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Rakstnieks Vils Rodžers ir 
teicis:

“Gribi būt veiksmīgs un gūt 
panākumus? Tas ir tik vienkārši!

 Labi zini, ko tu dari. Mīli, ko 
tu dari. Un tici tam, ko tu dari.”

Krista Mehaņikova, šos vārdus 
mēs vēlam Tev. Lepojamies ar 

Taviem sasniegumiem, iegūstot 
bronzas medaļu Starptautiskajā 
ģeogrāfijas olimpiādē Honkongā. 
Novēlam Tev veiksmi vienmēr un 
visur. Priecājamies, ka Priekules 
vidusskolas vārdu esi iznesusi 
plašajā pasaulē. Lielu paldies sakām 
Tavai ģeogrāfijas skolotājai Sandrai 

Grosbergai, Tavai ģimenei, Priekules 
novada pašvaldībai un pārējiem 
sadarbības partneriem, kas Tevi 
atbalstīja, gatavojoties olimpiādei.

Priekules vidusskolas  
kolektīva vārdā direktore

Irina Tiesnese

10. augustā pie Priekules vidusskolas Kristu un viņas ģimeni, atbraukušus no Rīgas lidostas, svinī-
gi sagaidīja vidusskolas direktore Irina Tiesnese un skolotāji.
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7. augusta rītā Gramzdas 
luterāņu baznīca tika pie 
jauna zvana. Tas atvests no 
tālās Polijas, aiz Ļubļinas, 
pie Ukrainas robežas, mēro-
jot ap 2000 km. 

Pavasarī  Vaclovs Kada
ģis, kurš ir Gramzdas ev. lut. 
draudzes priekšnieks, kopā ar 
Grobiņas mācītāju Ati Freipiču 
un Dundagas mācītāju Armandu 
Klāvu devās uz Poliju veikt pa
sūtījumu. Zvanu izlēja meistari, 
kuri šo arodu piekopj paaudžu 
paaudzēs. Vaclovs piemin, ka 
pie šiem meistariem brauc no 
visas pasaules. Zvana svars ir 
260 kg. Meistari savā darbā 
izmanto bronzu ar varu un 
alvu, kuru attiecība ir 78:22. 
Zvanu rotā uzraksts – VIENĪGI 
DIEVAM GODS!

Dienā, kad zvanu atveda uz 
baznīcu, 10 vīri piedalījās tā iz
celšanā no auto un novietošanā 
baznīcas tornī. To varēja izdarīt 
tikai caur baznīcas 2. stāva logu. 

Gramzdā skanēs zvana skaņas 

Lepojamies ar Kristu
Vaclovs cer, ka zvana skaņas aicinās arvien vairāk Gramzdas pagasta un novada iedzīvotāju pievienoties draudzei.

2. septembrī
l Priekules vidusskolā – plkst. 9 skolas pagalmā.

l Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā:
- pamatizglītības audzēkņiem – plkst. 9 tautas nama zālē,
- pirmsskolas audzēkņiem – plkst. 9 pirmsskolas zālē,
- mūzikas un mākslas programmu audzēkņiem plkst. 12 koncertzālē.

l Krotes Kronvalda Ata pamatskolā – plkst. 9 skolas zālē.

l Virgas pamatskolā – plkst. 9 skolas zālē.

l Priekules pirmsskolas izglītības  
iestādē “Dzirnaviņas” – plkst. 9.30  
iestādes pagalmā.

l Mežupes pamatskolā – plkst. 10 skolas zālē.

3. septembrī
l Virgas pamatskolas pirmsskolas 
audzēkņiem plkst. 9.

l Priekules Mūzikas un mākslas skolā 
– plkst. 16 jaunā mācību gada svinīgais 
pasākums “Lai skan!”.

Zinību diena  
izglītības iestādēs

Priekules Mūzikas  
un mākslas skola aicina 

27. augustā pulksten 12 
ikgadējā apgleznošanas akcija “Nāc un piedalies!”

(vieta tiek meklēta!)

Nenokavē iestāšanos!
27. augustā un 2. septembrī pulksten 18 – jaunu audzēkņu 

PAPILDUZŅEMŠANA.

Vairāk informācijas pa tālr. 22008528 un mājaslapā priekulemums.lv.
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Dažādi jautājumi
Pieņēma lēmumu par SIA 

“Eko Aquafarm” 27.06.2019. un 
28.06.2019. sūdzību izskatīšanas 
atlikšanu.

Pieņēma lēmumu par SIA 
“Priekules Bioenerģija” iznomātās 
zemes daļas zemes vienībā “Nodegu 
skola”, Priekules pag., nodošanu 
apakšnomā SIA “Priekules vējš”.

Apstiprināja lēmumu par 
nedzīvojamās telpas nomas līgu
ma, kas noslēgts ar IK “MarEmi”, 
pārslēgšanu uz SIA “Aguu” par 
telpas Aizputes ielā 6, Priekulē, 
iznomāšanu.

Apstiprināja lēmumu par telpu 
nomas maksu Priekules novada 
pašvaldības izglītības iestādē Kalē
tu Mūzikas un mākslas pamatskola.

Apstiprināja lēmumus par pie
dalīšanos biedrības “Liepājas rajona 
partnerība” izsludinātajos LEADER 
programmas projektu konkursos:

“Piekļuves nodrošināšana 
sociāliem un veselības pakalpoju
miem pierobežā – Kalētu pagastā”,

“Virgas senlietu krātuves telpu 
atjaunošana Virgas pagastā, Prie
kules novadā”.

Apstiprināja lēmumus par 
līdzfinansējuma piešķiršanu bied
rībai “Rumula” un biedrībai “Prie
kules veloklubs”.

Apstiprināja grozījumus 
2019. gada 5. jūlija domes lē
mumā Nr.356 “Par piedalīšanos 
biedrības “Liepājas rajona part
nerība” izsludinātajā LEADER 
programmas projektu konkursā 
ar projektu “Teritorijas daļējs lab
iekārtojums, gadskārtu godu un 
tautas tradīciju rituālu laukums 
Krotē, Bunkas pagastā, Prieku
les novadā” un līdzfinansējuma 
piešķiršanu”.

Pieņēma lēmumu par brīv
pusdienu piešķiršanu Priekules 
novada izglītības iestāžu 5. klašu 
skolēniem.

Apstiprināja lēmumu par pie
gādātās siltumenerģijas samaksas 
kārtību Priekules novada pašvaldī
bā, SIA “Priekules slimnīca” un SIA 
“Priekules nami”.

Apstiprināja grozījumus paš
valdības iestāžu un struktūrvie
nību pamatlīdzekļu un inventāra 
apsekošanas un norakstīšanas 
komisijas sastāvā.

Apstiprināja lēmumus par 
ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu:

Priekules novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājas vietniekam 
(no 1.08.2019. līdz 21.08.2019.),

Priekules novada pašvaldības 
izpilddirektoram (no 2.09.2019. līdz 
29.09.2019.).

Nolikumi, noteikumi
Apstiprināja lēmumu par gro

zījumiem bāriņtiesas nolikumā.

Izsoles
Apstiprināja lēmumus par:
nekustamā īpašuma Paplakas 

iela 17, Priekulē, nosacītās cenas un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu,

Priekules novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma 
“Gramzdas karjers”, Gramzdas 
pagastā, otrās mutiskās izsoles 
noteikumu apstiprināšanu,

Priekules novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma Lie
pājas iela 7A–28, Priekulē, pirmās 
mutiskās izsoles ar augšupejošu soli 
atzīšanu par nenotikušu un otrās 
mutiskās izsoles ar augšupejošu soli 
sākumcenas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu.

Apstiprināti lēmumi par nekus
tamo īpašumu “Mazie Meiri”, Kalētu 
pagastā, dzīvokļa īpašuma Liepājas 
iela 11B–9, Priekulē, nekustamā 
īpašuma “Kairi”, Virgas pagastā, ne
kustamā īpašuma “Mazās Palejas”, 
Virgas pagastā, un nekustamā īpa
šuma “Spāres”, Gramzdas pagastā, 
nodošanu atsavināšanai.

Precīzu informāciju par 
visiem lēmumiem (arī nekusta

mo īpašumu jautājumiem) varat 
izlasīt Priekules novada mājasla

pā www.priekulesnovads.lv.

Dokumentu  
pārvaldības speciāliste

D. Tilgale

DOMES ZIŅAS

Priekules novada pašvaldības domes 
sēdē 18. jūlijā pieņemtie lēmumi

Gramzdā skanēs  
zvana skaņas 

Šobrīd baznīcā norit iekš
darbi un torņa skatu platformas 
izveide, kur tuvākā nākotnē 
apmeklētājiem būs iespēja ap
skatīt Gramzdas apkārtni. Vaclovs 
stāsta, ka tuvākajā laikā zvans 
sāks ieskandināt Gramzdas ap
kārtni. Tas plānots tad, kad būs 
izgatavots zvana statīvs un kad 
būs pabeigti baznīcas torņa labie
kārtošanas darbi. Jāpiemin, ka ar 
laiku ir plānots zvanam pievienot 
automātisko vadību. 

Nākamgad, kad baznīcas 
iekštelpu un apkārtnes labiekār
tošanas darbi būs pabeigti, būs 

baznīcas iesvētīšana. 
Vaclovs vēlas pateikt īpašu 

paldies Grobiņas mācītājam Atim 
Freipičam un Dundagas mācītā
jam Armandam Klāvam par atbal
stu, paldies Gintam Ešenvaldam 
par veiksmīgu zvana nogādāšanu 
uz Gramzdu, kā arī visiem vīriem, 
kuri palīdzēja 7. augustā. 

Draudzes priekšnieks aicina 
pieteikties kristībām un iesvētī
bām, kuras norisināsies 13. oktobrī 
par godu Pļaujas svētkiem. 

Kristīne Dundure,
Dace Gailīte

Priekules novada pastāvēšanas 
desmitajā gadskārtā Ikara svētki 
realizējās plaši, sirsnīgi un vērie
nīgi, domājot par katru cilvēku, 
kas dzīvo, strādā un atpūšas mūsu 
novadā! Viss ļaužu priekam un ie
dvesmai labiem darbiem nākotnē. 
Par to gādāja svētku rīkotāju ko
manda, lai arī šogad svētku devīze 
“Prieks mājo Priekulē” neraisītu 
nekādas šaubas. 

Jau Ikara svētku ieskaņas kon
certs ar rokgrupas “LĪVI” piedalīša
nos piesaistīja ļoti daudz klausītāju. 
Sarīkojums “Laternu stundā” ietver 
ne tikai koncertu, bet arī Latvijas 
mākslas izstādes “Priekules Ikars” 
atklāšanu kultūras nama izstāžu 
zālē. Iesūtītos darbus izvērtēja un 
izstādi iekārtoja Kristīne CUKURA, 
Zenta SVARA un Daiga TIĻĻA. 
Pirms “Līvu” uzstāšanās tika ap
balvoti arī konkursa “Par sakoptu 
novadu” pirmās kārtas laureāti 
Priekules pilsētā un pagastā. Šī 
tradīcija iedibināta pirms gada. 

Šogad Ikara svētku laikā no
tika arī 5. Priekules muzikālās 
kalpošanas festivāls, kas no visas 
Latvijas pulcināja Baptistu draudžu 
savienības muzikālos kolektīvus. 
Tradicionāli garīgās mūzikas 
koncerts ieskandināja festivālu, 
bet Ikara svētku dienā kori izgāja 
Priekules ielās un dziedāja cilvē
kiem, un veidojās garīgo dziesmu 
maratons. Ideja par festivālu 
pieder komponistam Ērikam EŠEN
VALDAM. Viņš bija lielkoncerta 
“Kopā ar MAESTRO” muzikālās 
koncepcijas autors. Paldies arī 
līdzorganizatorei Sarmītei Pāvu
lēnai. Šajā koncertā piedalījās arī 
Lejaskurzemes jauniešu orķestris, 
kas programmu iestudēja diriģenta 
Mārtiņa BERGA un koordinatores 
Initas RUBEZES vadībā. Paldies arī 
Initai GRUNTMANEI un Agritai 
HANZOVSKAI, kas gatavoja bērnu 
vokālos ansambļus atbildīgajai 
dziedāšanai lielkoncertā. Pateicība 
Priekules un Kalētu mūzikas skolu 
absolventiem Ievai INNEI un To
masam PALUBINSKAM par solo 
izpildījumiem neaizmirstamajās 
Maestro melodijās. 

Dienu pirms Ikara svētkiem 
sporta sadaļā tika realizēta nu jau 
tradicionālā nakts trase – “Ikara 
nakts lidojums”. To plānoja Mār
tiņš MIKĀLS, bet realizēt palīdzēja 
sporta halles kolektīvs un Veloklu
ba biedri. Mārtiņš MIKĀLS  un 
Arturs ZĪLĪTIS kopā ar multihalles 
darbiniekiem ieguldīja spēkus un 
idejas, lai lielo arēnu sagatavotu 
lielkoncerta vajadzībām. Tas arī 
lieliski izdevās.  

Nedēļu pirms svētkiem ar pilnu 
jaudu strādāja visi saimnieciskie 
dienesti. Tas bija darbietilpīgs 
process – krēsli, soli, galdi, podesti 
no visa novada. Tika iesaistīti gan 
pilsētas, gan pagastu tehniskie dar
binieki. Paldies ikvienam: Bunkas 
pagasta darbiniekiem – Nikolajam 
AFANASJEVAM, Zigurdam GULT
NIEKAM, Imantam GALDIKAM, 
Paulam KLĀSĒNAM, Ainim BOLDI
ŠAM, Jānim AKAČĒNOKAM, Evelī
nai JANKEVICAI, Vanesai BAUŽEI. 
Priekules pilsētas darbiniekiem 
– Edgaram RUBEZIM, Ivaram KA
VALIERIM, Pēterim LOCENIEKAM, 
Edvīnam RŪJAM, Aigaram LEGZDI
ŅAM, Aivaram KULPEM, Aļģim 
VAŠĶIM, Arvīdam NĀCKALNAM, 

Regīnai ROZENBERGAI, Dzidrai 
OLŠEVSKAI un skolniekiem Ralfam 
KALNENIEKAM, Mikam KĀPIŅAM 
un Nikam TKAČUKAM. Guntim 
OZOLAM paldies par tehnoloģisko 
risinājumu, pārvedot koncertflīģeli 
no kultūras nama uz multihalli. 

Pašvaldība pateicas visiem 
aktīvajiem iedzīvotājiem, dažādu 
nozaru pārstāvjiem – no māksli
nieciskiem līdz saimnieciskiem, kas 
netaupīja spēkus, lai svētki kļūtu 
par īstu notikumu, kas neizgaist 
no atmiņām. Jau vairākus gadus 
nebeidz pārsteigt floristu devums 
pie tornīša. Ja pirms gada visi apbrī
noja “Mīlestības ģerboņa” radīšanu, 
tad šogad tornīša nogāzē nolaidās 
“Prieka taurenis”, kas spīguļo un 
priecē arī nakts laikā. Gribas teikt: 
esam floristu lielpilsēta! Daudzi 
svētku viesi iemūžināja sevi tau
reņa fonā. Paldies entuziastēm 
Lienei SOKOLOVSKAI, Monikai 
KAŅEVSKAI, Guntai DZINTAREI un 
Indrai ĻAUDOBELEI. Profesionālēm 
nāca talkā vasaras darbu skolnieces 
Elīna PUTNIŅA, Līva OZOLA un 
Agate JERIKA.

Skaisti noformētas bija arī 
abas centrālo notikumu skatuves, 
kur norisinājās dienas koncerti un 
vakara lielkoncerts. Par ziedu kom
pozīcijām gādāja Evita VALDMANE 
un Indra ĻAUDOBELE. 

Atšķirībā no citiem gadiem 
migla bija ietinusi Priekuli svētku 
dienas rītā, bet tas iesākās tra
dicionāli – ar pilsētas modināša
nu. Ierastajām divām ekipāžām 
pievienojās vēl viena, un bija 
jautri. Paldies Ģirtam un Agnesei 
PINKOVSKIEM, Inesei un Jānim 
ROZENTĀLIEM, Anetei un Jānim 
DŽERIŅIEM, Mārtiņam ZAREM
BAM un Mārim RUBEZIM.

Gājiens pulcēja simtiem prie
kulnieku, novadnieku un pilsētas 
viesu no baptistu draudžu koru 
kolektīviem dažādās Latvijas 
vietās. Gājienu organizēja Mārtiņš 
MIKĀLS. Tā priekšgalā, kā allaž, 
Goda NOVADNIEKI un Goda PRIE
KULNIEKI – Līga STRĒLE, Inga 
LEIVELEVITE, Rita KUĻIKOVA. 
Paldies Dzintrai BLŪMAI, kas 
vadīja zirgu pajūgu, kā  arī visiem 
novada ļaudīm, kas ar priecīgu 
noskaņojumu un smaidu uz lūpām 
devās cauri pilsētai uz stadionu, 
kur ar nelielu ceremoniju atklāja 
16. Ikara svētkus. Par šo sadaļu 
rūpējās Priekules kultūras nama 
amatierteātra dalībnieki, kavējo
ties atmiņās par “Meldermeitiņas” 
iestudējumu Līgo vakarā, – Ģirts 
PINKOVSKIS, Ģirts LOČMELIS, 
Aldis BERĶIS, Mārtiņš ZAREMBA, 
Oļegs SAMSONOVS, Jānis PEL
NĒNS, Jānis ROZENTĀLS, Inese 
ROZENTĀLE, Laura SPĒKA, Rita 
BRUŽE, Viktorija UKSTIŅA, Liena 
BRAŽE un Rigonda DŽERIŅA.

Gunta GRUNTIŅA ar savām 
asistentēm – Annu ČĪČU, Agniju 
JANEKU un Ievu ŠTEINBERGU – 
realizēja dienas koncertus tornīša 
skatuvē. Koncerti un teātra izrāde 
bija visām gaumēm. Prieks par 
novada “cālēniem” un viņu pedago
giem. Paldies Intai GRUNTMANEI, 
Initai OZOLAI, kas sadarbībā ar 
popgrupu “Pipari” un Dailes teātra 
aktieri Gintu GRĀVELI īstenoja 
ikgadējo bērnu koncertu. Skatītāji 
atzinīgi novērtēja arī mūsu pašu 

Gramzdas nacionālā amatierteātra 
izrādi “Brangais ķēriens”, ko iestu
dēja režisore Gunta GRUNTIŅA. 

Paldies Svetlanai ZAŠEZASAI 
un Ģirtam LOČMELIM, kas admi
nistrēja dažādus izklaides pasāku
mus stadionā. Īpaši iepriecināti bija 
mazie KENDAMAS entuziasti, kam 
bija iespēja satikties un piedalīties 
Kendamas turnīrā ar šīs kustības 
aizsācēju Latvijā – Ingu Rutuli. 
Pašvaldība pateicas ev. lut. baznīcai 
par telpu atvēlēšanu lekcijai par 
lidotājiem Kurzemes hercogistē, 
kuru organizēja Inga RAŠKOVA. 

Paralēli koncertiem pie kul
tūras nama visu dienu darbojās 
bērnu ciemats “Ielūdz Minnija”, 
leļļu teātris, putu ballīte, radošās 
darbnīcas, kuras organizēja Arta 
TROIKA un Dace RAZMA. Pirmo 
reizi interesenti savām rokām 
varēja pagatavot garšīgu zefīru. Šo 
iespēju radīja konditorejas meistare 
Māra DŽERIŅA no Liepājas. Par 
ciemata dinamiku, jautrību un 
azartu rūpējās Rigonda DŽERIŅA, 
Liena BRAŽE, Gunta DZINTARE, 
Ilze KADAĢE, Nora KADAĢE, Anna 
ŠILINE, Niks TKAČUKS, Gunārs 
TIESNESIS, Oļegs SAMSONOVS un 
Anželika RIŽKO.

Pēc vakara lielkoncerta “Kopā 
ar MAESTRO” notika nakts balle 
disko ritmos un dzīvās mūzikas 
pavadījumā ar grupu “Laika upe”. 
Abos lielajos sarīkojumos ar ap
meklētājiem komunicēja un kārtību 
koordinēja Maldas ANDERSONES 
komanda. Paldies Ditai PUTEREI, 
Miervaldim ANDERSONAM, Dzin
trai URBĀNEI un Zanei URBĀNEI.

Tirdzniecības koordinatore un 
LAUKU SĒTAS organizatore, kā 
allaž, – Irina GINTERE. 

Jo īpašs paldies par ēdināšanas 
pakalpojumiem kafejnīcas “Ikars” 
kolektīvam ar šefpavāri Regīnu 
JURKOVSKU priekšgalā, kā arī 
“Liepu alejas” vadītājai Gaļinai 
GŪTMANEI, kuras kolektīvs ēdināja 
koru dalībniekus trīs dienu garumā.

Šogad pirmo reizi tika realizēta 
biļešu iepriekšpārdošana pašval
dības kasē, kas noritēja veiksmīgi. 
To nodrošināja Ilze SOKOLOVSKA 
un Mārīte GARKALNE, bet pirms 
koncerta – Laura GARKALNE un 
Vizma GARKALNE. Pašvaldība 
pateicas policijas un apsardzes 
darbiniekiem par drošības un kār
tības uzturēšu pilsētā svētku laikā. 
Paldies arī “Priekules namiem”, kas 
Artas BRAUNAS vadībā palīdzēja 
svētku organizatoriem. Priekule 
bija uzposta un ziedoša. Dobes 
izravētas. Paldies INDRIEKU ģi
menei, kas lielkoncerta skatuves 
dekoriem atvēlēja krāšņus ziedus 
no sava dārza. Paldies Evitai VALD
MANEI, kas rūpējās, lai krāšņās 
Priekules ainavas aizceļotu līdzi 
pilsētas viesiem viņu uzņemtajās 
fotogrāfijās. Paldies māksliniecei 
Dacei GAILĪTEI, kura, neraugoties 
uz bērna kopšanas atvaļinājumu, 
konsultēja svētku rīkotājus sabied
rības informētības jomā pilsētvides 
ainavā. 

Priekules novada pašvaldī
bas domes priekšsēdētāja Vija 

JABLONSKA
Kultūras nodaļas vadītājs 

Gundars VENENS

16. IKARA SVĒTKI IZDEVUŠIES 



kļūdās, jāmēģina vēlreiz. Ieteikums 
kolēģiem – nenobīties situācijā, ja 
nokļūst panikas zonā. Ir jāsaņemas 
un jāsāk kaut ko darīt, lai no šīs 
zonas tiktu ārā. Tikai darot var 
atrast pareizo virzienu. Maziem 
soļiem virzījāmies uz priekšu, līdz 
sapratām, ka esam uz pareizā ceļa. 
Jā, nenoliegšu, vēl daudz jādara, 
jāmācās visam kolektīvam kopā, 
jābūt vienotam redzējumam un 
mērķim, uz ko virzāmies un kur 
gribam nokļūt. 

Šo divu gadu garumā pirmssko
las skolotājas ir dalījušās pieredzē. 
Uzņēmām ciemiņus, kuri piedalījās 
rotaļdarbībās, diskusijās un citās 
aktivitātēs. Esam pirmsskola, kas 
ir atvērta jaunumiem, un neturam 
sveci zem pūra, bet parādām, kā 
mēs to darām, nevis kā jādara. 
Katram pedagogam pašam ir jāat
rod sava pieeja, jāgrib mainīties, 
jābūt ar pozitīvu skatu, tad viss 
notiek ar prieku. Jāsaprot, ka ne
viens mums neko gatavu nedos, 
mēs pašas esam gudras, atbalstošas, 
domājošas, mācīties un sadarboties 
gribošas skolotājas. 

Skolotājam ir jābūt talantam 
tik gudri vadīt aktivitātes, lai 
bērni mācītos paši, cits no cita, no 
savām kļūdām, nebaidītos kļūdīties, 
jo arī no kļūdām mācās. Bērni var 
izdarīt ļoti daudz, tāpēc ļausim vi
ņiem izzināt, eksperimentēt, pētīt, 
uzdot jautājumus, meklēt atbildes. 
Skolotāja uzdevums ir sagatavot 
“augsni”, tālāk dara bērni. 

Paralēli šim projektam mācījos 
par pirmsskolas konsultanti ek
sperti. Rudenī mācības turpināšu 2. 
pakāpē. Arī šīs zināšanas un savu 
atbalstu nododu tālāk, vispirms 
Priekules novada pirmsskolas kolē
ģiem. Vadīju seminārus pirmsskolas 
skolotājām un skolotāju palīgiem. 
Gatavoju dažādas prezentācijas par 

aktuālām tēmām – pirmsskolai un 
vecākiem. Dzīve paliek straujāka, 
bērni un vecāki mainās, līdz ar to arī 
mums, izglītotājiem, jāmainās. Do
māju, ka mēs esam pirmie, kuriem 
jāpieņem jaunais, mācoties, daloties 
pieredzē, mainot domāšanu, palī
dzot vecākiem. Mums izdosies, ja 
gribēsim mainīties.

Ļoti svarīgs posms audzināša
nas un izglītības jomā ir sadarbība 
un komunikācija ar vecākiem. Gan 
“Izglītības likumā”, gan projektā ir 
uzsvērta vecāku loma bērna izglī
tošanā. Kalētu Mūzikas un mākslas 
pamatskolas pirmsskolas skolotājas 
aicina vecākus uz individuālu bērna 
zināšanu un prasmju izvērtēšanu. 
Šāda vērtēšana notiek divas reizes 
gadā. Manuprāt, tas ir pozitīvi, jo 
varam uzklausīt katra vecāka vē
rojumus un ieteikumus.  Paldies, 
vecāki, ka esat izvēlējušies mūsu 
pirmsskoliņu.

Radošu, darbīgu un pozi-
tīviem pārsteigumiem bagātu 
Jauno gadu! Izglītības jomā strā
dājošiem ir paveicies, jo mēs Jauno 
gadu sagaidām divas reizes gadā. 
Tas ir tik skaisti! 

Lai jums droša un radoša 
darba vide, gudri un atbalsto-
ši kolēģi!

Lai apkārt daba, kas ie-
dvesmo, gaiss, saule, mēness 
un zvaigznes! 

Lai mīļi cilvēki – mazi un 
lieli, jauni un veci! 

Lai ir, kam dāvāt prieku, 
mīļumu un atbalstu! 

Lai pašam prieks par sevi 
un savu varēšanu!

Lai viss izdodas 
2019./2020. mācību gadā! 

Īpaši pirmsskolas darbinie
kiem, jo mēs esam pirmie, kuri 
mainām izglītības jomu. 

Kalētu Mūzikas un mākslas 
pamatskolas direktores vietniece 

(pirmsskola)
Rūta Feldmane
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Jūnijs sākās ar Renātes Spirģes 
sekmīgu startu CAI 2* sacensībās 
Igaunijā. Izpildīta pirmā kvalifikā
cija, lai iegūtu FEI starptautiskā 
pajūgu braucēja statusu. Pēc ne
dēļās FEI Solidaritātes programmā 
organizētā starptautiskā seminārā 
zirgaudzētavā “Kocēni” atzinīgi vār
di no semināra vadītāja holandieša 
Gerarda Leijtena ne tikai Renātei, 
bet arī pārējiem “Kanu atvara” 
dalībniekiem par apgūtām pajūgu 
braukšanas prasmēm. Taču biedrī
bas aktīvistiem nebija laika izbaudīt 
uzslavas, jo jau 16. jūnijā jāorganizē 
izbraukuma sacensības. Šoreiz viss 
notika nelielā stresā, jo sacensību 
vieta pēdējā brīdī pārcelta no Tēr
vetes uz Ropažiem. Paldies biedrībai 
“Para Equestrian Support Fund” un 
Ritmai un Marekam Jedinakiem par 
laipno uzņemšanu un palīdzību sa
censību organizēšanā. Kārtējo reizi 
varējām pārliecināties, cik tomēr ir 
grūti vienlaicīgi organizēt sacensī
bas un arī tajās piedalīties. Tomēr 
rezultāti nav peļami – biedrībai 4 
starti, un visi godalgoti.

Pēc šāda pasākumu maratona 
mēneša pirmajā pusē pārējie paš
māju svētki jau šķiet kā atpūta. 
Jāņu priekšvakarā Priekules zāļu 

tirdziņa apmeklētāji tika vizināti 
gan pajūgā, gan ar ponijiem. Nāka
mās nedēļas nogalē piedalījāmies 
vērienīgā pasākumā – kuģa “Sara
tov” sagaidīšanas svētkos Liepājā. 
Gājienā bija jāvizina franču muzi
kanti, bet vēlāk jārada 100 gadu 
retrospektīvas sajūtas apmeklē
tājiem Vecajā ostmalā. Paldies 
Priekules kultūras nama vadītājai 
par aizlienētajiem tērpiem. Izska
tījāmies atbilstoši laikam.

Jūlijā pie sevis uzņēmām bērnu 
vasaras nometnes “Dāvā prieku” 
dalībniekus no Liepājas un Medzes. 
Nedēļa “Stiebriņos” pie zirgiem 
pagāja nemanot. Vēl bija jāpaspēj 
tūlīt pēc nometnes 21. jūlijā no
startēt LJF ieskaites sacensībās 
“Skudru kauss” Ropažos. Jāuzteic 
jauno braucēju Loretas Aleksejevas 
un Laimas Hamitovas rezultāti. 
Tiesneši atzinīgi novērtējuši viņu 
sniegumu manēžas braukšanā un 
to progresu, kāds sasniegts kopš 
sezonas sākuma. Paldies visiem 
līdzjutējiem un atbalstītājiem! Labs 
komandas darbs 2 mēnešu garumā! 
Tagad sākam gatavoties nacionāla
jam čempionātam augustā.

“Kanu atvara” valde

Pajūgu braucēju vasara
Straujiem soļiem tuvojas 

jaunais 2019./2020. mācību 
gads, kad stājas spēkā Valsts 
pirmsskolas izglītības jaunās 
vadlīnijas – MK noteikumi Nr. 
716. Esmu Kalētu Mūzikas un 
mākslas pamatskolas direktores 
vietniece mācību jomā pirms-
skolā. Domāju, ka mans pienā-
kums ir izteikt savu viedokli 
par jauno, iespējams, dažiem 
nezināmo – “Skolu 2030”, jo 
mēs esam vienīgā pilotskola 
Priekules novadā. 

Mēs, Kalētu pamatskolas kolek
tīvs, pirms diviem gadiem pieteicā
mies ESF projektā “Kompetenču 
pieeja mācību saturā” (SAM 8.3.1. 
“Attīstīt kompetenču pieejā balstītu 
vispārējās izglītības saturu”, projek
ta numurs 8.3.1.1/16/I/002), tagad 
to dēvē arī par “Skola 2030”. Tika 
veikta izglītības iestāžu atlase, mēs 
tikām to 100 skolu un pirmsskolu 
vidū, kas aprobēs, izstrādās un 
ieviesīs jauninājumus izglītības 
jomā. Divus mācību gadus brau
cām uz mācībām, apguvām jaunas 
zināšanas, citādāku redzējumu, 
mainījām domāšanu un sapratni. 
Šis periods nebija viegls, bet mēs 
esam ieguvēji, jo piedalījāmies vi
sos procesos no iekšienes, izteicām 
savu viedokli, mācījāmies cits no 
cita. Pirmajā gadā mācības notika 
divas dienas pēc kārtas, astoņas 
stundas dienā. Pēc šādas slodzes 
“kūpēja” galva, bija jāuzņem plaša 
informācija, jāapgūst jauni termini, 
jāizsaka viedoklis, jāpamato tas. 
Taču nenožēlojām nevienu mirkli, 
ko pavadījām mācībās – aktīvi, 
radoši, domājoši. Šo divu gadu 
garumā daudzas lietas mainījās, 
jo arī projekta veidotāji mācījās, 
ieklausījās pilotskolu pedagogu un 
vadības ieteikumos.

Līdz šim visa izglītības sistēma 
bija tādā kā komforta zonā. Bija 
vadlīnijas, programmas, mācību 
standarts, mācību līdzekļi, viss 
saprotams un zināms. Tad nāca 
projekts “Kompetenču pieeja mā
cību saturā” un visu satricināja. 
Nonācām izaugsmes zonā, kurā 
jādara kaut kas, ko vēl nezinām. 
Pie apvāršņa parādījās panikas 
zona. Arī mēs, Kalētu pirmsskolas 
skolotājas, tuvojāmies šai zonai, 
bet nenonācām tur, jo sapratām, 
ka ir jādara, jāmēģina, jāriskē, jā

Tūlīt sāksim – “Skola 2030”

Šogad konkursā piedalījās 
37 skolas no visas Latvijas. 
Kopā iesniedza  249 darbus par 
izsludināto tēmu “Viduslaiki 
Priekulē un Latvijā”. Vistālākās 
skolas ir Ciblas vidusskola, Kār
savas Mūzikas un mākslas skola, 
Dagdas Mūzikas un mākslas skola, 
Valkas Mākslas skola, Aknīstes 
vidusskola un Špoģu Mūzikas un 
mākslas skola. Darbi tika iesniegti 
4 vecuma grupās un 2 vizuālās 
mākslas tehnikās – grafikā un 
glezniecībā. Darbu tēma bija plaša, 
tādēļ varam novērot daudzveidīgu 
saturu bērnu darbos un ļoti labu 
kvalitāti. Visvairāk darbu tika at

sūtīti grupā no 11 līdz 14 gadiem. 
Bērniem šajā vecumā bija vislie
lākā konkurence. Vismazāk darbu 
bija jaunākajā 4–7 gadu grupā.

Žūrija vērtēja ļoti pamatīgi, iz
skatot visus darbus vairākas reizes 
un atlasot labākos, no kuriem tika 
izvēlēti konkursa laureāti. Tradicio
nāli tika piešķirta mūsu novadnieka 
E. Lieģenieka speciālā balva. Šoreiz tā 
tika darbam, kurš bija ļoti veiksmīgs, 
bet kurš neiekļāvās konkursa notei
kumos.  Jaunums šogad ir mākslas 
studentu specbalvas diviem darbiem, 
kurus izvēlējās paši studenti. 

Paldies žūrijai – pedagoģei Zen
tai Svarai, Daigai Tiļļai un rezultātu 

apkopotājam Mārtiņam Cukuram!
Ar konkursa rezultātiem va

rat iepazīties Priekules Mūzikas 
un mākslas skolas mājaslapā  
priekulemums.lv.

2. augustā Priekules kultūras 
namā tika atklāta konkursa laureā
tu darbu izstāde. Augustā aicinām 
ikvienu nobalsot par skaistāko 
mākslas darbu, tādējādi nosakot 
skatītāju balvas ieguvēju. Bet 
laureātu apbalvošana notiks Ikara 
vārda dienā, 1. novembrī, Priekules 
Mūzikas un mākslas skolā.

Konkursa organizatore  
Kristīne Cukura

Noslēdzies 7. vizuālās mākslas  
konkurss “Priekules Ikars” DZEJAS DIENAS  

PRIEKULES NOVADĀ
11. septembrī plkst. 18 Kalētu tautas namā tikšanās ar rakst-

nieci, dzejnieci, dziesminieci JANU EGLI un “Austras bērniem” 
JĀNI RŪCI un SIMONU RAČU. 

14. septembrī plkst. 14 Gramzdas meža kinozālē (lietus  
gadījumā Gramzdas tautas namā) viesosies dzejniece un rakstniece 
ANDRA MANFELDE un dzejnieks STEFANS EZRA DIMITERS.

Dzejas muzikālais vakars Jāņa Petera zīmē notiks  
18. septembrī plkst. 18 Priekules kultūras namā. 

Piedalās aktrise SIGITA JEVGĻEVSKA, muzicēs MĀRIS KUPČS. 

20. septembrī plkst. 11 Krotes bibliotēkā tikšanās ar dzejnieci 
JANU EGLI no Liepājas.
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Priekules novada 10. gadskārtā  
mēs atzīmējām 16. Ikara svētkus

Izbraucienu  zirgu pajūgā Ikara svētku gājiena laikā izbaudīja Goda priekulniece Rita Kuļikova, 
deju kolektīva "DUVZARE" vadītāja Inga Leive-Levita un Bunkas folkloras kopas “TRAISTĒNI” vadītāja 
Līga Strēle.

Īpašu prieku bērniem sagādāja Minnija un Mikijs. 

Koncerta vērotājus līdz 
asarām aizkustināja jaunais 
talants Tomass Palubinsks.

16. Ikara svētku kulminācijā uzstājās MAESTRO Raimonds Pauls, Priekules mūzikas festivāla 
apvienotais koris, Lejaskurzemes Jauniešu simfoniskais orķestris, Raimonda Macata instru-
mentālais trio, Daumants Kalniņš un Eglienu pāris.

Priekules novada pašvaldības priekšsēdētāja Vija Jablonska 
un tautā zināmā aktrise Dita Lūriņa-Egliena pavada MAESTRO 
Raimondu Paulu uz skatuves. Ar milzīgām ovācijām viņus 
sagaida koncerta baudītāji. 

Dziesmu “KAPTEINIS REINIS” izpildīja Priekules vokālais ansam-
blis “PUĶU BĒRNI”.

Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Egliens aicina komponistu 
Ēriku Ešenvaldu uz savas dzimtās pilsētas svētku lielkoncer-
ta skatuves.

Krāsains un košs svētku sveiciens kopā ar Dailes teātra aktieri Gintu Grāveli.
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Vismazākā un visdrošākā pasākuma dalībniece Letīcija Oknere neatstāja 
vienaldzīgu ne tikai koncerta vadītāju Gintu Grāveli, bet arī klausītājus.

Aicinām Priekules no
vada iedzīvotājus izteikt 
savas domas par 16. Ikara 
svētku pasākumiem un 
norisi. Novērtēsim priekš
likumus un ierosinājumus 
nākamajiem 17. IKARA 
svētkiem. Jūsu viedoklis 
mums ir ļoti svarīgs!

Informāciju sūtiet epastā 
priekulesavize@inbox.lv vai 
Priekules novada pašvaldī
bas “Facebook” lapā.

Priekules novada  
pašvaldības administrācija

Gājiena noslēgums norisinājās pie Priekules daudzfunkcionālās sporta halles.
Svētku gājienā piedalījās milzīgs skaits novada iedzīvotāju. Arī 
mūsu seniori.

Atraktīvās Pepijas aicināja mazākos dalībniekus uz bērnu ciematu, kur izklaides bija 
pieejamas visām gaumēm – radošās prieka darbnīcas, leļļu teātris, piepūšamās 
atrakcijas, ūdensbumbas dīķī un putu ballīte!

Gramzdas nacionālais amatierteātris skatītājus priecēja divreiz. Pirmo reizi Ikara svētku gājienā 
un otreiz vakarā – tornīša skatuvē, izspēlējot amatierteātra izrādi “BRANGAIS ĶĒRIENS”. 

Bunkas pārvaldes vadītāja Patricija Andersone un citi pagasta 
iedzīvotāji gājienā piedalījās, braucot ar klasiskiem automobiļiem.

Arī mazākais motociklists Pēteris Ceriņš 
braši piedalījās svētku gājienā. 

Priekules kultūras nama popgrupa priecēja klausītājus divreiz. Pirmo reizi uzstājoties 
tornīša skatuvē pa dienu un vakarā dziedot Maestro mūzikas pavadījumā.



 Sestdien, 20. jūlijā, dažādu 
vecumu futbolistu komanda un 
līdzjutēji no Kalētu pagasta devās 
uz Kuļiem Lietuvā, lai piedalītos 
Kuļu 230 gadu jubilejā, spēlējot 
sadraudzības maču futbolā. Kā 
jau lielās jubilejās, pasākuma kul
minācija bija svētku gājiens cauri 
Kuļiem, kurš noslēdzās pie Kuļu ad
ministrācijas ēkas, kur tika teiktas 
arī svētku uzrunas un apsveikumi. 
Arī mēs sveicām Kuļu kopienu šajā 
lielajā jubilejā. Pēc svinīgās atklā
šanas sportistiem bija laiks, lai 
sagatavotos spēlei. Bez futbola šajā 
dienā bija iespējams piedalīties arī 
basketbola, laivošanas, makšķerē
šanas un veiklības sacensībās. Taču 
mūsu brauciena galvenais mērķis 
bija mēroties spēkiem futbola 
spēlē, kas ir viena no “Interreg 
VA Latvijas–Lietuvas pārrobežu 
programmas 2014.–2020.gadam” 
projekta LLI361 “Kapacitātes 
un saiknes stiprināšana starp 
pašvaldību administrācijām un 
vietējām kopienām, lai uzlabotu 
dzīves apstākļus un sociālo dzīvi 
lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti 
(LV)” (Sports activities) projekta 
aktivitātēm. Lielākais ieguvums 
no minētā projekta kopienām ir 
infrastruktūras objekti: Kalētos – 
jaunais aktīvās atpūtas laukums, 
Kuļos – atjaunotais stadions pie 

skolas. Ja mūsu objekts nu jau ir 
lietojams vairākus mēnešus, tad 
Kuļos stadiona atjaunošanas darbi 
nupat kā ir beigušies un objektu 
vēl nevar izmantot par visiem 100 
procentiem. Tāpēc arī sestdienas 
sadraudzības futbola spēle notika 
ne futbola laukumā, bet gan tam 
pielāgotā teritorijā. Pielāgotā lau
kuma izmēru dēļ spēlē galvenais 
nebija skriešanas ātrums, bet gan 
spēja un māka veikli rīkoties ar 
bumbu, ko lieliski pierādīja mūsu 
spēlētāji. Pirmos vārtus guva Ka
lētu komanda, kam sekoja vairāki 
vārti no Kuļu komandas puses, 
taču kalētnieki saņēmās un spēle 
beidzās ar 4:3, sadraudzības spēlē 
uzvarot Kalētu komandai. Pasā
kums kopumā un pati futbola 
spēle bija lieliska iespēja Kalētu 
un Kuļu kopienām sadraudzēties 
un veicināt pārrobežu sadarbību 
tautas sporta jomā.

Projektā vēl ir plānots bērnu 
un jauniešu sporta festivāls Kuļos 
rudens pusē, un šī pasākuma laikā 
paredzēts arī svinīgi atklāt Kuļos 
atjaunoto stadionu.

Projekta vadītāja
Una Ržepicka
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SPORTS

27. un 28. jūlijā norisinājās 
biedrības “Mālpils zivīm” orga
nizētās komandu sacensības 
pludiņmakšķerēšanā. Šogad bija 
pamainīts vērtēšanas formāts, kas 
bija neierasti, tika vērtēts gan da
lībnieku noķerto zivju skaits, gan 
zivju svars, pārvēršot to punktu 
sistēmā. Sacensības norisinājās 
trīs posmos, katrs posms ilga 
četras stundas.

Šogad piedalījās trīs Mālpils 
komandas un Priekules komanda, 
kas startēja ļoti veiksmīgi, izcīnot 
1. vietu komandu vērtējumā, ie
gūstot 2659,5 punktus. Individuāli 
trīs posmu kopvērtējumā 1. vietu 
izcīnīja Pēteris Svars no Prieku
les (1004 punkti), 2. vietu – Ivs 
Brūders (933,5 punkti) un 5. vietu 
– Andris Razma (722 punkti).

Kristīne Dundure

Priekule 2659,5 punkti

“Grundulītis”, Mālpils 1473 punkti

“JASATO”, Mālpils 1278 punkti

“MZ Burkāni”, Mālpils 681 punkti

Komandu kopvērtējums:

Pēteris Svars, Ivs Brūders un Andris Razma ar saviem apbalvo-
jumiem.

Komandu sacensības pludiņmakšķerēšanā

3. un 4. augustā Priekules 
daudzfunkcionālajā sporta hallē 
norisinājās trešā FINSO novusa 
olimpiāde, kura pulcēja ap 200 
dalībnieku no 6 valstīm (Latvijas, 
Igaunijas, Ungārijas, ASV, Krievijas 
un Vācijas). Olimpiādē sekmīgi 
piedalījās arī Priekules novusisti. 
FINSO novusa olimpiādes notiek 
ik pēc četriem gadiem. Pirmajā 
dienā bija individuālās sacensības. 
Spēlētāji tika sadalīti divās grupās, 
ņemot vērā FINSO starptautisko 
reitingu pēdējos 4 gados. Prieku
les pārstāvji spēlēja B grupā, kur 
teicamu sniegumu parādīja Emīls 
Šeflers un ieguva 2. vietu, Raitis 
Feldmanis – 31. vietu, Endijs Erbe 

– 33. vietu, bet Armands Strelēvičs 
– 50. vietu. 

Otrajā dienā notika koman
du un dubultspēļu sacensības. 
Priekulnieki piedalījās tikai du
bultspēlēs, kur mūsu novadu 
pārstāvēja 4 vīriešu pāri. Visla
bāk veicās Ivaram Okneram un 
Harijam Ulmanim, kuri ieguva 
15. vietu, Raitis Feldmanis un 
Pēteris Svars – 17. vietu, Emīls 
Šeflers un Endijs Erbe – 24. vietu, 
bet Armands Strelēvičs un Māris 
Isakovs – 27. vietu.

Priekules novada sporta 
metodiķis

Raitis Feldmanis

III novusa olimpiāde  
norisinājās Priekulē
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Priekules novusists Emīls Šeflers var lepoties ar teicamu rezultā-
tu – 2. vietu olimpiādē.

Reizi piecos gados Latvijas ama
tierteātru kolektīvi salido vienuviet, 
lai baudītu atkalredzēšanās prieku, 
lai lūkotu piecgades labākās lugas 
un lai smeltos iedvesmas enerģiju 
no kopā būšanas. Šogad XIV Latvijas 
amatierteātru salidojums notika 
Alūksnē no 19. līdz 21. jūlijam ar 
salidojuma moto “Spoguļo!”, atsau
coties uz  latviešu teātra tēva Ādolfa 
Alunāna savulaik trāpīgi teikto: 
“Dažs prasīs: kas tad nu īsi teāteris 
ir? Es še ar šo līdzību atbildēšu: 
teāteris ir kā spieģelis, kurā mēs 
paši savus labus un nelabus darbus, 
savas prieku, kā bēdu dienas, ar vār
du sakot, savu dzīvošanu redzam.”

Salidojumā piedalījās 1800 
dalībnieki jeb115 amatierteātru ko
lektīvi no visas Latvijas, tajā skaitā 
arī Gramzdas nacionālais amatier
teātris. Salidojuma pirmās dienas 
vakarā vērojām pārdomāto svētku 
atklāšanu īpašā vietā – Tempļa 
kalnā. Pēc atklāšanas baudījām 
naksnīgo Alūksni ar krāšņām strūk
lakām un izgaismotiem tiltiem. 
Visapkārt kūsāja dzīvība – ikviens 
viesis varēja izvēlēties sev tīka
māko atpūtu – ļauties dejai dzīvās 

mūzikas pavadībā, rast prieku 
disko ritmos vai rimti baudīt sajūtu 
mūziku parkā. Tā kā salidojuma 
organizatori bija nodrošinājuši, ka 
visu trīs dienu garumā ir iespēja 
noskatīties 52 teātra izrādes, otrajā 
dienā mūsu kolektīvs klātienē vē
roja Jēkabpils tautas teātra, Rīgas 
kultūras centra teātra studijas 
un Sabiles amatierteātra izrādes. 
Jāpiezīmē, ka bijām gandarīti ne 
tikai par iespēju iepazīties ar dažādu 
kolektīvu darbu no dažādām Latvi
jas vietām, bet arī iepazīt Alūksnes 
novadu, jo izrādes notika dažādās 
vietās – gan telpās, gan brīvā dabā. 
Šī diena noslēdzās ar vienu no da
lībnieku gaidītākajiem pasākumiem 
salidojumā – gājienu, kam katrs 
kolektīvs jau pirms tam bija rūpīgi 
gatavojies, lai varētu iepriecināt 
gājiena skatītājus un kolēģus ar 
aktieru cienīgu iznesīgumu un 
radošumu. Katru kolektīvu varēja 
atpazīt pēc tā karoga vai identitātes 
zīmes. Gājiens noslēdzās Pilssalas 
estrādē, kur ienākot tika pieteikts 
katrs kolektīvs, tā režisors un ko
lektīva pastāvēšanas ilgums. Katru 
kolektīvu iemūžināja “Stopkadrā”, 

bet piederības zīmes tika izvietotas 
uz estrādes podestiem, tā veidojot 
karogu mežu. Gājiens noslēdzās 
ar godēšanas pasākumu “…Ja reiz 
satiksi to, sauksi par savējo”, kurā 
pirmo reizi teatrāļu salidojuma vēs
turē tika pasniegta ievērojamās te
ātra zinātnieces Līvijas Akurateres 
(1925–2017) vārdā nosauktā balva. 
To saņēma Ogres Tautas teātris. 
Nākamreiz šāda balva kādam ama
tierteātrim tiks dāvāta atkal tikai 
pēc pieciem gadiem. Bet salidojuma 
trešajā dienā pirms došanās garajā 
mājupceļā devāmies izbraukumā ar 
plostu “Kaija” pa Alūksnes ezeru. 
Izbraukuma laikā baudījām sau
laino laiku un izzinājām Alūksnes 
vēsturi, klausoties pavadošajā gidē.

Esam gandarīti un lepni par 
iespēju pārstāvēt un ierakstīt kādā 
ar amatierteātru mākslu saistītā 
vēstures lapā mūsu novada un 
pagasta vārdu.

Paldies novada pašvaldībai un 
pagasta pārvaldei par atbalstu!

Gramzdas nacionālā amatier
teātra vārdā

kolektīva vadītāja  
Gunta Gruntiņa

“Stopkadrs” Alūksnes Pilssalas estrādē.

Gramzdas teātra viesizrādes

Kalētu un Kuļu kopienu  
sadraudzības spēle futbolā
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Lai sekmētu ugunsdrošības 
uzlabošanos valstī, no 1. augusta 
līdz 31. oktobrim Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests 
(VUGD) veiks dzīvojamo māju 
iedzīvotāju aptauju un konsultēs 
par ugunsdrošību dzīvesvietās. 

Gaidāmo aptauju un uguns
drošības konsultāciju norises laikā 
VUGD amatpersonas (ugunsdzēsēji 
glābēji, ugunsdzēsības daļu vai pos
teņu komandieri un ugunsdrošības 
inspektori) gan darba dienās, gan 

arī brīvdienās dosies uz dzīvojamām 
mājām, lai aptaujātu to īpašniekus 
(lietotājus). VUDG amatpersona iepa
zīstinās ar sevi un uzrādīs dienesta 
apliecību, kā arī būs dienesta formas 
tērpā. Tālāk VUGD amatpersona 
iedzīvotājam uzdos apmēram 20 
jautājumus par ugunsdrošību un 
pareizu rīcību ugunsgrēka gadījumā. 
Vienlaikus tiks sniegta arī konsul
tācija par uzdotajiem jautājumiem.  

VUGD atgādina, ka ikvienam dzī
vojamo māju īpašniekam ir jārūpējas 

par sava īpašuma ugunsdrošību 
un, lai pasargātu savu dzīvību un 
īpašumu, nav nepieciešami lieli 
finansiālie ieguldījumi, bet gan at
bildība un zināšanas. Tāpēc VUGD 
aicina neatlikt rūpes par savu un 
līdzcilvēku drošību un savlaicīgi 
veikt nepieciešamās darbības, lai 
mājokli padarītu ugunsdrošu!

Inta Palkavniece,
VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa

Veiks iedzīvotāju aptauju par ugunsdrošību

Ja esat iegādājies zemi 
un gatavojaties būvēt savu 
sapņu māju vai arī vēl tikai 
lūkojaties pēc nekustamā 
īpašuma, iespējams, apsverat 
domu par jauna elektrības 
pieslēguma ierīkošanu. Kā pie 
tāda tikt? Cik laika un naudas 
būs vajadzīgs? Lūk, atbildes 
uz šiem un vairākiem citiem 
jautājumiem, kas jums palī-
dzēs vienkārši un ērti īstenot 
ideju par jauna elektrības 
pieslēguma ierīkošanu jūsu 
īpašumā.

PIETEIKŠANA
Kā izveidot pieslēgumu 

elektrotīklam vai atjaunot 
elektrības piegādi?

Ja nekustamajā īpašumā 
nav pieslēguma elektrotīklam, 
pieteikums jauna pieslēguma ie
rīkošanai jāiesniedz AS “Sadales 
tīkls” (ST) klientu portālā e-st.lv. 
Ja īpašums jau bijis apdzīvots, 
tajā ir saglabājies pieslēgums 
elektrotīklam un nepieciešams 
tikai atjaunot elektrības piegādi, 
vērsieties ar pieteikumu pie sava 
elektrības tirgotāja.

Cik jaudīgs elektrības 
pieslēgums vajadzīgs?

Ar slodzes aprēķina kalkula
tora palīdzību tiešsaistē nosakiet 
jaunam elektrības pieslēgumam 
nepieciešamo jaudu. Jūsu ēr
tībām slodzes aprēķina kalku
lators pieejams vietnē www.
sadalestikls.lv.

SAGATAVOŠANA  
UN IERĪKOŠANA

Vai būs jāpiesaista vēl citi 
speciālisti, un kas veiks elek-
trības pieslēguma tehniskos 
darbus?

Jā, jums būs jāizvēlas sertifi
cēts elektriķis, kas ierīkos ēkas 
iekšējo elektrotīklu. Atsevišķos 
gadījumos arī elektrotīkla izbū
ves projekta izstrādātājs. Izbūvi 
līdz sadalnei veiks konkursa 
kārtībā ST atlasīts būvnieks. 
Par elektrotīklu no sadalnes līdz 
jūsu īpašumam un pašā īpašu
mā atbildīgs būs jūsu izvēlēts 
sertificēts elektriķis. Īpašuma 
elektrotīklu ar kopējo savienos, 
kā arī sadalni un skaitītāju uz
stādīs ST speciālisti.

Kā zināt, cik daudz laika 
vajadzēs, kādi darbi jau pa-
veikti un kas vēl jādara?

Atkarībā no projekta sarež
ģītības pakāpes jauna elektrības 
pieslēguma ierīkošana vai slo
dzes palielināšana var aizņemt 
no dažām dienām līdz vairākiem 
mēnešiem. Klientu portālā e-st.lv  
sekojiet līdzi visiem elektrības 
pieslēguma sagatavošanas dar
biem, kā arī iesaistieties tajos. 
Reģistrējiet savu tālruņa numuru 
un saņemiet aktuālo informāciju 
arī SMS formā.

IZMAKSAS
Kā tiek aprēķinātas iz-

maksas?
Jauna elektrības pieslēguma 

ierīkošanas vai slodzes palielinā
šanas izmaksas ir atkarīgas no 

pieprasītās jaudas un veicamo 
darbu apmēra. Tās sastāv no 
faktiskajām izmaksām, piemē
ram, maksas par sadalni, tās 
uzstādīšanu, kabeļa vai vada 
pievilkšanu līdz sadalnei u.c, un 
ieguldījumiem, kas nodrošina ko
pējā elektrotīkla pieejamību. Ja 
esat iegādājies zemi vai ēku, kurā 
nav pieslēguma elektrotīklam, 
vai vēl tikai plānojat to darīt, 
iesniedziet konkrētā īpašuma 
jauna elektrības pieslēguma 
ierīkošanas pieteikumu klientu 
portālā e-st.lv un saņemiet iz
maksu aprēķinu par brīvu.

Vai izmaksas iespējams 
atgūt?

Lai sekmētu uzņēmējdarbībai 
labvēlīgas vides attīstību, klien
tiem, kuru elektrības pieslēgums 
vai pieslēguma jaudas palielinā
jums ir 0,4kV (kilovolti) elektro
tīklā ar jaudu, lielāku par 100A. 
vai vidsprieguma elektrotīklā, ir 
iespēja piecu gadu laikā no jauna 
elektrības pieslēguma ierīkoša
nas vai slodzes palielināšanas 
brīža atgūt par pakalpojumu 
samaksāto 100% apmērā. Rūpīgi 
izvērtējiet elektrības pieslēgu
mam nepieciešamo jaudu, lai 
atgūtu investīcijas un arī vēlāk 
lietotu elektrību nepārmaksājot!

EFEKTIVITĀTE
Kādēļ atteikties no lie-

kās elektrības pieslēguma 
jaudas?

Izmantojot slodzes aprēķina 
kalkulatoru, tiešsaistē pār
liecinieties, vai visa īpašumā 
pieejamā elektrotīkla jauda 
tiešām nepieciešama. Samazinot 
elektrības pieslēguma jaudu 
atbilstoši šī brīža vajadzībām, 
samazināsies arī kopējās izmak
sas par patērēto elektroenerģiju. 

Kā var samazināt īpašumā 
pieejamo elektrotīkla jaudu?

Piesakiet pieslēguma jaudas 
samazināšanu klientu portālā 
e-st.lv un saņemiet šo pakalpoju
mu bez maksas. Rūpīgi izvērtējiet 
šī soļa nepieciešamību un ņemiet 
vērā, ka slodzes atjaunošana ir 
maksas pakalpojums. Slodzes 
aprēķina kalkulators pieejams 
vietnē www.sadalestikls.lv.

CITI PIESLĒGUMI
Ko darīt, ja elektrība ne-

pieciešama īslaicīgi?
Ja organizējat pasākumu 

ārpus telpām, iekārtojat āra ka
fejnīcu vai plānojat būvdarbus 
īpašumā, kurā nav pieslēguma 
elektrotīklam, un šāds pieslē
gums nepieciešams vien uz laiku, 
kas nepārsniedz 24 mēnešus, 
pieteikumu īslaicīga pieslēguma 
ierīkošanai iesniedziet klientu 
portālā e-st.lv.

Ko darīt, ja nav pieļaujams 
elektrības padeves pārtrau-
kums?

Ja īpašumā esošajām elek
troietaisēm nav pieļaujami elek
trības piegādes pārtraukumi, ar 
ģeneratora palīdzību izveidojiet 
autonomu elektroapgādi.

Vairāk informācijas  
WWW.SADALESTIKLS.LV!

9. jūlijā valdība izskatīja Zem
kopības ministrijas (ZM) iesniegto 
informatīvo ziņojumu par nepie
ciešamību piešķirt papildu līdzekļus 
valsts un valsts nozīmes melio
rācijas sistēmu ekspluatācijai un 
uzturēšanai, atbalstot finansējuma 
palielināšanu šim mērķim, sākot ar 
2020. gadu.

Latvijas ģeogrāfiskajos apstāk
ļos, kad nokrišņu daudzums, kā arī 
plūdu un palu biežums palielinās, 
meliorācija kļūst arvien nozīmīgāka 
zemes un vides resursu ilgtspējas 
nodrošināšanā lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un tautsaim
niecības infrastruktūras objektu 
saglabāšanai, izmantošanai un 
palielināšanai, kā arī iedzīvotāju 
civilajai drošībai.

Pēc ZM ierosinājuma valdība 
konceptuāli atbalstīja valsts bu
džeta finansējuma palielināšanu 
valsts meliorācijas sistēmu un 
valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 
ekspluatācijai un uzturēšanai 2020. 
gadā par 376,7 tūkstošiem eiro, 
(kopā 2020. gadā – 3,743 milj. eiro), 
2021. gadā – 1,515 miljoniem eiro 

(kopā 2021. gadā – 4,881 milj. eiro) 
un 2022. gadā – par 2,966 miljoniem 
eiro (kopā 2022. gadā – 6,332 milj. 
eiro). 2019. gadā no valsts budžeta 
meliorācijas kadastra uzturēšanai, 
valsts un valsts nozīmes meliorāci
jas sistēmu ekspluatācijai un uztu
rēšanai ir piešķirti 3,36 miljoni eiro.

Patlaban piešķirtos valsts budže
ta līdzekļus valsts nozīmes meliorā
cijas sistēmu uzturētājam ir pienā
kums prioritāri novirzīt par Eiropas 
Savienības (ES) līdzekļiem atjaunoto 
un pārbūvēto meliorācijas objektu 
uzturēšanai, kā arī meliorācijas 
kadastra nepārtrauktas darbības 
nodrošināšanai. Savukārt pārējiem 
valsts nozīmes meliorācija s sistēmu 
likumā noteiktajiem ekspluatācijas 
un uzturēšanas darbiem valsts bu
džeta līdzekļi nav pietiekami.

Vienlaikus ZM rosina rast risi
nājumu valsts finansējuma elastīga 
modeļa izveidei neatliekamu un 
sistēmisku meliorācijas projektu 
īstenošanai. ZM uzskata, ka me
liorācijas sistēmu ekspluatācija, 
uzturēšana un pārvaldība būtu 
racionālāka un ilgtspējīgāka, ja tiktu 

rasts risinājums papildu finanšu 
instrumenta izveidei, piemēram, 
izveidojot Meliorācijas attīstības 
fondu, kurā būtu pieejamas valsts 
investīcijas projektu īstenošanai 
neatkarīgi no meliorācijas sistēmas 
veida un statusa, tā tiktu mazināti 
arī plūdu un palu riski.

Jautājums par papildu finansē
juma piešķiršanu šim mērķim 2020. 
un turpmākajos gados tiks skatīts 
valdībā, gatavojot likumprojektu 
par valsts budžetu 2020. gadam un 
likumprojektu par vidēja termiņa 
budžeta ietvaru 2020., 2021. un 
2022. gadam, ievērojot valsts budže
ta finansiālās iespējas, bet ārkārtējās 
situācijās saglabāt līdzšinējo praksi 
un nepieciešamos līdzekļus pieprasīt 
no valsts budžeta programmas “Lī
dzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 
Tas nepieciešams, lai meliorācijas 
sistēmu ekspluatācija, uzturēšana 
un pārvaldība valstī būtu racionāla 
un ilgtspējīga.

ZM Preses un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja 

Dagnija Muceniece

Atbalsta finansējuma palielināšanu 
meliorācijas sistēmu ekspluatācijai

Lauku atbalsta  
dienests (LAD)  
informē

Atgādinājums par zaļināša-
nas prasību ievērošanu

Piesakoties platību maksāju
miem 2020. gadā, lauksaimniekiem, 
kuriem aramzeme ir vairāk par 10 
ha, jāievēro zaļināšanas prasības. 
Sējot ziemājus un plānojot pavasara 
sējumus, ņemiet vērā šo nosacījumu.

Maksājums par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības 
praksi jeb zaļināšanas maksājums 

tika ieviests no 2015. gada saskaņā 
ar Eiropas Savienības (ES) regulu, 
un tas ir cieši sasaistīts ar vienoto 
platības maksājumu (VPM). 

Lai saņemtu zaļināšanas mak
sājumu, saimniecībām jāievēro 
zaļināšanas prasības, ko veido: 

1) kultūraugu dažādošana; 
2) ekoloģiski nozīmīgu platību 

(ENP) izveidošana un/vai uzturēšana; 
3) esošo ilggadīgo zālāju sagla

bāšana. 
Zaļināšanas prasības ir jā

nodrošina uz visiem īpašumā vai 
tiesiskajā vadījumā (lietošanā) 

esošajiem atbalsttiesīgajiem hek
tāriem, t.sk. uz tiem, kas netiek 
pieteikti tiešajiem maksājumiem, ja 
vien saimniecībai nav piemērojams 
kāds no izņēmumiem. 

Plašāka informācija ir lasāma 
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.

LLKC Priekules novada lauku 
attīstības konsultante Irina 

Gintere un 
Priekules pagasta lauksaim
niecības konsultante Vizma 

Garkalne

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC)  
Priekules novada lauku attīstības konsultantes IRINAS GINTERES 
pieņemšanas laiki 2019. gada septembrī
Vieta Laiks
Priekules novada pašvaldībā Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.30 

(izņemot pieņemšanas dienas pagastos)

Krotes bibliotēkā 10.09. no plkst. 9 līdz 11

Tadaiķu bibliotēkā 10.09. no plkst.  12 līdz 14.30

Bunkas pagasta pārvaldē 10.09. no plkst. 15 līdz 16.30

Kalētu bibliotēkā 11.09. no plkst. 9 līdz 12

Gramzdas pagasta pārvaldē 12.09. no plkst. 9 līdz 12

Paplakā, Virgas pagasta pārvaldē 13.09. no plkst. 9 līdz 11

Purmsātu bibliotēkā 13.09. no plkst. 12 līdz 13

Pieņemšanas laiki var mainīties. Pēc vajadzības ir iespējams vienoties par papildu pieņemšanas laikiem, iepriekš 
sazinoties pa tālruni 28310484.

LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere

NO IDEJAS LĪDZ ELEKTRĪBAS 
PIESLĒGUMAM: AR KO SĀKT?
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GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE  GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE

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. 

CMYK

Virgas pagasta  
iedzīvotāji  

un darbinieki!
Aicinām apmeklēt kultūras 

pasākumu –
koncertuzvedumu  

“Meklējam aktierus”!

Piektdien, 11. oktobrī,  
plkst. 19 Liepājas teātrī.

Cena – 16 un 18 eiro.
Transports nodrošināts.  

Biļetes jāizpērk  
līdz 27. septembrim.

Pieteikties  
un samaksāt pie

Dairas – 26528782,
Ievas – 29353408,

Zigrīdas – 63454848.

Bunkas pagasta pārvaldes kasiere 
maksājumus pieņems:
11. septembrī plkst. 10.00–11.30 Krotes bibliotēkā,
12. septembrī plkst. 10.00–11.30 “Tēva namā” Tadaiķos.

Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļā jūlijā reģistrēti četri 
jaundzimušie, divas laulības, trīs miršanas.

 
Aivim PUTNIŅAM un Sandai BIĻINSKAI piedzimusi meitiņa SĀRA,
Edgaram URKAUSKIM un Aivitai STAIGVILAI piedzimis dēliņš ARTIS.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA

AFIŠA

Priekulē
No 2. līdz 25. septembrim  

apskatāma Pr ieku les  MMS  
2018./2019. mācību gada Mākslas 
nodaļas absolventu darbu izstāde.

27. septembrī pulksten 20 
Priekules novada laulāto pāru 
vakars “Es tavs, tu mana...”. Va-
karu vadīs labākais kāzu vadītājs 
Kristaps Rasims. Par dejām rūpē-
sies kāzu muzikanti. Pieteikties līdz 
25. septembrim Priekules kultūras 
namā vai pa tālruni 29163439 (Lie-
na). Dalības maksa 15 eiro no pāra. 

Kalētu pagastā
23. augustā pulksten 19 spēl-

filma “Blakus” Kalētu tautas namā. 
Ieeja 1 eiro.

13. septembrī pulksten 13 ak-
tīvās atpūtas pasākums “BRIEDĒNS 
2019” Priedienā, pie ieejas.

Bunkas pagastā
31. augustā pulksten 13 Bun-

kas KN “Glitera ballīte kopā ar 
Minniju” bērniem un jauniešiem. 
2 0 .  s e p t e m b r ī  p u l k s t e n 
14.30 bērnu, jauniešu un pie-
augušo deju kolektīvu sezonas 
sākums – pirmais mēģinājums. 
27. septembrī Krotē Miķeļdienas 
pasākums un ikgadējais tirdziņš. 
Par laiku – sekojiet reklāmai.

26. jūlija vakarā Kalētos nori
sinājās sportisks un jautrs pasā
kums, kurš kopā pulcēja ģimeņu 
un draugu komandas. Aktīvās 
atpūtas cienītāji varēja piedalīties 
dažādās sportiskās stafetēs un 
aizraujošās atrakcijās. Vērotājiem 
smieklu deva bija garantēta.

Pēc aktivitātēm par godu 
Annas jeb Saimnieču dienai visi 
varēja nobaudīt uz uguns ceptas 
pankūkas un labo domu tēju. 

Mazie dalībnieki varēja izprie

cāties putu ballītē, kura noritēja 
jautras mūzikas ritmos.

Kad kājas nogurušas no dejo
šanas un vēderi pilni, bija iespēja 
atpūsties, skatoties brīvdabas 
kino ‘’Motociklu vasara’’.

 
Paldies organizatoriem Svet

lanai ZašeZasai, Artai Troikai 
un Ģirtam Ločmelim! Vakars tik 
tiešām izdevās!

Kristīne Dundure

Ģimenisks pasākums  
Kalētos “Kopā jautrāk”!
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Saudzē savu 
ezeru!

Jau trešo gadu Latvijā līdz ar 
pārējām piecām biotopu grupām 
tiek vērtēti arī Latvijas saldūdeņi. 
Trijās sezonās plānots pārbaudīt 
2000 Latvijas ezeru un upju ar 
kopgarumu 40 000 kilometru. Līdz 
šim pārbaudīto ezeru, upju dati 
liecina, ka izcila vai laba kvalitāte 
ir tikai pusei Latvijas ezeru un 
nedaudz vairāk kā trešdaļai upju 
posmu. Ikdienā saldūdeņi veic 
daudzas funkcijas, kas cilvēka acij 
paliek apslēptas, piemēram, tie ir 
dzīvības un pašattīrīšanās nodro
šinātāji, daudzveidīga dzīvotne un 
migrācijas koridors, plūdu un palu 
regulētāji, klimata veidotāji utt. Tie 
var veikt visu minēto, kamēr paši ir 
tīri. Diemžēl cilvēka darbībai ir ļoti 
liela nozīme saldūdeņu kvalitātes 
izmaiņu procesā.

Par labu saldūdens kvalitāti 
liecina ne vien ūdens dzidrība, bet 
arī tajos augošie retie un īpašie augi, 
kuri izzūd līdz ar kvalitātes paze
mināšanos. Tā kā trešdaļa Latvijas 
upju ir regulētas un pārveidotas par 
grāvjiem, tās ir zaudējušas ne tikai 
savu ainavisko, bet arī bioloģisko 
vērtību. Šādas upes veic tikai ātrāku 
ūdeņu novadīšanu, bet dabiskai 
upei raksturīgo vērtību tām vairs 
nav. Upēs uz izmiršanas robežas 
ir ziemeļu upespērlene, tīru ūdeņu 
indikators, kas reiz bija plaši sasto
pama Vidzemes ūdeņos. Savukārt 
par ezeriem jāsaka, ka Latvijas 
“zelta fonds” ir lobēliju – ezereņu 
ezeri (1% no visiem ezeriem). Tajos 
ar baltiem ziediem vasaras mēnešos 
uzzied Dortmaņa lobēlija, kas ir 
īpaši tīru ūdeņu indikatorsuga. Tā 
sastopama vairs 25 Latvijas ezeros, 
lai gan pirms 100 gadiem šādu 
ezeru skaits bija divtik lielāks. Ja 
šiem augiem nepatīk piesārņojuma 
radītās izmaiņas, cik ilgi tās patiks 
cilvēkam? 

Ikvienu biotopu ietekmē cilvēka 
darbība, bet jo īpaši jutīgi ir saldūde
ņi. Jo viss, kas notiek uz sauszemes, 
ezera vai upes sateces baseinā, no
nāk tuvumā esošajā ūdenī un maina 
tā kvalitāti. Turklāt ietekme ir 
atkarīga no saimnieciskās darbības 
veida un intensitātes. Vislielākais 
drauds saldūdeņu kvalitātei ir 1) 
augstais centralizētajai kanalizā
cijai nepieslēgto mājsaimniecību 
skaits, 2) neattīrītie notekūdeņi, 3) 
notece no lauksaimniecības zemēm. 
Tāpat tos ietekmē arī līdzās esoša 
intensīva mežizstrāde, mazdār

ziņi, sausās tualetes, komposta 
kaudzes ūdeņu aizsargjoslās, kā 
arī atpūtnieki. Ar atpūtniekiem 
saldūdeņos nonāk liels daudzums 
ķīmisko savienojumu: no rīta ie
pūstās smaržas, matu vai skūšanās 
putas, lietotais dezodorants, līdz ar 
peldkostīmu un citiem apģērbiem 
arī veļas pulvera, veļas mīkstinātāja 
un pat balinātāja saturs, nemaz 
nerunājot par fosfātu, kas rodas no 
cilvēka vielmaiņas galaproduktiem 
(urīns un fēces).

Daba ir paredzējusi, ka ar laiku 
ikviens ezers transformējas jeb 
aizaug un pārvēršas par purvu, 
bet cilvēka radītais piesārņojums 
šo procesu daudzkārt paātrina: 
vispirms cilvēks apzināti vai neapzi
nāti piesārņo tīro saldūdeni, tad no 
tā izzūd vērtīgie un retie ūdensaugi, 
kas ir īpaši jutīgi pret piesārņojumu, 
pēc tam mazinās ūdenī sastopamā 
dabas daudzveidība, jo arī pārējiem 
augiem, dzīvajiem organismiem ir 
grūti uzturēties piesārņotā ūdenī, 
visbeidzot arī cilvēkam vairs ne
patīk iemīļotais ezers, kas beigās 
pilnībā aizaug. 

Ar savu apzinātu rīcību, izpratni 
par vērtību saglabāšanu un pareizu 
apsaimniekošanu iespējams sa
glabāt un pat uzlabot saldūdeņu 
kvalitāti. Dabas skaitīšanas eksperti 
aicina ikvienu iedzīvotāju, vasaras 
atpūtas baudītāju, pilsētas viesi 
un pašvaldību apzināti un gudri 
izmantot saldūdens resursus, cienot 
un saudzējot savu ezeru!

Dabas skaitīšana tiek īstenota 
pēc Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda projekta “Priekšnosacīju
mu izveide labākai bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un 
ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”. 
Visu dabas skaitīšanas aktivitāšu 
īstenošana paredzēta līdz 2023. ga
dam, plašāka informācija pieejama 
vietnē www.skaitamdabu.gov.lv vai 
www.daba.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārval

des 
dabas skaitīšanas vadītājas 

asistente Ilze Reinika,
tālrunis 27858275,  

epasts ilze.reinika@daba.gov.lv


