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Līdz 26. jūlijam otaņķnie-
ki aicināti izvēlēties topošā 
pagasta ģerboņa izskatu. 
Otaņķu pagasta ģerboņa iz-
veides darba grupa kopā ar 
māksliniekiem un Heraldikas 
komisiju izveidojuši četras 
skices, kurās vienojošais ele-
ments ir stilizēts rīta zvaig-
znes simbols.

Rīta zvaigznes jeb ausekļa 
simbols Otaņķu pusē izmantots 
bieži, tas ieausts segās, ieadīts 
cimdos, apdziedāts dziesmās, ir 
iestrādāts Otaņķu karogā, kas 
ne vienu reizi vien ņemts līdzi 
uz Dziesmu un deju svētkiem. 
Savulaik ausekļa simbolu kopā 
ar uzrakstu “Otaņķi” izmantoja 
māla medaļās, ar ko prezentēja 
pagastu, tas bijis arī Rudes sko-
las dekoratīvajās metāla restēs 

pie kāpnēm. Folklorā Auseklis 
minēts gan kā Dieva dēls, gan 
kā zvaigžņu skaitītājs, arī Saules 
meitas līgavainis. Pagasta pār-
valdnieks Andris Bišofs uzsver, 
ka ar tik izteiksmīgu un spēcī-
gu aizsardzības simbolu spēs 
identificēties arī jaunā paaudze. 
Skicēs simbols ir zelta vai sud-
raba krāsā, varianti arī ģerboņa 
vairoga fonam, ļaujot izvēlēties 
starp zilu un sarkanu. 

Darbs pie skices izstrādes 
sākts jau laikus, prognozējot, 
ka heraldikas jomā šogad būs 
liela noslodze. Iesaistīti aktīvie 
un zinošie Otaņķu pagasta ie-
dzīvotāji. Pārvaldnieks teic, ka 
iesākumā bijuši 12 varianti, prā-
tojuši arī par visādiem citādiem 
pagastu raksturojošiem simbo-
liem, piemēram, graudiem, dzir-

navām. Mazpamazām nonākuši 
līdz secinājumam, ka jāpaliek 
pie tā, kas jau agrāk izmantots, 
kā arī jāņem vērā heraldikas 
noteikumi. 

Iedzīvotāji savu izvēli var iz-
darīt vietnē nica.lv un Otaņķu 
pagasta pārvaldē. 

Savukārt Nīcas pagastā ie-
dzīvotāji jau jūnijā no trim pie-
dāvātajiem ģerboņa variantiem 
izvēlējās to, kurā attēlots Nīcas 
tautas tērpa vainags un vairoga 
apakšējā daļā sudraboti jūras 
viļņi. Šī skice saņēma visvairāk 
balsu – 76, kopumā aptaujā pie-
dalījās 183 iedzīvotāji.w

Jāizvēlas Otaņķu identitātes simbols

Otaņķniekiem jāizvēlas 
starp četrām ģerboņa ski-
cēm jeb starp diviem simbo-
la un fona krāsu variantiem. 
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Topošu mākslas darbu 
skices sagaidīja jaunā Dien-
vidkurzemes festivāla “Rim-
benieks” atklāšanas koncer-
ta apmeklētājus pie Smaižu 
baznīcas. Tādējādi vietējiem 
cilvēkiem un viesiem atgā-
dināts par diviem Gramzdas 
pagasta dižgariem – Evaldu 
Rimbenieku un Sudrabu Edžu, 
kuri atstājuši savas pēdas arī 
visas Latvijas vēsturē.

Priekules apkārtnē, skatoties 
atpakaļ pēdējā desmitgadē, vispār 
nav bijuši mākslinieku plenēri, 
atzīmē līdzšinējā Priekules nova-
da tūrisma vadītāja Dace Gailīte. 
Ideja rīkot Sudrabu Edžum veltītu 
plenēru radusies Gramzdas pa-
gasta pārvaldniekiem Dzintaram 
Kudumam. “Viņa sabiedrotais ir 
arī tēlnieks Ģirts Burvis, kurš ir 
kurators šai iecerei un tur mūs 
visus kopā,” viņa pastāsta. Gram-
zdas mežaparkā 11. septembrī, 
Sudrabu Edžus dzimšanas dienā, 
atklās meža galeriju ar plenērā 
tapušajiem darbiem.

“Vienkārši tas nav,” mākslas 
darbu tapšanas sasaisti ar rakst-
nieka devumu vērtē Ģ. Burvis. 
“Vēlamies risināt lielāku, dziļāku 
virsuzdevumu, saistītu ar vēr-
tībām, ko vērts radīt un atstāt 

Gramzdā rīko dullumam veltītu plenēru

uz ilgāku laiku. Tāpat kā tēlnie-
cībā, tās nav lietas viendienītes, 
bet būtiskas sabiedrībai. Tādu ir 
daudz – novada kultūras vēsture, 
lietas, par kurām Sudrabu Edžus 
runā savos darbos, tur ir tēli un 
simboli iekšā. Tas viss nenoveco, 
un domāju, ka palīdz mākslinie-
kiem būt pārlaicīgiem, ne tikai 
dabas mirkļu atveidotājiem, kā 

Sudrabu Edžum veltītā plenēra darbu skices pie Smaižu baznīcas. Galarezultātā Gram-
zdas mežaparkā gleznas būs skatāmas, apvienotas milzīgā formātā.

plenēra idejai. Piedalās arī jau-
nieši, kas tikko pabeiguši Liepā-
jas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskolu.

“Katrā mākslas darbā iekļauts 
kāds rakstnieka citāts vai ideja. 
Man skicē ir rītausmas gailis, kas 
uzvar tumsu, apvīts ar Sudrabu 
Edžus rokrakstu,” atklāj D. Gailīte.

Zināms izaicinājums plenēra 
dalībniekiem ir arī komunikācija 
digitālā vidē, atzīmē Ģ. Burvis. 
Visi satikušies Smaižu baznīcā 
festivāla “Rimbenieks” atklāšanā, 
taču katram pašam jāveic savs 
izpētes darbs un radošais process. 
Plenēram var sekot līdzi tūrisma 
portālā leismalite.lv.

Rakstnieks un skolotājs Sud-
rabu Edžus Gramzdā dzīvoja no 
1888. līdz 1906. gadam. Tieši šeit 
tapis stāsts jaunatnei “Dullais 
Dauka”. Kas ir aiz horizonta? Kā 
tas ir, ka Zemi, Mēnesi un Sauli 
nekas netur? Kur paliek Saule, 
kad tā noriet? Šo jautājumu dēļ zi-
nātkārais puika Dauka stāstā tika 
saukāts par dullo. “Tādi mazliet 
virs zemes staigājoši, idejas rado-
ši un horizontu meklējoši ļaudis 
taču ir arī tagad. Tautā ir teiciens 
– tāds tādu atrod… jo, piekritīsiet, 
kļūt par rakstnieku, tāpat kā kļūt 
par mākslinieku, jau arī ir tāds 
zināms dullums!” raksta plenēra 
rīkotāji.w
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tas parasti notiek plenērā.”
Tēlnieks domā, ka plenērs ne-

sīs jaunas vēsmas vides attīstībā 
Gramzdā. Ainaviski iekopto dabas 
taku papildinās arī kultūrvēstu-
riski svarīga informācija.

Mākslinieki veido lielformā-
ta gleznas, kas rotās Gramzdas 
mežaparka takas visu cauru gadu 
un ļaus dabas un aktīvās atpūtas 

baudītājiem vienlaikus kļūt arī 
par mākslas un kultūras baudī-
tājiem.

D. Gailīte stāsta, ka viens no 
māksliniekiem ir Kilians Fukē, 
kurš pārcēlies dzīvot uz Priekules 
novadu. Pēteris Taukulis pašlaik 
mazliet aizņemtāks, jo viņam Lie-
pājas muzejā būs personālizstāde, 
bet pēc tam arī viņš pievērsīsies 

Dienvidkurzemes novada 
pašvaldība izsludinājusi kon-
kursu uz Priekules vidussko-
las direktora amatu. Līdzši-
nējā direktore Irina Tiesnese 
uzrakstījusi atlūgumu, infor-
mē agrākā Priekules novada 
izglītības jomas vadītāja Ag-
rita Purviņa.

"Tie ir personiski iemesli," savu 

lēmumu aiziet no amata "Kurze-
mes Vārdam" skaidro I. Tiesnese.

Konkurss izsludināts laikā, 
kad līdz jaunā mācību gada sāku-
mam atlicis vien nedaudz vairāk 
par mēnesi. "Atlūgumu saņēmām 
jau jūlija sākumā," stāsta A. Purvi-
ņa, "taču saistībā ar jaunā novada 
izveidošanu dokumentu aprite ir 
nedaudz aizkavējusies." Amata 

Priekules vidusskolai meklē jaunu direktoru
pretendentiem dokumenti jāie-
sniedz līdz 12. augustam. Skolas 
direktora atalgojums ir 1168 eiro, 
no 1. septembra – 1228 eiro.

A. Purviņa negribot progno-
zēt, vai šajā īsajā laika periodā 
direktora amata kandidāts va-
rētu nākt no pedagogu vidus, kā 
šogad notika Kalētu Mūzikas un 
mākslas vidusskolā. "Uz visām 

skolu direktoru vakancēm Prie-
kules novadā ir rīkoti konkursi 
un izvērtēti kandidāti. Arī tad, ja 
ir tikai viens kandidāts, kā bija 
Kalētu gadījumā," viņa atzīmē.

Priekules vidusskolā labi 
komplektējas 1. klase, vairākās 
klašu grupās ir paralēlklases. Par 
vidusskolas klasēm A. Purviņai 
pagaidām esot grūti kaut ko pa-

teikt, jo audzēkņu pieteikšanās 
turpinās. "Valdības noteiktais 
skaitlis – 40 skolēnu vidusskolas 
posmā mūsu kategorijā – mums 
"nespīd". Nebija jau arī pašlaik 
noteiktie 32 audzēkņi," viņa 
saka. Priekules skolas 9. klases 
absolventi turpinot mācības, un 
nevarot bērniem pārmest, ka viņi 
izvēlas profesionālo izglītību.w


