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Goda novadnieces. Lieliskais Priekules
kultūras nama tandēms – Rigonda un Liena

Bērnība, skolas
un darba gaitas

Rigonda ir dzimusi priekulniece. Pati smej – kā piedzimu krustojumā, baltajā mājā, tā tur dzīvoju
šobaltdien, dzīvē izmetot nelielu
līkumu. Rigonda apmeklējusi
bērnudārzu “SPRĪDĪTIS”, pēc tam
mācījusies Priekules 1. vidusskolā.
Kultūras darbs Rigondu urdījis jau
no skolas laikiem. Vidusskolas
laikā bijusi kultordze. Rigonda
18 gadus nostrādājusi slimnīcā,
ātrajā palīdzībā un uzņemšanā,
pieņēmusi izsaukumus, uzņēmusi
slimniekus. Arī tur Rigonda bērniem organizējusi Ziemassvētku
pasākumus.
Lai gan pirmos trīs dzīves
gadus aizvadījusi Aizputē kopā
ar vecākiem un māsu, Liena sevi
uzskata par īstenu priekulnieci, jo
dzimtas saknes ir Priekulē. Liena

apmeklējusi Priekules bērnudārzu,
mācījusies Priekules 1. vidusskolā.
Vidusskolas laikā bijusi kultūrmasu sektora vadītāja. Savas darba
gaitas uzsāka Priekules bērnudārzā
“Sprīdītis”, turpināja Priekules
pienotavā, strādājot par kadru inspektori, un nepilnus sešus gadus
nostrādāja SIA “LVP” par grāmatveža palīdzi. Tad sekoja dažādi kursi
– deju, šoferu, līdz beidzot saprata,
ka nav pamata zem kājām, un
iestājās augstskolā. Liena mācījās
par sociālo darbinieci.
Liena un Rigonda stāsta, ka
darba tikums ieaudzināts jau bērnībā. Vasarās bija iespēja strādāt,
kaut vai ravējot bietes. Tas deva
pieredzi. Bija jāpalīdz arī vecākiem.
Darbs bija jāpadara – trušiem zāle
jāsaplūc, malka jāsanes. Darbs netika noniecināts. Tas bija pienākums.
Rigonda stāsta, ka ļoti paticis lasīt
grāmatas. Esot bijis jābrauc ravēt
sīpolu vagas. Grāmata paņemta
līdzi un nolikta vagas galā. Vagu
izravējusi, pusstundu lasījusi. Vaga
turp, atpakaļ, un atkal lasa. Un tā
visu dienu. Mamma jautājusi, kāpēc
tik maz noravēts? Ar humoru atceras Rigonda. Nebija jau tā, ka abām
paticis ravēt. Kuram bērnam gan
patīk? Bet darbiņš jāpadara. Kolhozs
“SARKANĀ ZVAIGZNE” – kaplis rokā
un bija visiem jāiet ravēt.
Abas draudzenes pazīstamas
jau sen. Liena Purmsātu speciālajā
internātpamatskolā sāka strādāt
2000. gada februārī, un 4 gadus
vēlāk šajā skolā strādāt sāka arī
Rigonda. Abas reizē iestājās augstskolā un kopā absolvēja speciālo
pedagogu specialitāti. Jau tad bija
kļuvušas par ļoti labām draudzenēm. Abas smej, ka tad sākušies
arī trakumi. Ļoti gribējies skaistus

svētkus. Liena skolā strādā vēl
joprojām.

Lai gan tas nebija
tiešais darbs, vienmēr
gribējās to darīt

Rigonda un Liena stāsta, ka,
pirms sāka strādāt kultūras namā,
tur ir gandrīz vai dzīvojušas. Abas
dejojušas “Duvzarē”, spēlējušas teātrī un darbojušās ar “Ķiņķēziņiem”.
Likumsakarīgi arī nācis piedāvājums Rigondai veikt kultūras nama
direktores darbu. Rigonda piemin, ka
piekritusi tikai ar vienu noteikumu
– Lienai jānāk līdzi. Tā dzima Priekules kultūras nama tandēms. Tas
jau bija tik ļoti iestrādājies, ka viena
bez otras šo darbošanos pat nespētu
iedomāties. Viņas viena otru saprot
no pusvārda. Ne reizi vien draudzenes pat vienādi domājot. Piemēram,
kad ir iedots scenārijs Līgo izrādei. Ir
jāizvēlas aktieri noteiktām lomām.
Gandrīz vienmēr viedokļi ir sakrituši, un abas pat neaprunājoties lomas
pašdarbniekiem iedalījušas vienādi.
Arī pasākumi kopā vadīti jau ļoti
sen. Bieži vien pietiekot uzrakstīt
tikai tēmu, un pasākuma laikā to
apaudzēt abām neesot nekādas
problēmas. Liena stāsta: “Mums ir
tāda kā pasākuma “asaka”. Tas pat
ir neizskaidrojami, bet sakāmais
nāk no sirds.”

Neiztikt
bez kurioziem

Abas kultūras darbinieces
vadījušas dziesmu sarīkojumu
“Cālis”. Kamēr Liena uz skatuves runājusi, Rigonda paspējusi
noskriet kultūras nama pagrabā,
kurš atrodas zem skatuves, un
paņemt lielu koka ceļojuma koferi.
3.lpp. >>

Foto – Kristīne Dundure

Ar kultūras nama direktori
Rigondu un māksliniecisko
vadītāju Lienu tiekamies brīnišķīgā atmosfērā. Kultūras
nama pagraba telpās izveidota
īsta ziemas pasaka bērniem,
kur tiek piedāvāta izklaidējoša
programma “Rūķu šeptes brīnumķēķī”. Tur var interesanti,
saturīgi un radoši pavadīt
laiku Ziemassvētku noskaņās.
Liena un Rigonda kultūras
namā strādā jau piekto sezonu.
Nevienam nav noslēpums, ka
viņu sarīkojumi vienmēr ir
augstā līmenī. To ir saskatījuši
un novērtējuši daudzi cilvēki.
Par to draudzenes jūtas patiesi
gandarītas. Priekules iedzīvotāji abas kultūras darbinieces
mīl un apbrīno, īpaši tas jūtams no pašdarbniekiem.

Izvirzīsim kandidātus apbalvojumam “Goda priekulnieks”
Priekules pilsētas 92. dzimšanas dienas svinības notiks nākamā gada 8. februārī. Atcerēsimies
un pateiksim paldies tiem, kuri nesavtīgi veltījuši
savu laiku Priekules pilsētas un priekulnieku labā.
Aicinām izvirzīt kandidātus līdz 10. janvārim. Pašvaldības apbalvojumu “Goda priekulnieks” var saņemt gan
Priekules pilsētas iedzīvotāji, gan personas, kuras dzīvo
un darbojas Latvijā vai ārzemēs. Apbalvojumu piešķir par
sevišķiem nopelniem Priekules labā, kas var izpausties

valsts, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai
saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan
atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Lai izvirzītu kandidātu, jāaizpilda
pieteikums. To var darīt brīvi apvienojušos vismaz piecu
cilvēku grupa, sabiedriskās organizācijas un juridiskas
personas, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji,
domes deputāti. Atgādinām, ka apbalvojumu personai
piešķir vienu reizi mūžā. Elektroniskā formātā anketas

pieejamas interneta mājaslapā www.priekulesnovads.lv,
tās var sūtīt uz e-pasta adresi dome@priekulesnovads.lv.
Savukārt rakstiski anketas varēs aizpildīt un atstāt
sabiedriskās vietās izvietotās balsojuma kastītēs, kā
arī pašvaldības sekretariātā. Pēc anketu saņemšanas
tās tiks apkopotas un izskatītas Izglītības, kultūras
un sporta komitejā, kura lems par apbalvojuma “Goda
priekulnieks” piešķiršanu.
Kristīne Dundure
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Priekules novada pašvaldības domes sēdē
2019. gada 28. novembrī pieņemtie lēmumi

DOMES ZIņAS
Dažādi jautājumi

Apstiprināja lēmumu par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra
Priekules novada domes lēmumā
Nr.1 “Par pašvaldības dzīvojamo
māju īres un apsaimniekošanas
maksas noteikšanu Bunkas,
Gramzdas, Kalētu, Priekules un
Virgas pagastā”.
Apstiprināja lēmumu par
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem trīs represētajām
personām.
Apstiprināja ziedojuma pieņemšanu Priekules vidusskolai.
Pieņēma lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās
tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par
brīvu cenu.
Pieņēma lēmumu par pašvaldībai piederošo kases aparātu
nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināja lēmumu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu sākot ar
2020. gada 1. janvāri.
Pieņēma lēmumu par apkures
tarifa apstiprināšanu Bunkas
kultūras namā.
Pieņēma lēmumu par pašvaldības domes 28.01.2016. lēmuma

“Par Priekules novada pašvaldībai
piederošās Gramzdas pagasta
pārvaldes valdījumā esošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu
sastāva un pārdošanu” (prot. Nr.2,
39. p.) atcelšanu un pasažieru
autobusa “Mercedes Benz” 0303
pārdošanu metāllūžņos.
Apstiprināja lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
piedziņu bezstrīdus kārtībā no 31
personas.
Pieņēma lēmumus par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes
vienību “Atkritumu izgāztuve”,
Priekules pagastā, un Parka iela
10, Priekulē, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai
un ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz Priekules novada pašvaldības
vārda.
Apstiprināja lēmumu par grozījumiem Priekules pirmsskolas
izglītības iestādes “Dzirnaviņas”
nolikumā.
Apstiprināja lēmumu par
Priekules novada pašvaldības
amatu un amatalgu saraksta
2019. gadam grozījumiem.
Apstiprināja lēmumu par
grozījumiem Priekules novada
pašvaldības pedagogu amatu un

amatalgu sarakstā.
Pieņēma lēmumu par Priekules novada pašvaldības teritorijas
plānojuma grozījumu 1. redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu sniegšanai.
Apstiprināja lēmumu par apkures maksas atlaidi VAS “Latvijas
pasts” Bunkas pagastā.
Pieņēma lēmumu par atkritumu apsaimniekošanas tarifa
noteikšanu Priekules novada
Bunkas, Gramzdas, Kalētu un
Virgas pagastā.
Apstiprināja Priekules novada
pašvaldības domes priekšsēdētājas komandējumu uz Igauniju no
3.12.2019. līdz 5.12.2019.
Apstiprināja lēmumu par mirušo personu parāda izslēgšanu
no SIA “Priekules nami” debitoru
saraksta.
Apstiprināja lēmumu par
grozījumiem 2019. gada 18. jūnija
lēmumā Nr.406 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai
“Priekules veloklubs””.
Apstiprināja lēmumu par deleģēšanas līguma noslēgšanu par
dzīvokļa īpašuma sakārtošanas
darbiem ar SIA “Priekules nami”.
Apstiprināja lēmumu par

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa
noteikšanu Priekules novada Bunkas,
Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastā
Pašreizējais atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir apstiprināts 2018. gada 27. decembrī, bet, pamatojoties uz grozījumiem
“Dabas resursa nodokļa likumā”, nepieciešams veikt jaunus aprēķinus un noteikt
jaunus apsaimniekošanas tarifus. Tādēļ
ar 2019. gada 28. novembra pašvaldības
domes lēmumu Nr.616, (prot. Nr.15, 22.p.)
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas noteikšanu, sākot ar 2020. gada
1. janvāri” atkritumu apsaimniekošanas
maksa Priekules novadā apstiprināta 14,43
EUR/m3 apmērā (četrpadsmit euro un 43
centi par vienu kubikmetru) bez PVN.
Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija
Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta,
Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis
Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta
Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET – nav; ATTURAS – nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Ar 2020. gada 1. janvāri apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu
1.1. Priekules novada Bunkas pagastā
(EUR bez PVN):
1.1.1. Lāčplēši
0,77
1.1.2. Krasta iela 3
1,38
1.1.3. Kurši
0,99
1.1.4. Suvorova
310,58
1.2. Priekules novada Gramzdas pagastā
(EUR bez PVN):

1.2.1. Miera iela 4,5,7
1,21
1.2.2. Skolas iela 6
1,38
1.2.3. Uzvaras iela 4
1,06
1.2.4. Miera iela 2
1,06
1.2.5. Meža iela 3
1,47
1.2.6. Liepas (Aizvīķi)
1,98
1.3. Priekules novada Kalētu pagastā
(EUR bez PVN):
1.3.1. Liepu aleja 2
1,63
1.3.2. Liepu aleja 2a
1,63
1.3.3. Liepu aleja 3
1,60
1.3.4. Liepu aleja 3a
1,60
1.3.5. Brūzis
0,77
1.4. Priekules novada Virgas pagastā
(EUR bez PVN):
1.4.1. Sarmas, Blāzmas
1,15
1.4.2. Vārtājas
0,83
1.4.3. Gaismas
0,77
1.4.4. Ērgļi
1,73
1.4.5. Zīlītes
0,87
2. Par lēmuma izpildi atbild pagastu
pārvalžu vadītāji.
3. Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku
zaudē Priekules novada domes 2018. gada
27. decembra lēmums Nr.573 (prot. Nr.16,
13. p.) “Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu noteikšanu Priekules novada
Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un
Virgas pagastā”.
Pašvaldības domes
priekšsēdētāja V. Jablonska

Bunkas pagasta pārvaldes kasiere maksājumus pieņems:
14. janvārī no plkst. 10.00 līdz 11.30 – Tadaiķu bibliotēkā;
15. janvārī no plkst. 10.00 līdz 11.30 – Krotes bibliotēkā.

O. Niedolas atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amata pienākumu pildīšanas.

Nolikumi, Noteikumi

Apstiprināja noteikumus:
- “Par Priekules novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli”;
- “Noteikumi par inventarizāciju veikšanu Priekules novada
pašvaldībā”.

Izsoles

Pieņēma lēmumus par atsavināšanas izsoļu rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu šādiem Priekules
novada pašvaldībai piederošiem
nekustamajiem īpašumiem:
Parka iela 13, Priekulē;
Nekustamais īpašums “Zvaguļi”, Priekules pagastā;
Nekustamais īpašums “Mazās
Palejas”, Virgas pagastā;
Nekustamais īpašums “Pīpenes”, Virgas pagastā;
Nekustamais īpašums “Ustupi”, Priekules pagastā;
Nekustamais īpašums “Mazie
Meiri”, Kalētu pagastā.

Pieņēma lēmumu par pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē,
otrās mutiskās izsoles ar augšup
ejošu soli atzīšanu par nenotikušu
un trešās mutiskās izsoles ar
augšupejošu soli sākumcenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Pieņēma lēmumu par pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekulē,
pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar
augšupejošu soli sākumcenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Pieņēma lēmumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas
pagastā, trešās mutiskās izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
Precīzu informāciju par
visiem lēmumiem
(arī nekustamā īpašuma
jautājumiem)
varat izlasīt Priekules
novada mājaslapā
www.priekulesnovads.lv
Dokumentu pārvaldības
speciāliste D. Tilgale

Tiek noteikts jauns sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas tarifs

Pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai”, kas no 2016. gada darbojas ar preču zīmi
“Vides pakalpojumu grupa”, informē, ka ar
2020. gada 1. janvāri Liepājā tiek noteikts jauns
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.
Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas lēmumam, ar 2020.
gada 1. janvāri stāsies spēkā jauns sadzīves
atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu
poligonā “Ķīvītes”. Maksas pieaugums saistīts
ar būtiskām izmaiņām dabas resursu nodokļa
(DRN) likmē – no 43,00 EUR uz 50,00 EUR par

vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu. Kā zināms, saskaņā ar DRN likumu DRN
likmes pieaugums ir paredzēts katru gadu
līdz 2020. gadam.
Saistībā ar izmaiņām atkritumu apglabāšanas tarifā paaugstinās arī kopējā maksa par
“Vides pakalpojumu grupas” sniegtajiem
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem¹.
No 2020. gada 1. janvāra tarifs par viena
kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 17,46 EUR (ieskaitot PVN).

Izmaksas par vienu konteinera iztukšošanas reizi no 1.01.2020.
Konteinera
tilpums (m³)

0,12
0,24
0,66
1,1
Priekšapmaksas
maiss (100 litri)

25,00 EUR
(t.sk. PVN)

25,64 EUR
(t.sk. PVN)

Cena par vienu
konteinera iztukšošanu
no 1.01.2019.
2,04
4,09
11,25
18,76
1,95

Cena par vienu
konteinera iztukšošanu
no 1.01.2020.
2,09
4,19
11,52
19,20
1,98

Pieaugums EUR (t.sk. PVN)
uz vienu konteinera iztukšošanas reizi no 1.01.2020.

0,05
0,10
0,27
0,44
0,03

Ja jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņām vai jūs
vēlaties saņemt mūsu ieteikumus un piedāvājumu kompleksai un efektīvai atkritumu apsaimniekošanai, lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot uz tālruni 63457777
vai rakstot e-pastu info@vpgrupa.lv.
“Vides pakalpojumu grupa”

¹ “Atkritumu apsaimniekošanas likums” nosaka, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido
2 komponentes – tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kas ietver arī DRN, un
pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un
šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu
apsaimniekotājs. Pieaugot atkritumu apglabāšanas tarifam, tiek pārrēķināta kopējā pakalpojuma maksa,
turklāt izmaiņas stājas spēkā no jaunā atkritumu apglabāšanas tarifa spēkā stāšanās dienas.

Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule
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Goda novadnieces. Lieliskais Priekules
kultūras nama tandēms – Rigonda un Liena

<< 1.lpp.

abām draudzenēm ir “Ķiņķēziņu”
koncerti. Tie ir sirdij vismīļākie.
Tie vienmēr ir kā uzvedumi, kuros
jāiegulda milzīgs darbs.

Tas neesot bijis sarunāts, Lienai
pat ļoti gribējies smieties, jo domājusi – pa kuru brīdi Rigonda
paspējusi noskriet lejā pēc tā
kofera un uzskriet atpakaļ augšā?
Šādi pārsteigumu brīži notiek, tad
tikai jāprot noturēties un nospēlēt
līdzi. To nekad un nevienā scenārijā ierakstīt nevar. To var izspēlēt,
tikai zinot otru cilvēku.

Mīlestība uz teātri

Līgo teātra uzvedums arī
pieskaitāms pie mīļākajiem gada
svētkiem. Tas pusotrs mēnesis, kas
burtiski tiek nodzīvots kultūras
namā, gatavojoties izrādei, ir tik
foršs. Visi tie, kuri ir iesaistīti,
pat saka, ka patīk tā nākšana, tā
jautrība, pat kopīgā desmaizīšu gatavošana vakaros. Pusotra mēneša
darbs noslēdzas vienā vakarā, un
tad ir tā sajūta – plaukš, un viss!
Bet tas process ir tik feins, pēcgarša
neatkārtojama. Kad cilvēki jūtas
pārsteigti, gandarīti un priecīgi, tu
saproti, cik labi sarīkojums ir izdevies. Tu esi sasniedzis, ko gribēji.
Un cilvēki nāks atkal un atkal, jo
ir interesanti.
Liena stāsta: “Ir jāizbrauc no
Priekules, jāredz kas cits, lai var
uzlādēt sevi. Jo kā gan dosi citam,
ja pats neesi uzlādējies?”

Var jau pirkt ārpakalpojumu,
un nebūtu problēmu, bet Rigonda
un Liena tomēr izvēlas pasākumus
rīkot un organizēt pašas vai kopā ar
pašdarbniekiem. Tas sevī ietver visu
– organizatoriskos darbus, noformējumu un tā tālāk. Kad rodas ideja, tā
ir jāapaudzē, neskatoties uz to, cik
daudz laika un darba tas prasīs. Kā
Liena saka, “tu vari pasūtīt ziedus
pie florista, bet vari tos saplūkt arī
pļavā”. Un tad sākas milzīgs komandas darbs. Bieži vien rodas tā
sajūta – kāpēc es to izdomāju? Abas
bieži iesmej, ka neviens jau neliek
to darīt. Bet nekas cits neatliek: ja
galvā ir, tad ir. Darbs jānoved līdz
galam. Lielu, lielu paldies Rigonda
un Liena vēlas teikt kultūras nama
lieliskajai komandai – Guntai
Dzintarei, Naurim Jaunzemam un
Gunāram Tiesnesim.

Ģimenes atbalsts
ir vissvarīgākais,
lai darītu šādu darbu

Liena stāsta, ka viņas mamma
kādreiz ļoti daudz strādājusi un
abām ar māsu bijis teiciens “viņa
nekad nav mājās ar mums, mēs
gan tā nekad nedarīsim”. Bet dzīve
ir apmetusi loku, un Liena saka,
ka dara gandrīz to pašu. Lienas
ģimene ir abi dēli un mazbērni, visi
mīļie cilvēki apkārt. Viņas ģimene
ir arī viņas draugi. Savus spēkus
un baterijas var uzlādēt tikai ar
pašiem tuvākajiem. Liena saprot,
ka zināmā mērā ir nedaudz apdalījusi savus bērnus, bet zina, ka viņi
ir priecīgi, redzot, ko mamma dara,
ar ko tas rezultējas. Ļoti priecājas,
ka ģimene var būt klāt svētkos
un kopā tos izbaudīt. Arī tagad,
kad kultūras namā ir rūķošanās
laiks, Lienas dēls Mikus kopā ar
sieviņu un bērniem izbaudījuši
Ziemassvētku sajūtu un vērojuši
mammu un omīti darbībā. Mazbērni ir piešķīruši dzīvei pavisam
citu garšu. Pasaule pēkšņi šķiet
pavisam savādāka, jo tu novērtē
to mazo brīnumu, kas ienāk tavā
dzīvē. Jāpiemin, ka arī Lienas dēls
Matīss Latvijas valsts dzimšanas
dienā saņēma Virgas pagasta

Foto – Kristīne Dundure

Darbs – milzīgs,
daudz pašdarbības
kolektīvu

Priekules iedzīvotāji abas Goda novadnieces mīl un apbrīno, īpaši tas jūtams no pašdarbniekiem.
pārvaldes Pateicības rakstu. Liena
ļoti priecājas, ka dēls var strādāt
Mežupes pamatskolā, ka direktore
Anitra Šneidere saskatīja Matīsa
atbildības sajūtu pret darbu. Vissvarīgāk ir būt noderīgam un būt
sabiedrībā. Matīss jutās ļoti lepns,
saņemot apbalvojumu. Lienas dēls
savulaik ir absolvējis Purmsātu
speciālo internātpamatskolu (tagad
to dēvē par Mežupes pamatskolu).
Rigondai ir divas lielas meitas
– Aija un Zane, kuras jau ir savā
dzīvē. Kā Rigonda pati saka, “viņas
šo pēdējā laika trakumu uz savas
ādas nav izbaudījušas. To nākas
izbaudīt jaunākajai meitiņai Martai
un vīram Oļegam”. Marta mammai
kādu vakaru teikusi, ka sēžot un
domājot, ka neatceras, kad pēdējā
laikā mamma vakaros bijusi mājās.
Teikusi, ka palikšot greizsirdīga.
Rigondai nācies paskaidrot, ka tas
ir darbs, nevis izpriecas. Rigonda
turpina: “Kultūras namā nevar
strādāt, ja tas nav tavs aicinājums
un nav ģimenes atbalsta. Ja domā
par pavadīto laiku un saņemto
atalgojumu, šeit nav ko darīt. Šis
nav darbs. Tā ir dzīve.” Ja vīrs šādu
darba izvēli neatbalstītu, viņa to
nevarētu veikt. Jāpiemin, ka darba
mīlestību Rigonda ieguvusi no tēta,
kurš savos 73 gados, kā pati saka,
ir nenorimstošs un strādīgs. Māsa
viņai pat teikusi: “Tu būsi tāda pati
73 gados un dejosi uz kultūras
nama skatuves.” Tētis ļoti daudz
palīdz arī darbos, kas saistīti ar
kultūras namu. Nekad nav pateicis “nē”, vienmēr ir atbalstījis. Arī
bez Rigondas vīra Oļega kultūras
pasākumi nebūtu iedomājami. Viņš

bieži iesaistās dažādos procesos,
lai palīdzētu. Piemēram, zarus, kas
rotā skatuvi kopš valsts svētkiem,
sagādājis Oļegs, braucot mājās
no darba. Bridis pļavā pēc tiem.
Rigonda stāsta, ka savu ģimeni
ievilkusi kultūras nama dzīvē.
Marta dejo un dzied. Oļegs kopā
ar Rigondu dejo tautiskās dejas un
vasarā spēlē teātri, kas viņam ļoti
patīk un arī labi padodas. Līdz ar
to ģimene vakaros ir kopā.

“Ķiņķēziņi”
radās 2011. gadā

Pirms deviņiem gadiem aizsākusies “Ķiņķēziņu” darbība. Rigonda un Liena viesojušās koncertā
Kuldīgā kopā ar Purmsātu speciālās internātpamatskolas bērniem
un redzējušas, ka arī pavisam mazi
dejotāji sniedz priekšnesumus.
Rigondas meitai Martai tolaik bija
tikai divi gadi. Abas bija nemiera
pārņemtas un saprata, ka jādara
kas līdzīgs, jo Priekulē ir daudz
bērnu, bet nekas tāds tajā brīdī
nenotiek. Liena piebilst, ka, uzsākot
darbu skolā, pirmās fakultatīvās
stundas bija saistītas tieši ar dejošanu. Savu dzīvi bez dejas viņa
pat nevar iedomāties. Atceras, ka,
mācoties pirmajās četrās klasēs,
modernās dejas bijušas obligātas
visiem. Skolotājs Valdis Prenclavs
vadījis deju stundas. Dejošana
attīstījusies dabīgi no bērna kājas.
Liena saka, ka deja ir tas, kas viņā
ir iekodēts. Nekad gan nelikās, ka
Priekulē dejošana varētu attīstīties līdz šādam līmenim – dejo
jau 73 bērni. Liena saka, ka tas ir
pateicoties Rigondai, jo apmēram

divus gadus viņa iedrošinājusi un
sacījusi, ka vajag, nu vajag… Pašai
nešķita, ka to varēs. Tagad abas
saprot, par ko tas izaudzis, vērojot
lielās meitenes – Patrīciju, Nikiju,
Martu, Elizabeti, meitenes, kuras
dejo jau no pirmsākumiem. Prieks
skatīties uz vienpadsmitgadīgām
meitenēm, kuras labprāt dejo arī
tagad, un, galvenais, tas viņām pat
ļoti patīk. Paldies jāsaka arī deju
skolotājai Janai, kura pievienojusies “Ķiņķēziņu” ģimenei.
Tad, kad ir ideja, stundas nevar skaitīt. Jo, ja gribi padarīt, kā
esi izsapņojis, vari strādāt pat 12
stundas no vietas, vari šūt bērniem
tērpus līdz 5 rītā (kā ir bijis pirms
koncertiem). Lai gala rezultāts būtu
skaists, tam ir jāsaskan ar to, kas ir
tavā galvā. Abas gan piebilst, ka ir
jūtams arī liels “Ķiņķēziņu” vecāku
atbalsts. Ir izveidojusies jau lieliska materiālā bāze. Piemēram, tie
svārciņi, kas šūti pirms deviņiem
gadiem, tiek lietoti vēl tagad. Abas
smej, ka tas nav “ķiņķēziņš”, kas
nav dejojis sarkanajos svārciņos.
Liena un Rigonda atceras, ka pirmsākumos kolektīvam ar finansēm
nav bijis visai spīdoši. Stāsta, ka
šuvušas tērpus arī no skaistiem
aizkaru audumiem, kurus pirkušas
“humpalās”.

Vislabākā alga –
gandarījums bērnu
un citu acīs

Lai strādātu ar maziem bērniem, ir jāspēj pacelties viņu līmenī, jārunā kā ar lielajiem un jāprot
radīt brīnuma momentus. Nenoliedzami, ka vistuvākie sarīkojumi

Gada ģimeniskākie
svētki

Liena un Rigonda padalījās ar
tradīcijām savās ģimenēs. Liena
saka, ka viņas ģimenē svētki nav
iedomājami bez eglītes. Kad bērni
bijuši mazi, gājuši mežā meklēt
eglīti. Tikusi rotāta egle arī dzīvnieciņiem mežā. Liena lepojas, ka
arī lielais dēls Mikus šo tradīciju
turpina savā ģimenē. Lienai vissvarīgāk Ziemassvētkos, lai visa ģimene
būtu kopā viņas mājā. Cienasta
gatavošanā piedalās visi – Mikus
cep cepeti, Liena taisa pīrāgu mīklu,
katrs pieliek roku svētku mielasta
tapšanā. Un bez dzejolīša nu nekādi!
Kā lieliem, tā maziem tas ir jāprot!
Ziemassvētki ir tas laiks, kad būt
tuvu savējiem, būt visiem kopā.
Rigondas ģimenē ir līdzīgi. Svētkus
svin kopā. Ierodas arī māsa ar ģimeni. Svinēšana notiek pie vecākiem
vai Rigondas mājās. Tāpat kā Liena,
arī Rigonda šos svētkus bez cepeša
nespēj iedomāties. Kā jau meiteņu
ģimenē, eglītes gādāšana paliek
Rigondas vīra Oļega ziņā.

Novēlējumi novada
iedzīvotājiem svētkos

Rigonda: “Katram ir jāatrod
mirklis būt mājās ar savējiem!
Atrodiet mieru, lai nav nekur
jāskrien. Esiet kopā un atrodiet
Ziemassvētku brīnumu!”
Liena: “Ne tikai Ziemassvētkos,
bet vienmēr būt citam pret citu labestīgiem, būt atvērtiem! Saskatīt
katrā cilvēkā labo. Ielaidiet sevī
to brīnumaino sajūtu, ka tu esi
šeit tieši šobrīd un ka tas labais
tev jādara jau tagad! Tev ir jāvēl
labu un jārada labu!”
Kristīne Dundure

Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule

medicīna

Priekules slimnīcai 60!
9. novembrī Priekules slimnīca nosvinēja savu 60 gadu
jubileju. Pasākums noritēja
Priekules kultūras namā un
deva iespēju satikties ap 120
bijušo un esošo darbinieku.
Ļoti interesanta bija muzikālā
video prezentācija par slimnīcas dzīvi un darbiniekiem, kuri
strādājuši kādreiz un daļa turpina darbu arī šobrīd. Tas bija
ļoti aizkustinoši. Daudziem no
klātesošajiem acīs bija asaras...
Visus priecēja koncerts, ko
sniedza vismazākie priekulnieki – popgrupa “Pipari”, kuri
arī saņēma pelnītus mediķu un
ciemiņu aplausus... Ar humoru,
dziesmām un piedāvājumu
ārstēties ar tautas medicīnas
līdzekļiem mediķi un viesi bija
uzjautrināti.
Par slimnīcas vēsturi un attīstības soļiem 60 gadu garumā prezentāciju sniedza slimnīcas vadītāja
Tatjana Ešenvalde. Bija interesanti
uzzināt vēstures datus par veselības
aprūpi agrāk, par pirmo slimnīcu,
kuru atklāja 1921. gadā tagadējā
Vaiņodes ielā. Līdzekļus Priekules
apriņķa slimnīcas iekārtošanai, 30
gultām un inventāram bija dāvinājis Amerikas Sarkanais Krusts.
Saistošs bija stāsts par kara laiku un
pēckara periodu, par darbiniekiem,
kas strādāja toreiz. Priekules slimnīcu atklāja 1959. gadā, tajā bija 80
gultasvietas. Pirmajā gadā strādāja
105 darbinieki, no tiem 17 bija ārsti,
35 medmāsas un 30 – jaunākais
personāls. Par to, kāds bijis Priekules slimnīcas ceļš no paša sākuma
līdz šai dienai, stāsta grāmata “Priekules slimnīcai – 60”. Visu, kas šai
laikā darīts, kas piedzīvots, izstāstīt
nav iespējams, bet to ir iespējams
izlasīt, iegādājoties šo grāmatu. Pirmais Priekules slimnīcas galvenais
ārsts bija ķirurgs Raimonds Ķikuts.
Par tādiem kā viņš ir teikts: “Stipras
gribas cilvēks un ūdenskritums
paši lauž sev ceļu.” Viņš savu darbu
uzsāka 1958. gadā Priekules rajonā
kā ambulances vadītājs. Dakteris

Ķikuts gan sekoja līdzi slimnīcas
būvniecībai, gan organizēja mediķu
talkas būvlaukumā, gan plānoja un
meklēja slimnīcas darbam nepieciešamos materiālus un iekārtas,
kā arī komplektēja kadrus. Rīgā
profesors R. Ķikuts ilgus gadus vadīja P. Stradiņa klīniskās slimnīcas
Neiroķirurģijas centru. Uz slimnīcas
jubilejas vakaru bija atbraucis slimnīcas otrais galvenais ārsts Bruno
Graudums – Priekules slimnīcas
vadītājs no 1959. līdz 1969. gadam.
Viņš ir tas cilvēks, kurš slimnīcā
izveidoja ne tikai dārzu, bet arī tās
kolektīvu, par kuru visu paaudžu
Priekules mediķi saka: “Tāds, kā
nekur citur.” Pirmie ārsti, kas pēc
augstskolas absolvēšanas atbrauca
uz Priekuli, bija Vija Sedola un Irēna
Blumberga. Vēlāk pievienojās ginekologs Aldis Sproģis, zobārste Māra
Sproģe, Inese Ozollapa, infektologs
Gunārs Ozollapa, ķirurģe Svetlana
Thora, bērnu ārste Fadejeva, ķirurģe
Jekaterina Jelagina. Visi jauni un
enerģiski cilvēki. Tāpēc kolektīvā
valdīja īpaša gaisotne. Slimnīcas
jubilejas vakarā piedalījās arī profesore Thora, nu jau bijusī P. Stradiņa
slimnīcas Asinsvadu ķirurģijas
centra vadītāja, kas ar siltumu
sirdī atcerējās laiku, kad strādāja
Priekulē. B. Graudumu nomainīja
Ints Lapsa, kurš iestādi vadīja līdz
1976. gadam. Viņš arī mani pierunāja braukt uz Priekuli. Īslaicīgi
par galveno ārstu strādāja Dr. Juris
Vīksna. No 1976. līdz 1981. gadam
rajona galvenā ārste bija Marta Aizsilniece. Viņa tik īsā laikā ļoti daudz
izdarīja mūsu slimnīcas labā! Viņai
izdevās burtiski izsist jaunās poliklīnikas projektēšanu un būvniecību!
Paldies viņai par to! Gunta Purmale
par rajona galveno ārsti nostrādāja
no 1981. līdz 1985. gadam. Atis
Aivars bija rajona galvenais ārsts no
1985. līdz 1994. gadam, Dr. Ingrīda
Circene – no 1994. līdz 2002. gadam,
Dr. T. Ešenvalde – no 2002. līdz
2009. gadam.
Šobrīd varam lepoties, ka slimnīca ir sakārtota – izremontēta ēkas

fasāde, nomainīts jumts, izremontētas iekštelpas, iegādāts mūsdienīgs
aprīkojums, fiziskā vide pielāgota
pacientiem ar īpašām vajadzībām.
Uzskaitījumu varētu turpināt, bet
pats galvenais slimnīcas uzdevums
– ārstēšana, neskatoties uz dažādiem šķēršļiem, joprojām, ir augstā
līmenī. Bet ne vienmēr tā bija.
90. gadi bija ļoti smagi. Jaunā Latvijas valsts, finanšu grūtības. Trūka
līdzekļu remontdarbiem, aprīkojuma iegādei. Vizuāli slimnīca vairs
neizskatījās tik pievilcīga, vienā
brīdī likās, ka viss brūk un jūk. Tad
arī sakām meklēt sadarbības partnerus, kas varētu atvieglot mūsu
ikdienu. Ar medikamentiem, gultas
veļu, aprīkojumu, krāsām un citu.
Jaunās veļas mājas atklāšanu un
aprīkošanu ar veļas mašīnām, žāvētāju, gludināmo rulli 2002. gadā
sponsorēja Margareta no Zviedrijas,
Uzņemšanas nodaļas ārdurvju nomaiņu (durvis uz Eiropu) – Zigurds
Barbins. Lielo poliklīnikas durvju
nomaiņa notika ar Lielbritānijas
vēstniecības atbalstu 2002. gadā.
Virtuves renovācijā un aprīkojuma
iegādē 2008. gadā atbalstu sniedza
Rotari klubs. Slimnieku gultas un
cits aprīkojums nāca no “Halping
Hand” un Davīda Kāna no Vācijas.
Un daudz kas cits!
Vissmagākajā situācijā slimnīca
bija 2009. gadā, kad valstī iestājās
krīze un mūsu slimnīca, tāpat kā
daudzas citas, tika reorganizēta un
reāli likvidēta. Smagie laiki bija pārdzīvoti, viss bija jāsāk no jaunā. Šodien mēs varam būt lepni par savu
iestādi un tiem darbiniekiem, kas
šeit strādā, par to, kas mēs esam un
ko ir izdevies sasniegt. 60 gadu laikā
Priekules slimnīca ir iemantojusi
pacientu atzinību un uzticēšanos.
Katrs zina, ka šeit ir labi un talantīgi
savas jomas speciālisti, un tāpēc
tik daudzi pacienti vēlas ārstēties
tieši mūsu slimnīcā. Viņi brauc pie
mums no Liepājas un Ventspils, no
Saldus un Kuldīgas novada, arī no
Rīgas. Brauc uz datortomogrāfijas
un citiem izmeklējumiem, uz operā-

Pieņemšanas laiki oftalmologiem Liepājā
VCA poliklīnika Liepājas MC, Brīvības ielā 95, Liepājā
Reģistratūras tālrunis: 63428796, e-pasts: registratura@liepajavca.lv

Speciālists
Kabineta Nr.
Jeļena Guļajeva
110

Stāvs
1

Pirmdiena
8.30–14.30

Otrdiena
12–18

Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8.30–14.30
13–18
8.30–14.30

Vecliepājas Primārās veselības aprūpes centrs, Republikas ielā 5, Liepājā
Reģistratūras tālrunis: 63428796
LAAC / acu ārste
LAAC / acu ārste
Bērnu acu ārste
Acu ārste

Daina Dimdiņa
Ilona Volkova
Ieva Kūlniece
Ina Ivanova

Pēc pieraksta
Pēc pieraksta
Pēc pieraksta
Pēc pieraksta

206. kab.
206. kab.
206. kab.
206. kab.

63422497
63422497
63422497
63422497

Jaunliepājas Primārās veselības aprūpes centrs, Aldaru ielā 20/24, Liepājā
Reģistratūras tālrunis: 63423149, e-pasts: veselibascentrs@jpvac.lv
Oftalmologi Nora Kronberga un Jevgēņija Smirnova – pierakstīties elektroniski.

Foto – Dainis Ģelzis

Priekules novada paðvaldîbas informatîvais izdevums

4

cijām un vienkārši uz pieņemšanu
pie ārstiem.
Dzirdam no pacientiem ļoti
labas atsauksmes. Tās dod spēku
strādāt un skatīties uz priekšu.
2012. gadā izveidojām Ilglaicīgas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas centru. Sākumā ar
10 gultasvietām, bet tagad klientu skaits ir 60. Uz savu 60 gadu
jubileju! Paldies Priekules novada
pašvaldībai un pārējiem slimnīcas
kapitāldaļu turētājiem par atbalstu
un ieguldītajiem līdzekļiem telpu
remontā! Un īpašs paldies Priekules
novada pašvaldībai par slimnīcai
piegulošās teritorijas sakārtošanu
un automašīnu stāvvietas izbūvi!
Esam realizējuši trīs Eiropas Savienības projektus, vienu starpvalstu
projektu ar Lietuvu 2010. gadā.
Esam sarūpējuši gan jaunu aprīkojumu, gan sakārtojuši telpas, lai ar
katru gadu spētu piedāvāt mūsu
iedzīvotājiem aizvien kvalitatīvāku
pakalpojumu klāstu. Projektos iegādājāmies datortomogrāfu, operbloka
aprīkojumu, izremontējām ēkas
fasādi un iekštelpas, iebūvējam liftu.
Pēdējā projektā sadarbībā ar Liepā-

jas RS iegādājāmies jaunu rentgena
aparātu un ultrasonogrāfu. Pavisam
nesen bija ļoti svarīgs ieguldījums
no SIA “Ceļu, tiltu būve” – iekšējās
sētas asfaltēšana. Un tomēr gribu
piebilst, ka, lai kādas slimnīcai
būs iekārtas, tām nebūs nekādas
vērtības, ja nebūs mediķu, kas ar
tām strādā. Man ir prieks, ka esam
pratuši saglabāt kolektīvu, kas spēj
sniegt palīdzību mūsu pacientiem.
Slimnīcai novēlu izaugsmi – lai katrs
darbinieks lepni varētu atbildēt, kur
un par ko strādā, lai katrs darbinieks
justos novērtēts un īpašs!
Priekules slimnīcas darbiniekiem novēlu labu veselību, nezaudēt entuziasmu, vairāk sadzirdēt
citam citu, arī turpmāk lepoties ar
savu slimnīcu un, kopīgi strādājot,
sasniegt arvien ambiciozākus un
augstākus mērķus! Un, protams,
mīlestību – sevī un visapkārt! Lai
iecerēto izdodas piepildīt, kāroto –
sasniegt, iegūto – nosargāt!
Tatjana Ešenvalde
Fotogalerija skatāma
Priekules novada mājaslapā
http://www.priekulesnovads.lv/.

Informācija dr. Daigas Leimanes
pacientiem

No 2019. gada 19. novembra ārsta palīdze
Ilze Inne patstāvīgi pieņem pacientus
bez iepriekšēja pieraksta Priekules poliklīnikas
205. kabinetā.
Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8 līdz 14.
Ilze Inne sniedz šādus pakalpojumus:
l Konsultācijas un darba nespējas lapu izsniegšana līdz 10 darba
dienam akūtu un hronisku saslimšanu gadījumos;
l Analīžu nozīmēšana un rezultātu izskaidrošana;
l Pieaugošo un pusaudžu profilaktiskās apskates;
l Recepšu izrakstīšana.
Sīkāka informācija reģistratūrā vai pa tālruni 63461666.
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8. novembrī Priekulē norisinājās patriotiski militārā
spēle “Jaunie Latvijas sargi”,
kurā jauniešiem bija iespēja
pierādīt savu spēku, ātrumu,
veiklību, izturību, zināšanas
un komandas saliedētību.
Lai piedalītos spēlē, jauniešiem bija jāaizpilda anketa mājaslapā https://jaunielatvijassargi.
lv/, jāatbild uz jautājumiem par
Latvijas vēsturi, 2019. gada Bermontiādes cīņām un jāuzraksta
motivācijas vēstule. Jauniešu
rakstītais liecināja par patriotismu, cieņu un interesi par savu
senču gaitām.
Spēles laikā, prezentējot savu
komandu, skanēja šādi vārdi, ko
jaunieši paši bija sagatavojuši:
“Mēs esam lepni būt šeit un izdzīvot kaut daļiņu no tā, ko piedzīvoja
un par ko cīnījās mūsu senči pirms
simts gadiem, mēs esam viņiem
pateicīgi par to, ka mēs vispār
esam, ka varam dzīvot brīvā zemē,
runāt latviešu valodā un atrasties
šeit, un piedalīties spēlē “Jaunie
Latvijas sargi”.”
Dienas pirmajā daļā Latvijas
armijas karavīru vadībā jaunieši
sešās darbnīcās apguva Brīvības
cīņu vēsturi, armijas disciplīnu,
komandu došanu un izpildi, tuvcīņas elementus, naktsmītnes ierīkošanu, ievainoto aprūpi un pirmo
medicīnisko palīdzību, šaušanu,
slēptu pārvietošanos pēc kartes un

Foto – Sandra Galgāne

Spēlē “Jaunie Latvijas sargi” uzvar komanda
“Patriotiskie Boomeri” no Priekules vidusskolas

1. vietu ieguva komanda “Patriotiskie Boomeri” no Priekules vidusskolas.
kompasa, kā arī ierindas mācību.
Pēc mācībām notika praktiska
zināšanu un prasmju pārbaude –
misija “Atbrīvo Priekuli!”, kurā tika
simulētas 1919. gada Brīvības cīņas
un jaunieši varēja praksē pielietot
apgūtās zināšanas un iemaņas.

Ļoti sīvā konkurencē ar
59,9 punktiem 1. vietu ieguva
komanda “Patriotiskie Boomeri” no Priekules vidusskolas,
balvā saņemot jūras ceļojumu
visai komandai uz Stokholmu
kopā ar “TALLINK”. Kapteine

Foto – Dainis Ģelzis

“Lielais Jēkabs”
Bunkas pagasta “Ģildēniem”

“Ģildēnu” saimniekus uz ceremoniju pavadīja Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija
Andersone un Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

Annika Riekstiņa un dalībnieki
Džamils Vjaksa, Raivo Dirnēns,
Ralfs Jansons, Armanda Dēzniece un Madara Gurauska savu
komandu pieteica kā pēdējie, kā
arī izvilka pēdējo kārtas numuru,
bet spēlē pierādīja, ka ir saliedē-

tākā un spēcīgākā komanda.To
apliecināja arī viņu moto: “Tikai
ar komandas darbu mēs varam
sasniegt uzvaru!”
2. vietu ar 58,2 punktiem ieguva komanda “Kurzemniek’” no
Saldus tehnikuma un Priekules vidusskolas, ko pārstāvēja kapteine
Anna Šiline, Krista Mehaņikova,
Annija Pauzere, Daniels Rašmanis,
Endijs Irbe, Dāvis Spēks.
3. vietu ar 58,1 punktu ieguva
komanda “Priekules I rota” no
Priekules vidusskolas – kapteine
Jana Matule, dalībnieki – Marks Teo
Dūčis, Leonīds Kostjajevs, Arturs
Ķempis, Baiba Birzniece, Sabīne
Zīverte.
Spēlē piedalījās 16 komandas,
pārstāvot Krotes Kronvalda Ata
pamatskolu, Kalētu Mūzikas un
mākslas pamatskolu, Vaiņodes
vidusskolu, Virgas pamatskolu un
Priekules vidusskolu, kā arī startēja apvienotā Priekules vidusskolas
un Saldus tehnikuma komanda.
Spēle jauniešiem ir bez maksas. To organizē Priekules novada
pašvaldība sadarbībā SIA “Gimnasium”. Spēli atbalsta “Tallink”,
“NRJ PRINTING”, “Flora Maiznīca”,
Nacionālie bruņotie spēki un
“Ezerkauliņi”.
Sandra Galgāne,
projekta koordinatore,
tālr. 26477549,
e-pasts: latagalessargi@
gmail.com

29. novembrī Bunkas pagasta privātās senlietu krātuves
“Ģildēni” saimnieki Ivars un Edīte Vītoli piedalījās Kurzemes
Tūrisma asociācijas un Liepājas reģiona Tūrisma informācijas
biroja gada balvas “Lielais Jēkabs 2019” pasniegšanas pasākumā
Latviešu biedrības namā Liepājā.
Balva “Lielais Jēkabs” ir Kurzemes Tūrisma asociācijas iedibināta
tūrisma kvalitātes balva, kuras idejas autors ir asociācijas valdes
priekšsēdētājs Artis Gustovskis. Nu jau 15. reizi tā tika pasniegta
labākajiem Kurzemes tūrisma uzņēmējiem, kuri ar savu darbošanos
turpina Kurzemes hercoga Jēkaba tradīcijas – viņi uzdrošinās, darbojas
un veicina attīstību.
Šogad vērtēšanai tika virzīti tie uzņēmēji, kuri tūrisma jomā
veiksmīgi darbojas vismaz 10 gadus. Vairāk nekā 50 pretendentu tika
vērtēti sešās nominācijās: labākās ilgtspējīgās Kurzemes naktsmītnes,
ēdināšanas uzņēmumi, aktīvās atpūtas pakalpojumu sniedzēji, amatu
meistari, garšas meistari un kolekcijas. Pretendentus “Lielā Jēkaba”
balvai izvirza Kurzemes tūrisma informācijas centri, bet vērtē Kurzemes
Tūrisma asociācijas valdes locekļi, kas darbojas tūrisma informācijas
centros Liepājā, Ventspilī, Saldū, Talsos, Tukumā un Kuldīgā.
Privātā senlietu krātuve “Ģildēni” bija viens no “Lielā Jēkaba”
balvai izvirzītajiem uzņēmumiem nominācijā “Kurzemes kolekcija ar
laika rūdījumu”. “Ģildēni” ir 19. gs. vidū celta lauku sēta, kuru varētu
salīdzināt ar Kurzemes sētu Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Visas
saimniecības klētī izkārtotajā ekspozīcijā apskatāmās lietas atrastas
tieši “Ģildēnu” īpašuma 18 ha teritorijā. Pēc tām var spriest ne tikai par
senākiem laikiem šīs saimniecības teritorijā, bet arī par Otrā pasaules
kara notikumiem. Kara beigās “Ģildēnu” apkārtnē atradās pēdējā no trim
Kurzemes katlā ieslēgto vāciešu aizsardzības līnijām, kuru pārraut un
arī noturēt Kurzemes atbrīvotājiem 1945. gada februāra otrajā pusē tā
arī neizdevās. Arī par šiem notikumiem stāsta Bunkas pagasta privātās
senlietu krātuves ekspozīcija.
Priekules tūrisma organizatore Inga Raškova
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ATZĪMĒJOT LATVIJAS

101. DZIMŠANAS DIENU PRIEKULES NOVADĀ

Foto – Kristīne Dundure

Priekule

17. novembrī svinīgā sarīkojumā Priekules kultūras namā pašvaldības apbalvojumus saņēma GODA NOVADNIECES Rigonda DŽERIŅA un Liena BRAŽE, GADA
PRIEKULNIECES Sandra GROSBERGA un Krista MEHAŅIKOVA, konkursa “Par sakoptu Priekules novadu” LAUREĀTI – INDRIEKU ģimene no Priekules, VAMŽU ģimene
no Kalētu pag., LOCENIEKU ģimene no Virgas pag., Igora PUTERA un Artas TROIKAS ģimene no Virgas pag. Konkursa “Par sakoptu Priekules novadu” PATEICĪBAS
saņēma – “KASPARI” Virgas pagastā; Brīvības iela 30 Priekulē; “GRIMSTI” Bunkas pagastā; “IMANTAS” Bunkas pagastā un “INCĪŠA DZIRNAVIŅAS” Priekules pagastā.
Foto – Ivars Šekavs

Kalēti

15. novembrī
Kalētu tautas
namā
pašvaldības
apbalvojumus
saņēma
GODA CILVĒKS
Biruta STRJUKIENE,
GADA CILVĒKS
Sigita
KARBAUSKA.
GODA RAKSTU
saņēma
Ausma GALECKA,
ATZINĪBAS
RAKSTU –
Dace RAZMA
un Justīne
TILGALE.
Konkursa
“Par sakoptu
Priekules novadu”
Kalētu pagasta
I kārtas laureāta
apbalvojumu
ieguva
VAMŽU ģimene.
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Foto – Kristīne Dundure

Virga

Foto – Kristīne Dundure

16. novembrī Virgas sporta hallē tika godināti pagasta
iedzīvotāji, kuriem tika pasniegti pašvaldības apbalvojumi.
Tos saņēma GODA CILVĒKS Sarma HENKE, GADA CILVĒKS
Sarmīte EIDINTA. GODA RAKSTU saņēma Ivars FRICKOPS,
ATZINĪBAS RAKSTU – Ruta BALODE un Andželika ŠILINE,
PATEICĪBU – Agrita SANDERE un Ineta ZVAGULE. Tika pasniegtas
arī pagasta pārvaldes PATEICĪBAS Valdim DIŅĶĪTIM,
Rimai HNIČOVAI, Ivaram SKĀBARDIM, Ievai ŠTEINBERGAI,
Intai KAVALIEREI, Aijai GAUŠEI, Intai KLANEI, Ilzei EIDINTAI,
Elgai BUNKAI, Valdim BRUNDZĀTAM, Matīsam BRAŽIM un Aigai
ZVIRBULEI.

Bunka

Bunkas pagasts godināja savus nominantus 16. novembrī Bunkas kultūras namā. Pašvaldības
apbalvojumus saņēma GADA CILVĒKS Dzidra ŠTERNA un Sandra TOMASE. GODA RAKSTS tika
pasniegts Inetai LEINARTEI, Norai NORENBERGAI un Intai UTĒNAI. Apbalvoti tika arī konkursa
“Par sakoptu Priekules novadu” Bunkas pagasta I kārtas uzvarētāji: “GRIMSTI” – Ainis KAŅEVSKIS
un Agija DREIMANE, “IMANTAS” – Jānis DAIZIS un Ina LIKA, “MEŽIŅI” – Monika un Nikolajs
KAŅEVSKI, “DREIMAŅI” – Indra un Valērijs KŅŪTIŅI, “ČIEKURIŅI” – Valdis un Silvija SANTI un
draudze “TĒVA NAMS” – Sarmīte PAULAUSKA.

Gramzda

Foto – Līga Svara

17. novembrī pašvaldības apbalvojumus saņēma arī Gramzdas pagasta ļaudis.
GADA CILVĒKS šajā gadā ir Māris NARVILS. GODA RAKSTS tika pasniegts Modrim VĀRNAM,
Elmāram BARANOVSKIM, Augustinam EIDEJUM, Raimondam ĶERVIM, Raimondam ĶERVIJAM,
Reinim DZINTARAM un Valdim VIESIM. Olita BIĶE saņēma ATZINĪBAS RAKSTU. Sarīkojuma laikā
darba jubilejās tika godināti VSAC “Aizvīķi” darbinieki.
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Labdarības tirdziņš – jau atpazīstama tradīcija
Priekules kultūras namā novembra pēdējā diena aizritēja ikgadējā
labdarības tirdziņa zīmē. Jau par
tradīciju kļuvušo tirdziņu organizē
Priekules baptistu draudze sadarbībā
ar Priekules evaņģēliski luterisko un
vasarsvētku draudzi.
Priekules un apkārtnes iedzīvotāji
jau zina, ka tirdziņā par ziedojumiem
iespējams iegūt gan Adventes vainagus
un svētku dekorus, gan citas noderīgas
lietas, kā arī sagādāt sev, iespējams, pirmās svētku noskaņas fotogrāfijas. Organizatoriem liels prieks, ka tirdziņš kļuvis
atpazīstams arī tālākā apkārtnē – šogad
ikgadējo apmeklētāju pulku kuplināja liels
skaits pilsētas viesu.
Par lielo ieguldīto darbu, laiku un
līdzekļiem paldies sakāms baptistu draudzes aktīvākajiem ļaudīm, kuri palīdzēja
sagādāt Adventes vainagus un citas iegādājamās mantas. Tirdziņa veidotāji īpaši

Foto – Līga Svara

priecājas par popularitāti guvušo kafejnīcu
un to, ka daudzi apmeklētāji izvēlējās pavadīt pēcpusdienu nesteidzīgās sarunās,
izbaudot pasākuma gaisotni. Radoši un ar
popkorna tūtu blakus darbojās mazākie
tirdziņa apmeklētāji, gatavojot sev kādu
rotaļlietu vai dekoru. Apmeklētājiem
sagatavotās loterijas, kā ik gadu, priecēja
mazos tirdziņa viesus. Pēc patīkami pavadītā laika pošoties mājupceļā, apmeklētāji
saņēma krūzīti kūpošas karstās šokolādes.
Paldies ikvienam, kas iesaistījās
dažādos darbos, un visiem, kas atnāca,
atbalstīja, dalījās ar savām emocijām,
līdzekļiem un iedrošināja citus. Par
šajā gadā saziedotajiem 1050 eiro tiks
iegādātas svētku pārtikas pakas, ar ko
iepriecināt novada vientuļos seniorus un
mazturīgās ģimenes.
Labdarības tirdziņa koordinatore
Līga Svara

Foto – Liega Ermansone

Mežupes pamatskolas audzēkņi
uzvar konkursā “Meklē karotīti”
20. novembrī Mežupes pamatskolas P1 un P2 kursa audzēkņi piedalījās konkursā “Meklē karotīti”, kuru izsludināja Latvijas Pārtikas uzņēmumu
federācija sadarbībā ar “Rimi Latvia”.
Konkursa mērķis – motivēt Latvijas skolu jauniešus ikdienā gatavot veselīgas
maltītes no paaugstinātas kvalitātes vietējiem produktiem un iepazīstināt ar “zaļās”
un “bordo karotītes” produktiem. 34 skolu konkurencē Mežupes pamatskolas skolēni
ieguva vienu no piecām balvām – mācību ekskursiju uz ražotni “Fazer Latvija”. Esam
ļoti lepni par rezultātiem, jo konkursa darbus rūpīgi vērtēja Latvijā pazīstami pavāri
un garšas eksperti, “Rimi Gardēžu” pārstāvji – Normunds Baranovskis, Liene Zemīte
un Signe Meirāne.
Vēl lielāks gandarījums par vērtīgo, izzinošo mācību ekskursija ražotnē “Fazer
Latvija”. Esam priecīgi par šādu iespēju!
Skolotāja Evita Erode-Kvizikevičiene

Nodokļa starpību nāksies samaksāt visiem
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā esošā informācija liecina, ka 27 655 iedzīvotāji, kuriem gada
ienākumu deklarācija par 2018. gadu ir jāiesniedz
obligāti, joprojām to nav izdarījuši. Tās ir personas,
kurām valsts budžetā jāiemaksā nodokļa starpība,
kas radusies diferencētā neapliekamā minimuma
vai nodokļa progresīvās likmes piemērošanas dēļ.
Iesniedzot deklarāciju līdz šī gada beigām, sankcijas
netiks piemērotas, taču nākamgad tolerances periods
vairs netiks piemērots un sekos piedziņas process.
VID ir apzinājis visas personas, kam gada ienākumu
deklarācija par 2018. gadu ir jāiesniedz obligāti, un laikā no
šī gada maija līdz novembrim ir vairākkārt sūtījis atgādinājuma vēstules gan VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā
(EDS), gan pa pastu papīra formātā tiem iedzīvotājiem, kuri
neizmanto EDS, ar daļu iedzīvotāju ir notikusi telefoniska
sazināšanās. Kopumā līdz šim VID nosūtījis 170 507 elektroniskus un 6970 papīra formāta uzaicinājumus iesniegt
gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu.
Sākotnējais iedzīvotāju skaits, kuriem bija obligāti
jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2018. gadu radušās nodokļu starpības dēļ, bija vairāk nekā 80 000, un
VID ir pateicīgs visiem, kuri to izdarījuši termiņā vai pēc
VID atgādinājuma.
Savukārt tiem iedzīvotājiem, kuri to vēl nav izdarījuši,
VID atgādina, ka deklarācijas neiesniegšana vai apzināta
VID atgādinājuma ignorēšana nekādā veidā neatbrīvos
personu nedz no pienākuma šo deklarāciju iesniegt, nedz

no pienākuma samaksāt radušos nodokļa starpību.
Tādēļ VID aicina ikvienu iedzīvotāju ieskatīties
EDS kontā vai arī pasta kastītē, lai pārliecinātos,
vai nav saņemta uzaicinājuma vēstule. Ja tāda ir
saņemta, tad nekavēties iesniegt gada ienākumu
deklarāciju par 2018. gadu elektroniski VID EDS vai
klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai
Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas
centrā visā Latvijā.
VID atgādina, ka budžetā piemaksājamo summu var
samazināt vai pilnībā izlīdzināt, pievienojot gada ienākumu
deklarācijai čekus, kvītis vai bankas maksājuma uzdevumu,
vai konta izrakstu par attaisnotajiem izdevumiem.
Tāpat, ja persona atbilst noteiktiem kritērijiem, tai
tiks noteikts cits nodokļa samaksas termiņš. Proti, 2018.
un 2019. gada ienākumu deklarācijā aprēķinātās nodokļa
samaksas termiņš ir noteikts līdz 2020. gada 1. decembrim
tām personām, kurām ar nodokli apliekamie gada ienākumi
atbilst šādiem nosacījumiem:
- 2018. gadā tie nepārsniedz 55 000 eiro, bet 2019. gadā
– 62 800 eiro;
- tie ir saņemti tikai Latvijā;
- no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis;
- tiem ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu
un atvieglojumus (piemēram, algota darba ienākumi,
autoratlīdzība, pensijas, darbnespējas pabalsti, ienākumi
no uzņēmuma līguma, ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību, u.c.).

Informācija par personai noteikto samaksas termiņu
būs redzama EDS uzreiz pēc deklarācijas aizpildīšanas,
nospiežot pogu “Pārbaudīt un saglabāt”.
Bez tam, ja persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu un turpmākajiem gadiem, konstatē, ka
aprēķinātā nodokļa piemaksas summa nepārsniedz 1 (vienu)
eiro, to neaprēķina un valsts budžetā tā nav jāiemaksā.
Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā
“Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību
gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu
apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos
klientu apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu
rakstiski VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā
“Sarakste ar VID”.
Vienlaikus atgādinām, ka personificētas konsultācijas
varam sniegt tikai identificējamiem VID klientiem, tāpēc,
apmeklējot VID klientu apkalpošanas centrus, aicinām
ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu, kā arī, zvanot
uz VID Konsultatīvo tālruni, lūdzam izmantot sava EDS
konta telefonisko identificēšanās iespēju, sarunas laikā
nosaucot EDS redzamo kodu.
Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122668, 26497874    
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
www.vid.gov.lv
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Foto – Kristīne Dundure

Autokrosa “Žemaitija–Kurzeme”
sezona noslēgusies

Autosprinta dalībniece un tiesnese Endija Ķervija,
"SK Dienvidkurzeme" vadītājs un autosportists Raimonds Ķervijs
un talantīgais autosportists Edgars Zīverts.
29. novembrī Bunkas kultūras namā notika autokrosa “Žemaitija–Kurzeme” 2019. gada
sezonas noslēguma pasākums,
kuru vadīja autosporta tiesnese un dalībniece Endija
Ķervija. “SK Dienvidkurzeme”
vadītājs Raimonds Ķervijs
sveica un apbalvoja labākos no
labākajiem “Žemaitija–Kurzeme” autokrosa seriālā, kā arī
ziemas autosprintā. Sportisti
bija ieradušies no Latvijas un
Lietuvas. Par jautrību un ritmisku deju soli rūpējās duets
"Tomēr jāpadomā’’.
Noslēgusies veiksmīga
sezona. Biedrības “SK Dienvidkurzeme” vadītājs Raimonds Ķervijs
stāsta, ka papildus četros gados
rīkotajam “Žemaitija–Kurzeme”
posmam nācis piedāvājums no
Latvijas Automobiļu federācijas
(LAF) rīkot LAF folkreisa Vasaras
kausa un LAF Krosa komisijas

kausa posmu, jo pirms diviem
gadiem LAF licencēja “Līgo” trasi,
lai to varētu izmantot dažādiem
tehniskajiem sporta veidiem. Pēc
“Sporta likuma”, sacensības drīkst
rīkot tikai licencētās trasēs. Ja ir
licencēta trase, jābūt arī licencētiem tiesnešiem. Pirms diviem
gadiem šis solis tika sperts, un tika
pieaicināta komisija, kas licencēja
trasi gan iepriekšējā, gan šajā
gadā. Līdz ar to, ka trase attīstās
un ir interesanta, nāca piedāvājums palielināt tās atpazīstamību
Latvijas autobraucēju-krosistu
vidū, kā arī Priekulei atgūt savu
autobraucēju pilsētas vārdu. LAF
folkreisa Vasaras kausa izcīņā
piedalījās ap 40 braucēju. Pirmajai
reizei jaunā trasē tas ir ļoti labs
rādītājs. Braucēji bija apmierināti,
jo trase ir interesanta. Jāpiemin, ka
“Līgo” trase ir vienīgā, kur sportisti
var paslēpties no lietus un saules,
jo ir nojumes.

Aizvadīto sezonu Raimonds
vērtē pozitīvi. Nekas nav mainījies
no sportistu puses, jo četru gadu
garumā skaits palicis nemainīgs,
nav jūtams ne pacēlums, ne kritums, un tas ir pozitīvi. Raimonds
stāsta: “Esam uz pareizā ceļa. Nav
tā, ka vienu gadu ir 150 braucēju
un citu, teiksim, tikai 20. Pēdējos
četrus gadus, kopš izveidots auto
krosa seriāls “Žemaitija–Kurzeme”,
turamies vienā līmenī.”
Jūtams spēcīgs ģimenes
atbalsts. Ar autosportu aizrāvies
ne tikai Raimonds. Organizēt un
rīkot sacensības palīdz sieva,
bērni un mazbērni. Meita Endija
sacensību gaisotni izjutusi jau
no bērna kājas, jo bijusi teju vai
visās sacensībās, kur startējis tētis
– gan Latvijas čempionātā, gan
visās oficiālajās un neoficiālajās
amatieru sacensībās. Braukšana
Endiju interesējusi kopš bērnības, tas attīstījies dabiski. Meita
ieguvusi autovadītāja tiesības 18
gadu vecumā. Raimonds meitai
uzticējis savu sacensību auto arī
ziemas sprinta sacensībās. Tas ir
lielisks veids, kā izkopt ziemas

braukšanas iemaņas. Saprast, kā
automašīna uzvedas sniegā, kā uz
ledus. Iemācīties mašīnu savaldīt,
pareizi manevrējot, – tas ir ļoti
noderīgi arī ikdienā uz ceļa. Meita
jau sen ir izpratusi sacensību gaitu
no starta līdz finišam. Endijas lielā
interese par sacensībām rezultējusies ar to, ka pati ieguvusi tiesneša
licenci. Raimonds lepni stāsta, ka
Endija kā tiesnese jau divus gadus
ir piedalījusies Latvijas mēroga
sacensībās, Eiropas autokrosā un
divus gadus pēc kārtas arī pasaules rallijkrosā Rīgā.
Nākamās autosporta sezonas plāni. Raimonds kopā ar
palīgiem un domubiedriem, kuri
nodarbojas ar autokrosu rīkošanu,
panācis, ka, sākot ar 2020. gadu,
Latvijas Automobiļu federācija
reģionu amatieru autokrosam
piešķirs oficiālu statusu. Tas,
protams, nāks ar lielām izmaiņām,
kas nedaudz biedē arī Raimondu,
jo to rezultātā varētu samazināties
braucēju skaits. Bet Raimonds
vēlas iedrošināt sportistus nebaidīties no jaunajiem likumiem un
prasībām, kas sevī ietver pastip-

rinātu drošību un labu tehnisko
aprīkojumu automašīnai. Vienai
daļai būs jāpārveido automašīnas,
bet federācija pieļauj pārejas posmu, kas būs pakāpenisks. Nebūs
tā, ka automašīna tiks diskvalificēta sacensībās. Raimonds piemin,
ka mūsu sportisti ir diezgan tālu
tikuši amatieru autokrosā, un
nevarētu teikt, ka kādam no sportistiem auto neatbilst amatieru
sacensību prasībām. 90 procenti
automašīnu noteikti atbilst. Drīzumā informācija par jaunajiem
noteikumiem būs pieejama mājas
lapā www.skdienvidkurzeme.lv.
“SK Dienvidkurzeme” vadītājs
aicina autosportistus, kuri gatavo
automašīnas sacensībām, pievērst
uzmanību tehniskajiem noteikumiem, kādi ir Latvijas čempionāta
sacensībās.
Nākamajā gadā “Līgo” trasē
paredzētas vismaz trīs Kurzemes
reģiona amatieru autokrosa sacensības un LAF Autokrosa komisijas
viens folkreisa posms un krosa
kauss. Raimonda novēlējums novada autosportistiem: “Gatavojiet
tehniku, un laimīgu Jauno gadu!”

Priekules novadnieku rezultāti 2019. gadā:
“Žemaitija–Kurzeme”
D-1600 klase:
Mārtiņš Pjulze –
3. vieta sezonas kopvērtējumā (44 punkti).
OPEN klase:
Andris Tuskens –
1. vieta sezonas kopvērtējumā (53 punkti);
Dainis Siksna –
2. vieta sezonas kopvērtējumā (52 punkti);
Edgars Zīverts –
3. vieta sezonas kopvērtējumā (52 punkti).
B-600 klase:
Edgars Zīverts –
3. vieta sezonas kopvērtējumā (12 punkti).
Komandu ieskaite:
“SK Dienvidkurzeme” –
1. vieta sezonas kopvērtējumā (180 punkti).
Ziemas autosprints
2WD (priekšpiedziņas klase):
Raivis Konvega –
3. vieta kopvērtējumā (36 punkti).

RWD (aizmugures piedziņas klase):
Arturs Sebeckis – 1. vieta kopvērtējumā (52 punkti);
Jānis Sneibis – 3. vieta kopvērtējumā (22 punkti).
4WD (pilnpiedziņas klase):
Edgars Zīverts – 1. vieta kopvērtējumā (54 punkti);
Raimonds Ķervijs –
2. vieta kopvērtējumā (48 punkti);
Endija Ķervija – 3. vieta kopvērtējumā (35 punkti).
Junioru klase:
Daniels Rašmanis –
1. vieta kopvērtējumā (40 punkti);
Imants Konvega – 2. vieta kopvērtējumā (20 punkti).
Dāmu klase:
Endija Ķervija – 1. vieta kopvērtējumā (54 punkti).
Ziemas autokross
Edgars Zīverts – 1. vieta kopvērtējumā;
Daniels Rašmanis – 3. vieta kopvērtējumā.
Visus rezultātus skatīt vietnes
www.skdienvidkurzeme.lv sadaļā – rezultāti.
Kristīne Dundure

“Veči no rajona” uzvar Priekules novada čempionātā novusā komandām
2. novembrī Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē notika
Priekules novada čempionāts
novusā komandām. Sacensībās
piedalījās 18 dalībnieki, kuri tika
salozēti pa trīs vienā komandā. Kopumā izveidojās sešas komandas,
kas izspēlēja katra ar katru. Par
uzvarētājiem kļuva komanda “Veči
no rajona”, kas uzvarēja četrās no
piecām spēlēm. Komandā spēlēja
Arturs Zīlītis, Gundars Auznieks
un Raitis Feldmanis. Otro vietu ieguva “Zimbabve”, kuru pārstāvēja
Endijs Erbe, Pēteris Svars un Ance

Šeflere, bet trešo vietu izcīnīja
komanda “Volfdaugs”, kurā spēlēja
Kristiāns Erbe, Daniels Rašmanis
un Māris Isakovs.

Rezultāti

1. vietā – “Veči no rajona” 8 p.
2. vietā – “Zimbabve”
8 p.
3. vietā – “Volfdaugs”
7 p.
4. vietā – “Kija”		
5 p.
5. vietā – “Rage quit”
2 p.
6. vietā – “Vairogi”		
0 p.
Novada sporta metodiķis
Raitis Feldmanis

27. decembrī plkst. 18.30
Bunkas kultūras namā
“Ziemassvētku kauss 2019” zolītē.
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Novembra nogalē Priekules
novada pašvaldības darbinieki un novada iedzīvotāji,
kuri realizējuši, realizē vai
plāno realizēt projektus un
atsaucās pašvaldības aicinājumam, devās uz Gulbenes
novadu smelties iedvesmu
no cilvēkiem, kuri veiksmīgi
īstenojuši savus sapņu projektus, izmantojot LEADER
programmu. Brauciens nudien
ļoti noderīgs. Īsumā par mūsu
pieredzes apmaiņas brauciena
dalībniekiem:
l Grupas vadītāja un organizatore – Priekules novada
pašvaldības Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja Una Ržepicka;
l Guntars Jankus – pašvaldības projektu koordinators, brauca
iedvesmoties un smelties idejas
jauniem projektu konkursiem;
l Juris Džeriņš – pašvaldības
iepirkumu speciālists, kā arī
jaunais mazais uzņēmējs pirts pakalpojumu sfērā, nesen realizējis
LEADER projektu, labiekārtojot
savā īpašumā esošu pirti, lai varētu sniegt pirts pakalpojumus jaunā
kvalitātē un atbilstoši mūsdienu
prasībām;
l Kristīne Dundure – pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste, pirms gada atgriezusies
dzimtas mājās Kalētu pagastā,
vēlas attīstīt lauksaimniecību vai
lauku tūrismu;
l Vilija Budigaja – cēlusies
no Priekules novada Krotes ciema, šobrīd atkal atgriežas savās
bērnības takās, jo ir iegādājusies
veco dārzniecību Krotē, kur vēlas attīstīt ar tūrismu saistītu
mazo uzņēmējdarbību, potenciālā
LEADER projekta iesniedzēja;
l Guntars Hartmanis – biedrības “Valta birzs” dibinātājs, gatavojas realizēt LEADER projektu
saistībā ar jauna sporta veida
ieviešanu Priekules novadā, kā
arī bijušā viesu nama “Mūsmājas”
(jaunā vārdā “Ābols”) saimnieks;
l Ingūna Dūče – vēlas attīstīt
viesu mājas “Lībieši” (Virgas pagastā) darbību, ir bijušas domas
un ieceres iepriekšējos LEADER
projektu konkursu uzsaukumos;
l Edgars Sokolovskis – dārzniecības (Priekulē) īpašnieks ar
potenciālu attīstīt un paplašināt
savu uzņēmējdarbību;
l Inguta Melluma – ābeļdārza
(Priekules pagastā) īpašniece ar
iespēju paplašināt esošo produktu
sortimentu.
Pirmā vieta, ko apmeklējām,
bija Stāķu ciema pamatskola.
Jāsaka, ka skolai un ciemam ļoti
paveicies ar entuziasma pilnām
skolotājām Diānu un Elēnu, kuras
realizējušas ne vienu vien projektu, kurus vieno pašvaldības un
vietējās sabiedrības veiksmīgas

Foto no ekskursijas arhīva

Informācijas un pieredzes apmaiņas pasākums projektu ideju ģenerēšanai un
sadarbības veicināšanai “LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības,
sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā”

“Dabas viesistaba” Gulbenes novada Stāķu ciemā.
sadarbības nozīmīgums vietas
attīstībā. Tas viss sabiedrības
un izteikti jauniešu labā. Radīta
senlietu krātuve, jauniešu centrs,
kur vietējiem jauniešiem saturīgi
pavadīt brīvo laiku un attīstīt
savas prasmes, kā arī apgūt ko
jaunu. Jauniešiem šajās telpās notiek tematiskās darbnīcas, kurās
viņi mācās gatavot ēdienu, rada
mākslas priekšmetus, organizē
dažāda satura pasākumus.
Turpinājumā devāmies viesos
pie jauna pāra turpat Stāķu ciemā.
Alise un Arvis darbojas ar koku
SIA “RWW”. Arvis ražo lielgabarīta
dizaina preces no koka, savukārt
Alise nodarbojas ar mazākiem
dizaina priekšmetiem. Savu
produkciju lielākoties izplatot
ar sociālo tīklu un citu interneta
rīku palīdzību. Abi ir realizējuši
vairākus projektus saistībā ar
koka mēbeļu un dizaina objektu
ražošanu, tādā veidā viņi ir iegādājušies iekārtas savai ražotnei
un spējuši paplašināt produktu
daudzveidību. Šis pāris darbojas
arī sabiedrības labā, viņi ir uzrakstījuši un realizējuši vairākus
veiksmīgus projektus Stāķu ciemā.
Viens no tiem – “Dabas viesistaba”.
Tā atrodas parka vidū, kur kādreiz
bijuši betona gruži. Par šo vides
objektu bija sižets LTV1. Parkā
pēc jauniešu iniciatīvas izveidots
arī diska golfa laukums. Arvis
stāstīja, ka tieši savas nodarbes
dēļ atgriezies no galvaspilsētas
dzimtajā ciemā.
SIA “Pakalnieši” bija mūsu
nākamā pietura, kur ieskatījāmies, kā tiek ražots siers mājas
apstākļos, un uzzinājām, kādi ir
bijuši izaicinājumi un attīstības
iespējas. Saimniece Ineta savās
dzimtas mājās izveidojusi iespaidīgu siera ražotni. Tā joprojām
plešas plašumā, un nākamajā
gadā sieru ražos plašākās telpās.

Inetas sieri ir unikāli, recepti iedevusi vīramāte, kura to atvedusi
no tālās Sibīrijas, savukārt pienu
saimniece iegādājas no rūpīgi
izvēlētiem vietējiem lopkopjiem.
Ineta sieru siet sākusi kopā ar savu
mammu. Saimniece stāsta, ka
tagad kopā ar viņu strādā četras
meistares, kas klientus apkalpot
spēj vien Vidzemes apkārtnē. SIA
“Pakalnieši” ražo dažādus sāļos
sierus, saldos sierus, sāļas un saldas siera bumbas, kūpinātas siera
standziņas un vēl daudz ko citu.
Turpinājumā devāmies uz
Gulbenes evaņģēliski luterisko
baznīcu. Draudzes vadītāja Iveta
pastāstīja par realizētiem projektiem kultūrvēsturiskā mantojuma
restaurācijā un vides sakārtošanā.
Projektu laikā baznīcai nomainīti
augstie un skaistie logi, atjaunotas
grīdas, labiekārtota apkārtne, un
šobrīd tiek vākti līdzekļi kara laikā
nopostītā torņa atjaunošanai.
Pirmo dienu noslēdzām Litenes pagasta “Padedzēs” pie
saimnieces Ligitas. Droši var apgalvot, ka šī bija vairākuma mīļākā
apskates vieta. Tā vien šķiet, ka
Ligita spēj izžāvēt jebko. Sākot
ar dažnedažādām pļavu tējām,
sukādēm un beidzot ar pieneņu
saknēm. Ligita savu biznesu sākusi eksperimentu ceļā. Kā pati
stāstīja, vienu gadu izauguši tik
šķībi un greizi burkāni, ka nav
zinājusi, ko ar tiem iesākt. Izdomājusi tos sarīvēt un izžāvēt. To pašu
izdarījusi ar citiem dārzeņiem
un garšaugiem. Tā radies lielisks
zupas garšvielu maisījums. To
pašu saimniece izmēģinājusi ar
citiem augiem, dārzeņiem, ogām
un augļiem. Meita Ligitu iedrošinājusi sākt biznesu. Ligita turpina
darīt savu sirdslietu – dabas velšu
audzēšanu, savākšanu un žāvēšanu, turpretī meitas uzdevums
ir rūpēties par iepakojumu un tā

noformējumu. Arī Ligitas ģimene
realizējusi LEADER projektus, lai
veicinātu savu uzņēmējdarbību.
Saimniece neskopojās ar receptēm
un padomiem. Laiks paskrēja
nemanot.
Nākamajā rītā devāmies apskatīt vēl vienu veiksmes stāstu
un varbūt pat LEADER netipisku
lietu – mūsdienīgu autoservisu.
Vēlējāmies izzināt, kā veicies ar
tā izveidi un attīstību. Artis ir
SIA “Spēkrats A” īpašnieks. Jaunais vīrietis atgriezies Gulbenē
no Rīgas, lai realizētu sapni par
savu biznesu. Tas viņam arī
izdevies, bet viegli neesot bijis.
Artis, izmantojot projekta iespējas,
iegādājies iekārtas autoservisam
(pacēlāju, riepu montāžas un balansēšanas iekārtas u.c.) un strādā
ar labiem rezultātiem. Autoservisa
īpašnieks stāstīja, ka klienti ir no
Gulbenes, Alūksnes, pat Rēzeknes
un citām vietām.
Apskati turpinājām turpat
Gulbenē – SIA “Paulavet”. Paula ir
jauna veterinārārste, kura karjeras
izvēlē gājusi mammas pēdās. Viņa
ir veterinārās klīnikas īpašniece.
Abas ar mammu strādā kopā.
Izmantojot projektus, Paula ir atvērusi jaunu klīniku, iegādājusies
iekārtas, kādu tuvākajā apkārtnē
nav, tādējādi viņa var piesaistīt
pacientus arī no tālākas apkaimes.
Abas ar mammu ir ļoti aktīvas
savā sfērā un dara savu darbu
ar vislielāko prieku un atbildību.
Likumsakarīgi vai ne, bet ceļu
turpinājām uz dzīvnieku kapsētu
Gulbenē. Entuziaste un dzīvnieku
aizstāve Ira darbojas dzīvnieku
aizsardzības biedrībā “Ķepaiņu
draugu klubs”, kas, realizējot
LEADER projektu, uz pašvaldības
zemes ir izveidojusi dzīvnieku
kapsētu, kura ir atvērta jebkuram,
kam ir tāda nepieciešama.
Viena no pēdējām vietām, kur

viesojāmies, bija pie ļoti aktīvas
ģimenes, kura savu mīlestību pret
sportu realizējusi vairākos projektos Lejasciemā. Tā ir biedrība
“Sporta klubs “Lejasciems””, kuras
dibinātāji blakus savām mājām
radījuši vietu brīvā laika iespēju
dažādošanai visai sabiedrībai,
īpaši bērniem un jauniešiem. Tur ir
klinšu siena, šautuve, slēpošanas
trase, iespēja braukt ar roller
slēpēm, lai var slēpot arī vasarā,
un daudzas citas sporta iespējas.
Jaunieši šajā vietā tiek sagaidīti ar
prieku un atvērtu sirdi, jo vietas
saimnieki pašaizliedzīgi strādā
ar jebkuru jaunieti, kurš ierodas
pie viņiem. Viņi ir vietējie sporta
entuziasti, kuri kopā ar saviem
jauniešiem ir startējuši ar labiem
rezultātiem ne vienās vien sacensībās. Lauku ciemiem šādi cilvēki
ir ļoti liels ieguvums un atbalsts.
Mūsu viesošanos Gulbenes
novadā noslēdzām, apciemojot
SIA “Tālavas ķēniņa alus” Lizuma pagastā. Arī alus darītavas
īpašnieki realizējuši un turpina
realizēt LEADER projektus, lai
attīstītu savu alus ražotni. Šā
ģimenes uzņēmuma pamatā bija
vectēva tradīcija uz godiem darīt
alu, kura, laikam ejot un domājot,
ko iesākt ar savu lauku īpašumu,
ir pārvērtusies par mazu alus
ražotni, kas savu produkciju piegādā pat tādiem veikalu tīkliem
kā “Rimi” un “Maxima”. Ražotnes
pārvaldnieks mūs iepazīstināja ar
alus ražošanas procesu un izrādīja
ražotni, kas ir iekārtota senas
lauku sētas bijušajā kūtī.
Visi projektu ieviesēji stāstīja,
ka projektu realizēšanas ceļš nav
viegls, bet viņi ir ļoti gandarīti,
ka tas ir izdevies, jo atbalsts ir
liels un daudz ātrāk ir iespējams
uzsākt un attīstīt savu darbību.
Lielākā atziņa, ko guvām no šī
pieredzes apmaiņas brauciena,
ir tā, ka vajag būt drosmīgam un
sekot savam sapnim!
Paldies Daigai, vietējās rīcības
grupas-biedrības “Sateka” vadītājai, par sirds siltumu un atbalstu.
Ne velti visi kā viens teica, ka
Daiga ir viņu projektu krustmāte.
Tas bija ļoti jūtams, jo par katru
no apmeklētajiem uzņēmējiem
un sabiedrības aktīvistiem, kā arī
viņu projektiem Daiga stāstīja ar
lielu lepnumu. Paldies arī Daigas
kolēģei Sintijai, kura pavadīja abas
dienas kopā ar mums.
Taču vislielāko paldies sakām
mūsu pašu vietējai biedrībai “Liepājas rajona partnerība”, kura deva
mums šo lielisko iespēju viesoties
un iedvesmoties Gulbenes novadā!
Attīstības nodaļas vadītāja
Una Ržepicka un sabiedrisko
attiecību speciāliste
Kristīne Dundure
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Skolu reitings – 2019

Šā gada 25. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Ziedoņa zālē norisinājās Draudzīgā aicinājuma fonda skolu
reitinga uzvarētāju apbalvošanas ceremonija, kurā pasniedza balvas par sasniegumiem mācību priekšmetu mācīšanā
un godināja šā gada laureātus. Starp laureātiem bija arī
Priekules vidusskola.
Nominācijā “Izaugsme” pilsētu skolu grupā Priekules vidusskola
ieguvusi 1. vietu latviešu valodas centralizētajā eksāmenā un par
to saņēma apbalvojumu – DIPLOMU.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, arī angļu valodas un matemātikas eksāmenu rezultāti ir uzlabojušies. Tas skolai deva iespēju
saņemt vēl vienu balvu – mazo PŪCI, GRĀMATU un DIPLOMU
nominācijā “Izaugsme”.
Draudzīgā aicinājuma fonda pastāvēšanas laikā šādu apbalvojumu Priekules vidusskolas kolektīvs saņem jau otro reizi. Pirmo
reizi tas bija 2011. gadā, kad Priekules vidusskola bija iedalīta
lauku vidusskolu grupā.
Centralizēto eksāmenu rezultātu kopvērtējumā no 173 pilsētu
skolām Priekules vidusskola ierindojusies 17. vietā. Ir prieks un
lepnums, ka starp lielo pilsētu vidusskolām mums ir tik labi rādītāji.
Tādus rezultātus var sasniegt tikai tad, ja strādā komandā
skolotāji, skolēni un vecāki. Paldies visiem par ieguldīto darbu,
laiku, izturību un enerģiju!
Priekules vidusskolas skolotāja Agita Zuļģe

Mazie eņģeļu palīgi
Ziemassvētku gaidīšana ir
brīnumu laiks, kad vēlamies
darīt labus darbus. Kalētu
pirmsskolas piecgadīgie un
sešgadīgie bērni, vecāki, vecvecāki, skolotājas un auklītes
iesaistījās sirsnīgākajā labdarības akcijā “Eņģeļi pār Latviju”.
Sazinājos ar projekta organizatoriem, lai saņemtu ziedojumu kastīti. Šo kastīti bērni
nodēvēja par eņģeļu kastīti.
Tā ir īpaša, jo to sargā eņģeļi,
bet saturu piepilda sargeņģeļi.
Lai sāktu piepildīt ziedojumu
kastīti, bija jāpadara daudz darbiņu. Bērni darināja Ziemassvētku
rotājumus, ko savukārt iegādājās
vecāki un vecvecāki, bet nopelnīto
naudiņu bērni iemeta kastītē.
Audzēkņi ar vislielāko mīlestību

un centību tina, pina, līmēja,
grieza un šuva, lai tikai rotājumi
iznāktu skaisti.
Kastīti piepildīt palīdzēja
Kalētu pensionāri, pamatskolas
skolēni, pirmsskolas bērnu vecāki,
pirmsskolas skolotājas, auklītes,
skolas darbinieki un citi ziedotāji.
Aicinām arī citus pagasta
un novada iedzīvotājus kļūt par
bērnu sargeņģeļiem, dāvinot to,
kas patiesi svarīgs – iespēju būt
veselam un laimīgam.
Mūsu eņģeļu kastītē, kas atrodas pirmsskolas sešgadīgo bērnu
grupā, ziedojumus varēs iemest līdz
21. decembrim. Katrs, kurš ziedo
naudu mūsu kastītē, tiek pie bērnu
darināta Ziemassvētku rotājuma.
Es vēlos pateikt lielu paldies
pirmsskolas audzēkņu vecākiem,

vecvecākiem, pensionāriem, saviem kolēģiem un visiem pārējiem,
kuri jau ziedojuši, un jau iepriekš
arī tiem, kuri to vēl darīs.
Es vēlos pateikt vislielāko
paldies saviem piecgadīgajiem
un sešgadīgajiem bērniem un
skolotājai Zanei par jau padarīto
un novēlu – lai izdodas tas, kas
vēl darāms!
Tuvojoties Ziemassvētkiem un
gadumijai, novēlu vairāk smaidīt,
domāt labas domas, atbalstīt citam citu, vairot prieku, saredzēt
skaisto un pozitīvo!
Lai gaiši, jauki, ģimeniski Ziemassvētki! Lai jaunais 2020. gads
veiksmīgs un radošs!
Kalētu pirmsskolas skolotāja
Rūta Feldmane

Lejaskurzemes mūzikas skolu
kamerorķestris IV Latvijas
Orķestru asociācijas festivālā
29. un 30. novembrī Kurzemes
reģiona pilsētās un Ventspils koncertzālē “Latvija” notika IV Latvijas Orķestru asociācijas festivāls,
kurā piedalījās arī Lejaskurzemes
mūzikas skolu kamerorķestris.
Festivāls notiek reizi divos gados,
un tā mērķis ir popularizēt Latvijas jauniešu un amatieru orķestru
kustību, kā arī veicināt orķestru
radošā potenciāla attīstību un
savstarpējo sadarbību. Šogad kopā
muzicēja ap 800 jauno mūziķu no
27 Latvijas jauniešu orķestriem.
Lejaskurzemes mūzikas skolu kamerorķestris diriģenta Mārtiņa Berga
vadībā ir izveidojies no Priekules Mūzikas un mākslas skolas kamerorķestra,
kurš savu darbību uzsāka 2011. gada
oktobrī. Kolektīvā kopā muzicē audzēkņi un skolotāji no Priekules, Kalētu,
Nīgrandes un Vaiņodes mūzikas skolām. Orķestris ir piedalījies Priekules
Mūzikas un mākslas skolas, Priekules
novada un Lejaskurzemes nozīmīgos
pasākumos, muzicējis visos astoņos
Kurzemes orķestru festivālos, kā arī
I un III Latvijas Orķestru asociācijas
festivālā Rēzeknē un Cēsīs. Vasarās
orķestrim notiek radošās nometnes
“Prieks mājo mūzikā” ar mērķi sagatavot koncertprogrammu Priekules novada Ikara svētkiem, kas notiek katru
gadu augustā. Šajos svētkos orķestris
ir uzstājies kopā ar komponistu Ēriku
Ešenvaldu un dziedātāju un obojistu
Daumantu Kalniņu, bet šogad tas
muzicēja kopā ar Raimondu Paulu
koncertā “Kopā ar Maestro”. Šī gada
maijā orķestris spēlēja roka leģendas
Jura Pavītola jubilejas koncertā “Starp
debesīm un zemi” koncertzālē “Lielais

dzintars” Liepājā.
IV Latvijas orķestru festivāla pirmajā dienā Skrundas kultūras namā uz
kopmēģinājumu virsdiriģenta Mārtiņa
Berga vadībā sapulcējās pieci orķestri:
Lejaskurzemes mūzikas skolu un Ziemeļkurzemes kamerorķestris, Ernesta
Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas un
Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas kamerorķestris, kā arī Jāņa Norviļa
Madonas Mūzikas skolas simfoniskais
orķestris. Vakara koncertā izskanēja
katra kolektīva sagatavots priekšnesums, bet noslēgumā 160 dalībnieki
spēlēja apvienotajā orķestrī. Daudziem
jaunākajiem orķestra dalībniekiem
tā bija pirmā pieredze spēlēt tik lielā
kolektīvā, kas prasīja lielu uzmanību
un izturību visas dienas garumā. Pēc
koncerta Lejaskurzemes mūzikas skolu
kamerorķestris devās uz Ventspili, kur
nākamajā dienā izbaudīja muzicēšanu
akustikas ziņā izcilajā Ventspils koncertzālē “Latvija”, kura ir ieguvums
visai mūsu valsts mūzikas kultūrai.
Ļoti iepriecināja koncertzāles siltā un
mājīgā atmosfēra.
Latvijas Orķestru asociācija ir
veiksmīgi iekļāvusies Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku
kustībā, un arī Lejaskurzemes mūzikas
skolu kamerorķestris jau ir ceļā uz
XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem 2020. gada vasarā. Līdz tam
vēl notiks daudzi kopmēģinājumi, un
darbs būs visa nākamā pusgada garumā. Lai visiem veiksmīgs, skanīgs un
jauniem izaicinājumiem un mērķiem
bagāts jaunais gads!
Priekules Mūzikas un mākslas
skolas vijoles spēles skolotāja
Indra Andersone

lauksaimniecība
Lauksaimniecības datu centrs (LDC) informē

l Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2019. gada otro pusgadu
jāiesniedz no 2020. gada 1. līdz 31. janvārim.
l Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar datiem uz
1.01.2020. ir jāiesniedz LDC no 2020. gada 1. līdz 31. janvārim.
Plašāka informācija LDC mājaslapā www.ldc.gov.lv.
LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere
un Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante Vizma Garkalne

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” (LLKC) Priekules novada lauku
attīstības konsultantes Irinas Ginteres
pieņemšanas laiki 2020. gada janvārī

Foto - Rūta Feldmane

Vieta
Priekules novada pašvaldībā

Kalētu pirmsskolas bērni ar pašu radītiem rotājumiem.

Krotes bibliotēkā
Tadaiķu bibliotēkā
Bunkas pagasta pārvaldē
Kalētu bibliotēkā
Gramzdas pagasta pārvaldē
Paplakā, Virgas pagasta pārvaldē
Purmsātu bibliotēkā

Laiks
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un
piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.30
(izņemot pieņemšanas dienas pagastos)
14.01. no plkst. 9 līdz 11
14.01. no plkst. 12 līdz 14.30
14.01. no plkst. 15 līdz 16.30
15.01. no plkst. 9 līdz 12
16.01. no plkst. 9 līdz 12
17.01. no plkst. 9 līdz 11
17.01. no plkst. 12 līdz 13

Pieņemšanas laiki var mainīties. Pēc vajadzības ir iespējams vienoties
par papildu pieņemšanas laikiem, iepriekš sazinoties pa tālr. 28310484.
LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere
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Visskaistākais ir tas, kas nepārmainās,
Šis brīnums tūkstošgadīgais,
Šīs atbalsis no kāda zvana,
Šo seno dziesmu dzidrā skanēšana,
Šis siltuma un smaržu pilnais gaiss…

Lai Ziemassvētku prieks valda ikvienā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums notiek vispirms mūsos.
(I. Ziedonis)

Gaišus un labām
domām pārpilnus
Ziemassvētkus!
Veiksmi
un izdošanos
2020. gadā!

(Valda Mora)

Lai katrā ģimenē iemājo
Ziemassvētku
gaišums un miers!
Novēlam sapņu un cerību
piepildījumu jaunajā 2020. gadā!
Novada iedzīvotājus
sveic Priekules novada pašvaldība

Līdz 31.01.2020. Priekules k/n apskatāma multimākslinieces anetes džeriņas personālizstāde “Pērļu
dvēseles pieskāriens”.
17.12. plkst. 16 Priekules Mūzikas un mākslas
skolā – zieMassvĒTku Prieki kopā ar liepājas
Pop/rok skolas jaunajiem mūziķiem.
21.12. plkst. 11 Priekules k/n – lielĀ zieMassvĒTku MisTĒriJa. No plkst. 11 līdz 14 tirgošanās – pirkšana, pārdošana, garšošana. Būs pupiņas,
būs zirnīši, būs cūciņas šņukurītis… No plkst. 14
– brīnumaino rotu meistarklase. Maksa 15,00 eiro.
Pieteikšanās pa tālruni 26260526. vietu skaits ierobežots! Būs “rūķu šeptes brīnumķēķī" un arī pats
ziemassvētku vecītis. Pasākuma laikā darbosies
laimes aka – ziedo, velc un laimē! (saziedotie līdzekļi
tiks nodoti dzīvnieku aizsardzības biedrībai "liberta").
Plkst. 17 – zieMassvĒTku ieskaņas konCerTs nāc
un ļaujies brīnumiem!
22.12. plkst. 16 Priekules baptistu baznīcā – bērnu un jauniešu ziemassvētku izrāde "ziemassvētku
brīnums" (ieeja bez maksas).
30.12. plkst. 18 Priekules k/n – romantiskais
kino, komēdija "Jaungada taksometrs 2". ieeja 3 eiro.
31.12. plkst. 23.23 Priekules Tirdzniecības
laukumā – vecā gada pavadīšana un Jaunā gada sagaidīšana. laimīgās lozes vilkšana. laimes vēlējumi,
kustēšanās un lustēšanās. No plkst. 1.11 Priekules
k/n – Jaunā gada nakts balle kopā ar dJ ConstantineG.
Ballēsimies kopā ar nosacījumu, ka būsiet aktīvi, atsaucīgi un pieteiksieties uz balli līdz 30.12, un būsiet
vismaz 50 ballēties gribētāji. Ja apmeklētāju skaits
būs nepietiekams, nakts balle tiks atcelta. Galdiņu
rezervācija un biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā
vai zvanot pa tālruni 26260526. Biļetes cena 5 eiro.

KALĒtu PAGAStS

20.12. plkst. 12 kalētu t/n – svētku egle senioriem
“Brīnumu gaidot”.
25.12. plkst. 21.30 kalētu t/n – balle “Priecīgus
ziemassvētkus!” kopā ar grupu “Hameleoni”. ieeja
3 eiro.
3.01.2020. plkst. 18 kalētu t/n – ﬁlma “Jaungada
taksometrs 2”.

SVĒtKu
DIEVKALPOJuMI
uN AIZLŪGuMI
Priekules ev. lut. baznīcā:

AFIŠA
PRIEKuLE

LLKC Priekules novada lauku
attīstības konsultante Irina Gintere
un Priekules pagasta lauksaimniecības
konsultante Vizma Garkalne

17.01.2020. plkst. 17 skolas parkā – barikāžu
atceres pasākums “ugunskuri sniegā”.

GRAMZDAS PAGAStS

19.12. plkst. 13 Gramzdas t/n – pagasta seniori
aicināti uz kopā būšanu ziemassvētku noskaņās. līdzi
ņemt savu mīļāko gardumu!
20.12. no plkst. 13 līdz 14 Gramzdas t/n – pagasta mazākajiem bērniem, kuri vēl neapmeklē izglītības
iestādes, tikšanās ar ziemassvētku vecīti.
21.12. plkst. 13 Gramzdas t/n – ieskandināt,
iesmaržināt un izgreznot ziemas saulgriežu svētkus
aicina folkloras kopa “Jumītis”. Tiks dziedāts, dancots,
ceptas piparkūkas un gatavoti svētku rotājumi. Pēc
radošajām lustēm ķekatnieku gājiens.
31.12. vakarā Gramzdas t/n – Gramzdas nacionālais amatierteātris ielūdz uz “vecgada neprātu”. ar
jokiem un smiekliem atvadīsimies no vecā gada, bet
Jauno sagaidīsim ar salūtu pusnaktī pie tautas nama
(par precīzu sarīkojuma laiku būs informācija novada
mājaslapā vai Gramzdas FB lapā).

BuNKAS PAGAStS

18.12. plkst. 11 Bunkas k/n – ziemassvētki
pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar ceļojošo leļļu
teātri "Maska".
20.12. plkst. 13 Bunkas pagastā – bluķa vilkšana.
21.12. plkst. 13 Bunkas k/n – ziemassvētki visiem
Bunkas pagasta bērniem no 2 līdz 14 gadiem kopā ar
draudzi "Tēva nams".
25.12. plkst. 21 Bunkas k/n – ziemassvētku balle.
5.01.2020. plkst. 13 Bunkas k/n – kino seanss
“Jaungada taksometrs 2”.
10.01.2020. plkst. 15.30 Bunkas k/n – ikgadējais bērnu deju kolektīvu sadancošanās koncerts
“iedejosim Jauno gadu”. Piedalās Priekules, durbes
un Bunkas deju kolektīvi.

VIRGAS PAGAStS

21.12. plkst. 11 virgas t/n – eglīte virgas pagasta
pirmsskolas vecuma bērniem.
22.12. plkst. 15.30 Purmsātu muižā – ziemassvētku koncerts "dziesmas ziemai".

24.12. plkst. 18 – kristus dzimšanas svētvakars;
25.12. plkst. 10 – Pirmie ziemassvētki;
26.12. plkst. 10 – otrie ziemassvētki;
1.01.2020. plkst. 14 – Jaungada dievkalpojums.

Priekules baptistu baznīcā:

22.12. plkst. 16 – bērnu un jauniešu ziemassvētku izrāde
“ziemassvētku brīnums” (ieeja bez maksas);
24.12. plkst. 17 – ziemassvētku vakara dievkalpojums;
29.12. plkst. 11 – vecgada dievkalpojums.

Paplakas baptistu baznīcā

25.12. plkst. 13 notiek ziemassvētku dievkalpojums.

Bunkas baznīcas drupās
23.12. plkst. 18 – muzikāls svētbrīdis.

Gramzdas baznīcā

24.12. plkst. 11 – ziemassvētku dievkalpojums.

Virgas Baznīckalnā

20.12. plkst. 16 – aizlūgums kopā ar mācītāju kārli Puķīti.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS
Mūsu pasaulei pa vidu
Dzīvo maziņš cilvēciņš,
Abas roķelītes viņam
Pilnas prieka atslēgām.
(Ā. Elksne)

Novembrī reģistrēti
3 jaundzimušie.
Un sačukstas puķes un runā,
Bet es – es klusēju vien...

Novembrī reģistrēti 5 miršanas gadījumi.
CMYK
PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Kristīne Dundure,
e-pasts priekulesavize@inbox.lv.
Par vārdu, uzvārdu un datu pareizību atbild raksta autors.
Rakstus un informāciju iesniegt līdz mēneša 5. datumam.
Iespiests SIA "Kurzemes Vārds" tipogrāﬁjā. Tirāža – 2500 eksemplāru.
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