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“Kurzemes Vārds” pēc 
stiprajām augusta lietavām 
Dienvidkurzemes novada 
Bunkas pagastā novēroja, ka 
uz vietējā autoceļa Tadaiķi–
Māķi–Krisbergi bija iebru-
kusi ceļa mala. Novērtējot 
situāciju klātienē, domājams, 
traucēta ūdens notece, jo tur-
pat notiek meliorācijas akas 
sakārtošanas darbi.

VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 
(LVC) norāda, ka lieli bojājumi 
pēc augusta stiprajām lietavām 
uz valsts grantētajiem ceļa pos-
miem nav novēroti, bet apstipri-
na, ka vietās, kur ir problēmas 
ūdens savākšanas sistēmās, var 
veidoties applūšana un izska-
lojumi.  

“Grants autoceļi lietus laikā 
“uzvedas” vienādi visā valsts 
teritorijā. Uz valsts ceļiem ar 
grants segumu pēc lietavām 
izskalojumi var parādīties gal-
venokārt situācijās, kad īsā lai-
ka periodā nolīst liels nokrišņu 
daudzums, kas pārsniedz nor-
mu. Šādos gadījumos nopiet-
nākas problēmas var veidoties 
vietās, kur ir traucēta ūdens 
atvade, piemēram, īslaicīgi ap-
plūst var vietas, kur jau vēstu-
riski ceļa klātne ir zemāka par 
apkārtējo reljefu. Vietās, kur ir 
problēmas ar meliorācijas sistē-
mām, var veidoties gan applū-
dumi, gan izskalojumi,” norāda 
LVC Komunikācijas daļas vadī-
tāja Anna Kononova.

Pagājušajā nedēļā iedzīvo-
tāji, kuri ar automašīnām pār-
vietojās pa autoceļu Tadaiķi–
Māķi–Krisbergi, pamanīja, ka 
iebrukusi ceļa mala. Tā bijusi 
norobežota, bet kā brīdinājuma 
zīme par notikušo ceļa avāriju 
izveidota uz mietiņa uzlikta 

dzeltenā atstarojošā veste, kā 
arī novilktas sarkani baltās 
norobežojošās lentes. Autova-
dītāji iegruvuma vietu krēslā 
pamanot pēdējā brīdī. Atbildot 
par notikušo uz konkrētā auto-
ceļa, LVC skaidro, ka problēma 
saistīta ar meliorācijas akas 
pārbūvi ceļa nodalījuma joslā 
(11 metri no ceļa ass uz katru 
pusi). “Pārbūve uzsākta piegu-
ļošajā lauksaimniecības zemē 
bez saskaņojuma ar “Latvijas 
Valsts ceļu” Liepājas nodaļu. 

Ceļmalas iebrukšanā vaino 
meliorācijas akas pārbūvi

Situācija tiks noskaidrota, un 
ceļa bojājumi novērsti,” norāda 
A. Kononova. “Kurzemes Vārds” 
šīs nedēļas sākumā saņēma in-
formāciju no iedzīvotājiem, ka 
ceļa mala ir saremontēta un arī 
meliorācijas aka ir sataisīta.

LVC vienlaikus brīdina, ka, 
tuvojoties rudenim un regulāra 
lietus sezonai, uz grants ceļiem 
var veidoties šķīdonis, kad pār-
mitrināts grants segums zaudē 
nestspēju un braukšanas apstāk-
ļi uz šādiem ceļiem pasliktinās.w

Pēc augusta lietavām autobraucēju neērtības izraisījusī 
iebrukusī ceļa mala uz Tadaiķu ceļa saistīta ar meliorā-
cijas akas pārbūvi, kas uzsākta pieguļošajā lauksaimniecī-
bas zemē bez saskaņojuma ar “Latvijas Valsts ceļi” Liepājas 
nodaļu. LIENES KUPIČAS FOTO
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Aprunājoties ar iedzīvotā-
jiem bijušo novadu teritorijās, 
“Kurzemes Vārda” rīcībā no-
nāca informācija, ka “šogad 
Bārtā jau vairs skolas nebūs”. 
“Pareizi cilvēki saka. Bārtā 
mācības vairs nenotiks,” ap-
stiprina Dienvidkurzemes no-
vada pašvaldības Izglītības 
komitejas vadītājs Andrejs 
Radzevičs.

Skola kā patstāvīga izglītības 
iestāde Bārtā nebija divus gadus, 
to 2019. gadā izveidoja kā Gro-
biņas novada vidusskolas filiāli 
jeb mācību realizācijas vietu. 
“Skolēnu skaits mums bija ļoti 
maziņš – palikuši bija 24 bērni, 
kuri varētu turpināt mācības 
Bārtā,” skaidro bijušās Z. Mau-
riņas Grobiņas novada vidussko-
las, tagad pēc apstiprinātā jaunā 
izglītības iestāžu nolikuma – Z. 
Mauriņas Grobiņas vidusskolas – 
direktore Laila Urbāne. “Pašreiz 
organizējam autobusu, lai bērnus 
no Bārtas varam vest uz Grobiņu. 
Ir ziņas par vienu bērnu, kurš 
dosies mācīties uz Kalētiem,” 
norāda direktore.

Pašvaldībai par lēmumu 
slēgt, reorganizēt vai dibināt kādu 
skolu konkrētā teritorijā vismaz 
pusgadu pirms jaunā mācību 
gada jāinformē Izglītības un zi-
nātnes ministrija (IZM), lai varē-
tu to saskaņot. “Taču filiāle nav 
skola. Šajā gadījumā netiek slēgta 
izglītības iestāde, bet skolas filiā-
le jeb mācību realizācijas vieta,” 
paskaidro IZM Komunikācijas 
nodaļas vadītājs Jānis Aizpors. 

Tas nav izdomāts tikai ta-
gad, pirms mācību gada sāku-
ma, tas ir jau iepriekš izdiskutēts 
lēmums, ka Bārtā filiāles vairs 
nebūs, piebilst A. Radzevičs.

Pagājušā mācību gada noslē-
gumā, maijā, Grobiņas novada 

vidusskolas vadība tikusies ar 
Bārtas filiāles audzēkņu vecā-
kiem un kopīgi vienojušies par 
šādu risinājumu un lēmumu. “Ti-
kāmies ar visiem vecākiem. Ru-
nājām par aizvadītajiem diviem 
gadiem, kā viss bijis. No savas 
puses teicu, kāpēc tieši šobrīd 
redzu šādu risinājumu – man ir 
iespēja nodrošināt pilnīgi visus, 
kas Bārtā strādāja, ar darbu – tie 
ir trīs skolotāji, visi tehniskie dar-
binieki,” norāda L. Urbāne. “Vecā-
kiem neuzspiedām izvēli, devām 
iespēju padomāt par iespējām, kā 
viņi var rīkoties tālāk. Jau otrajā 
trešajā dienā man atveda iesnie-
gumus,” stāsta L. Urbāne.

Iepriekšējos gados Grobiņas 
novada vidusskolā jau skolojušies 
bērni no Bārtas. Nākušas klāt vēl 
ģimenes, kuras izteikušas vēlmi, 
lai bērni izglītību iegūtu Grobiņā, 
pat ja būtu izglītības iespējas vēl 
uz vietas Bārtā. “Tiem nedaudz 
vairāk kā 20 palikušajiem bēr-
niem es nevarētu nodrošināt 
tādu kvalitāti mācību saturā, 
kādu mēs spējam dot,” uzsver 
L. Urbāne.

A. Radzevičs norāda, ka šāds 
lēmums un risinājums ir gana 
objektīvs, ņemot vērā konkrēto 
situāciju: viena daļa vecāku ar 
laiku izvēlas savus bērnus sūtīt 
citur mācīties, līdz ar to šādas 
mazas skolas sarūk ļoti strauji. 
“Vecāki ar laiku sāk skatīties uz 
skolēnu skaitu skolā un klasē. 
Mazākā klasē vairāk ir iespējams 
individuālais darbs, bet lielāka 
klase veicina konkurenci, līdz ar 
to arī skolēns ir ieguvējs,” saka 
Dienvidkurzemes novada Izglī-
tības komitejas vadītājs.

Vienlaikus viņš norāda, ka 
nākotnē Dienvidkurzemes no-
vadā varētu būt problēmas arī ar 
vidusskolu statusa saglabāšanu, 
ja visās trijās šī posma klasēs 
mācās mazāk par 20 bērniem.w

Pārtrauc mācības 
Bārtas skolā
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Arī šogad Nīcas un Otaņķu 
pagastā turpinājās aizsāktās, 
jau gadiem koptās dārzu tra-
dīcijas, rosinot iedzīvotājus 
glīti post savas viensētas, 
priecāties par tām pašiem 
un priecēt ar savu darbu un 
izdomu arī citus. Nedēļas no-
galē norisinājās konkursa da-
lībnieku apbalvošana – katra 
vērtētā sēta un dārzi tika pie 
savas īpašās nominācijas. 

Skaisto viensētu un košo dār-
zu konkurss šeit notiek jau ļoti 
sen un ar plašu vērienu norisi-
nājās Nīcas novada laikā. Lai arī 

Sirdsdārzu godināšanas tradīciju Nīcā nelauž
šovasar ir izveidots Dienvidkur-
zemes novads, iecienītā tradīci-
ja bijušā Nīcas novada teritorijā 
turpinājās arī šogad ar nedaudz 
pārveidotu nosaukumu – “Nīcas 
un Otaņķu pagastu sakoptākā 
viensēta 2021”. Jāteic, ka Nīcas 
un Otaņķu pagasts ir pirmie un 
pagaidām vienīgie, kas šo kon-
kursu turpina jaunajā Dienvid-
kurzemes novadā – vairums citu 
līdzšinējā novada pašvaldību, 
kas konkursu rīkoja katru gadu, 
sakopto sētu konkursus noslēdza 
jūnijā. Vai šāds konkurss nori-
sināsies visa Dienvidkurzemes 
novada mērogā, turpinot vienu 
no daudzajām iedibinātajām tra-

dīcijām, būs zināms vien ar laiku. 
Ierasts, ka godināšanas pasā-

kums notiek kādā no skaistajām 
viensētām, šogad tas notika Jūr-
malciemā, Tīklu mājā. Tas darīts, 
lai sētu saimniekiem būtu iespēja 
ne tik daudz domāt par viesu lab-
sajūtu, bet baudīt padarītā darba 
augļus.

Šogad konkursā piedalījās un 
komisija apskatīja astoņas Nīcas 
un Otaņķu pagasta viensētas – 
katra no tām saņēma savu īpašo 
nomināciju. Sirdsdārzi cits ar citu 
nav salīdzināmi, katrs ir ar savu 
odziņu, uzsver rīkotāji.

Šogad no Otaņķu pagasta 
skatē piedalījās tikai viena sēta 

– “Strazdiņi”, kur saimnieko Rita 
Laugale. Saimnieces veikumam 
komisija piešķīra nomināciju 
“Pārsteigumu dārzs”. Nīcas pa-
gasta “Austrumos” dzīvojošās 
Paškovsku ģimenes dārzs sa-
ņēma apbalvojuma nomināciju 
“Iespēju dārzs”. Par “Latvisko 
vērtību dārzu” komisija nokris-
tījusi Dzintaru ģimenes sētu 
“Galdniekos” Pērkonē. Nominā-
ciju “Gaumīgi eksotiskais dārzs” 
par Nīcas dārzu tradīcijas kop-
šanu saņēma Šakalu ģimene no 
“Ausmu” mājām. “Tauriņu” mājas 
dārzam konkursa žūrija iedevu-
si apbalvojumu “Dārzs dvēselei”. 
Saimniece Olga Bēta sumināšanā 

bija kopā ar dēlu Aldi, kurš arī 
viņai palīdz ar dārza darbiem. Sa-
vukārt Ansuļu ģimenes Bernātu 
“Smilgās” veikums mājas apkār-
tnē novērtēts ar “Dārzs mieram” 
nomināciju. Pickēnu-Kupšu iegul-
dītais darbs ar dažādu dekoratīvo 
puķu, koku un krūmu kopšanu 
un jaunu augu ieviešanu lielāka 
un mazāka izmēra dobēs šogad 
vainagojies ar balvu “Plašais ko-
šuma dārzs”. Savukārt Annas un 
Edvīna Cērpu neatlaidīgais darbs 
mūža garumā, ceļot dižās Nīcas 
dārzu tradīcijas uz virsotnēm, 
saņēma šī konkursa vislabāk 
raksturojošās idejas nomināciju 
– “Sirdsdārzs”.w


