 
pamatskola īsteno sekojošas 
izglītības programmas:

–  vispārējo pamatizglītības 
vispārizglītojošā virziena 
programmu,

–  speciālo pamatizglītības 
programmu izglītojamiem ar 
mācīšanās traucējumiem, 

–   profesionālās ievirzes 
izglītība “Klavierspēle”,

–   profesionālās ievirzes 
izglītība “Flautas spēle”.

1. septembrī gaidām plkst. 9.00 
Durbē, Skolas ielā 5A.

Vairāk informācijas:
tālrunis: 63498070, 
mobilais  tālr.: 27841630
epasts: durbesskola@durbe.lv

Rucavas  
baptistu draudzei 150

 
Rucavas baptistu draudze 
26. septembrī plkst. 14.00 
ielūdz uz draudzes 
svētku dievkalpojumu. 
Dievkalpojumā piedalīsies Rīgas 
Āgenskalna baptistu draudzes 
mācītājs Edgars Mažis.

 
Rucavas baptistu draudzes 

vārdā sludinātājs 
Jānis Bērze-Bērziņš

AICINA 
MĀCĪTIES 

DURBĒ
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VIZĪTKARTE
GUNITA LAIVENIECE
n Dzimusi 1979. gada 18. jūlijā.

n Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece.

n Absolvējusi Liepājas J. Čakstes 10. vidusskolu, Rīgas Tehniskajā 
universitātē ieguvusi augstāko izglītību ekonomikā un būvdarbu vadībā.

n Darba pieredze: no 2000. līdz 2007. gadam vadītāja SIA “Alco” 
degvielas uzpildes stacijā; no 2007. līdz 2009. gadam projektu vadītāja 
Liepājas rajona padomē; no 2009. līdz 2014. gadam strādājusi 
Grobiņas novada domē par projektu vadītāju, vēlāk – par Attīstības un 
uzņēmējdarbības nodaļas vadītāju; 2015. gadā  Dabas aizsardzības 
pārvaldes Kohēzijas fonda projekta vadītāja; no 2016. līdz 2021. gadam 
Grobiņas novada domes izpilddirektora vietniece. Papildu tam īstenoti 
dažādu jomu un vēriena projekti gandrīz visā Dienvidkurzemes novada 
teritorijā, izstrādāti projektu tehniski ekonomiskie pamatojumi un izmaksu 
un ieguvumu analīzes.
n Vaļasprieki: hokejs, basketbols, teniss, aktīvā atpūta, interjers un 
dizains.

“Man ir svarīgs rezultāts,” tā 
pirms ievēlēšanas par Dienvid-
kurzemes novada pašvaldības 
izpilddirektora vietnieci, ar sevi 
iepazīstinot, deputātiem sacīja 
GUNITA LAIVENIECE. 

“Tā arī ir – man ir svarīgi no-
spraust mērķi, saprast, kā pie 
tā nonākt, un iet uz priekšu līdz 
rezultātam!” G. Laiveniece apstip-
rina. Pašvaldībā viņa strādā kopš 
2009. gada, kad notika iepriekšē-
jā reģionālā reforma un izveido-
ja Grobiņas novadu. Jau iepriekš 
G. Laiveniece bija strādājusi to-
reizējā Liepājas rajona padomē, 
īstenojot projektus, no kuriem 
vienā bija iesaistītas visas rajona 
pilsētas un pagasti. “Man bija liels 
pārsteigums par uzaicinājumu īs-
tenot šo projektu, un vienlaikus 
tā bija iespēja sevi pierādīt dar-
bā, ko iepriekš nebiju darījusi,” 
saka G. Laiveniece, piebilstot, “tā 
sākās mans darbs ar projektiem.” 
Tas turpinājās Grobiņas novada 
domē, kur šo gadu laikā gan kā 
projektu vadītāja, gan Attīstības 
un uzņēmējdarbības nodaļas va-
dītāja un vēlāk kā izpilddirektora 
vietniece īstenojusi virkni vērienī-
gu un nozīmīgu projektu. Viens no 
tiem, kas saistīts ar vairāku ielu 
un ceļu sakārtošanu uzņēmēj-
darbības veicināšanai Grobiņā un 
Grobiņas  pagastā, vēl turpinās un 
noslēgsies šī gada nogalē.

Ar Grobiņas novadu G. Laive-
niecei ir ļoti īpašas attiecības. “Lai 
gan dzīvoju Liepājā, Grobiņā un 

Cilvēks ekselis ar māksliniecisku ievirzi

“Kamēr daru, es nenogur-
stu un varu strādāt garas 
stundas. Tāpēc mani drī-
zāk nogalinās miers, nevis 
nemiers,” par sevi saka 
Gunita Laiveniece.

Grobiņas pagastā ir pagājusi liela 
daļa manas bērnības, un šeit jop-
rojām ir mana deklarētā dzīves-
vieta,” viņa atklāj. 

Īpašs posms, kad G. Laivenie-
ce vēl vairāk nostiprināja projektu 
vadīšanas prasmes, bija laiks, kad 
viņa 2015. gadā pieņēma Dabas 
aizsardzības pārvaldes piedāvā-
jumu vadīt dabas objektu būvnie-
cības projektu ar desmit miljonu 
eiro lielu Kohēzijas fonda finansē-
jumu visā Latvijā. Tās bija dabas 
laipas un kāpnes, skatu torņi un 
platformas, kā arī daudz kas cits. 
“Objekti no Liepājas līdz Daugav-
pilij,” viņa ieskicē tā vērienu. “Lie-
pājā mans objekts ir Zirgu salā, 
Daugavpils apkārtnē skatu torņi 

dabas parkā “Daugavas loki”, Si-
guldas Nacionālajā parkā  pastai-
gu takas  vairāk kā 30 kilometru 
garumā un vēl daudz kas cits.” 

G. Laivenieces stiprā puse 
projektu īstenošanā ir tieši  būv-
niecības procesa normatīvo aktu 
pārzināšana, kas praktiskā darba 
darītājiem daudzkārt ir diezgan 
liels klupšanas akmens. Lai pro-
jektu īstenošanas gaitā kļūtu par 
zinošu partneri sarunās ar būv-
niekiem, viņa papildu ekonomis-
kajai izglītībai ieguvusi arī būvdar-
bu vadītājas izglītību. 

Ar būvniecību bija saistīti abi 
G. Laivenieces vecāki, mamma 
bija valsts būvinspektore. Taču, 
kad meita vēlējās studēt arhitek-
tūru, kur būtu viss – gan projektē-
šana, gan būvniecība, gan arī  ra-
došums, kas G. Laiveniecei ir tuva 
tēma, jo skolas laikā mācījusies 
arī bērnu mākslas skolā, – mam-
ma tomēr šo izvēli neatbalstīja. 
“Bet, redz, vienalga pa apkārtceļu 
pie tā esmu nonākusi,” G. Laive-
niece smaida. Un atzīst: “Lai gan 
esmu cilvēks ekselis, kam ļoti sva-
rīga ir lietu kārtība un plāni, mana 
mākslinieciskā puse arī laužas 
ārā, un to cenšos piepildīt, iekār-
tojot ģimenes māju, apkārtni un 
ielaižot skaisto ikdienā.”

Ievēlēšanu izpilddirektora 
vietnieces amatā jaunizveidotajā 
Dienvidkurzemes novadā G. Lai-
veniece uzskata par kārtējo lielo 
izaicinājumu. Viņas pirmais lielais 
uzdevums ir izveidot pašvaldības 

struktūru, kurā katrs zina savu 
darbu un pienākumus, lai nodro-
šinātu visu pašvaldības funkciju 
īstenošanu. 

Tie, kas strādājuši kopā ar 
G. Laivenieci, zina – viņas prasības 
ir augstas līdz pēdējam sīkumam. 
Pirmkārt, pašai pret sevi. “Jā, es 
zinu, es esmu maksimāliste un 
pedante, man vajag visu izdarīt 
perfekti un dažkārt caur to esmu 
pati sev ienaidniece,” viņa atzīst. 
“Tā tas ir jau no skolas laikiem 
– neviens ģimenē man neprasīja 
būt teicamniecei, bet man pašai 
vajadzēja! Un tas turpinās, tāpēc 
man būtu grūti būt uzņēmējai – es 
visu laiku sevi plosītu, ka neesmu 
pietiekoši laba.” Un vēl viņa at-
zīst, ka svarīgs ir sacensības gars 
– ja tā nav, viņai nav interesanti. 

“Es reizēm domāju – varētu ne-
darīt neko, bet tas man neder,” 
G. Laiveniece sapratusi. “Kamēr 
daru, es nenogurstu un varu strā-
dāt garas stundas. Tāpēc mani 
drīzāk nogalinās miers, nevis ne-
miers.” Un vēl kā sev raksturīgu 
īpašību viņa min neatlaidību un 
spītību – nepadoties grūtībās, bet 
izkost visu līdz pēdējam sīkumam 
un izdarīt, pierādīt, ka var. 

“Bet par to, ka varu tik daudz 
laika veltīt darbam, vislielākais 
paldies jāsaka manai ģimenei un 
īpaši vīram Ivaram, kurš laikā, 
kamēr esmu darbos un projek-
tos, rūpējas par mūsu puišiem,” 
atzīst G. Laiveniece. Kopā ar vīru 
un dēliem Alfrēdu un Rūdolfu viņa 
dažādās sportiskās aktivitātēs arī 
atgūst spēkus un uzlādē enerģiju.

VIZĪTKARTE
ULDIS VĀRNA

n Dzimis 1975. gada 30. jūlijā Priekulē.

n Skolas gaitas sācis Rīgā, pabeidzis Grobiņas vidusskolā.

n Izglītība – absolvējis Liepājas Pedagoģijas akadēmiju, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti, kur ieguvis organizācijas un sabiedrības 
pārvaldes maģistra grādu, un Rīgas Tehnisko universitāti, kur iegūts 
būvniecības un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas profesionālais 
bakalaura grāds.

n Profesionālā pieredze – Liepājas pilsētas pašvaldības SIA 
“Vecliepāja”, Liepājas pilsētas izpilddirektora palīgs un nodaļas vadītājs 
Liepājas pilsētas domē, Grobiņas pilsētas domes deputāts, strādājis 
namu apsaimniekošanā un komunālo pakalpojumu jomā Grobiņā un 
Grobiņas pagastā, bijis Grobiņas novada domes izpilddirektors.

n Ģimene – sieva Maija; četras meitas: Rēzija, Ērika, Māra un Ance.

n Hobiji – velobraukšana, motobraukšana, 4x4 apvidus auto 
braukšana, medības, slēpošana. 

Dienvidkurzemes novada 
priekš sēdētājs Aivars Priedols, 
iepazīstinot kolēģus ar jaunā no-
vada izpilddirektoru Uldi Vārnu 
sacīja: “Pirms 21 gada atnāca 
jauns puika un pieteicās palīdzēt 
strādāt – tā strādājam joprojām!”

U. Vārna dzimis Priekulē, sko-
lojies Rīgā un Grobiņā, tagad dzīvo 
gan Grobiņā, gan Aizputes pagas-
tā, kur ir māja – dzimtas īpašums, 
ko sakārtojis. Katru dienu tiek 
mērots ceļš līdz Dienvidkurzemes 
novada dažādiem administratīva-
jiem centriem – pa ceļam laiks pār-
domām un darbu saplānošanai. 
Izpilddirektoram patīk braukt, un 
viens no iecienītākajiem pārvie-
tošanās veidiem – uz motocikla. 
Šobrīd tas ir ceļojumu motocikls, 
jo aizraušanās ar motobraukšanu 
izpilddirektoram sākusies tieši ar 
ceļošanu. Tā apceļota Norvēģija, 
Alpi, Skotija un Normandija. Viņš ir 
kluba “West Coast Liners” biedrs, 
ar ko kopā aktīvi jau vairākus ga-
dus piedalās motofestivāla “Se-
eburg Bikerland” organizēšanā. 
Bieži izpilddirektoru var redzēt 
braucam pa novadu ar velosipē-

Pārņemt labāko no katra

Uldis Vārna uzskata: “Lai 
veiksmīgi strādātu, no 
katra bijušā novada jāpa-
ņem labākais, jāliek klāt 
jaunais, un pilnā jaudā uz 
priekšu!” 

du, un viņu nebaida arī bezceļi, 
kuros var doties ar 4x4 apvidus 
automašīnām. 

Kad stājies izpilddirekto-
ra amatā pirmoreiz, 2013. gadā 
U. Vārna atzinis, ka izjūtas ir di-
vējādas: “No vienas puses – izai-
cinājums, kaut kas jauns, no otras 
– neziņa, kā viss izdosies.” Ar šā 

strādājam atsevišķi, bet ar vienotu 
vadību, ar spēju komunicēt vienam 
ar otru. Sadarbība ir, un iedzīvotā-
jiem netiek atteikts, sociālā palīdzī-
ba tiek sniegta, kultūras pasākumi 
notiek, bibliotēkas strādā, spor-
tojam, iedzīvotāji tiek apkalpoti, 
vasarā ieplānotie remontdarbi tu-
vojas noslēgumam – nezaudējam 
labo, kas mums bijis, un tupinām 
tā arī uz priekšu!” Darbs ir sācies 
enerģiski un pilnā jaudā. 

Kolēģi norāda, ka ar izpild-
direktoru komunicēt ir viegli, lai 
gan reizēm viņa nopietnais un 

stingrais skatiens var nobiedēt. 
Arī stingru “nē” no U. Vārnas var 
sagaidīt, un tad lēmumu būs grūti 
mainīt. Tāda ir šī amata būtība un 
rūgtā garoza, ka dažkārt ir jāat-
saka un jābūt stingram savos lē-
mumos, ievērojot pašvaldības un 
iedzīvotāju intereses. Jautāts, vai 
vieglāk veidot novadu vai audzi-
nāt četras meitas, U. Vārna teic: 
“Grūts nav ne viens, ne otrs. Kat-
ram sava rūpe, un galvenais, lai 
izdodas piepildīts un kvalitatīvs 
laiks, kas veltīts gan darbam, gan 
ģimenei – tad viss notiek!”

brīža skatījumu toreiz teiktais šķiet 
nesaprotams un naivs, jo tajā laikā 
atlicis vien turpināt Aivara Galec-
ka iesākto. Šobrīd gan ir citādāk 
– jāsāk no nulles punkta, jāveido 
no jauna visa novada struktūra. 
“Katrā vietā lietas risinātas maz-
liet atšķirīgi – citā veiksmīgāk, citā 
mazāk veiksmīgi. Tagad, veidojot 
jauno modeli, ir svarīgi paņemt to 
labāko pieredzi, kāda katram ir,” 
vērtē U. Vārna un turpina, “ir aizri-
tējis pirmais mēnesis kopš manas 
apstiprināšanas, un šobrīd aktīvi 
norit darbs pie nodaļu izveides, 
iestāžu apvienošanas, lai varam 
sākt darbu kopā.” 

Jaunizveidotajā Dienvidkurze-
mes novadā ir ap 2600 darbinieku, 
no kuriem lielākā daļa ir nodarbi-
nāti izglītības jomā. Šis process, kas 
aktīvi iesācies, turpināsies vēl pāris 
mēnešus. “Jaunā novada izveide 
prasa apvienot visu pratības un 
spējas, nepazaudējot to, kas labi 
iesācies, cilvēkus, kuri ir īstie dar-
ba darītāji, katrs savā vietā,” vērtē 
izpilddirektors. Pirmā mēneša laikā 
U. Vārnam ir patīkami redzēt, ka 
viss notiek, un tā ir labā ziņa. “Vēl 
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DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS. 
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 16 700 eksemplāru.
Izdots un izplatīts līdzšinējo Grobiņas, Aizputes, Pāvilostas, 
Priekules, Durbes, Nīcas, Vaiņodes un Rucavas novadu pašvaldību 
informatīvo izdevumu vietā.

CMYK

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vērgalīte” var priecāties par jauniem Ziemeļkurze-
mes tautastērpiem. FOTO: A. ŠMITS

“Vērgalīte” jubileju svin, radoši darbojoties
Šis laiks ir ieviesis korekcijas 

māksliniecisko kolektīvu darbī-
bā, taču jubilejas ir jāsvin. Tāpēc 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Vērgalīte” savu 35 gadu jubileju 
svinēja 7. un 8. augustā Vērgalē, 
realizējot Pāvilostas pašvaldības 
līdzfinansētu projektu “Radošās 
dienas 2021”. 

Pirmajā dienā dejotāji ļoti in-
tensīvi strādāja deju meistarības 
nodarbībā, kur dalībnieki apgu-
va deju klasikas elementus un 
dažādas deju kombinācijas. Pēc-
pusdienā  kopā ar jauniešu deju 
kolektīvu “Vaduguns” Vērgales 
muižas laukumā notika jaunas 
dejas “Pērkons brauca pa jūrī-
nu” iestudēšana Liepājas deju 
apriņķa virsvadītāja Jāņa Purviņa 
vadībā. Ar šo deju kolektīvs plā-
no piedalīties Kurzemes vēstu-
riskā novada visu deju kolektīvu 
kopīgā akcijā pie Baltijas jūras 
28. augustā, kur  vienlaicīgi jūras 
malā gar visu piekrasti, ievērojot 

valstī esošos pulcēšanās ierobe-
žojumus, deju kolektīvi izdejos 
dažādas dejas. Mūzika tiks atska-
ņota “Kurzemes Radio”. Dienas 

Tā kā agrāko novadu nosaukums mainījies uz Dienvidkurzemes 
novads, daudziem iedzīvotājiem radies jautājums, kā pareizi jānofor-
mē pasta sūtījums. 

“Latvijas Pasts” skaidro, ka kārtība paliek iepriekšējā, tikai agrāko 
novadu vietā tagad jāraksta Dienvidkurzemes novads.

Adreses pieraksts uz sūtījuma sastāv no vairākām secīgām daļām: 
l adresāts,
l ielas, mājas nosaukums vai numurs, dzīvokļa numurs, 
l pilsēta vai ciems, pagasts, novads, 
l pasta indekss. 
Adreses pierakstā var būt abonenta kastīte, kā arī sūtījumu var 

adresēt uz pieprasījumu pasta nodaļā.
Adreses pieraksta saīsinājumi:
l aiz pagasta nosaukuma – pag.
l aiz novada nosaukuma  – nov.
l aiz ciema nosaukuma saīsinājumu nelieto.
Lai nodrošinātu precīzu un laicīgu sūtījumu nonākšanu līdz saņē-

mējam, ļoti būtiska ir pareiza sūtījuma noformēšana.
Adresāta (saņēmēja) adresi norāda pasta sūtījuma (aploksnes 

pusē, kurā nav atlokāmās malas) apakšējā labajā daļā vai centrā.

Adreses pieraksts 
uz iekšzemes sūtījumiem

nerība” projektu konkursā iegūtu 
finansējumu un Pāvilostas pašval-
dības līdzfinansējumu.

Radošo dienu otrais rīts iesā-

Ata Kronvalda Durbes pamatskolā 1. septembrī 
plkst. 9.00 skolas pagalmā

Aizputes vidusskolā 1. septembrī plkst. 10.00 
klases stunda un 10.45 kopīgais pasākums sporta 
laukumā

Dienvidkurzemes 2. vidusskolā 6. septembrī 
plkst. 18.00

Aizputes pagasta pamatskolā 1. septembrī 
plkst. 9.00

Dzērves pamatskolā 1. septembrī plkst. 9.00
Kalvenes pamatskolā 1. septembrī plkst. 10.00
Māteru Jura Kazdangas pamatskolā 1.septem-

brī plkst. 10.00
Padures pamatskolā 1. septembrī plkst. 10.00
Aizputes Mākslas skolā 1. septembrī plkst. 16.00
Aizputes Mūzikas skolā 1. septembrī 1. kl. – 

plkst. 15.00; kora klase – plkst. 13.30; klavierspēle, 
akordeona spēle – plkst. 14.00; vijoles spēle, pū-
šaminstrumentu spēle – plkst. 14.30; ģitāras spēle, 
sitaminstrumentu spēle – plkst. 15.30

Priekules vidusskolā  1. septembrī plkst. 10.00
Priekules Mūzikas un mākslas skolā 

2. septembrī plkst. 16.00
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā 1. sep-

tembrī plkst. 9.00 pie skolas; prof. ievirze – plkst. 
11.30 pie skolas

Krotes Kronvalda Ata pamatskolā 1. septembrī 
plkst. 9.00

Vaiņodes vidusskolā 1. septembrī plkst. 9.00
Vaiņodes Mūzikas skolā 1. septembrī plkst. 15.00

Rucavas pamatskolā 1. septembrī plkst. 9.00 
dievkalpojums Rucavas Evanģēliski luteriskajā 
baznīcā, plkst. 10.00 Rucavas pamatskolā pirmā 
stunda

Sikšņu pamatskolā 1. septembrī plkst. 9.00 pir-
mā stunda

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolā 
1. septembrī plkst. 9.00 klases stunda, plkst. 10.00 
svinīgais Zinību dienas pasākums skolas pagalmā 
Grobiņā (autobusu kursēšanas grafiks pieejams e
klasē)

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā 2. septem-
brī plkst. 16.00

Grobiņas Skolēnu interešu centrā no 6. līdz 8. 
septembrim no plkst. 12.00 atvērto durvju dienas

Vērgales pamatskolā 1. septembrī plkst. 10.00 
pie skolas

Pāvilostas pamatskolā 1. septembrī plkst. 8.45–
9.00 skolēnu pulcēšanās klasēs, plkst. 9.00 mācību 
gada atklāšana pie skolas, turpinājumā klases stun-
da

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola 2. septem-
brī plkst. 12.30. Mākslas nodaļas audzēkņiem tik-
šanās pie mākslas skolas (E. Šneidera laukumā 2, 
Pāvilostā), mūzikas nodaļas audzēkņiem – mūzikas 
skolas pagalmā (Dzintaru ielā 23, Pāvilostā)

Nīcas vidusskolā 1. septembrī plkst. 9.00 skolas 
pagalmā

Nīcas Mūzikas skolā 1. septembrī plkst. 13.00 
pagalmā pie mūzikas skolas

kās ar jogas nodarbību, kuras lai-
kā dejotāji iesildījās, iekustināja, 
sakārtoja un atbrīvoja ķermeni un 
prātu, ievērojot pareizu elpoša-
nu, kā arī apguva vienu no jogas 
pamatvingrinājumiem “Sveiciens 
saulei”. Jubilejas radošo dienu 
turpinājumā ar latviešu tradicio-
nālo rotaļu palīdzību dalībnieki 
attīstīja radošumu, improvizācijas 
mākslu un aktiermeistarību. Die-
na noslēdzās ar ekspresizstādes 
“Vērgales deju kolektīvam 35” 
apmeklēšanu Vērgales muzejā, 
kopīgu videomateriālu skatīša-
nos no deju kolektīva arhīva, kā 
arī diskutējot par radošo cilvē-
ku spēju pielāgoties mainīgajiem 
apstākļiem, nesatraucoties par to, 
ko par tevi domā citi, neizdomājot 
citu vietā, vairāk mīlot un priecā-
joties, dāvājot mīlestību citiem.

Ineta Brensone, deju 
kolektīva “Vērgalīte” dejotāja, 

projekta vadītāja

Zinību dienas svinīgie pasākumi

Epidemioloģiskās situācijas dēļ Zinību dienas pasākumos iespējamas izmaiņas. 
Lūgums sekot līdzi skolu mājaslapās. 

Andris Bērziņš
“Dižmājas”
Dubeņi
Grobiņas pag.
Dienvidkurzemes nov.
LV – 3430

Dienvidkurzemes novada skolās

noslēgumā, spītējot lietum, notika 
jauno Ziemeļkurzemes tautastēr-
pu prezentācija, kuri iegādāti ar 
biedrības “Liepājas rajona part-


