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Bažījas par slidenu 
apmali Skuju ielā.

AKTUĀLI
Vai cilvēkiem ar invaliditāti 
ir iespēja atrast darbu?
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AKCIJA
Ap 300 liepājnieku 
vienojas protestā pret 
piespiedu vakcināciju.
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l LINDA KILEVICA

Sestdienas pēcpusdienā 
vējš mūzikas skaņas izpla-
tīja pa visu Karostu, aicinot 
iedzīvotājus uz Lāčplēša dār-
za svētkiem. Jau otro vasaru 
pēc kārtas biedrība “Baring-
tons K2” tos sarīkoja rajona 
zaļajā sirdī. Taču pirmo reizi 
uz svētku skatuves godināja 
Karostas spēka cilvēkus, kuri 
padarījuši spēcīgāku šo Lie-
pājas daļu un tās iemītniekus.

“Nu, feini svētki!” priecājās 
apmeklētāji, kuriem bija iespē-
ja arī pašiem kaut ko radīt un 
meistarot. Sintijai pilnas rokas ar 
mantām, kuras bērni izgatavojuši 
radošajās darbnīcās. “Bērniem 
patīk koncerts, sēž un klausās,” 
viņa pastāstīja. Janita atzina, ka 
Karostā svētki esot pārāk reti. 
“Karostā dzīve uzlabojas, taču 
vajadzētu bērniem vairāk izklai-
des, ir tikai viens rotaļlaukums,” 
norādīja Sintija.

Alda Ķestere un Jānis Ķesteris 
dzīvo slimnīcas rajonā un pirmo 
reizi bija Lāčplēša dārza svētkos. 
“”Kurzemes Vārdā” izlasījām, ka 
tādi būs,” teica Alda. 
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Karostas spēku svin pa īstam

l LIENE KUPIČA

Joprojām bez pagastu 
pārvaldniekiem ir Gramzdas, 
Bunkas un Vērgales pagas-
ti, kuru līdzšinējos vadītājus 
pašvaldību vēlēšanās ievē-
lēja par deputātiem. Lai arī 
iepriekš Dienvidkurzemes 
novada domes vadība solīja, 
ka jaunos pagasta pārvald-
niekus apstiprinās 12. augus-
tā, tomēr tā nenotika – dar-
ba kārtībā šāda jautājuma 

nebija. “Septembrī būs no-
teikti,” pēc 12. augusta sēdes 
“Kurzemes Vārdam” atbildēja 
novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Priedols.

“Joprojām notiek pagastu 
pārvalžu nolikumu izstrādes 
precizēšana,” paskaidro Dienvid-
kurzemes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Ieva Skābarde. Pašvaldībā skaid-
ro, ka joprojām norit darbs pie 
struktūras izveides, piemēram, 
kuri darbinieki un pienākumi 

būs pārvalžu pakļautībā, kuri 
atkal saistīti ar kultūras un citu 
nozaru nodaļām. Taču pagasti 
bez atbildīgajiem par tiem nav 
palikuši – tajos strādā pagas-
tu pārvaldnieku pienākumu 
izpildītāji, norāda I. Skābarde.  
“Esam tikko sākuši darbu. Kamēr 
vēl nav zināms, kāda būs jaunā 
darba kārtība, turamies pa pa-
gastiem!” uzsver novada domes 
priekšsēdētājs. A. Priedols arī 
norāda, ka drīzumā iedzīvotāji 
visā Dienvidkurzemē tiks infor-

mēti par pašvaldības un pagastu 
pārvalžu speciālistu kontaktiem. 
Tāpat būs zināmas deputātu pie-
ņemšanu vietas, laiki un biežums.  
Jaunizveidotais novads apstip-
rinājis arī visu astoņu komiteju 
sastāvu un ievēlējis to priekšsē-
dētājus. Finanšu komiteju, kā ir 
paredzēts arī likumdošanā, vada 
novada pašvaldības vadītājs  – 
A. Priedols (ZZS). Komiteju par 
sociālajiem un veselības jautāju-
miem vada Juris Grasmanis (NA), 
bet Attīstības un tautsaimnie-

cības komitejā priekšsēdētājs ir 
Raimonds Reinis (ZZS). Izglītības 
un sporta komitejas vadītājs ir 
Andrejs Radzevičs (LRA), bet par 
kultūras jautājumu izskatīšanu 
un virzību galvenā atbildība ir 
Linardam Tiļugam (NA). Vides 
jautājumu komiteju turpmākos 
četrus gadus vadīs Dzintars Ku-
dums (NA), savukārt Teritorijas 
attīstības komiteju – Patricija 
Andersone (ZZS), bet Piekrastes 
attīstības komiteju – Jānis Vit-
rups (ZZS).w

Pagastu pārvaldniekus apstiprinās septembrī

Karostas spēka cilvēki 
Mārcis un Agnese Dejus 
jūtas gandarīti par to, 
ka novērtēts viņu ar 
sirdi un dvēseli ikdienā 
darītais. “Mēs atbraucām 
no Rīgas un iekarojām 
Karostu,” smejas Mārcis. 
“Tiem, kas ir tiltam tanī 
pusē, vajadzētu beidzot 
saņemties un atbraukt 
uz Karostu, jo šeit ir ļoti 
labi,” uzskata Agnese.


