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2018. gada 18. novembris
visā Latvijā bija sevišķi nozīmīga diena, kad ar prieku
un lepnumu svinējām savas
valsts neatkarības simto gadadienu. Svētki valdīja arī
Priekules novadā.
Gan pilsētā, gan visos pagastos teica paldies cilvēkiem, kuri
nesavtīgi darījuši savu darbu,
godinājuši tautas garamantas,
posuši namu un sētu, kā arī likuši
tuvāk un tālāk izskanēt novada,
pilsētas vai pagasta vārdam.
Par “Goda novadniecēm” kļuvušas Līga Strēle un Inga Leive-Levite. Simtgades gadā jo
zīmīgi, ka apbalvojums piešķirts
novadniecēm, kuras godā ceļ
tautas nemateriālo kultūras
mantojumu. Plašāku aprakstu par
abām lasiet 4. lappusē.
Par “Gada cilvēkiem” Priekulē
atzīti Indra Ļaudobele (saruna ar
viņu 6. lappusē) un Mārtiņš Mikāls, kurš gan svētku dienā bija
ārpus Latvijas, tādēļ apbalvojumu
saņems februārī, atzīmējot pilsētas dzimšanas dienu.
Bunkas pagastā par “Goda
cilvēku” šogad kļuvusi Krotes
bibliotēkas un senlietu krātuves
vadītāja Lita Vēkause. Gramzdas
pagastā par “Goda cilvēku” nosaukts mākslinieks Ģirts Burvis,
ar kura palīdzību tapusi vasaras
nogalē atklātā dabas koncertzāle.
Kalētu pagastā par “Goda cilvēku”
nominēta ilggadējā pedagoģe un
bibliotekāre Mirdza Liepiņa, bet
par “Gada cilvēku” – mūzikas pedagoģe Līga Kvāše. Virgas pagastā kā
“Goda cilvēks” cildināts traktorists
un mehāniķis Jānis Auznieks. Par
“Gada cilvēku” atzīta Virgas pamatskolas direktore Zaiga Ūdriņa.
Visi nosauktie novadnieki
saņēma ne tikai Goda rakstu un

Foto – Iluta Dreimane

Svin Latvijas simtgadi

Apbalvojumus Priekulē saņēmušie (1. rindā no kreisās) Inta Kulša, Indra Ļaudobele, Līga Strēle, Inga Leive-Levite, Ausma Inne,
(2. rindā no kreisās) Tālivaldis Ķeris, Uldis Innis, Dagnija Zemgale, Marika Šeflere, Inta Gruntmane, Oļegs Kaupis, Agnese Auzniece.

Sakopto īpašumu saimnieki (no kreisās) Olga un Gunārs Dēznieki (Bērzu iela 15, Priekule), Gražina un Raimonds Ķerviji (Raiņa iela 39,
Priekule), Rūta Feldmane (“Brieži”, Kalētu pagasts), Jānis un Līga Pelnēni ar dēlu Mārtiņu (“Jāņsēta”, Priekules pagasts),
Gatis Innis (DUS “Kings”, Priekule).
naudas balvu, bet arī īpaši darinātu porcelāna servīzi četrām
personām, kuras apdarē izmantoti
katram pagastam un Priekulei
raksturīgie tautastērpa rakstu
motīvi un krāsu salikums.

Ziemassvētku akcija

“Izrotā namu, izrotā sētu Priekulē”

Priekules kultūras nams izsludina akciju par Ziemassvētku noformējumu Priekulē.
Akcijas mērķi:
d veicināt Ziemassvētku noskaņai atbilstošu dekorāciju izvietošanu
Priekules pilsētā uz ēku fasādēm, skatlogos, laukumos;
d rosināt iedzīvotājus un uzņēmējus aktīvi iesaistīties Priekules dekorēšanā gada vistumšākajā laikā.
Akcijas dalībnieki: jebkura fiziska vai juridiska persona.
Norises laiks: no 2018. gada 3. decembra līdz 21. decembrim. Izrotātie un noformētie objekti tiks novērtēti līdz 21. decembrim.
Akcijā vērtēs gan pieteiktos, gan nepieteiktos objektus, ja to noformējums raisīs īpašu Ziemassvētku noskaņu un darīs Priekules pilsētas
vizuālo tēlu krāšņu šādās kategorijās:
d privātmāju un daudzdzīvokļu namu fasāžu, balkonu un pagalmu
noformējums;
d sabiedrisko ēku, ražotņu, skatlogu un laukumu noformējums.
Uzvarētāji gadumijā laukumā pie tirdzniecības paviljona tiks apbalvoti
ar pārsteiguma un veicināšanas balvām.
Priekules kultūras nama direktore Rigonda Džeriņa

Svētkos apbalvojumus saņēma
arī konkursa “Par sakoptu Priekules novadu” laureāti. Sakoptākā
individuālā māja pilsētā vai
ciematā ir nami Ķieģeļu ielā 6a
un Raiņa ielā 39 Priekulē, lauku

viensēta – “Jaungraudiņi” Bunkas
pagastā, “Jāņsēta” Priekules pagastā un “Brieži” Kalētu pagastā,
bet sakoptākais uzņēmums vai
piemājas saimniecība ir Bērzu
iela 15 un DUS “Kings” Priekulē.

18. novembrī gan Priekulē, gan
Kalētos notika arī lāpu gājiens.
Fotoreportāža par
pasākumiem novadā 5. lpp.
Iluta Dreimane

Izvirzīsim kandidātus apbalvojumam
“Goda priekulnieks”

Priekules pilsētas 91. dzimšanas dienu
svinēsim nākamā gada 9. februārī. Tad arī
varēsim pateikt paldies cilvēkiem, kuri savu
darbu un laiku veltījuši Priekules un tās
iedzīvotāju labā.
Līdz 11. janvārim aicinām izvirzīt kandidātus
pašvaldības apbalvojumam “Goda priekulnieks”.
To 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
iesūtīt 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.
Iluta Dreimane

Priekules novada paðvaldîbas informatîvais izdevums
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DOMES ZIņAS

Dažādi jautājumi

Apstiprināja lēmumu par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra
lēmumā “Par pašvaldības dzīvojamo
māju īres un apsaimniekošanas
maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas
pagastos”.
Pieņēma lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā
2018. gadam.
Pieņēma lēmumu par atļaujas
izsniegšanu tirdzniecībai.
Apstiprināja lēmumu par debitoru parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
Apstiprināja lēmumu par sadarbību ar Liepājas rajona sporta skolu.
Apstiprināja lēmumu par nekustamā īpašuma atvieglojumu
piemērošanu 4 represētajām personām.
Pieņēma lēmumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 4
personām Priekules novadā.
Apstiprināja lēmumu par mirušu personu izslēgšanu no SIA
“Priekules nami” debitoru saraksta.
Apstiprināja lēmumu par cerību
pirkuma līguma slēgšanu nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 7, Priekulē,
iegādei pašvaldības vajadzībām.
Pieņēma lēmumu par Priekules
novada attīstības programmas
2013.–2019. gadam investīciju un
rīcības plāna aktualizāciju.
Noraidīja speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem
ar garīgās attīstības traucējumiem
licencēšanu Krotes Kronvalda Ata
pamatskolā.
Apstiprināja grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2018.
gada 22. februāra lēmumā Nr.88
“Par Kurzemes plānošanas reģiona

PAZIŅOJUMS

2018. gada 19. decembrī
notiks uzklausīšanas sanāksme
par SIA “Priekules nami” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
projektu.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 19. decembrī plkst. 12.00
Priekules pilsētas kultūras namā,
Peldu ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, rīko uzklausīšanas sanāksmi
par SIA “Priekules nami” iesniegto
ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu projektu.
Regulators uz uzklausīšanas
sanāksmi uzaicinājis SIA “Priekules
nami” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs
komentēt iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta
būtību un ekonomisko pamatojumu.
Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus

Atjauno satiksmi
pār Daļģu tiltu

Priekules novada pašvaldība
informē, ka noslēgusies Daļģu tilta,
kas atrodas uz pašvaldības ceļa A24
“Paplakas–Purmsātu ceļš”, pārbūve.
Pār tiltu atjaunota satiksme.

projekta “Kurzeme visiem” ietvaros
izstrādātā deinstitucionalizācijas
plāna saskaņošanu”.
Apstiprināja lēmumus par
pašvaldības dzīvokļa “Kalnāres”-4
un nekustamā īpašuma “Kāļi”,
Priekules pagastā, nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināja lēmumu par Virgas
pagastā esošo ūdenssaimniecības
un kanalizācijas objektu apsaimniekošanas funkciju nodošanu
kapitālsabiedrībai SIA “Priekules
nami”.

Nolikumi. Noteikumi

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.12/18 “Grozījumi
Priekules novada pašvaldības
2009. gada 27. augusta saistošajos
noteikumos Nr.5 “Par pašvaldības
nodevām Priekules novadā””.

Izsoles

Apstiprināja lēmumu par
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas
pagastā, pirmās izsoles atzīšanu
par nenotikušu un otrās mutiskās
izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
Pieņēma lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu par
Priekules novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu
Brīvības ielā 8, Priekulē.
Precīzu informāciju
par visiem lēmumiem
(arī nekustamo īpašumu
jautājumiem) varat izlasīt
Priekules novada mājaslapā
www.priekulesnovads.lv.
Dokumentu pārvaldības
speciāliste Daiga Tilgale
un ieteikumus par SIA “Priekules
nami” iesniegto ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projektu.
Interesenti dalību sanāksmē
var pieteikt pa telefonu vai e-pastu
līdz 18. decembrim (kontaktpersona
Dace Burtniece, tālrunis 67097271,
e-pasts dace.burtniece@sprk.gov.lv).
Iepazīties ar SIA “Priekules nami”
iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu
var Regulatora tīmekļvietnē http://
www.sprk.gov.lv, sadaļā “Par SPRK/
Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes”.
Uzklausīšanas sanāksme tiek
rīkota valsts valodā. Ja kādam sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas
sanāksmes laikā ir nepieciešams
lietot kādu svešvalodu, lūdzam
nodrošināt tulkojumu valsts valodā.
Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek
fiksēta protokolā.

INFORMĀCIJAI

Bunkas pagasta pārvaldes
kasiere maksājumus pieņems:
14. janvārī no plkst. 10 līdz 12
Krotes bibliotēkā;
15. janvārī no plkst. 10 līdz 12
Tadaiķu bibliotēkā.

Foto – Iluta Dreimane

Priekules novada pašvaldības Apkopo pašvaldības atbalstīto projektu gaitā paveikto
2018. gada 29. novembra
domes sēdē pieņemtie lēmumi

Projektu īstenotāji Indra Andersone (no kreisās), Inita Rubeze, Daira Šalma, Zenta Svara,
Ruta Balode, Sarmīte Paulauska un projektu koordinators Guntars Jankus.
Šogad Priekules novada
pašvaldības projektu konkurss
guva neredzēti lielu atsaucību,
saņemot 23 projektu iesniegumus.
Tiesa, finansējums bija ierobežots, tādēļ vērtēšanas komisijai
nācās daļai no pieteikumiem teikt
“nē”. Kopumā ideju īstenošanai
piešķirti visi pieejamie 9000 eiro kā
līdzfinansējums. Tie tika izmantoti
12 projektiem. Priekules novada
pašvaldība ir priecīga par to, ka visi
apstiprinātie projekti tika veiksmīgi
realizēti. 2. novembrī tikās projektu
īstenotāji, lai domubiedrus un interesentus iepazīstinātu ar šogad
paveikto.
Sadaļā “Bērnu un jauniešu
aktivitātes Priekules novadā”

īstenoti pieci projekti: “Diennakts
nometne “Prieks mājo mūzikā””
(biedrība “Konsonanse”, projekta
vadītāja Indra Andersone), “Bērnu
prieks – dāvana Latvijai” (biedrība
“Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”,
proj. vad. Elita Jaunzeme), “Tēvi
un dēli 2018” (Priekules baptistu
draudze, proj. vad. Līga Svara),
“Mūsu mājas – Latvija” (Priekules
baptistu draudze, proj. vad. Zenta
Svara), “Piedzīvojums Ķīnā” (Paplakas baptistu draudze, proj. vad.
Modrīte Stūre).
Sadaļā “Nevalstisko organizāciju
aktivitāšu veicināšana Priekules novadā” īstenoti četri projekti: “Bībeles
iepazīšana vārdos un darbos” (misija
“Tēva nams”, proj. vad. Sarmīte Paulauska), “Pasākumu cikls “Palīdzēsim

Reinim ceļot!”” (sabiedriskā labuma
biedrība “Rumula”, proj. vad. Daira
Šalma), “Pieredze bagātina” (biedrība “Saspraude”, proj. vad. Z. Svara),
“Latvijai – 100! Priekules baptistu
draudzes namam – 70!” (Priekules
baptistu draudze, proj. vad. L. Svara).
Sadaļā “Kultūras iniciatīvas
Priekules novadā” īstenoti trīs projekti: “Draudzības vainags Lietuvas
un Latvijas simtgadei” (biedrība “Zilais lakatiņš”, proj. vad. Ruta Balode),
“Mēs dzīvojam Latvijā” (biedrība “Saspraude”, proj. vad. Z. Svara), “Dzīvo
vesels un laimīgs” (saimnieciskās
darbības veicēja Liene Sokolovska,
proj. vad. L. Sokolovska).
Priekules novada pašvaldības
projektu koordinators
Guntars Jankus

Prūšu ūdenskrātuvē – zandarti!

Ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) Zivju fonda
palīdzību Prūšu ūdenskrātuvē šajā rudenī tika
ielaisti 6500 vienvasaras zandarti.
Pavasarī cenu aptaujā par zivju mazuļu piegādi
uzvarēja Ērika Rāvas zemnieku saimniecības zivj
audzētava Durbes novada Padonē, kuras īpašnieks
apliecināja, ka zandarti ir ļoti pieprasītas zivis. Viņa
zemnieku saimniecība tos audzē lielos vairumos,
piegādājot daudziem dīķiem un ezeriem visā Latvijā.
Zivju svēršanā un ūdenī ielaišanā piedalījās Valsts
vides dienesta vecākais inspektors Ģirts Liepiņš un
Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkurzemes
pārvaldes pārtikas inspektors Aļģimants Čunka, kas
zivju audzētāju izjautāja par dažādu zivju sugu audzēšanas īpatnībām, kā arī par to transportēšanu uz
dīķiem un ezeriem.
Zivju transportēšanai ir pielāgots speciāls konteiners
ar skābekļa pievadu, kas nodrošina mazuļu pārvadāšanu
arī lielākos attālumos. Mūsu brauciens bija īss – tikai
20 minūtes, līdz nokļuvām Prūšu ūdenskrātuves teritorijā, kur mūs sagaidīja ūdenskrātuves uzraudze Alīda
Putere. Viņa bija iepriecināta par ikgadējo “pievedumu”.
Speciālais transports piebrauca maksimāli tuvu ūdens
virsmai, un tad pašteces ceļā visi 6500 zivju mazuļi
aizspurdza lielajā ūdenī. Vēlējāmies mazuļus izvadāt
pa ūdenskrātuvi ar jauno motorlaivu, bet zemnieku

saimniecības īpašnieks Ē. Rāva palika pie sava – lai
zandartiem būtu mazāks stress, tie jāizlaiž ātri un
vēlams vienā krasta malā.
Paldies LAD Zivju fondam par iespēju piedalīties
šajā projektā un iegādāties zivju mazuļus par ES finansējumu 1321,32 eiro apmērā un, protams, liels paldies
Priekules novada domei par līdzfinansējumu 330,33
eiro apmērā zandartu mazuļu iegādei.
Aicinām makšķerniekus cītīgāk aizpildīt informāciju par lomiem, kas prasīta licences otrajā pusē. Mēs
vēlētos zināt, kuras zivis Prūšu ūdenskrātuvē ķeras
vislabāk un kuras retāk. Rezultāti jānosūta Valsts
vides dienesta inspektoriem gada beigās. Otrs aicinājums – pērciet licences gan pie ūdenskrātuves uzrauga,
piezvanot pa tālruni 29377366, gan pagasta pārvaldē
un abās degvielas uzpildes stacijās “Kings” Kalētos un
Priekulē, jo tādējādi jūs atbalstāt zivju resursu papildināšanu, piekļuvi un uzraudzību mūsu ūdenskrātuvē.
Un, protams, makšķernieku novēlējums – ne asakas!
Virgas pagasta pārvaldes un projekta vadītāja
Daiga Egle

Veiks ūdensvada un kanalizācijas
tīklu būvniecības iepirkumu

Realizējot projektu Nr.5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2. kārta”, 2018. gada
novembrī Priekules novada būvvaldē atzīmes saņemšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi tika iesniegts būvprojekts “Ūdens apgādes
un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā”. Saskaņā ar projekta realizācijas plānu decembrī
jāveic ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības iepirkums.
SIA “Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna

Plāno siltumtrases izbūvi

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
projektā Nr.4.3.1.0/18/A/016 “Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai
siltumapgādes sistēmai” pirmie objekti, kur
plānota siltumtrases izbūve, ir Priekules
kultūras nams un daudzdzīvokļu māja
Liepājas ielā 11b, paredzot pieslēgumus
pie jau esošās siltumtrases.
SIA “Priekules nami” valdes locekle
Arta Brauna

Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule
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un Amandai. Neizsakāms prieks
bija bērnu un arī pieaugušo acīs,
iegādājoties sagatavotās loterijas
biļetes. Īpašs paldies Rogu ģimenei
par ieguldītajiem līdzekļiem un
darbu, lai iepriecinātu pasākuma
apmeklētājus. Pateicība vasarsvētku
draudzes pārstāvei Sandrai Altēnai
par sagādātu karsto šokolādi nosalušajiem pasākuma apmeklētājiem.
Liels skaits tirdziņa apmeklētāju
izmantoja iespēju svētkos izveidotajā
fotostūrītī nofotografēties. Iespējams,
tur tapa pirmās šī gada Ziemassvētku fotogrāfijas. Par to pateicamies
fotogrāfei Kitijai Ērglei. Paldies arī
visiem palīgiem, kuri iesaistījās
dažādos darbos. Sirsnīgākais paldies
visiem, kuri atnāca, atbalstīja, dalījās
ar savām emocijām, līdzekļiem un
iedrošināja citus.
Tā kā labdarības tirdziņš veiksmīgi aizvadīts jau piekto gadu,
uzskatām, ka tas kļuvis par patīkamu
tradīciju ne tikai tiem, kuri tajā kalpo
un to atbalsta, bet arī tā apmeklētājiem, kuri to gaida un interesējas
par norisi. Šajā gadā tirdziņā gūtie
ieņēmumi 1128,41 eiro tiks ieguldīti
svētku pārtikas paku iegādei, kuras
iepriecinās novada vientuļos seniorus
un mazturīgās ģimenes.
Kādam, iespējams, šķiet, ka par
daudz teikts “paldies”, tomēr vēlos
atzīmēt, ka šis labdarības tirdziņš
top, tikai pateicoties ziedojumiem,
brīvprātīgo darbam un entuziasmam,
un pilnīgi visi iegūtie līdzekļi nonāk
mērķa sasniegšanai. Tādēļ vēlreiz
paldies visiem!
Ikgadējā labdarības tirdziņa
koordinatore Līga Svara

Nosaka jaunas Āfrikas
cūku mēra riska zonas
No 1. decembra Latvijā
stājies spēkā valsts galvenā
pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums, kas nosaka jaunas
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) riska
zonas. Tas būs aktuāls līdz
brīdim, kamēr Latvijas likumdošanā tiks veiktas izmaiņas,
saskaņojot ar ES noteiktajām
prasībām.
Izmaiņas paredz, ka Latvijas Republikā samazinājusies ĀCM III riska
zonas teritorija, bet palielinājusies I
un II riska zonas teritorija, skaidro
Pārtikas un veterinārā dienesta
(PVD) Dienvidkurzemes pārvaldes
vadītāja Gunta Kapeniece. Priekules
novadā I riska zonā iedalīts Bunkas,
Virgas un Kalētu pagasts, bet II

riska zonā – Priekules un Gramzdas
pagasts, kā arī Priekules pilsēta. Teritorijās, kas no jauna nākušas klāt
II zonā, visu nomedīto mežacūku
paraugi medniekiem jāiesūta PVD
izmeklēšanai uz ĀCM. Gadījumā,
ja tiek atrasta beigta mežacūka vai
tās daļas, par to jāziņo PVD vai arī
Priekules novada pašvaldībai.
INFORMĀCIJAI
• Kontaktpersona Priekules novada
pašvaldībā – domes priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis (tālrunis 26490164).
• PVD Dienvidkurzemes pārvaldei var
zvanīt pa tālruni 63401900 vai 63401902.
• Rīkojums Nr.277 (28.11.2018.)
publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”.

Iespējamas ūdensapgādes tarifa izmaiņas
Šā gada 29. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegts ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu tarifu
projekts, kas Priekules novadā
varētu stāties spēkā 2019. gada
1. martā, informē SIA “Priekules
nami”.
Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu tarifi nav mainīti kopš
2010. gada, taču šajā laikā notikušas lietotāju skaita izmaiņas, kā arī
pieaugušas izmaksas ūdensapgādes
un kanalizācijas objektos, kas galvenokārt saistītas ar remontdarbiem
un iekārtu apkalpošanu, skaidro

SIA “Priekules nami” valdes locekle
Arta Brauna.
Regulatoram iesniegtais provizoriskais ūdensapgādes tarifs ir
1,11 eiro bez PVN līdzšinējo 0,70
eiro vietā, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts ir 1,93 eiro
līdzšinējo 1,18 eiro vietā. Taču vēl
nevar apgalvot, ka tas būs apstiprinātais variants, uzsver uzņēmuma
vadītāja. Viņa aicina 19. decembrī
plkst. 12 Priekules kultūras namā
apmeklēt uzklausīšanas sanāksmi
par SIA “Priekules nami” iesniegto
ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu projektu.

Sirsnīgu priekšnesumu sagatavojis VSAC “Kurzeme” filiāles
“Aizvīķi” kolektīvs.
ti atbalsta grupai “Prieks palīdzēt”
un SIA “Gaisma 2” par košajām
un gardajām dāvaniņām! Paldies
visiem svētku dalībniekiem! Lai

gaišs un mīlestības pilns ceļš uz
Ziemassvētkiem!
Priekules novada Sociālā
dienesta vadītāja Andra Valuže

Iejūtas “Priekules Ikara” tēlā

Foto no pasākuma arhīva

Priekules baptistu draudze
sadarbībā ar Priekules evanģēliski luterisko un vasarsvētku
draudzi dienu pirms Pirmās
adventes organizēja labdarības
tirdziņu.
Tirdziņu ar savu dalību vai
produktiem atbalstīja arī Priekules
vidusskolas aktīvie skolotāji un
skolēni, SIA “SC Grand”, piemājas
saimniecība “Birzes”, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas skolēnu mācību
uzņēmumi un citi.
Jau tradicionāli Priekules kultūras namā no pulksten 10 ikviens
interesents varēja iegādāties Adventes vainagus, svētku dekorus un citas
noderīgas lietas. Par ieguldīto darbu,
laiku un līdzekļiem liels paldies baptistu draudzes aktīvākajām sievietēm, kuras savām rokām pagatavoja
teju 60 Adventes vainagu. Tirdziņā
darbojās labi apmeklēta kafejnīca,
par darbu tajā paldies Aigai Rogai
un Sarmai Cērpai.
Šogad mums izdevās noorganizēt radošās darbnīcas, kurās varēja
pagatavot svētku dekoru uz koka un
dažādus eglīšu rotājumus. Darbnīcās
piedalījās Priekules bērni un ciemiņi,
arī jaunieši ar ģimenēm. Sirsnīgs
paldies darbnīcu vadītājām Lolitai
Šneiderei, Zentai Svarai, Dacei Gailītei, Lienai Ašmei, Mārītei Sisenei
un viņu čaklajiem palīgiem, kā arī
Priekules vidusskolas audzēkņiem
ar Sanitu Pāvilu priekšgalā.
Mazākie tirdziņa apmeklētāji bija
priecīgi apmeklēt seju apgleznošanas
stūrīti. Paldies Edītei Savickaitei
par ieguldīto darbu. Apmeklētājiem
bija iespēja našķēties ar popkornu,
par tā gatavošanu paldies Lainei

Priekules novada Sociālais
dienests pašvaldības vārdā
1. decembrī aicināja novada
cilvēkus ar invaliditāti uz
Adventes pasākumu Bunkas
kultūras namā, lai kopīgi
uzsāktu Ziemassvētku gaidīšanas laiku.
Savu prieku svētku dalībniekiem dāvāja bērnu muzikāli
teatrālā deju studija “Ķiņķēziņi”
un bērnu popgrupa “Pipari” no
Priekules. Sirsnīgu priekšnesumu
atveda ciemiņi no VSAC “Kurzeme”
filiāles “Aizvīķi”.
Par mājīgumu un labestīgu
gaisotni rūpējās Bunkas kultūras
nama kolektīvs un tā direktore
Malda Andersone.
Paldies Priekules Sociālā atbalsta centra cilvēku ar invaliditā-

Foto no pasākuma arhīva

Ar mērķi iepriecināt Uzsāk Ziemassvētku gaidīšanas laiku
otru svētkos

6. vizuālās mākslas konkursa “Priekules Ikars” laureāti un viņu pedagogi.
Priekules novadā 1. novembris, kad tiek atzīmēta
Ikara vārda diena, ir īpašs, jo
vēstures leģendās minētais
muižas kalējs, kurš mēģināja
lidot ar paštaisītu mehānisku
ierīci, iemantojis Priekules
Ikara slavu.
Šo dienu jau sesto reizi par
svētkiem jaunajiem māksliniekiem padarīja Priekules Mūzikas
un mākslas skolas pedagogi.

1. novembrī, noslēdzot 6. vizuālās
mākslas konkursu “Priekules
Ikars”, pilsētā ieradās tā dalībnieki.
Dienas gaitā viņi varēja vairāk
uzzināt par Ikara lidojumu un
iejusties kalējpuiša lomā, uzkāpjot
Priekules evaņģēliski luteriskās
baznīcas tornī. Viesi pabija Priekules vēsturiskajās vietās, apskatīja
visus konkursam iesūtītos darbus,
iepazinās ar Priekules Mūzikas

un mākslas skolu un piedalījās
radošajās darbnīcās. Laureātus
sveica arī skolas kamerorķestris.
Pavisam konkursā iesaistījās
127 jaunie mākslinieki no 24 Latvijas skolām. Bērnu un jauniešu
darbus kopš Ikara svētkiem varēja
apskatīt un novērtēt ikviens interesents. Paldies visiem dalībniekiem, pedagogiem un vecākiem!
Dace Gailīte,
Iluta Dreimane

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Priekules novada lauku attīstības konsultantes Irinas Ginteres pieņemšanas laiki 2019. gada janvārī.
Vieta
Priekules novada pašvaldībā
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 16.00
(izņemot pieņemšanas dienas pagastos)
15. janvārī no plkst. 9 līdz 11
15. janvārī no plkst. 12 līdz 14.30
15. janvārī no plkst. 15 līdz 16.30
16. janvārī no plkst. 9 līdz 12
17. janvārī no plkst. 9 līdz 12
18. janvārī no plkst. 9 līdz 11
18. janvārī no plkst. 12 līdz 13

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

Lauksaimniecības datu centrs (LDC) informē:

Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2018. gada otro pusgadu jāiesniedz no 2019. gada 1. līdz 31. janvārim.
Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar datiem uz 1.01.2019. ir jāiesniedz LDC no 2019. gada 1. līdz
31. janvārim.
Plašāka informācija LDC mājaslapā www.ldc.gov.lv.

Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule
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goda novadnieces

Ar mīlestību uz deju
Foto – Iluta Dreimane

Inga Leive-Levite ir dzimusi
jelgavniece. Šogad nosvinēti 50
dzīves gadi, no tiem vairāk nekā
20 gadi nodejoti un veltīti latviešu tautas dejai. Pirms desmit
gadiem par Ingas dzīvesvietu
kļuva Bunkas pagasts, bet pirms
pieciem viņas vadībā priekulnieki sāka ceļu uz simtgades
Dziesmu un deju svētkiem, ko
piedzīvoja šovasar.
Dejot Inga sākusi tikai 4. klasē,
lai gan to gribējies jau daudz, daudz
agrāk. Pirmos soļus dejas pedagoģijā spērusi, sākot strādāt Jelgavas
bērnu un jauniešu centrā par deju
skolotāju bērnu un jauniešu deju
kolektīvam “Junda”, kas ietvēris
vairākas grupas – kopumā aptuveni
100 bērnu un jauniešu. Ieguldot
lielu darbu, izdevies šos jauniešus
aizvest uz VII Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem – pirmajiem neatkarīgajā Latvijā.
Pēc tam seko darbs ar VPDK
“Laipa”, par kura vadītāju iecēlis
pats deju vecmeistars Vilis Ozols,
kurš tautā saukts par Zemgales
deju ķēniņu. Tieši viņš bija saskatījis Ingas lielo mīlestību uz deju,
kā arī prasmes un zināšanas, kas
nepieciešamas deju kolektīva vadītājam. Par dejas prasmju kalvi
bijuši TDA “Diždancis”, TDA “Kalve”
un TDA “Ritums”. Tāds bija sākums.
Un tad 12 gadu pārtraukums,
kad deja bija “nolikta maliņā”, taču,
kā saka, no sava likteņa neizbēgsi,
un pēc ilgāka pārtraukuma deja
atkal atrod Ingu. Šķiet, pati Laima
Ingai šūpulī ielikusi mīlestību
uz deju. Un laikam jau zvaigznes
sastājās pareizajā secībā, jo satikās tie, kam bija jāsatiekas, lai
piepildītu sapņus – mazus, lielus,
lielākus un kādu pavisam lielu.

“Goda novadniece” Inga Leive-Levite kopā ar ģimeni – tēti Ilmāru Leivi-Levitu (no labās), vīru Sandiju Rubezi un dēlu Jāni Rubezi.
Kopš 2008. gada Inga dzīvo Bunkas
pagastā. 2013. gada augustā pēc
lielas pierunāšanas viņa piekrīt
būt par vadītāju vidējās paaudzes
deju kolektīvam “Duvzare” Priekulē.
Lai papildinātu zināšanas deju
kolektīva vadīšanā, Inga divus
gadus apgūst zināšanas Latvijas
Nacionālā kultūras centra organizētajos latviešu deju skolas kursos,
kurus pabeidz 2015. gada 12. jūnijā.
Iegūtās zināšanas un prasmes tiek
veiksmīgi izmēģinātas, strādājot
ar duvzariešiem. Ingas vadītie
mēģinājumi ir ļoti pārdomāti. Pat
iesildīšanās mūzika ir piemeklēta
atbilstoši ikdienas notikumiem,
esošiem vai tuvākiem svētkiem.
Tiek ieguldīts milzīgs darbs,

lai sasniegtu labus un augstus
rezultātus. Un rezultāti ir! Pateicoties darba tikumam, sīkstumam,
neatlaidībai un krietnumam, izdejotas skates un koncerti – viens no
lielākajiem ir Latvijas VPDK deju
kolektīvu sadancošanās Jelgavā
2014. gadā, kur piedalās aptuveni
seši tūkstoši dejotāju. Arī Liepājas
apriņķa deju lielkoncerts “Pašā
jūras vidiņā”. Ir dejots gan Latvijā,
gan ārpus mūsu valsts robežām –
Lietuvā un Horvātijā.
Un šogad piepildījās vislielākais sapnis – piedalīšanās XXVI
Vispārējos latviešu dziesmu un
XVI Deju svētkos. To viņa paveica
kopā ar savu kolektīvu, ar saviem
duvzariešiem. Jāatzīmē, ka Inga

Leive-Levite bija 2018. gada
Dziesmu un deju svētku vēstnese
no Priekules novada. Lepojamies!
Liels Ingas ieguldījums ir ne tikai dejotprasmes nodošanā citiem,
bet arī koncertu sagatavošanā.
Viņas vadībā tapuši divi starpnovadu deju koncerti “Ar dancīti laiku
vedu”, kuros piedalījās Liepājas
deju apriņķa kolektīvi un draugi
no Druvas. Neatsverams ir ieguldījums trijos Priekules novada Ikara
svētku lielkoncertos, sagatavojot
uzstāties savu kolektīvu un veidojot deju rakstus un horeogrāfijas
kopīgajam uzvedumam.
Vēl viena Ingas bagātība ir
iespaidīgās zināšanas par latviešu
tautastērpiem un to valkāšanas

kultūru. Šīs zināšanas Inga nepatur tikai pie sevis, bet ar tām
dalās. Māca izsliet muguru, kad
esi uzvilcis tautastērpu, māca to
godāt un cildināt.
Esmu lepna par Ingu un novēlu, lai arī turpmāk raits deju
solis kopā ar VPDK “Duvzare” –
viņi viens bez otra nu nekādi! Un
nekas jau nebeidzas! Inga gatavo
nākamo lielkoncertu – 2019. gada
30. martā VPDK “Duvzare” svinēs
piecu gadu jubileju. Tāpēc novēlu
Ingai – lai enerģija, izturība, radošs
gars un daudz, daudz jaunu ideju
un mērķu!
Priekules kultūras nama
mākslinieciskā vadītāja
Liena Braže

Līga Strēle dzimusi Liepājā,
jau no mazotnes dzīvojusi radoši un garīgi piesātinātu dzīvi ar
mīlestību uz Latviju. Divu gadu
vecumā ar ģimeni pārcēlās uz
Kroti. Un kopš tā laika Līga ir
Krotes meitene ar pārliecību
par šīs vietas īpašo nozīmi un
ietekmi.
Līga beigusi Krotes pamatskolu,
Priekules vidusskolu. Tālāk savas
zināšanas papildinājusi Latvijas
Universitātes Filoloģijas fakultātē
un Latvijas Konservatorijas Tautas
režisoru specialitātē. Tas viss radīja
pārliecību par latviešu valodas un
kultūras nozīmīgumu un ļoti noderēja, veidojot savu dzīvi.
Darba gaitas ir saistītas ar kolhoza laikiem. Līga bija tautas nama
vadītāja un rīkoja bezgala daudz pasākumu, arī balles līdz rīta gaismai,
kas beidzās ar dejošanu uz galdiem.
Līgas meitas atceras, ka vakaros
ģimene tika drusku nobīdīta malā
un mamma traktoristiem mācīja
labas manieres – kā paklanīties,
kā sevi publiski pasniegt, runāt
monologus.
Kad izveidojās paju sabiedrība,
Līga pildīja kasieres pienākumus.
Tālāk sekoja tehniskās darbinieces
pienākumi Krotes skolā, bet ar to,
protams, nepietika. Tika nodibināts
Krotes teātris, kurā darbojās gan

Foto – Iluta Dreimane

Latviskā dzīvesziņa – tautas lepnums un nākotne

“Goda novadniece” Līga Strēle pie īpašās simtgades kūkas, ko gatavojusi kalētniece Daiga
Auzeniece, pēc apbalvojuma saņemšanas novada centrā Priekulē.
skolotāji, gan apkārtnes iedzīvotāji.
Iestudēja lugas, dzejas izrādes, monologus. Izrādes ļaudis gaidīja, tas
bija īpašs notikums visā pagastā.
Īsti nevar saprast, kas bija vispirms – anekdotes, stāstnieki vai
folklora. Ar anekdošu stāstīšanu,
kas parasti notika 1. aprīlī, skolēni

Rīgā guva godalgotas vietas. Līgas
sagatavotie stāstnieki konkursos
vairākkārt ieguva “Lielā ķēniņa”
titulu, dziedātāji no tradicionālās
dziedāšanas konkursiem atgriezās
ar “Diždižā dziedātāja” titulu.
Arī ar to vēl Līgai nepietiek! Jābūt
kaut kam lielākam. Un tā tapa folklo-

ras kopa “Traistēni”. No nelielas skolēnu grupas tā ir izaugusi par paaudžu
kolektīvu. Neatlaidīgi strādājot, tika
iegūta ceļazīme uz Latvijas simtgades
Dziesmu un deju svētkiem, un Rīgā
krotenieki pieskandināja Vērmanes
dārzu un Esplanādi.
“Traistēni” aktīvi piedalās starp-

tautiskajā folkloras festivālā “Baltica”, bērnu un jauniešu folkloras
svētkos “Pulkā eimu, pulkā teku”,
Baltu vienības dienas pasākumos
22. septembrī (tā ir arī Līgas dzimšanas diena). Krotes skolā šis pasākums šogad kļuva starptautisks,
tajā piedalījās 100 dalībnieki.
Par darbu ar jaunatni ir saņēmusi valsts augstāko apbalvojumu
– Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi.
Līgai nekas nav neiespējams vai par
grūtu. Dienā seminārs Rīgā, vakarā
novadīta Ražas balle Bunkas kultūras namā. Un tā no dienas uz dienu.
Domāju, ka Līga ir izlasījusi visas grāmatas latviešu valodā. Regulārajās telefonsarunās ar māsu, kas
dzīvo Rīgā, tiek apspriesta latviešu
valodas pareizrakstība, jaunākās
grāmatas, teātra izrādes, vēstures
jautājumi, politika. Ir gatava palīdzēt gan skolotājam, gan skolēnam,
gan jebkuram līdzcilvēkam, kam
vajag veidot runu, uzstāties.
Līga ir īstena garīgā mantojuma zinātāja, glabātāja. Latviskā
dzīvesziņa nesavtīgi tiek nodota
jaunākajai paaudzei. Līga ir Krotes
Kronvalda Ata pamatskolas, Bunkas pagasta un Priekules novada
lepnums!
Krotes Kronvalda
Ata pamatskolas direktore
Gita Spiģere
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Priekules novadā svin Latvijas simtgadi
“Goda cilvēks”
Virgas pagastā
– traktorists un
mehāniķis Jānis
Auznieks.

“Goda cilvēks” Bunkas pagastā – Krotes bibliotēkas un senlietu krātuves vadītāja Lita Vēkause.

“Goda
cilvēks”
Kalētu
pagastā –
ilggadēja
pedagoģe un
bibliotekāre
Mirdza
Liepiņa.

Simtgades dāvana apbalvotajiem – porcelāna servīze, kuras
apdarē izmantoti katram pagastam un Priekulei raksturīgie
tautastērpa rakstu motīvi un krāsu salikums.
Lāpu gājienā Priekulē
18. novembra vakarā
sarkanbaltsarkanie
karogi jaunās
paaudzes rokās.

Foto no pasākuma arhīva.

“Goda cilvēks” Gramzdas pagastā mākslinieks Ģirts Burvis (pa
kreisi) saņem apbalvojumu.

Mēs sakām paldies

Kalētos 18. novembrī plīvoja karogi un dega lāpas.

Paldies jums visiem, visiem, kas bijāt kopā ar mums
Latvijas simtgades svētkos! Paldies visiem, kas šos
svētkus darījāt krāšņus, skanīgus, siltus un mīļus!
Paldies par sirsnīgajiem sveicieniem no tautiešiem Īrijā, Anglijā, Turcijā! Rasa Stonkus un
koris “LA’IR”, Sallija Taučus un brašie dziedātāji no
Grimsbijas, Inta Celtekligila un Stambulas “Pipariņi”
– paldies jums!
Stiprs un liels paldies par atbalstu Kasparam
Dzintaram, Arturam Zīlītim, Ērikam Jaunzemam!
Paldies visiem, kas vienojās kopējā darbā, lai Priekule

būtu krāšņi saposta svētkiem – Dacei Gailītei, Evitai
Valdmanei un Aigaram Legzdiņam!
Paldies Priekules vidusskolas jauniešiem un skolotājai Sanitai Pāvilai! Paldies veikala “Gaisma” meitenēm, kas īpaši bija noformējušas gājiena pulcēšanās
vietu! Paldies jums visiem, kas Latvijas simtgades
gājienu izrotājāt ar karogiem un lāpām! Tas radīja
mūsos piederības un identitātes sajūtu – ES un TU, un
MĒS kopā esam Latvija! Kopā mēs varam tik daudz!
Būsim vienoti arī turpmāk un turēsimies plecu pie
pleca par savu zemi LATVIJU! Par savu PRIEKULI!
Sirsnībā – Priekules pilsētas
kultūras nama darbinieces
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Darba transports –
zirgs
Indras dzimtās mājas ir Asītē.
Priekules pagastā viņa vadījusi
bērnību un jaunību. Vecāki padomju
saimniecības laikā strādājuši fermās
par lopkopjiem. Ģimenē auguši seši
bērni. Trīs brāļi ir vecāki par Indru,
viens jaunāks. “Vecākiem bija trīs
dēli, bet meitas nebija nevienas. Un
te, bāc, mēs uzreiz divas esam!” smejas Indra par savu un dvīņumāsas

Kad rūķītis pieklauvē

Foto – Iluta Dreimane

Indra Ļaudobele šogad saņēma apbalvojumu “Gada cilvēks”
Priekulē. Indra redz, kur roka
jāpieliek, iet un dara – tā viņu
raksturo pazinēji. Savukārt pati
laureāte uzskata, ka galvenais
ir ieklausīties cilvēkos.
Apbalvojums gan Indrai izrādījies liels pārsteigums. Kopš augusta
viņa mācās Jūrmalā Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā, kur
apgūst floristiku. Mājās atbrauc tikai
brīvdienās, vai, kā pirms valsts svētkiem, uz praksi. Pastkastītē atradusi
vēstulīti un bukletu. Viņas vārds uz
aploksnes, bet tajā ielūgums ar aicinājumu uz valsts svētku pasākumu,
taču bez vārda norādes. Nodomājusi
– patīkami, ka pilsētniekus ar ielūgumu aicina uz svinībām. Sākusi
pētīt bukletiņu, pārlasīt programmu,
jo vēlētos aiziet, izbaudīt svētku
gaisotni, apsveikt kādu pazīstamu,
kurš saņems apbalvojumu. “Ieraugu
bukletā savu vārdu uzvārdu, sāku
domāt – varbūt nepareizi izlasīju?
Lasu vēlreiz pa burtiem. Ar tādu
pašu uzvārdu Priekulē zinu vairākus,
bet vārds ir mans – nevienu citu
Indru Ļaudobeli nezinu.” Prātojusi,
kam lai zvana un prasa. Vērsusies
pie Sociālā atbalsta centra vadītājas
Lienes Okneres, kas apstiprinājusi:
“Jā, tā esi tu, kas šogad saņems “Gada
priekulnieces” apbalvojumu.”
“Tas bija liels pārsteigums. Domāju – man tur nevajadzētu būt, jo
Priekulē ir ļoti daudz cilvēku, kas
dara labas lietas daudz vairāk nekā
es. Gribētu pateikt paldies katram,
kas mani izvirzījis. Liels paldies, ka
viņi saredzējuši, ko esmu darījusi.
Varbūt pat neapzinājos, ko tas citiem
nozīmē. Man patīk iet un darīt, un
palīdzēt. Bet laikam, kā saka, dots
devējam atdodas.” Būdama prom
no mājām, Indra regulāri ieskatoties Priekules novada pašvaldības
interneta mājaslapā, sekojot aktualitātēm. “Ja kādam piezvana un prasa,
kas jauns Priekulē, tad nav nekā. Bet
skatos mājaslapā, un tur ir. Priekulē
ļoti daudz labu lietu notiek, cilvēki
aktīvi darbojas.”
Saņemot apbalvojumu novadnieku pilnās zāles priekšā, pārņēmis
milzīgs stress, bijusi sajūta, ka tūlīt
jāsāk raudāt, atceras Indra. Viņa
priecājas, ka svētku reizē varēja
būt kopā ar dēlu Normundu, kurš
esot līdzatkarīgais mammas darbā.
“Dēls vienmēr man izlīdz, kā vien
var. Viņš jau zina, ka mājās nedzīvoju – dzīvoju baznīcā vai sociālajā
centrā, kur silti un labi.” Arī Indras
mamma ieradusies uz pasākumu,
kurā godināta meita.
Gatavošanās svētkiem bijis iemesls, lai jauki pavadītu kopā laiku
ar mīļo māsu Brigitu. Kā smejas
Indra – kleitas iegāde bijusi daļa
no priecīgās dienas Liepājā, kad
nosvinējušas abu kopīgo simtgadi.
Brigita un Indra ir dvīņumāsas,
šogad 30. septembrī atzīmējušas
50. dzimšanas dienu, tātad kopā pa
abām – 100.

Indra Ļaudobele 2018. gadā kļuvusi par “Gada cilvēku” Priekulē.
nākšanu pasaulē. Pēc tam, kad tēvs
cietis avārijā, galveno smagumu uz
saviem pleciem par ģimenes apgādību vajadzējis uzņemties mammai,
bērni bijuši viņas palīgi.
Visa bērnība pavadīta laukos.
Kopš piecu gadu vecuma gājusi
ganos – pieskatījusi, lai mazie teliņi
neiziet ārpus aploka, atceras Indra.
Pēc pamatskolas beigšanas vēlējusies apgūt veterinārās medicīnas
feldšera arodu, lai varētu palīdzēt
lopiņiem, kad viņi ir slimi. Četrus
gadus mācījusies tehnikumā Saldū.
Indra bijusi padomju saimniecības
stipendiāte, tādēļ pēc mācībām
paredzētie obligātie darba gadi bija
jānostrādā dzimtajā vietā. “Man ļoti
patika, sevišķi lielie dzīvnieki, ne
sunīši, kaķīši. Pēc tam pārsvarā bija
jāstrādā ar liellopiem, zirgu Priekules
pusē bija mazāk. Taču mans pirmais
darba transports bija zirgs. Sēdēju
zirga mugurā, līdzi instrumentu
kaste, kur arī stikla šļirces un adatas.
Dažviet bija problēmas, sētā ķēve –
tad zirgs vairs negribēja iet atpakaļ.
Bet biju pieradusi būt zirga mugurā
– pirms vēl aizgāju mācīties, ganīju
jaunlopus zirga mugurā. Ziemā, kad
auksts, darba darīšanās gāju kājām,
bet bija reizes, kad braucu ar riteni.”
Nostrādājusi Priekules pusē
vien gadu, jo tolaik vetārstu te bijis
daudz. Vairākas kolēģes atgriezušās
pēc dekrēta perioda, tad nu ļauts
izvēlēties citu darbavietu, un Indra
devusies uz Kabili toreizējā Kuldīgas
rajonā. Kā jaunā speciāliste tur tikusi
pie labiekārtota dzīvokļa, veidojusi
ģimeni. Ar zirgu jāt feldšerei arī vairs
nav vajadzējis, viņa smejas. “Tur man
bija personiskais šoferis ar mašīnu.”
Kuldīgā piedzimuši abi dēli –
Normunds un Māris. Kaut arī bērni
bijuši vēl pavisam mazi, strādājusi
pusslodzes darbu. “Tad nebija tā,
ka var pusotru gadu mājās būt ar
bērniem – bija jāstrādā. Arī kolēģīte
strādāja pusslodzi. Bērni mums
apmēram vienos gados. Kad viņa
strādāja, es vācu viņas bērniņu,
kad es strādāju – viņa manējos. Tā
izlīdzējāmies, lai darbu saglabātu.”

Kad mainījās valsts iekārta un
kopsaimniecību fermas likvidēja,
Indra ar ģimeni atgriezās dzimtajā
pusē. Ar dzīvesbiedru Arvi strādājuši
fermā jaunizveidotajā kooperatīvā
“Audarmuiža”. Arī pašiem bijusi
neliela saimniecība – gādājuši par
divām slaucamām govīm, jaunlopiem, sivēniem. Tā līdz 2001. gadam, kad 36 gadu vecumā Arvis
miris. “Tad man kļuva pārāk grūti
ar atmiņām, aizgāju gan no darba,
gan dzīvesvietas. Visu saimniecību
viena pavilkt nevarēju – izpārdevu
pa lēto. Kādu laiku biju bez darba,
vēlāk sāku strādāt Priekules maizes
ceptuvē, īrēju dzīvoklīti. Bērni gāja
Priekulē skolā.”

Velosipēds, telts
un guļammaiss

Ceptuvē strādājusi garas stundas. “Tad sapratu, ka mana veselība
to īsti vairs netur. Un bērni palika
mājās vieni. Man liekas, tas laiks lika
viņiem ātrāk pieaugt, būt patstāvīgākiem. Domāju, ka man jāmaina
darbs, vairāk laika jāvelta bērniem.
Sapratu – bērni izaugs, viņiem būs
savi draugi, un es viņiem vairs
nebūšu vajadzīga, bet tajā laikā es
viņiem biju vajadzīga. Pajautāju sev:
kas ir svarīgāks – bērni vai darbs?
Protams, bērni!” Vasaru paņēmusi
brīvu. Kopā ar dēliem sēdušies uz
velosipēdiem, teltis un guļammaisi
līdzi, un visi trīs apceļojuši Kurzemi.
Sākuši ar īsākiem maršrutiem, tad
arvien tālāk un tālāk. “Paņemam
visu nepieciešamo līdzi, vakarā iekuram ugunskuru. No rīta pieceļamies
un domājam: ko tālāk? Ja slikts laiks,
braucam atpakaļ, ja labs – tālāk.
Bet bērniem jau nav slikta laika,”
pieredzē dalās Indra.
Dēls Māris vēlāk Liepājā beidzis
arodskolu, kur apguvis celtniecībā
noderīgas iemaņas, ko nu var izmantot, māju Priekulē sakārtojot, jo dzīvo
un strādā dzimtajā pusē. Normunds
mācījies Kalnu vidusskolā, kur bijusi
ievirze militārās jomas profesijās,
taču pēc tam strādājis ar koku. Nu ik

pa laikam piepelnās Dānijā, iekārto
dzīvoklīti Priekulē. “Mēs kā Karlsons
– palidojam, un lidojam atpakaļ,
jo nekur nav tik labi kā Priekulē,”
smaida Indra.
2005. gadā pārcietusi muguras
operāciju, pēc tam sekojis atveseļošanās posms. “Veselība nolika mani
pie vietas, lai neskrienu. Bet pēc
tam atkal uz kājām un uz priekšu –
nevaru mierā nosēdēt.” Kopš 2009.
gada Indra dzīvojusi Ventspilī, strādājusi par pastnieci un aprūpētāju.
Bet atkal pasliktinājusies veselība,
turpinājušās muguras problēmas.
Nav varējusi ne pilnvērtīgi dzīvot,
ne strādāt, atveseļojusies sanatorijās.
Darba ekspertīzes ārstu komisijā
viņai piedāvātas mācības. Indra gan
bijusi skeptiska – ko nu vairs tādā
vecumā var mācīties! “Domāju –
gribu strādāt, pelnīt naudu, lai varu
sevi uzturēt un neesmu par apgrūtinājumu bērniem.” Taču tomēr
izmantojusi iespēju un devusies uz
Jūrmalu, kur Sociālās integrācijas
valsts aģentūras (SIVA) paspārnē
darbojas koledža, kurā var mācīties
līdz 64 gadu vecumam. Laikā no
2012. līdz 2015. gadam Indra apguvusi mārketinga un tirdzniecības
speciālista zināšanas un prasmes.

Zīmīgais krustojums

Indra savā zinātniski pētnieciskajā darbā analizējusi jautājumu, kāpēc Priekulē nav sociālā
centra. “Es vēl prātoju – kāpēc
rakstu par Priekuli, ja dzīvoju
Ventspilī? Nezinu, bet laikam
Dievs kārtoja, lai es domātu par
Priekuli. Vasarā biju atbraukusi
diplomdarbam vākt intervijas.
Iedomājos, pameklēšu arī darbu,
kamēr te divus mēnešus esmu.
Aizgāju uz Nodarbinātības valsts
aģentūru, vēl kur, bet darba iespēju nav. Eju mājās, no Ķieģeļu ielas
krustojumā pagriežos uz Galveno
ielu un prātoju – laikam mana
darbavieta vēl nav uzcelta.”
2014. gada rudenī atsākušās
mācības Jūrmalā, pēc tam prakse
Ventspilī. Vēlāk atbraukusi uz
mammas brāļa bērēm, un tajā pašā
krustojumā Priekulē, kur pašlaik
darbojas Sociālā atbalsta centrs,
redzējusi jau citu ainu. “Eju pa Galveno ielu un skatos, kas notiek ar
ēku Ķieģeļu ielas krustojumā. Siena
nojaukta, lej pamatus. Domāju – o,
Dievs, tu cel manu darbavietu?!”
Pēc tam ieradusies Priekulē, lai uzrakstītu diplomdarbu, bet tā arī te
aizkavējusies, smaida Indra. “Man
piedāvāja brīvprātīgi padarboties
Sociālā atbalsta centrā – Dace
Vanaga aicināja vadīt nodarbības
invalīdu atbalsta grupai. Ziemā vēl
nebija Ventspilī darbiņš atrodams.
Labi, lai notiek. Sākām Priekulē
veidot interešu grupiņas. Pēc tam
Mārīte Gertnere piedāvāja, vai es
negribētu vadīt individuālās dator
apmācības nodarbības. Un radās
idejas, ko cilvēki vēl varētu darīt.”
Tomēr ietaupījumi gājuši uz
beigām, tādēļ brīvprātīgajam darbam nolēmusi likt punktu, jo jāsāk
pelnīt, jāmeklē algots darbs. Un tieši
tobrīd viņai piedāvāts aizvietot Sociālā atbalsta centra vadītāju bērna
kopšanas atvaļinājuma laikā. “Pat
nebiju iedomājusies, cik tā ir liela
atbildība! Ja būtu zinājusi, varbūt
nebūtu piekritusi tur strādāt. Ļoti

daudz dokumentu! Ar to nebija
pieredzes. Man patīk darbs ar cilvēkiem, bet ne ar papīriem. Taču
visu ko var iemācīties. Labi, ka man
nebija pilna slodze – tikai pusslodze.
Tad to otru pusi varēju strādāt ar
cilvēkiem, veltīt viņiem laiku. Mēģināju ieklausīties viņu vajadzībās,
sadzirdēt un palīdzēt,” viņa atklāj
savu darbības pamatprincipu.

Negatīvo
aprok dobē

Sarunas gaitā var izzināt, kas
cilvēkiem liekas svarīgs, par ko viņi
domā, kā pietrūkst, pārliecināta
Indra. Tolaik darbošanos sākusi
senioru grupa “Īriss”. “Neesmu vadījusi mazās grupas, pati neesmu
seniore – ko tad es varu piedāvāt,
kādas ir viņu vēlmes? Bet ieklausos,
ka grib to un to, un saprotu, ka
varu palīdzēt. Bija aktīva grupa,
devāmies ekskursijās, apmeklējām
teātra izrādes,” viņa atceras. Vēlāk
veidojusies vēstures izpētes entuziastu kopa, bijuši konditori, adītāji,
šuvējas, dzejnieki. Bijušas arī nodarbības, kas nenotika sistemātiski, bet
atsevišķi vienojoties – par dāvanu
saiņošanu, floristiku, noformējuma veidošanu svētkiem. “Vasarā
vairāk ar bērniem darbojāmies.
Cilvēki nāca veļu mazgāt, izmantot
dušu – nesteidzās mājās, pasēdēja,
parunājās, žurnālus palasīja, pat
dambreti uzspēlēja,” atceras Indra.
Kā piesaistīt centra apmeklētājus, grupu dalībniekus? Sākumā
Indra staigājusi pa Priekuli ar Sociālā atbalsta centra informatīvajiem
bukletiņiem, lai iedzīvotāji uzzinātu
par tā darbību. “Priekulē informācija
visvairāk iet no mutes mutē. Afišas
mazāk lasa. Bet kad ar cilvēku parunā, tad rodas pārliecība, ka tur
kāds sagaidīs,” viņa pārliecinājusies.
Gatavojusi arī mazas informatīvas
lapiņas – satiekot kādu cilvēku,
var iedot tieši rokās, viņš izlasīs,
atcerēsies, kad un cikos jāierodas.
Sociālā darbinieka ikdiena nav
vienkārša, bieži nākas saskarties ar
negatīvām emocijām. “Kad aizeju
mājās no darba, tad rušinos dārzā
un atstāju tur to visu, vai arī uzkāpju uz riteņa un braucu, kur acis rāda.
Ziemā man patīk lasīt grāmatas,”
garīgā līdzsvara uzturēšanas recepti
atklāj Indra.
Kā rodas idejas? “Diezgan bieži
bijis tā, ka vakarā eju gulēt, bet kāds
rūķītis klauvē un nes idejas. Tad
ceļos augšā un rakstu uz lapiņas,
lai no rīta neaizmirstu. Viens brīdis
bija tāds – stop, stop! Ideju ir tik
daudz, ka vienkārši netieku galā,
vajag palīgu komandu.”

Justies
piederīgai

Indra apmeklē baptistu draudzi.
“Kad bērnu tēvs nomira, nezināju,
kā dzīvot tālāk. Bērnu dēļ bija jādzīvo. Kādu nakti pamodos un šķita,
ka esmu sajukusi prātā aiz bēdām.
Tad domāju, pie kā paliks bērni, ja
ar mani kaut kas nav kārtībā. Vīzija
mani aicināja – ej uz baznīcu! Es
vēl Priekulē nezināju, kur ir kāda
baznīca. Bet es gāju pa ielu, un
man pienāca kāda sieviete, jo viņa
redzēja, ka kaut kas ar mani nav
kārtībā, ka slikti jūtos.
(Turpinājums 7.lpp.)
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Bērni pie datora
negrib

2015. gadā uzrakstījusi projektu,
kas ļāvis bērniem mācīt satiksmes
noteikumus. Tam iedvesmojis kāds
atgadījums Priekules centrā, kad
Indras acu priekšā pieaugušais
izraisījis avārijas situāciju. Viss gan
toreiz beidzies laimīgi, taču iekšēji
kaut kas urdījis. “Ja vecāki cilvēki tā
brauc, no kā tad lai bērni mācās? Ja
viņi zinātu satiksmes noteikumus,
varētu gan sevi pasargāt, gan vecākiem būtu mierīgāk.” Īsā laikā savu
ideju izlikusi uz papīra, un projekts

kultūra

Krotes vēsture tuviem un tāliem

Foto – Iluta Dreimane

apstiprināts. Idejai atsaucās ne tikai
priekulnieki, bet arī Kalētu pagastā.
Vasarā bērni pulcējušies jau
pusotru stundu pirms nodarbībām
– viņus viss ļoti ieinteresējis. Lai
atcerētos mācīto, vajadzējis atrast
dažādus knifiņus, daudz ko darījuši
un trenējušies ārpus telpām. Pēc
projekta lielākā daļa grupas dalībnieku ieguvuši velosipēda vadītāja
apliecību. Indra nepiekrīt apgalvojumam, ka mūsdienu jaunieši to vien
vēlas, kā sēdēt pie datora. “Noteikti
nē! Bērni daudz ko grib darīt, tikai
vajag kādu, kas ar viņiem darbojas.”
Pašlaik Indra apgūst floristiku.
Jau bērnībā nesusi mājās pļavas
ziediņus un likusi grāmatās, veidojusi herbārijus. Vēlāk gribējusi
ko līdzīgu apgūt, taču kursi bijuši
dārgi. Nu SIVA koledžā gadu var
mācīties budžeta grupā un apgūt
sen kārotās zināšanas. “Lielākais
ieguvums tas, ka es atpazīstu augus.
Pagaidām pašai man ir tā dēvētā
čigānu dobe – viss vienuviet. Kas
izdzīvo, tas izdzīvo. Ja neizdzīvos,
iestādīšu ko citu. Bet tagad zinu, kā
pareizi aprūpēt, cik lielu vietu vajag.
Man jau liekas, ka iepriekš esmu
bijusi nežēlīga pret savām puķēm
nezināšanas pēc.”

Kņūtu/Kņūtiņu dzimtas koka pētniece Līvija Raģe (otrā no kreisās) un viņas dzimtai piederīgās.
Valsts simtgades priekšvakarā vietējās vēstures bagātības
godā cēla krotenieki Bunkas
pagastā. Krotes bibliotēkas un
senlietu krātuves vadītāja Lita
Vēkause sarūpējusi brošūru
“Krotes pagasta vēsture”, kuru,
daudziem vietējiem ļaudīm un
ciemiņiem klātesot, svinīgi
atvēra 9. novembrī.
Krotes bibliotēkā mājasmāte
viesus sagaidīja, tērpusies tautastērpā. Nelielā zāle bija to ļaužu
pilna, kuru sirdīs un likteņos Krote
ieņem īpašu vietu. L. Vēkause sanākušos iepazīstināja ar brošūru “Krotes pagasta vēsture”, kam pamatā
Jāņa Juškeviča manuskripts, kas varētu būt tapis 20. gs. 30. gados, bet
kopš 1989. gada glabājies Krotes
bibliotēkā. Sava darba turpinātājai
to nodevusi iepriekšējā bibliotēkas
vadītāja Ausma Klaka.
Brošūrā apkopoti atsevišķi
vēstures fakti par Krotes teritoriju
laikā no 854./855. gada līdz 1926.
gadam. Ziņas par autoru brošūras
veidotāji meklējuši interneta lapā
“Vikipēdija”, precīzāku datu par
viņu neesot, stāsta L. Vēkause. Domājams, ka J. Juškevičs apkopoto
materiālu radis, strādājot arhīvā.
100 procentu pierādījumu par to
ticamību kroteniekiem neesot,
taču, pētot jaunākās vēstures
liecības, atrastas daudzas sakritības. Tas ļauj domāt, ka kopumā
materiāls balstīts objektīvos datos,
vērtē senlietu krātuves vadītāja.
Kāpēc J. Juškevičs rakstījis par

Floristam
vajag auto

Vai floristikas pamatā nav
kompozīciju veidošana? “Bet pašam
jāizaudzē! Tev jāzina, ko tu vari audzēt dārzā, kas tev noderēs,” Indra
atspēko šo uzskatu. Vēl paralēli viņa
apgūst akmensdārzu veidošanu, jo
dēlam ir sapnis izveidot tādu pie
mājas Priekulē. “Tagad priecājos,
cik daudz skaistu lietu drīz pratīšu
darīt. Tas būs skaists darbs!” Turklāt
Indra mācās arī autovadītāju kursos.
“Kas ir florists bez mašīnas? Kā tos
zarus dabūs mājās? Kā uz tirgu ko
aizvedīšu?” viņa smejas.
Runājot par nākotnes plāniem,
Indra apsver iespēju darboties savā
dzimtajā pusē. “Priekulē es esmu šo
to darījusi, bet neesmu darījusi savā
pagastā, vietā, kur dzimu un augu.
Un tā vieta ir skumja, aizaugusi,
drusku nolaista, cilvēki paguruši.
Nezinu vēl, vai ieguldīšu vietā vai
cilvēkos, bet mana sirds ir pie viņiem.
Ceru, ka līdz vasarai jau man būs
kāda ideja, ko tur darīt. Bet noteikti
nebūšu viena, tā būs komanda.”
Gatavojoties nākamajai praksei
puķu veikalā, Indra jau kaļ plānus,
kā priekulniekiem parādīt ko jaunu,
kas modē lielpilsētās. Viena no
tādām lietām varētu būt tā dēvētie
vīriešu pušķi – lai ir tā, ka, meklējot
dāvanu vīrietim, arī viņam ir ko nopirkt. “Tad redzēsim, vai tas Priekulē
iet vai neiet. Bet es vēl daudz ko
mācīšos,” viņa ir apņēmības pilna.
“Es jau nezinu, kam Dievs mani
gatavo. Bet man patīk jaunas lietas
mācīties. Kādreiz tā nedomāju, bet
nu nebaidos no nezināmā. Ja mani
tas interesē, es eju un daru.”
Iluta Dreimane

Meklē talantus

9. februārī Bunkas kultūras namā ikviens Priekules novada iedzīvotājs aicināts
piedalīties pasākumā “Mūsu novada talantu parāde – skate”.
Laipni gaidīts ikviens, kuram no dzimšanas piemīt vai dzīves laikā parādījies un
izstrādājies, ticis un tiek izkopts kāds īpašs talants. Var pieteikties iedzīvotāji arī no kaimiņu novadiem. Talanti var būt visdažādākie – dejošana, dziedāšana, daiļdarbu rakstīšana,
ēdiena gatavošana, anekdošu stāstīšana, šūšana, skaistumkopšana, triki, amatniecība un
citas aktivitātes, kas ikkatru no mums padara atšķirīgu no citiem. Pieteikšanās un sava
talanta aprakstīšana dažos vārdos pie Maldas Andersones, zvanot pa tālruni 29296265.
Pasākuma norises laiks vēl tiks precizēts. Uz tikšanos Bunkā!

Krotes bibliotēkas vadītājas Litas Vēkauses (pa labi) rokās
manuskripts, viņas priekštece Ausma Klaka tur brošūru “Krotes
pagasta vēsture”.
šo pusi, gan joprojām esot mīkla.
Vietējās vēstures izpētes entuziastei materiāls licies vērtīgs, jau
vairākus gadus urdījusi doma par tā
publiskošanu plašākam interesentu
lokam. Galu galā tapusi brošūra 500
eksemplāru metienā. Gan vietējie,
gan arī daudzi bijušie krotenieki
izrāda interesi, vēlas to iegūt savā
īpašumā, priecājas L. Vēkause.
Brošūras atvēršanas pasākumā
bibliotēkā valdīja svētku atmosfēra.
Skanēja atmiņu stāsti par personiskās saiknes veidošanos ar Kroti,
“Traistēnu” balsis vareni piepildīja
telpu, uz ekrāna zibēja vēsturiski
fotomirkļi un Krotes skati Inta
Folkmaņa videotvērumā.
Uz dzimto ciemu bija atbrau-

kusi Līvija Raģe, kura vairākus
gadus veltījusi Kņūtu/Kņūtiņu
dzimtas koka pētīšanai. Daļu no
sava pētījuma viņa atstāja Krotes
senlietu krātuvei. Turklāt tā bija
priecīga reize, kad klātienē varēja
tikties daudzi dzimtai piederīgie.
L. Vēkause lepojas, ka Krotei
ir bagāta vēsture – varbūt ar
laiku arī pati varētu veidot kādu
plašāku materiālu apkopojumu.
Taču pagaidām par to viņa izsakās
visai piesardzīgi politiķu vārdiem
– nevarot vēl ne apstiprināt, ne
noliegt, ka taps nākamais pētījums.
Šāds darbs prasa daudz laika, taču
jau paveiktais noteikti iedvesmo
turpmākajam darbam.
Iluta Dreimane

Astoņpadsmit stāsti Latvijai

pagastos, kā arī novada centrā
Priekulē. Mēs ceram, ka kāds no
šiem stāstiem liks aizdomāties,
pārdomāt, novērtēt, bet kāds uzlabos garastāvokli un radīs pozitīvas
emocijas. Aicinām apmeklēt izstādi
pagastos un Priekulē!
Ieva Šteinberga, Daira Šalma

Foto – Krista Auzniece

(Nobeigums. Sākums 6.lpp.)
Viņa mani paaicināja aiziet pie
baptistu mācītāja Guntara Vadoņa
parunāties.”
Tā laika atmiņas ir sāpīgas. “Tas
bija Ziemassvētku laiks, bija bēres
jāorganizē… Man vienkārši asaru
vairs nebija. Nezinu, ko mācītājs ar
mani runāja, es to neatceros. Tai laikā
negribējās neko. Man liekas, es tur
vienkārši sēdēju, it kā atrauta no visas
pasaules. Viņš prasīja, vai drīkst lūgt
par mani. Tad man bija vienalga, vai
viņš lūdz vai nelūdz, jo es jau Dievu
nezināju, neesmu augusi kristīgā
ģimenē. Taču pēc lūgšanas es jutos
citādāk, manī ienāca miers.”
Tajā gadā mājās nav bijis pat
Ziemassvētku eglītes, atceras Indra.
Kopā ar bērniem pirmo reizi devusies
uz dievkalpojumu. “Pēc tā pie manis
pienāca kāda sieviete – Silvija, viņa
prasīja, vai tajā pašā vakarā negribu
ar bērniem pievienoties un braukt
līdzi uz Aizvīķu pusi. Mājās iet negribējās, bet likās neērti: kā tā brauksim,
tie taču svētki, vajag dāvanas. Pienāca
arī viņas meita, bērni bija savstarpēji
pazīstami, viņi arī pierunāja doties
līdzi. Tad es redzēju, kādi ir svētki bez
alkohola. Bērni gatavojuši programmiņas, visi kopā dzied, min mīklas.
Izjutām to ģimenisko atmosfēru, kad
tu jūties piederīgs, nevis tā, ka tev
nav, ko dot. Kopā gatavojām dažādas
lietas, prāts bija pie tā, ko tu dari, nevis
pie savām problēmām.”
Vēlāk bērni sākuši apmeklēt
svētdienas skolu, pati – māmiņu
skolas nodarbības, lai gan vēl nav
pazinusi cilvēkus Priekulē un bijusi
bez darba. Tas devis iespēju nebūt
visu laiku vienai ar savām domām
un sāpēm, pabūt ārpus ierastās
vides, kur tik daudz atmiņu. “Tas
laiks ir pagājis, jādzīvo tālāk. Kā
saka, grūtības mūs norūda. Tas
bija laiks, kad man vajadzēja daudz
strādāt, daudz laika veltīt bērniem.
Es priecājos, ka man nebija laika
domāt par sevi, nebija laika justies
vientuļai. Kad bērni izauga, tad
vienkārši turpināju skrējienu. Arī
Ventspilī aktīvi darbojos draudzē.
Skrēju kā vāvere ritenī, bet nejutos
viena.” Pēc atgriešanās Priekulē
iesaistīties draudzes dzīvē aicinājis
mācītājs Mārcis Zīverts, darbojusies
ar bērniem un jauniešiem, piedalījusies Adventes labdarības tirdziņa
organizēšanā.
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Stāstu apkopojums izstādē apceļos Priekules novadu.
Purmsātu senlietu krātuve
sadarbībā ar biedrību “Rumula” realizēja ideju apkopot 18
stāstus Latvijas simtgadei,
kas atspoguļo Virgas pagastā
dzīvojošo vai kādu laika posmu ar Virgas pagastu saistīto

cilvēku atmiņas.
Stāsti ir par kādu dzīves posmu,
piedzīvojumu vai īpašu gadījumu
cilvēka, pagasta dzīvē. Rezultātā
tapa ceļojošā izstāde “Astoņpa
dsmit stāsti Latvijai”, kura būs
apskatāma visos Priekules novada

Izstāde apskatāma
Purmsātos: no 20. novembra
līdz 7. decembrim.
Paplakā: no 10. līdz
21. decembrim.
Virgā: no 27. decembra
līdz 11. janvārim.
Kalētos: no 14. līdz 25. janvārim.
Krotē: no 28. janvāra
līdz 8. februārim.
Priekules kultūras namā:
no 11. līdz 22. februārim.

Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule

Priekules novada PaðValdîBas informatîVais izdeVums

8

Noskaidro viktorīnas

uZvaRētĀju

l Ziemassvētku dievkalpojums Priekules vasarsvētku draudzē
23. decembrī plkst. 12.
l muzikāls svētbrīdis Bunkas baznīcas drupās 23. decembrī
plkst. 17. Jau 15. gadu kristus dzimšanas svētku priekšvakarā
notiks muzikāls svētbrīdis. kalpos draudzes mācītājs kārlis Puķītis,
piedalīsies kristīgais ansamblis.
l Ziemassvētku dievkalpojums Gramzdas ev. lut. baznīcā
24. decembrī plkst. 11. kalpos draudzes mācītājs raitis Šēners.
uzstāsies vokālie ansambļi “Gaismiņa”, “zilais lakatiņš”.
l Ziemassvētku dievkalpojumi Priekules ev. lut. baznīcā:
24. decembrī plkst. 18 kristus dzimšanas svētvakars;
25. decembrī plkst. 10 Pirmie ziemassvētki;
26. decembrī plkst. 10 otrie ziemassvētki.

Jānis Skadiņš – viktorīnas “Izzini Priekules novadu!” uzvarētājs.

AFIŠA
Bunkas pagastā

25. decembrī plkst. 21 Bunkas kultūras namā
ziemassvētku balle. līdz plkst. 23 ieejas maksa
4 eiro, pēc tam – 5 eiro. Galdiņu rezervēt pa tālruni
29296265. Galdiņu skaits ir ierobežots, lūgums
rezervēt savlaicīgi.
Līdz 28. decembrim Bunkas bibliotēkā valdas
zariņas (liepāja) fotoizstāde.
Līdz 31. decembrim krotes bibliotēkā ingeborgas
Pamovskas gleznu izstāde.
2. janvārī plkst. 14 Bunkas bibliotēkā nodarbība
bērniem “Brīvdienās uz bibliotēku!”.
No 2. janvāra līdz 7. februārim Bunkas bibliotēkā ﬂoristikas pulciņa radošo darbu izstāde
“vāzes, vāzītes”.
5. janvārī plkst. 12 Bunkas kultūras namā starpnovadu bērnu deju kolektīvu koncerts “iedejosim
Jauno gadu!”. Pēc koncerta jautra ballīte visu
vecumu bērniem.

gramzdas pagastā

15. decembrī plkst. 16 Gramzdas ev. lut. baznīcā
koncerts “nāk svētīgais rīts”. uzstāsies sieviešu
koris “aija” no liepājas un sieviešu koris “Priekule”.
diriģente Gunta vite. ieejas maksa – ziedojums
baznīcas atjaunošanai.
21. decembrī plkst. 18 Gramzdas ev. lut. baznīcā
Priekules Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un
pedagogu koncerts “Brīnumu gaidot”.
23. decembrī plkst. 13 Gramzdas tautas namā
folkloras kopa “Jumītis” aicina uz kopīgu svētku
sagaidīšanu – tiks ceptas piparkūkas, gatavoti puzuri un maskas, visu caurvīs rotaļas un dziesmas.
Plkst. 16 Miera ielā pie daudzdzīvokļu mājām,
kopjot latviešu ziemassvētku tradīcijas, “Jumītis”
aicina uz ķekatnieku izdarībām.
4. janvārī plkst. 18 Gramzdas tautas namā Jaunā gada iesākšana kompānijā ar lauri reiniku un
populārākajiem pašmāju aktieriem romantiskā
kinokomēdijā “Jaungada taksometrs”. ieejas
maksa 2 eiro.

kalētu pagastā

l Aizlūgums Virgas baznīckalnā
21. decembrī plkst. 16.30. sveču aizdegšana
un ziemassvētku aizlūgums. aicināti visi virdzenieki
un virgas pagastam piederīgie.
l Ziemassvētku dievkalpojumi Priekules baptistu draudzē:
23. decembrī plkst. 11 dievkalpojums ģimenēm;
24. decembrī plkst. 17 ziemassvētku vakara dievkalpojums.

Foto – Iluta Dreimane

Noslēgusies viktorīna “Izzini Priekules novadu!”, kuras
pirmā kārta tika izsludināta šā
gada janvārī, bet trešās kārtas
nobeigums bija oktobrī.
Pavisam viktorīnā piedalījās
22 dalībnieki, kuriem bija jāatbild uz 75 jautājumiem. Atbildes
bija jārod internetā, jāapbraukā
novads, jāmēra, jāskaita, jāizzina. Bija arī jautājumi, uz kuriem
atbildes varēja zināt tikai vietējie.
Par labāko rezultātu sīvi
cīnījās vairāki dalībnieki, tomēr
vislabāk veicās Jānim Skadiņam,
kurš visās viktorīnas kārtās bija
viens no līderiem. Viņš saņēma
apsveikumus un uzvarētāja
naudas balvu valsts simtgades
svinīgajā sarīkojumā Priekules
kultūras namā.
Paldies visiem viktorīnas dalībniekiem, kuri nenobijās un ar
azartu izzināja novadu!
Tūrisma darba organizatore
Dace Gailīte

ZIeMASSVĒtkU
DIeVkALpOJUMI
UN AIZLūgUMI

18. decembrī plkst. 12 tautas namā ziemassvētku sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem “kā
lauku un pilsētas peles ziemassvētkus svinēja”.
22. decembrī plkst. 11 pagasta tradīciju zālē kalētu ziemassvētku kausa izcīņa šautriņu mešanā.
25. decembrī plkst. 21.30 tautas namā ziemassvētku balle “Priecīgus ziemassvētkus!”. spēlēs

“aldis & Co”. ieejas maksa 3 eiro.
28. decembrī plkst. 14 tautas namā ziemassvētku pasākums kalētu pagasta senioriem. koncerts.
Balle. Muzicēs duets “sandra”.
29. decembrī plkst. 12 mežaparkā “Priediens”
ģimeņu komandu skrējiens “Pretī Jaunajam gadam”.
Līdz 5. janvārim pagasta bibliotēkā vērgalnieces
Marinas raubēnas darbu izstāde (gleznas, kartītes
kvīlinga tehnikā).

priekulē

14. decembrī plkst. 14 Priekules ev. lut. baznīcā
ziemassvētku ieskaņas koncerts “ziemassvētku
roze”. Piedalīsies Priekules novada skolu, Gaviezes
pamatskolas, liepājas katoļu pamatskolas bērni
un jaunieši. uzrunu teiks mācītājs kārlis Puķītis.
ieeja par ziedojumiem.
18. decembrī plkst. 13 kultūras namā ziemassvētku pasākums senioriem, cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, represētajiem, Černobiļas aes seku
likvidētājiem. svētkus ieskandinās folkloras kopa
“atštaukas” no liepājas. Pēc koncerta paciņu
dalīšana senioriem, kuri vecāki par 80 gadiem,
i grupas invalīdiem, represētajiem, Černobiļas aes
seku likvidētājiem.
19. decembrī plkst. 15 bibliotēkā darbosies
rūķu darbnīcas.
21. decembrī plkst. 18 daudzfunkcionālajā sporta hallē ziemassvētku vakara tirdziņš. Būs jautri
gan lieliem, gan maziem.
29. decembrī plkst. 16 kultūras namā deju studijas “Ķiņķēziņi” koncertuzvedums “rūķa ačgārņa
nepareizie svētki”. ieejas maksa – konfektes, konfektes, konfektes.
31. decembrī plkst. 23.30 ielu tirdzniecības
laukumā jaunā 2019. gada sagaidīšana. Būs dažādi pārsteigumi, loterija, danči, valdīs prieks un
līksmība.
Līdz 6. janvārim kultūras namā Priekules novada bērnu un jauniešu darbu izstāde “sniegpārslu
virpulī”.

Virgas pagastā

16. decembrī plkst. 14 Purmsātu muižā ar koncertprogrammu “reizi gadā drīkst snigt” viesosies
kārlis kazāks. ieeja bez maksas.
22. decembrī plkst. 11 lielo ziemassvētku egli
aicināti iedegt visi virgas pagasta mazie bērni.
lustīga rūķošanās virgas pamatskolas zālē.

Paturi ilgāk kādu no mirkļiem,
Atrodi sirdī tam vietu,
Lai ar svētku patieso prieku
Gaišāks tālāk tu ietu!

Gaišus un mīļuma pilnus
Ziemassvētkus un veiksmīgu
Jauno gadu novadniekiem
vēl Priekules novada pašvaldība.
Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestību sēj.

Ziemassvētki ir laiks,
kad pateikties tiem,
kas mūsu dzīvē ienesuši daudz svētības.
Lai jūsu sirdis sajūt mīlestību
ne tikai šajos
Ziemassvētkos, bet visu gadu!
sia llkC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere
un Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante Vizma Garkalne

Jaunajā gadā prieka vairāk nekā iepriekšējā,
vairāk veiksmes, laimes, labāku veselību,
redzēt spožākās zvaigznes, dzirdēt mīļākos vārdus,
satikt mīļākos cilvēkus un izdzīvot skaistākos brīžus!

SILtUS UN mĪĻUS ZIemASSVĒtKUS
UN LAImĪGU JAUNO GADU!
Bunkas pagasta pārvaldes kasiere Dita Putere

dziMTsaraksTu nodaĻas inForMĀCiJa
Novembrī reģistrēti pieci dzimšanas,
divi laulību, divi miršanas fakti.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča
CMYK
PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Iluta Dreimane,
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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