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Dienvidkurzemes novads 
pēc 14 dienu kumulatīvā 
rādītāja uz 100 tūkstošiem 
iedzīvotāju pagājušajā nedē-
ļā sasniedza 56,9, ierindojot 
šo teritoriju starp pašval-
dībām, kur ir lielākais sa-
slimušo skaits divu nedēļu 
laikā. Šonedēļ situācija ne-
daudz uzlabojusies. Tomēr 
Latvijā kopumā saslimstība 
aug, bet vakcinēšanās tempi 
krītas. Dienvidkurzemes no-
vadā nedēļas nogalē plānoti 
vairāki publiski pasākumi, 
kurus varētu apmeklēt liels 
skaits cilvēku.

Dati Slimību profilakses un 
kontroles centra (SPKC) kartē 
rāda, ka Dienvidkurzemes no-

vadā 2. augustā bijuši 16 ar 
Covid-19 saslimušie, kas ir par 
diviem mazāk nekā pagājušajā 
nedēļā, un kumulatīvais rādī-
tājs arī sarucis – 48. Kurās pil-
sētās vai pagastos ir visvairāk 
saslimušo, publiski pieejamas 
informācijas nav.

Dienvidkurzemes novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
izglītības, sociālajos un sporta 
jautājumos Andris Jankovskis 
norāda, ka agrāk informācija 
par saslimstību ar Covid-19 bija 
sadalīta pa astoņiem novadiem 
un bija redzams, kur uzlies-
mojusi saslimšana. “Tagad ir 
Dienvidkurzemes novads, man 
nav informācijas, kur ir lielākā 
saslimstība ar kovidu. Pirms 
dažām dienām skatījos, un mēs 
bijām topā,” viņš atzīst.

Vai daudzie svētki un pub-
liskie pasākumi nākamajā 
nedēļas nogalē nepasliktinās 
situāciju? “Es ļoti ceru, ka ne,” 
spriež A. Jankovskis. “Visus 
pasākumus rīkojam, cenšoties 
ievērot epidemioloģisko drošī-
bu. Pasākumi iekštelpās būs 
pieejami tikai ar Covid-19 serti-
fikātiem, kurus visiem pārbau-
dīs. Norisēm ārā būs noteikta 
koncertu zona, kur arī varēs 
atrasties tikai ar sertifikātu, 
bet pārējie – pa perimetru. Ko 
noteikumi atļauj, to mēs mē-
ģinām darīt, bet visus kopīgi 
neplānojam laist kādā telpā. 
Vakcinētajiem priekšroka šo-
brīd ir.”

Augusta sākumā tradicionā-
li notiek vairāki pilsētu svētki. 
Priekulē šoreiz rīko tikai vienas 

dienas pasākumu – 7. augustā 
sporta laukumā notiks Ikara 
lielais tirgus, kurā būs ne tikai 
tirgošanās, bet arī priekšnesumi 
un sporta aktivitātes.

Aizpute pilsētas svētkus 
svinēs 6. un 7. augustā. Viena 
no centrālajām svētku nori-
sēm piektdienas vakarā būs 
multimediāls sajūtu piedzīvo-
jums “Pirmsākums. AIZpuTE”, 
tā būs gaismas pastaiga pa 
Tebras senleju Livonijas orde-
ņa pilsdrupu teritorijā un tās 
apkārtnē. Sestdien visas dienas 
garumā būs gan gadatirgus, 
gan vairāki koncerti un noslē-
gumā visus gaidīs populārās 
grupas “Carnival Youth” brīv-
dabas koncerts. 

Pirmo reizi šovasar visā 
Latvijā notiek lauku tūrisma 

asociācijas “Lauku ceļotājs” 
rīkotā akcija “Mājas kafejnīcu 
dienas”. Mūspusē tās ar labiem 
panākumiem jau aizvadītas 
Grobiņas, Nīcas un Rucavas 
pusē. Gaidāmajā nedēļas nogalē 
uz cienastiem mājas kafejnīcās 
viesi aicināti Dienvidkurzemes 
ziemeļos jeb bijušajā Aizputes 
un Pāvilostas novadā, un leiš-
malītē – bijušajā Priekules un 
Vaiņodes novadā. Sīkāka in-
formācija par dalībniekiem un 
kafejnīcu apmeklējuma laikiem 
atrodama “Lauku ceļotāja” un 
vietējo pašvaldību interneta 
vietnēs un sociālajās platfor-
mās. Jāņem vērā, ka daudzviet 
jāpiesakās iepriekš, jo pakalpo-
jumu apjoms ir ierobežots un 
nav vēlama cilvēku pulcēšanās 
vienlaikus.w

Ko noteikumi atļauj, to dara. Svētki Dienvidkurzemē būs
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Joprojām nav atrisināts 
no Kapsēdes kapsētas uz 
Aloju aizvestās Kārļa Zāles 
karavīra skulptūras aizvie-
tošanas jautājums. Diskusija 
par to aizsākās Dienvidkur-
zemes novada domes sēdē, 
un deputāti noteica kārtējo 
papildu termiņu saistību iz-
pildei, kuras pēc reformas 
nu jau attiecas uz Limbažu 
novada pašvaldību.

Sēdes darba kārtībā bija ie-
kļauts punkts par skulptūras 
aizvietošanu un nodošanu bez 
atlīdzības Limbažu novada do-
mes īpašumā. 2018. gada rudenī 
Grobiņas novada dome un Alo-
jas novada dome slēdza līgumu 
par skulptūras pārvešanu uz tās 
īstajām mājām pēc gadu desmi-
tiem ilgiem klejojumiem pa Brāļu 
kapiem Priekules un Grobiņas 
novadā. Vienam no pēdējiem 
K. Zāles darbiem, kas veltīts Lat-
vijas Brīvības cīņu dalībniekiem, 
alojieši saziedoja naudu. Piemi-
neklis 1940. gadā būtu uzsliets 
Alojā, ja vien nesāktos padomju 
okupācija un pēc tam Otrais pa-
saules karš. Karavīra skulptūru 
sakopa un 2018. gada decembrī 
uzstādīja Alojā.

Termiņš līgumā plānotajai 
skulptūras aizvietošanai bija 
2010. gada 30. aprīlis, tomēr 
tā nenotika. “Palika tukša vie-
ta – pieminekļa pamatne,” teica 
Dienvidkurzemes novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieks 
Aivars Galeckis. “Ar Brāļu kapu 
komiteju šajā lietā iesaistīta arī 
Krievijas puse, kas uzstājot, ka 
piemiņas zīmēm kapsētā ir 
jābūt.” Starpvalstu līgums no-
saka, ka karavīru kapi Medzes 
pagastā ir Krievijas Federācijas 

Pieminekļa aizvietošana iet kā pa viļņiem

jurisdikcijā. “Aizvietošana iet 
kā pa viļņiem,” atzīmēja A. Ga-
leckis. “Kā nāk 8. un 9. maijs, 
tā Krievija aktivizējas. Atceres 
dienas paiet, viss pāriet. Šogad 
Krievijas konsulāts aktīvi ie-
saistījās, atrādīja trīs metus 
Brāļu kapiem Medzē. Vienu iz-
vēlējās, ka to varētu likt augšā, 
lai iet darbi uz priekšu. Taču 
pieminekļa nav, ir miers un klu-
sums.” Pašvaldība rūpējas par 

zāles pļaušanu un kārtību. 
Jaunā Limbažu novada 

dome atsūtījusi iesniegumu ar 
lūgumu pagarināt skulptūras 
aizvietošanas laiku līdz šī gada 
beigām. “Alojas novada vairs 
nav, tagad Limbažiem viss ir 
krāgā,” “Kurzemes Vārdam” sa-
cīja A. Galeckis. “Bija noruna: lai 
nepaliktu tukša vieta, noliekam 
te citu pieminekli.” To arī ne-
varot tā uzreiz izdarīt, jo mets 

ir jāapstiprina būvvaldei, tāpat 
jāapseko pieminekļa pamats, jā-
pārliecinās, ka tas nesagāzīsies.

Kāpēc tad nekas nevirzās uz 
priekšu? “Alojā bija izdomāju-
ši, ka tas viss notiks par velti,” 
skaidroja A. Galeckis. “Mums 
tā naudas puse nav saistoša. 
Mēs pieminekli, kas šeit bija 
nodevām, viņi apsolīja uzlikt 
vietā. Pārējais mūs neinteresē, 
izņemot, ka negribētu tur sa-

skaņot nezin ko. Mets bija gana 
neitrāls – nebija ar zobenu un 
zvaigzni pierē.” Iepriekšējais 
Krievijas puses piedāvājums 
– betona skulptūra no kādas 
privātkolekcijas Liepājā – nav 
bijis pieņemams. 

Par domes lēmumprojektā 
norādīto jauno termiņu piemi-
nekļa aizvietošanai, šī gada 31. 
decembri, A. Galeckis norādīja, 
ka “jautājums stipri utopisks”. 
Domes priekšsēdētājs Aivars 
Priedols atgādināja, ka Alojā no-
gādātais piemineklis joprojām 
“ir mūsu grāmatvedības uzskai-
tē”. Tas tur uzņemts 90. gados, 
grobiņnieki jau iepriekš vērtīgo 
skulptūru izglāba pēc Priekules 
Brāļu kapu memoriāla rekons-
trukcijas 70. gados. A. Priedols 
rosināja jaunu termiņu – 2022. 
gada 1. maiju.

“Kā mēs varam nodot pie-
minekli bezatlīdzības lietošanā, 
ja viņi nepilda savu solījumu?” 
vaicāja deputāts Andrejs Radze-
vičs. Šāds lēmums arī netika 
pieņemts, apstiprināts domes 
priekšsēdētāja ierosinātais aiz-
vietošanas termiņš, vai arī, kā 
teica A. Radzevičs, “gaidām vīru 
atpakaļ 30. aprīlī”.

Limbažu novada pašvaldī-
bas izpilddirektora vietnieks 
Aivars Krūmiņš pastāstīja “Kur-
zemes Vārdam”, ka atbildība par 
K. Zāles skulptūras aizvietoša-
nu bijusi Alojas novada domes 
priekšsēdētāja vietniekam Jur-
ģim Rācenim. “Ar visu to novadu 
reformu, protams, viņš nedarī-
ja neko, būsim atklāti. Šad tad 
atgādināju, ka vecais parāds 
karājas gaisā un kādreiz būs 
jānokārto,” norādīja A. Krūmiņš. 
Viņš apgalvoja, ka “vajadzētu 
aktualizēt tēmu” un noteiktajā 
termiņā izpildīt vienošanos.w

Pirms trim gadiem Kārļa Zāles veidotā karavīra skulptūra no Medzes aizvesta 
uz Aloju. Kopš tā laika postaments ir tukšs, bet rosība par jaunu pieminekli sākas vien pirms 
Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienas.  ĢIRTA GERTSONA FOTO


