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Dienvidkurzemes no-
vada dome apstiprinājusi 
pašvaldības pamatbudžetu 
2021. gadam. Augusta pēdējā 
sēdē izveidotas arī astoņas 
jaunās pašvaldības iestādes, 
kas sāks darbu rudenī.

Budžeta apstiprināšana no
zīmē to, ka šobrīd tīri mehāniski 
vienā tiek apvienoti visu asto
ņu iepriekšējo novadu budže
ti, skaidro līdzšinējā Grobiņas 
novada Finanšu daļas vadītājs 
Gints Brumbergs. Katrs novads 
turpina strādāt pēc sava iepriekš 
apstiprinātā budžeta. Dienvid
kurzemes budžets ieņēmumos 
ir 47 492 934 eiro, izdevumos 
– 58 296 039 eiro, naudas līdzek

ļu atlikums uz gada sākumu – 
8 440 124 eiro.

“Saistību apmērs, apvienojo
ties visiem budžetiem, ir 6,47%, 
valstī noteikts, ka pašvaldībai 
tas var būt līdz pat 20%. Tā ir 
ļoti laba ziņa, ka apvienojoties 
kredītportfelis nav pieaudzis,” 
viņš informē.

Pašvaldības izpilddirektors 
Uldis Vārna pilnvarots mainīt 
pašvaldības administrācijas un 
iestāžu amatpersonu un darbi
nieku degvielas un mobilo tele
fonu limitus. Tie neesot bijuši 
pārāk bagātīgi un netiek mazi
nāti, norāda G. Brumbergs. “Līdz 
šim katram novadam tie bija at
šķirīgi, nepieciešams vienādot.”

Izveidotas astoņas Dienvid
kurzemes novada pašvaldības 
iestādes: bāriņtiesa, būvvalde, 
Dzimtsarakstu nodaļa, Izglītī
bas pārvalde, Kultūras pārval
de, Pašvaldības policija, Sporta 
pārvalde un Sociālais dienests. 
Izglītības pārvalde sāks darbu ar 
1. oktobri, pārējās iestādes – ar 
1. novembri.

Par Dienvidkurzemes novada 
vēlēšanu komisijas priekšsēdētā
ju deputāti ievēlēja Daci Zukuli.

Pāvilostas ostas valdes 
priekšsēdētāja amatā apstipri
nāja Dienvidkurzemes novada 
domes priekšsēdētāju Aivaru 
Priedolu. Iepriekš šajā amatā 
bija Uldis Kristapsons.w

Budžets apvienots, izveido nodaļas
Dienvidkurzemes novada 

domes sēdē, kas 26. augus-
tā notika Vaiņodē, deputā-
ti vienbalsīgi apstiprināja 
amatā Priekules vidussko-
las jauno direktori Sandru 
Grosbergu. Amata konkursa 
komisija atzinusi viņu par 
labāko no trim pretenden-
tiem.

“Mūsu vērtības būs cilvē
ciskums, zinātkāre un sadarbī
ba,” norāda direktore. Viņa ļoti 
gribētu izveidot mūsdienīgu, 
atvērtu un konkurētspējīgu iz
glītības iestādi, kurā visi justos 
labi un sadarbojoties sasniegtu 

vairāk. S. Grosberga atgādina, 
ka Priekulei ir ļoti skaists moto 
– “Prieks mājo Priekulē”. Šis vār
du salikums jau sakot priekšā, 
ka šeit vajadzīgi priecīgi, radoši, 
enerģiski un lietpratīgi skolēni 
un skolotāji. 

S. Grosberga šajā skolā 
strādā divdesmito gadu, ir da
baszinātņu, ģeogrāfijas un ķī
mijas skolotāja un Tehnoloģiju 
un zinātņu pamatu skolotāju 
metodiskās komisijas vadītāja. 
Pirms tam strādājusi Vaiņodes 
vidusskolā. Pabeigusi Latvijas 
Universitāti, ir dabas zinātņu 
maģistra grāds.w

Priekules vidusskolu 
vadīs Sandra Grosberga
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Liepājas Jūrmalas parkā 
zem līkajām priedēm iepre-
tim bērnu laukumam sest-
dien pulcējās prāvs skaits 
liepājnieku. Uz skatuves 
kāpa aptuveni 40 dejotāju, 
piedaloties horeogrāfa, dejas 
pedagoga un vairāku Deju 
svētku virsvadītāja Jāņa 
Purviņa 50 gadu jubilejai 
veltītajā dejas izrādē “Vil-
kaču mantiniece”. 

Īsi pirms izrādes sākuma 
Jūrmalas parka zaļo zonu at
svaidzināja pamatīgs lietus, bet 
tas nesabiedēja nedz brīvdabas 
pasākuma atmosfēru baudīt 
alkstošos pilsētniekus, nedz 
arī pašus dejotājus. Aptuveni 
pusotru stundu garo izrādi, kurā 
iekļauta 21 deja, uz skatuves 
izdzīvoja J. Purviņa vadītais Rī
gas Kultūras un tautas mākslas 
centra “Mazā ģilde” Tautas deju 
ansamblis “Līgo” un vidējās pa
audzes deju kolektīvs “Līgo”.  

Dejotāji sestdienai bija ga
tavojušies vairākus mēnešus, 
tostarp arī pandēmijas periodā, 
kad mēģinājumi drīkstēja notikt 
vien attālināti. 

“Sarežģītie gatavošanās ap
stākļi, domāju, izrādes kvalitāti 
beigu beigās nemaz neietekmē
ja, drīzāk veicināja to, ka tagad 
šis tiešām ir liels notikums. Lai 
arī kādi ir uzstādījumi, vienkār
ši jāstrādā, iekļaujoties tādos 
noteikumos, kādi tie ir,” sacīja 
horeogrāfs.

“Latviešu skatuviskās dejas 
izrādes vispār notiek ļoti reti, 
gandrīz kā komēta pie debe
sīm, līdz ar to šeit redzamais 
bija liels izaicinājums. Tas droši 
vien ir tāds mans horeogrāfa 
pilnbrieds un arī ansambļu va
rējums nodejot vienā izrādē 21 
deju,” atklāja J. Purviņš. “Stāsts 
ir par mīlestību un naidu, kas 
turpat blakus vien eksistē. 

Mīlestības uzvara zem līkajām priedēm

Sestdienas pievakarē Liepājā, iespējams, varēja 
baudīt pēdējo brīvdabas pasākumu gada siltajā 
laikā. Ardievas vasarai teikt ieradās krietns pulks 
liepājnieku. Ļaudis piepildīja tribīnes, sasēda uz zemes 
un vēroja pirmizrādi “Vilkaču mantiniece”, citi to darīja 
no lielāka attāluma. Pirms izrādes sākuma burtiski 100 
metrus no skatuves uz jūras pusi norisinājās Latvijas 
futbola virslīgas mačs, bet skaļākās ovācijas Jūrmalas 
parkā sestdien skanēja tieši no šejienes. 

Tāpat kā diena nevar būt bez 
nakts, tāpat kā vasara bez ru
dens. Šādus pretpolus varam 
atrast ļoti daudz, bet dienas bei
gās labais un mīlestība vienmēr 
uzvar. Mēs esam par mīlestību 

un līksmību,” izrādes vadmotī
vus un mērķus skaidroja māks
linieciskais vadītājs. 

“Šeit notiekošais priecē. Uz 
skatuves dejotāji izdzīvo katru 
soli, un arī skatītāju ovācijas 

liecina, ka padarīts labs darbs. 
Pirmizrāde ir veiksmīga, un ar 
šo materiālu, tiklīdz būs iespē
jams, dosimies apkārt Latvijai,” 
teica J. Purviņš.

Pasākums bija kupli apmek
lēts. Uzstādītās tribīnes bija 
pilnas kā jūlija saulē noliecies 
ķiršu zars. Bija arī ļaudis, kas 
notiekošo vēroja no norobežotās 
teritorijas ārpuses. “Redzams, 
ka ne vien mēs un dejotāji šo 

pasākumu gaidījām, bet arī 
liepājnieki. Esam priecīgi par 
lielo interesi. Šis, iespējams, ir 
pēdējais vai viens no pēdējiem 
brīvdabas pasākumiem šosezon. 
Liels prieks, ka tas ir izdevies,” 
sacīja pasākuma producente 
Madara Gruntmane. 

Dejas izrādes “Vilkaču man
tiniece” pamatā ir Ilonas Lei
manes romāna motīvi, libretu 
radījusi Rasa BugavičutePēce.w
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