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Vēsajā un slapjajā 26. au
gusta vakarā agrākās Vai
ņodes novada pašvaldības 
izpilddirektors Normunds Pā
vils apžēlojās par vaiņodnie
kiem un iedzīvotāju tikšanos 
ar Dienvidkurzemes novada 
domes deputātiem pārcēla no 
āra uz kultūras nama zāli, kur 
atnākušie sasēdās pa māj
saimniecībām. Sākumā jau
tājumi raisījās negribīgi un 
domes priekšsēdētājam Aiva
ram Priedolam kā sapulces 
vadītājam nācās uzņemties 
deputātu intervēšanu.

Sataupīja  
internātskolu

Apstaigājis un sasveicinājies 
ar klātesošajiem, pašvaldības 
vadītājs pajokoja, ka vaiņodnieki 
gan jau domājuši, ka viņš noteikti 
atbrauks, – tāpēc, ka sieva ir no 
Vaiņodes, – un atgādināja, ka viņa 
pirmā darbavieta bijusi Embūtē. 
A. Priedols iepazīstināja ar jau-
nās pašvaldības deputātiem un 
izpildvaras un administrācijas 
pārstāvjiem.

Uz sapulci bija ieradies ilg-
gadējais Vaiņodes pašvaldības 
vadītājs Visvaldis Jansons. Viņš 
aicināja Dienvidkurzemes novada 
domi nelaist postā Vaiņodes biju-
šās internātskolas ēkas, kuras pēc 
skolas likvidēšanas pašvaldība 
divus gadus taupījusi, ziemās ku-
rinājusi. “Tas ir lielākais objekts, 
kuru Dienvidkurzemei vajadzē-
tu paņemt un izmantot. Atceros, 
Durbe ļoti interesējās un piekrita, 
ka šeit varētu būt sociālās aprū-
pes centrs. Mums bija sarežģīju-
mi, lai pārietu uz to, jo aprūpes 
centrs skaitījās zem novada, bija 
savi dibinātāji un noteikumi. Te 
bija veikta siltināšana, un Eiro-
pa jau neatļāva pāriet uz sociālo 
sfēru, jābūt izglītībai. Esam jums 
to sataupījuši, atliek risināt,” at-
zīmēja bijušais Vaiņodes domes 
priekšsēdētājs. 

“Dikti nopietna lieta tā sko-
la,” piebilda A. Priedols, “to pat 
rakstīt nevajag, katrs pat naktī 
atcerēsies.” “Bēgļi jāizmitina,” vēl 
nosmēja V. Jansons.

Skolu jautājumiem pievērsās 
arī Reinis Ulberts, lūdzot jauna-
jai pašvaldībai noteikti saglabāt 
Vaiņodē mūzikas skolu. “Par to 
jau esam vienojušies,” atbildēja 
A. Priedols.

Mūzikas skolas direktore 
Gunita Riežniece pastāstīja par 
problēmu ar autobusa Rīga–Vai-
ņode–Liepāja maršrutu. “Pašlaik 
tas kursē tikai līdz Priekulei. 
Tālāk uz Liepāju neiet. Vai ir ie-
spējams pagarināt līdz Liepājai? 
Mūzikas skolā strādā pedagogi, 
kuriem ne visiem ir automašīnas, 
vairāki pusdeviņos brauca ar au-
tobusu līdz Liepājai,” viņa teica. 

Vaiņodniekus un embūtniekus nomocījuši sliktie ceļi

Uz šo jautājumu varēja atbildēt 
N. Pāvils – problēmu risinot, un 
autobuss būšot atpakaļ. 

Cerība uz ģimenēm 
un bērniem

Vaiņodes bērnudārza “Zīlīte” 
vadītāja Irina Joņuša pauda prie-
ku par to, ka šeit ir tik daudz mazo 
bērnu. “Mēs jau esam ieņēmuši 
vienu skolas telpu, šogad ir 117 
bērni. Dzīvojam ar lielu cerību, ka 
ģimenes te būs un bērni dzims,” 
viņa atzina. Tāpēc pirmsskolas 
izglītības iestādē ļoti gribot re-
montu. Divas grupas neesot re-
montētas gadus trīsdesmit – kopš 
dārziņa uzcelšanas. 

Bērnudārzu apsekošana un 
mērķtiecīga plānošana jau ie-
skicētas novada attīstības plā-
nā saistībā ar ES fondu apguvi, 
norādīja deputāte Laila Urbāne. 
Runājot par skolu nākotni Dien-
vidkurzemē, viņa uzsvēra, ka sva-
rīga būs vidusskolu specializācija 
kādā jomā – tehnoloģijās, valodu 
jomā. “Mums nevajag, lai visās 
vidusskolās notiktu viss, realizē-
tu visas izglītības programmas. 
Vērtīgākais būtu viens virziens, 
kurš attīstās pamatīgi,” viņa teica. 
“Vidusskolas noteikti ir vieta, kur 
attīstīt arī mūžizglītību.”

Deputāts Andrejs Radzevičs 
atklāja, ka bērna piedzimšanas 
pabalsts novadā būs 500 eiro. 
“Ceru, ka tas būs maziņš atbalsts,” 
viņš teica.

Kādreizējā vietējās pašvaldī-
bas deputāte Sandra Grosberga 
vaicāja, kā viņa “kā parasts Vai-
ņodes mirstīgais” varēšot uzzināt 
par gaidāmajām domes sēdēm un 
citiem pašvaldības plāniem, kā 
veidosies komunikācija ar iedzī-
votājiem, kuri gribētu piedalīties 
un izteikt kādus ierosinājumus. 
Dienvidkurzemes novada pašval-
dības izpilddirektors Uldis Vārna 
atzīmēja, ka jaunais pašvaldību 

likums paredz veidot iedzīvotā-
ju valdes, kas uzturēs saikni ar 
domi. 

S. Grosberga precizēja, ka viņa 
jautājusi par novada kopīgu infor-
mācijas platformu – mājaslapu. 
“Mēs esam procesā. Būs,” solīja 
A. Priedols. Pašlaik informācija 
vēl jāmeklē Grobiņas novada 
tīmekļvietnē. Jaunā mājaslapa  
dkn.lv ir izstrādes stadijā. 

Biežāk zvanīs –  
biežāk greiderēs

Maizes cepēja un konditore 
Ineta Zveja uz sapulci bija iera-
dusies ar iesniegumu jaunajai 
domei par ceļa sakārtošanu Vai-
ņodes centrā. “Man ir doma, ka no 
autostāvvietas Brīvības ielā līdz 
renovētajai stacijai vajag gājēju 
ietvi. Tajā pusē man ir beķereja, es 
gribētu, lai tur būtu gājēju pāreja. 
Citādi tur ir bīstami veciem cil-
vēkiem, mašīnas brauc ļoti ātri,” 
viņa novērojusi. “Nākamā gada 

budžetā?” ar uzņēmēju sarunāja 
A. Priedols, pieņemot iesniegumu. 
“Drošības noteikumi ir pirmajā 
vietā.” 

Ceļu stāvoklis ir apgrūtinā-
jums daudziem vaiņodniekiem 
un embūtniekiem. Kad deputāts 
Sandis Bēča minēja, ka uzņēmē-
ji novadā ir galvenais finanšu 
resursu ģenerators, iedzīvotāji 
atgādināja, ka uzņēmējdarbības 
pamatā ir transports un labi ceļi. 
Ar katru gadu grants ceļi kļūst 
arvien sliktāki, arī tūristi ne-
brauc tikai tāpēc, ka ceļi ir bries-
mīgi. Ceļš uz Rīgu esot iezīmēts 
valsts plānā līdz 2027. gadam, 
norādīja S. Bēča. “Šobrīd tiek 
projektēts ceļa posms no Ilmā-
jas līdz Priekules robežai. Plānos 
ir ceļš no Priekules pagrieziena 
uz Ezeri,” atklāja deputāts Ed-
gars Putra. 

“Vai mēs vismaz varam izlūg-
ties biežāk greiderēt ceļu?” vaicāja 
G. Riežniece. Domes deputāti ro-

sināja cilvēkus neatlaidīgi zvanīt 
uz “Latvijas Valsts ceļu” satik-
smes informācijas tālruni 8000 
5555. Deputāti uzklausīja ideju 
ceļu atjaunošanu plānot kopā 
ar aizsardzības struktūrām, jo 
Vaiņodē atrodas ļoti nozīmīga 
militārā bāze. 

Munīcijas noliktavu atrašanās 
Vaiņodē rosināja vietējos domāt 
arī par sadarbību ar armijniekiem 
ugunsdzēsības depo darbības at-
jaunošanā. “Tehnika šeit palikusi 
laba, vajag atjaunot ugunsdzē-
sējus Vaiņodē,” piekrita deputāts 
Andris Jefimovs. 

Iedzīvotājiem interesēja, kad 
tiks izveidota Izglītības pārval-
de un kad ievēlēs pagastu pār-
valdniekus. Izglītības pārvalde 
sāks darbu 1. oktobrī, septem-
brī taps tās nolikums, atbildēja 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Andris Jankovskis. Arī pārvald-
niekus ievēlēs septembrī, teica 
A. Priedols.w

“Kamēr vien ļaus epidemioloģiskā situācija, deputāti turpinās šādi uzklausīt iedzīvotājus katrā vietā, kur notiks 
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Jau divas nedēļas Bunkas 
iedzīvotāji ir bez sava veika
la. Tur līdz šim darbojās AS 
“LPB” piederošais “Top!” vei
kals. Iedzīvotāji novērojuši, 
ka veikala uzraksta zīmes jau 
ir noņemtas, taču īpašumā no
tiek rosība. 

Veikalu tīkla “Top!” mārke-
tinga direktore un valdes locekle 
Ilze Priedīte apstiprina, ka Bunkā 
“Top!” veikala vairs nav un turp-
māk tiešām nebūs. 

“Šāds lēmums veikts saistībā 
ar loģistikas un piegāžu maršrutu 
pārstrukturizēšanu,” pamato uz-
ņēmuma pārstāve. Viņa arī pie-
bilst, ka AS “LPB” pēdējo gadu lai-
kā slēdzis kādus esošos veikalus, 
jo beidzies telpu izmantošanas 
līgums. Viens no pēdējiem šādiem 

gadījumiem bija Kalvenē pērnā 
gada nogalē. 

“Kurzemes Vārds” izpētīja, ka 
“Top!” veikali mūspusē, neskaitot 
Liepāju, šobrīd pārsvarā sastopa-
mi lielākās un viegli sasniedza-
mās apdzīvotās vietās. Ir pagasti 
un novadi, kur veikala funkcijas 
pārņem un turpina pildīt vietējie 
uzņēmēji. 

I. Priedīte arī informēja, ka 
šobrīd noris nepieciešamo doku-
mentu sagatavošana un kārto-
šana, lai nodotu Bunkā esošā AS 
“LPB” īpašumu vietējā uzņēmēja 
pārvaldībā. 

“Kurzemes Vārds” noskaid-
roja, ka turpmāk tirdzniecības 
pakalpojumus Bunkā nodrošinās 
uzņēmums SIA “Sprinters A”, kas 
pieder Agrim Budreckim. Viņam 

pieder veikali Virgas pagastā un 
Bunkas pagasta Krotē. “Pašreiz 
Bunkas veikala telpās notiek re-
monts. Gribējām veikalu atvērt 
jau 1. septembrī, taču īsti šis 
nodoms neizdevās tieši remont-
darbu dēļ. Ļoti ceram, ka veika-
lu varētu atvērt jau šajā nedēļas 
nogalē, bet sliktākajā gadījumā 
noteikti septembra sākumā,” no-
rāda jaunais veikala saimnieks. 
“Esmu noorganizējis transportu, 
lai iedzīvotāji divas reizes nedēļā 
varētu braukt iepirkties uz vei-
kalu Krotē.”

Uzņēmējs turpina īstenot 
savu apņēmību sakopt sev pie-
derošo veikalu īpašumus, arī Bun-
kas veikala īpašumu “Laimas” un 
apkārtni, kur vērienīgi remont-
darbi nav veikti ilgus gadus.w

Slēdz “Top!” veikalu Bunkā


