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Ilggadējā Priekules vidusskolas sporta skolotāja Berta Krūka iededza lāpu. Viņai asistē Kaspars Dzintars (no labās) un
Mārtiņš Mikāls.

Foto – Iluta Dreimane un Gundars Venens

Izgaismo un iepazīst Priekules novadu

Visu Priekules novada pagastu pārstāvji ar lāpām aizdedzināja kopējo ugunskuru.

Ap ugunskuru Kalētu “Priedienā” pasākuma noslēgumā
pulcējās novadnieki, lai dziedātu spēka dziesmas un Latvijas
valsts himnu.

Patriotisma skrējiens pulcēja lielu pulku dažādu paaudžu
interesentu.

Priekules novada aktīvisti,
fonda “1836” iedvesmoti, Kurzemes NVO atbalsta centra “Iesaisties Kurzemē!” projektā 20.
un 21. jūnijā organizēja patriotisma skrējienu “Izgaismo un
iepazīsti Priekules novadu!”.
Skrējiena maršruts ietvēra
visu novada teritoriju – Priekuli un
Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas
un Bunkas pagastu. Tas noslēdzās

(skriešanu, soļošanu, nūjošanu),
varēja apceļot Priekules novadu,
apmeklējot īpašas, skaistas un
vēsturiski nozīmīgas vietas. Īsāku
vai garāku maršruta posmu veica
pavisam 126 dalībnieki.
Visa pasākuma gaitā tika iznests gaismas stars – lāpa kā spēka
un siltuma simbols. Skrējiens sākās pie fonda “1836” veidotā ceļa
staba Priekulē, kur lāpu svinīgi

21. jūnija vakarā Kalētu “Priedienā” pie lielā novada ugunskura.
Maršruta kopējais garums bija ap
150 km, taču ikvienam bija iespēja
iesaistīties, noskrienot savu Latvijai
veltīto “sirds” kilometru, pievienojoties jebkurā posmā un izvēloties
savām spējām atbilstošu maršruta
garumu un ērtāko skrējiena vietu. Divu dienu laikā, izmantojot
dažādas pārvietošanās iespējas

15. septembrī aicina stādīt Laimes koku
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) vārdā
izsaku pateicību visām Latvijas pašvaldībām,
Lielās talkas pašvaldību koordinatoriem un
ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kas piedalījās
talkās 10 gadu garumā un ar savu ieguldījumu
palīdzēja mūsu Latvijai tapt skaistākai, zaļākai,
sakoptākai un veselākai.
LPS aicina visas pašvaldības atbalstīt Lielo talku un tajā iesaistīties arī turpmāk, kā arī atbalstīt
Pasaules talku, kas notiks šī gada 15. septembrī 134
pasaules valstīs.
Latvijā Pasaules talkas dienā 15. septembrī atkritumu vākšanas talka netiks rīkota, bet Lielās talkas
organizatori aicina atbalstīt ideju par Laimes koka
stādīšanu. Ideja ir aicināt ikvienu Latvijas iedzīvotāju,

ikvienu ģimeni, ikvienu pašvaldību kā kopumu, uzņēmumu u.c. sēt, dēstīt, stādīt savu Laimes koku un
laika gaitā augt tam līdzi, vērojot, kā tas no sēklas vai
stādiņa izaug līdz lielam kokam. Tādējādi simboliski
aicinot stādīt Latvijas nākotni, nododot savas labās
domas un vēlējumus nākamajām paaudzēm, kas
piedzīvos Latvijas divsimtgadi. Tā šovasar būs īpaša
dāvana Latvijai tās simtgadē.
Lielās talkas organizatori ir izstrādājuši īpašu
karti http://talkas.lv/laimes-koki/, kurā var atzīmēt
vietu, kur koks ir iestādīts, un aicina pievienot arī
fotogrāfijas no šī īpašā notikuma. Vairāk informācijas
Lielās talkas mājaslapā www.talkas.lv.
Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

aizdedza ilggadēja, nu jau pensionēta Priekules vidusskolas sporta
skolotāja Berta Krūka. Maršrutā
devās dažādu vecumu dalībnieki.
Otrajā dienā pie Lietuvas robežas
uz Apšes upes tilta bija tikšanās
ar Skodas pašvaldības pārstāvjiem
un lietuviešu sportistiem. Arī viņi
pievienojās kaimiņiem skrējienā.
Kamēr sportisti vēl bija ceļā, tikmēr
atbalstītāji un līdzjutēji pulcējās

Kalētu “Priedienā”, lai kopīgi dziedātu latviešu spēka dziesmas. Pēc
patriotisma skrējiena dalībnieku
sagaidīšanas no lāpas liesmas tika
iedegts kopējais ugunskurs. Sanākušie baudīja grupas “Neparasts
gadījums” un VPDK “Duvzare”
sniegumu. Pulksten 22 visā Latvijā
vienlaicīgi tauta dziedāja valsts
himnu, tai pievienojās arī Priekules
novada pārstāvju balsis.
Milzīgs paldies visiem dalībniekiem par izturību un neatlaidību!
Jūs iedvesmojat arī citus! Paldies
VPDK “Duvzare” dejotājiem, kuri,
spītējot laika apstākļiem, rādīja
izcilu deju izpildījumu, un visiem
pārējiem, kuri palīdzēja, uzmundrināja, iesaistījās patriotisma skrējiena tapšanā un realizēšanā! Paldies
Asītes “Bumbieru” saimniekiem
par viesmīlīgajām naktsmājām!
Organizatoru vārdā paldies pagastu
pārvaldēm par atbalstu un pārvaldniekiem par aktīvo līdzdalību! Par
skrējienu tiek veidota arī filma, kuru
interesentiem būs iespēja noskatīties pēc montāžas pabeigšanas.
Iluta Dreimane,
Dace Gailīte

Atklās Gramzdas
mežaparka kinozāli
10. augustā plkst. 18.00,
atklājot Gramzdas mežaparka
kinozāli “Daba iedvesmo”, aicinām visus iedzīvotājus pulcēties Gramzdas mežaparka
kinozālē “Daba iedvesmo”.
Trīs vēsturnieki Dāvida
Ernštreita vadībā pastāstīs, ko
aizraujošu atklājuši par Gramzdu. Iedzīvotāji varēs nobalsot
par interesantāko stāstu. Pēc

tam baudīsim tēju un svētku
kliņģeri mežaparka laukumā
pie lapenēm.
Plkst. 19.30 uzstāsies ceļojošais leļļu teātris “Maska” ar
izrādi “Brīnumstabulīte”. Plkst.
22.00 plānots kinoseanss. Kinozāle atrodas pie sporta laukuma.
Pasākuma programma apmeklētājiem bez maksas.
Gunta Gruntiņa
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DOMES ZIŅAS

MEDICĪNA

Novērtē neatliekamās medicīniskās
palīdzības profesionāļu darbu

Dažādi jautājumi

l Apstiprināja Priekules
novada pašvaldības 2017. gada
publisko pārskatu.
l Apstiprināja lēmumu par
grozījumiem 2018. gada 26. aprīļa domes lēmumā Nr.160 (prot.
Nr.4) “Par nekustamā īpašuma
“Gramzdas pamatskola”, Gramzdas
pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu SIA “Studiums””.
Apstiprināja lēmumus par
izdevumu “Virgas pagasta likteņstāsti 1941…1949…” un “Priekules
saimnieciskā dzīve no 1945. līdz
90. gadiem” pārdošanas cenas
noteikšanu.
Apstiprināja lēmumu par ieejas biļešu cenu Priekules novada
tūrisma objektos.
Apstiprināja lēmumus par
dzīvojamās telpas īres tiesību
piešķiršanu 2 personām.
Pieņēma lēmumus vērsties
tiesā ar prasības pieteikumu par
ēdināšanas pakalpojuma parāda
piedziņu no 8 personām.
Apstiprināja lēmumu “Par
ārkārtas situācijas izsludināšanu
lauksaimniecībā Priekules administratīvajā teritorijā”, lai lūgtu

atbalstu LR Ministru kabinetam
un Zemkopības ministrijai.
Apstiprināja lēmumus par
ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram
(06.08.2018. – 31.08.2018.), pašvaldības domes priekšsēdētājai
(16.07.2018. – 29.07.2018.) un
pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam (30.07.2018.
– 22.08.2018.).

Nolikumi. Noteikumi

Apstiprināja lēmumu par
grozījumiem Priekules novada
pašvaldības domes 2014.gada
27.februāra lēmumā (protokols
Nr.5, 9.§) “Par izglītības iestāžu
nolikumu apstiprināšanu”.
Pieņēma lēmumu par saistošo
noteikumu Nr.8/18 “Noteikumi
par vienreizēju materiālu pabalstu
piešķiršanu Priekules novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu.
Apstiprināja Grobiņas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības
komisijas nolikumu.

Izsoles

Pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma Upes iela 3,

Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
Pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule,
Priekules novads, nosacītās cenas
un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināja lēmumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči-2”, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai,
nosacītās cenas apstiprināšanu
un pirkuma līguma noslēgšanu ar
pirmpirkuma tiesīgo personu.
Apstiprināja lēmumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči-6”, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai,
nosacītās cenas apstiprināšanu
un pirkuma līguma noslēgšanu ar
pirmpirkuma tiesīgo personu.

Foto no apbalvošanas ceremonijas

Priekules novada pašvaldības 28. jūnija domes sēdē pieņemtie lēmumi

Inga Grundmane (no labās), Inta Dimičjuka, Ojārs Gūtmanis
un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore
Liene Cipule.

Precīzu informāciju par visiem lēmumiem (arī nekustamo
īpašumu jautājumiem) varat izlasīt Priekules novada mājaslapā
www.priekulesnovads.lv.
Daiga Tilgale,
dokumentu pārvaldības
speciāliste

Lai teiktu paldies par profesionalitāti un pašaizliedzību,
īstenojot dienesta misiju “glābt
un saglabāt cilvēku dzīvības”,
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienests 2. jūlijā svinīgā ceremonijā Rīgā apbalvoja
teju simts darbiniekus no visas
Latvijas. Starp apbalvotajiem
arī Priekules brigādes pārstāvji – Inga Grundmane, Inta
Dimičjuka un Ojārs Gūtmanis.
Pagājušā gada rudenī Priekules
novada teritorijā notika satiksmes
negadījums aviācijā, kad autorallija
laikā nokrita helikopters un cieta
vairāki cilvēki. Lai gan autorallija
laikā medicīnisko palīdzību nodrošināja privātais pakalpojuma
sniedzējs, tika piesaistīti arī Neatlie-

Priekules novada pašvaldības 26. jūlija domes sēdē pieņemtie lēmumi
Pieņēma lēmumus:
l ņemt aizņēmumu Virgas
pamatskolas jumta remontam;
l ņemt aizņēmumu ieguldīšanai SIA “Priekules nami”
pamatkapitālā KF projekta “Jaunu
lietotāju pieslēgšana Priekules
centralizētajai siltumapgādes
sistēmai” īstenošanai;
l ņemt aizņēmumu Latvijas
– Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta Nr.LLI-258
“Video novērošanas kameru
uzstādīšana, veicinot drošības
pasākumus Latvijā un Lietuvā”
īstenošanai Priekules novadā.
Pieņēma lēmumu piešķirt
finansējumu Priekules novadā
politiski represēto personu dalībai
Latvijas politiski represēto personu salidojumā.
Pieņēma lēmumu nodot sabiedriskā labuma organizācijai
biedrībai “Rumula” bezatlīdzības
lietošanā pašvaldības nekustamo
mantu.
Pieņēma lēmumu par atbalsta

sniegšanu sporta sasniegumu
veicināšanai.
Pieņēma lēmumu par nekustamo īpašumu “Dārza iela 1” un
“Dārza iela 10”, Virgas pag., reģistrēt zemesgrāmatā uz Priekules
novada pašvaldības vārda.
Pieņēma lēmumu samazināt
plānotos darbus un neveikt centrālā kanalizācijas tīkla projektēšanu
un būvniecību dzīvojamām mājām
Priekulē, Smilšu iela Nr.11, Smilšu
iela Nr. 12, Aizputes iela 2, Aizputes
iela 4A, Aizputes iela 6, Aizputes
iela 4 projektā “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Priekules
aglomerācijā, 2. kārta”.
Pieņēma lēmumu nodot atsavināšanai nekustamos īpašumus “Mazmeiri”, Kalētu pagastā,
Priekules novadā un nekustamo
īpašumu “Akācijas”, Virgas pag.,
Priekules novadā.
Pieņēma lēmumu atļaut SIA “RA
EVENTS” 10.10.2018.–11.10.2018.
rīkot “Eiropas čempionāta posmu
Rally Liepāja” testa ātrumposmus
Priekules novada teritorijā.

INFORMĀCIJAI
Bunkas pagasta pārvaldes kasiere
no 13. augusta līdz 9. septembrim
atvaļinājumā.

l Bunkas pagasta pārvaldes kasē maksājumus pieņems:
15. augustā no plkst. 9.00 līdz 15.00;
24. augustā no plkst. 9.00 līdz 15.30;
29. augustā no plkst. 9.00 līdz 15.00;
5. septembrī no plkst. 9.00 līdz 15.00.
Saņemot naudu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
(pase vai ID karte)!
Rēķinus par maksājumiem (par augustu)
e-pastā saņemsiet 11. septembrī.
l Bunkas pagasta pārvaldes kasiere maksājumus pieņems:
12. septembrī no plkst. 10.00 līdz 12.00 Krotes bibliotēkā;
14. septembrī no plkst. 10.00 līdz 12.00 Tadaiķu bibliotēkā.

Apstiprināja Kalētu Mūzikas
un mākslas pamatskolas direktores amatā Inesi Kudumu.
Apstiprināja Virgas pamatskolas direktores amatā Zaigu Ūdriņu.
Apstiprināja lēmumus par
dzīvojamās telpas īres tiesību
piešķiršanu 5 personām.

Nolikumi. Noteikumi

Apstiprināt Kalētu Mūzikas un
mākslas pamatskolas nolikumu.

Grāmatā apkopo
represēto atmiņas

Izsoles

Pieņēma lēmumus par nekustamā īpašuma “Asari” Bunkas
pagastā nosacītās cenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
Precīzu informāciju par visiem
lēmumiem (arī nekustamo īpašumu jautājumiem) varat izlasīt
Priekules novada mājaslapā www.
priekulesnovads.lv.
Inta Taučus,
dokumentu pārvaldības
speciāliste

Mudina iesaistīties
lasīšanas veicināšanas
programmā

Kalētu pagasta bibliotēka aicina
interesentus iesaistīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija 2018”, lasot un vērtējot
jaunākās grāmatas.
Kolekcija, ko izraudzījusi profesionāla žūrija, ir interesanta un sola
lasītājiem daudz pārsteigumu, izziņas
prieku un emocionālu mirkļu.
Grāmatas sadalītas atbilstoši katrai
lasītāju vecuma grupai. Jaunajiem
grāmatu ekspertiem jāizlasa un elektroniski jāizvērtē 6 grāmatas līdz
2019. gada 31. janvārim. Pieteikties un
iepazīties ar grāmatu kolekciju varat
Kalētu pagasta bibliotēkā.
Elita Jaunzeme,
bibliotēkas vadītāja

Foto- no pasākuma arhīva

Dažādi jautājumi

kamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi. Pateicoties operatīvai
un saskaņotai visu iesaistīto brigāžu
darbinieku rīcībai negadījuma
vietā, cietušie saņēma kvalitatīvu
neatliekamo medicīnisko palīdzību.
Apbalvojums “Atzinības raksts” ir
pateicība Priekules neatliekamās
medicīniskās palīdzības punkta
brigādei par profesionāli sniegtu
palīdzību notikuma vietā. Apbalvojumu saņēma visi šīs brigādes
darbinieki – ārsta palīdzes Inga
Grundmane un Inta Dimičjuka, kā
arī operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs Ojārs Gūtmanis.
Sagatavots pēc Neatliekamās
medicīniskās palīdzības
dienesta sniegtās
informācijas

14. jūnijā Virgas tradīciju
namā notika grāmatas “Tām
sāpēm neizsāpēt, tām asarām
nenožūt. Virgas pagasta likteņstāsti 1941...1949...” atvēršana.
Šī grāmata tapusi, realizējot
Virgas pagasta senlietu krātuves kādreizējās vadītājas Anitas
Klimas sapni par represēto ļaužu
atmiņu stāstu saglabāšanu un
apkopošanu grāmatā. Darbs pie
grāmatas iesākās pirms vairāk
nekā 15 gadiem, kad Virgas pamatskolas novadpētniecības pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju

A. Klimu sāka pierakstīt represēto
atmiņu stāstus.
Savukārt grāmatu no idejas
līdz taustāmam rezultātam noveda Virgas pagasta pārvaldes
vadītāja Daiga Egle, Virgas pagasta
kultūras darbiniece Elīna Pļaviņa
un Virgas pamatskolas skolēni
skolotāju Aijas Vainovskas un
Vinetas Kliečes vadībā. Virgas
pagasta pārvaldē grāmatu ir iespējams arī iegādāties. Cena 15 eiro.
Maira Rune,
Virgas pagasta kultūras
darba organizatore
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PROJEKTI

Esi lepns par savu novadu!

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir
organizācija, kura darbojas kopš 2006. gada,
un tās biedri ir gan novadu pašvaldības, gan
uzņēmēji, gan biedrības, gan privātpersonas.
2014. gadā partnerība ar novadu aktīvo iedzīvotāju
līdzdalību izstrādāja vietējās attīstības stratēģiju,
tādējādi piesaistot Eiropas Savienības finansējumu,
lai veicinātu teritoriju, novadu attīstību, sekmētu
un atbalstītu uzņēmējdarbību. Stratēģijas vīzija ir:
sakārtota, radoša un pievilcīga dzīves vide, sociāli
aktīvas vietējās kopienas, ilgtspējīga uzņēmējdarbība. Kopš 2015. gada projektos ir apgūti aptuveni
3 milj. EUR. Liepājas rajona partnerība administrē
gan Lauku attīstības programmu LEADER, gan
Eiropas zivsaimniecības fonda Rīcības programmu pašvaldībās, kurām ir pieeja Baltijas jūrai.
Kopš 2016. gada jau īstenoti 77 projekti visos astoņos
partnerības teritorijas novados. Tie ir gan pašvaldību
īstenotie projekti, gan biedrību, gan uzņēmēju projekti. Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar paveikto, Liepājas
rajona partnerība sadarbībā ar novadu pašvaldībām
jau trešo reizi organizēs Projektu atvērto durvju
dienas. Šogad tās notiks 25. augustā un 1. septembrī
ar moto: “Esi lepns par savu novadu!”.
Pasākumu laikā būs iespēja iepazīties ar jau īstenotajiem projektiem, uzzināt par plānotajiem projektu
konkursiem, iesaistīties dažādās aktivitātēs, konkur-

sos un tikt arī pie pārsteiguma balvām. Pasākumā aicināsim piedalīties arī vietējos uzņēmējus, mājražotājus.
Abas dienas notiks arī radošā darbnīca “Akmens spēks
Latvijai”, kur visi kopā gatavosim dāvanu Latvijas
simtgadē, būs iespēja arī piedalīties novada “Bagātību
kartes” izveidošanā. Tuvojoties jaunajam mācību gadam, būsim padomājuši arī par atrakcijām bērniem.
Ieplāno dienu, apskati projektus, izmēģini projekta
aktivitātes savā novadā un kaimiņnovadā! Esi aktīvs
sava novada attīstībā! Par plānotajiem pasākumiem,
apskatāmiem projektiem būs iespējams iepazīties
afišās, laikrakstā “Kurzemes Vārds”, partnerības
mājaslapā www.lrpartneriba.lv, novadu interneta
mājaslapās. Uz tikšanos projektu atvērto durvju
dienās! Leposimies un priecāsimies par paveiktajiem
projektiem kopā!
Inita Ate,
“Liepājas rajona partnerības” izpilddirektore

PROJEKTU ATVĒRTO
DURVJU DIENAS

25. augusts – pasākumi notiks Pāvilostas, Nīcas
un Rucavas novadā.
1. septembris – pasākumi notiks Priekules,
Grobiņas, Aizputes, Durbes un Vaiņodes novadā.

Video novērošanas kameru uzstādīšana,
veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā
2018. gada 29. maijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kura ir
arī Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam
vadošā iestāde, un Kurzemes plānošanas reģionu kā projekta vadošo partneri, tika noslēgts
finansēšanas līgums projekta Nr. LLI-258 “Video
novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”/”Installation of video security surveillance cameras
for ensuring safety in towns of Latvia and
Lithuania” (VideoGuard) īstenošanai.
Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot projekta
partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju
kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo
pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību.
Šāda projekta realizācija pašlaik ir būtiski
svarīga, jo viens no izaicinājumiem, ar ko saskaras Ziemeļlietuvas un Kurzemes reģioni cīņā pret
noziedzību, ir projekta partneru pašvaldībās esošo
tiesībsargājošo institūciju kapacitātes trūkums,
runājot par tehniskajiem risinājumiem ar šīm institūcijām pieejamām iekārtām, kā arī pārrobežu
tiesiskās un administratīvās sadarbības trūkums
starp minētajām institūcijām. Projekta mērķis ir
to novērst, uzstādot progresīvas, modernas video
novērošanas iekārtas un izstrādāt mūsdienīgu pro
grammatūru datu apmaiņai, tā uzlabojot institūciju
tehnisko kapacitāti ātrākai informācijas apmaiņai
starp sadarbības partneriem.
Projektā tiks attīstīts videonovērošanas kameru
tīkls un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma
starp 17 Ziemeļlietuvas un Kurzemes pašvaldību
tiesībsargājošajām institūcijām. Tiek plānots, ka
sadarbības sistēmā iekļausies arī Valsts policija.
Šīs sadarbības sistēmas pamatmērķis ir ātrāka
informācijas apmaiņa starp sadarbības partneriem,
izvairoties no lēna, formāla pieprasījumu sūtīšanas
procesa, tā padarot cīņu ar noziedzību efektīvāku.
17 pašvaldībās tiks instalētas 172 videonovērošanas kameras un tās tiks apvienotas vienotā tīklā.
Tiks arī izveidots digitālais informācijas apmaiņas
rīks, datu apmaiņai un partneru tiesībsargājošajām
institūcijām, kā arī valsts līmeņa institūcijām

būs autorizētas piekļuves tiesības šim rīkam.
Izmantojot šo inforīku, būs iespēja ātri iegūt informāciju, piemēram, numura zīmes automašīnām,
kas šķērso videonovērošanas kameru skata lauku.
Lai izveidotu pārrobežu sadarbības tīklu, tiks
organizētas 2 kopēju darba grupu sanāksmes un
2 pieredzes apmaiņas vizītes. Šo pasākumu laikā
tiesībsargājošās institūcijas diskutēs par sadarbības
tiesiskajiem un tehniskajiem aspektiem esošās
Latvijas un Lietuvas likumdošanas ietvaros. Kā
rezultāts tiks izveidota pārrobežu sadarbības sistēma informācijas no videonovērošanas kamerām
apmaiņai, kas ļaus efektīvāk nodrošināt cīņu ar
noziedzību reģionā.

UZZIŅAI
Projektā iesaistītie partneri

Latvijā: Kurzemes plānošanas reģions – vadošais partneris; Aizputes novada pašvaldība;
Brocēnu novada pašvaldība; Dundagas novada
pašvaldība; Durbes novada pašvaldība; Grobiņas
novada pašvaldība; Nīcas novada pašvaldība;
Priekules novada pašvaldība; Rojas novada pašvaldība; Rucavas novada pašvaldība; Saldus novada
pašvaldība; Skrundas novada pašvaldība; Talsu
novada pašvaldība; Vaiņodes novada pašvaldība;
Ventspils novada pašvaldība.
Lietuvā: Kretingas rajona pašvaldība; Pluņģes
rajona pašvaldība; Skodas rajona pašvaldība.
Projekta kopējais budžets ir 588 760,81 eiro,
tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 500 446,69 eiro
(85%), nacionālais publiskais līdzfinansējums
88 314,12 eiro (15%). Projekta realizācija sākusies 2018. gada 1. jūnijā un ilgs 18 mēnešus –
līdz 2019. gada 30. novembrim.

Iepazīst profesijas
ES projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Nr.8.3.5.0/16/I/001 arī pēdējos
mācību gada mēnešos turpinājās sevis paša, dažādu profesiju un darba vides iepazīšana.
Priekules vidusskolas 10.–12.
klašu izglītojamie martā iepazinās
ar karjeras lēmumu pieņemšanas
metodēm, darbojoties personiskā
trenera vadībā pasākumā “Es
pats”, kā arī saņēma rakstisku
analīzi mērķtiecīgai karjeras izveidei. Ļoti interesantas nodarbības
robotikas un inženierzinātņu
iepazīšanai notika 1.–4. klašu
izglītojamiem pasākumā “Mans
draugs Robots”. Maijā Priekules
skolā viesojās hip-hop deju trenere un pasākuma “Izdejojam
pavasari” laikā 5.–8. klašu izglītojamie varēja iepazīties ar deju
skolotāja, horeogrāfa profesijām,
izveidot arī savus deju soļus. Jau
otro reizi mācību gadu 1.–4. klase
noslēdz ar “Profesiju karuseli”.
Šoreiz, dodoties nelielā ceļojumā
pa pilsētu, varēja iepazīties ar
dārznieka, pastnieka, automehāniķa, kurpnieka, kultūras nama
vadītāja, audēja, lauksaimniecības konsultanta un bibliotekāra
profesijām.
Kalētu skolas 6. klase pasākumā “Cepu, cepu” devās mācību
ekskursijā, lai iepazītos ar konditora profesiju un uzņēmējdarbības
iespējām nelielā pilsētā. Nelielu
ziepju ražotni un profesijas tajā
līdzdarbojoties iepazina 5. klase
pasākumā “Darām arī mēs”. Interesants bija pasākums “Draugos
ar mikrofonu”, kura laikā izglītojamie varēja iejusties TV operatora

vai žurnālista lomā. Visgaidītākais
pasākums Kalētu skolai bija “Ieklausies, ieskaties”, kura laikā,
aktīvi līdzdarbojoties, visi skolas
izglītojamie varēja iepazīties ar
biologa un ornitologa profesijām.
Krotes Ata Kronvalda pamatskolas 6.–9. klašu izglītojamie
pasākumā “Veselība karjerai”
varēja iepazīties ar ārsta profesiju un gūt izpratni par veselības
nozīmi karjeras veidošanā. Pasākumā “Skats caur objektīvu” 7.–9.
klašu izglītojamie iepazinās ar
operatora profesiju un varēja gūt
ieskatu filmas sižeta filmēšanas
un montēšanas procesā. Mācību
ekskursijās “Lauku sētā” un “Lauki
un es” uz zemnieku saimniecībām
devās 1.–4. klases un 7.–9. klašu izglītojamie, lai iepazītos ar
darba vidi un nepieciešamajām
profesijām tajās. Lai iepazītos
ar zinātniekiem un selekcijas
darbu, 1.–4. klašu izglītojamie
ciemojās Stendes selekcijas stacijā pasākumā “Grauda stāsts”.
Mājās nesēdēja arī Virgas pamatskolas izglītojamie. Mācību
ekskursijā “Gribam zināt!” 1.–9.
klases devās uz Rīgas zooloģisko
dārzu, lai iepazītos ar profesijām,
kas saistītas ar zvēru kopšanu un
pētīšanu. Savukārt 1.–6. klašu
izglītojamie iepazinās ar galdniecības un kokapstrādes jomu
pasākumā “Koka brīnums”.
Purmsātu speciālās internātpamatskolas 7.–9. klašu izglītojamie mācību ekskursijas “Ražots
Latvijā” laikā iepazinās ar pavāra
profesiju, piedaloties “Picas meistarklasē” Rāmkalnos.
Ilze Krugale,
karjeras konsultante

Nosaka izdevuma cenu

Inga Raškova apkopojusi Priekules vēstures liecību pētījumus
izdevumā “Priekules saimnieciskā dzīve no 1945. līdz 90. gadiem”.
Priekules novada pašvaldības domes sēdē apstiprināta izdevuma
pārdošanas cena – vienam eksemplāram tā noteikta 15 eiro, ieskaitot
PVN. Izdevumu interesenti var iegādāties Priekules bibliotēkā vai
Tūrisma informācijas centrā. Iespējams arī zvanīt pa tālruņa numuru
26132442 un vienoties par eksemplāra saņemšanu.

Lūdz atsaukties novadniekus,
kas raksta dzeju

Drīzumā izdosim novadnieku dzejoļu kopkrājumu “Pa lāsei
prieka”. Ja raksti dzeju, tev ir vienreizēja iespēja piedalīties dzejoļu
krājuma tapšanā! Dzejoļus vēlams iesūtīt līdz š.g. 17. augustam
e-pastā: dzejaskana@inbox.lv. Ja neesi “draugos” ar datoru, tad zvani
un visu sarunāsim. Vairāk informācijas pa tālruni 26963346 (Indra).
Indra Ļaudobele

Mobilais mamogrāfs Priekulē
“Veselības centra 4” mobilais mamogrāfs plāno ierasties
Priekulē pie slimnīcas 15. augustā. Uz mamogrāfa pārbaudi
izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā
veselības dienesta, valsts skrīninga programmā izmeklējums ir bez
maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram nav līgum
attiecību ar Nacionālo veselības dienestu, izmeklējums ir par maksu.
Pieraksts notiek pa telefonu 27 86 66 55.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI                                                                                       
ar Priekules novada pašvaldības
domes 29.03.2018. lēmumu Nr.98
(protokols Nr.5)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/4
“Par grozījumiem Priekules novada
pašvaldības domes 2010.gada 30.septembra
saistošajos noteikumos Nr.13 “Priekules
novada atvērto un daļēji slēgto kapsētu
uzturēšanas un darbības noteikumi””
Izdoti saskaņā ar:
likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu
un 43.panta trešo daļu
1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes
2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.13
“Priekules novada atvērto un daļēji slēgto kapsētu
uzturēšanas un darbības noteikumi” šādus grozījumus:
1.1.izteikt saistošo noteikumu 1.3.punktu šādā
redakcijā:
“1.3. Priekules novada teritorijā kopumā atrodas
24 kapsētas:
1.3.1. Priekules novada domes īpašumā esošas:
1.3.1.1. Atvērtās kapsētas:
Lībju kapi – Priekules pilsētā;
Judu kapi – Priekules pagastā;
Mazgramzdas kapi – Priekules pagastā;
Stervēnu kapi – Priekules pagastā;
Nodegu kapi – Priekules pagastā;
Elku kapi – Priekules pagastā;
Usaiķu kapi – Bunkas pagastā;
Bunkas vecie kapi – Bunkas pagastā;
Bunkas jaunie kapi – Bunkas pagastā;
Pētera kapi – Bunkas pagastā;
Krotes kapi – Bunkas pagastā;
Vārtājas jaunie kapi – Bunkas pagastā;
Kalētu kapi – Kalētu pagastā;
Virgas kapi – Virgas pagastā;
Paplakas kapi – Virgas pagastā;
Purmsātu kapi – Virgas pagastā;
Gramzdas kapi – Gramzdas pagastā;
Aizvīķu kapi – Gramzdas pagastā;
Smaižu kapi – Gramzdas pagastā;
Dāmas kapi – Gramzdas pagastā;
Trekņu kapi – Gramzdas pagastā.
1.3.1.2. Daļēji slēgtās kapsētas:
Mālkalna kapi – Priekules pilsētā;
Mazdāmas kapi – Gramzdas pagastā;
Svipstu kapi – Kalētu pagastā.”
V. Jablonska, pašvaldības domes priekšsēdētāja
APSTIPRINĀTI
                         ar Priekules novada pašvaldības
domes 2018.gada 31.maija
sēdes lēmumu Nr.242 (prot.Nr.7)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/18
Grozījumi Priekules
novada pašvaldības domes
2018.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1
“Par Priekules novada
pašvaldības budžetu 2018.gadam”
Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likumiem:
“Par pašvaldībām” 21; 26. pantu;
“Par pašvaldības budžetiem”.
Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes
25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”
(turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
1.1. budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu
512 873 EUR;
1.2. ieņēmumi 7 685 923 EUR;
1.3. izdevumi 8 633 887 EUR;
1.4. aizdevumu atmaksa 1 725 079 EUR;
1.5. aizdevumu saņemšana 2 322 670 EUR.
Izteikt noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
līdzekļu atlikums uz gada sākumu 2 197 EUR;
ieņēmumi 700 EUR;
izdevumi 2 897 EUR.

Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības
saistību apmēru uz 31.05.2018.”
Izteikt noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā
(skatīt 1.pielikumu).
Izteikt noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā
(skatīt 2.pielikumu).
Izteikt noteikumu 3.pielikumu jaunā redakcijā
(skatīt 3.pielikumu).
Izteikt noteikumu 5.pielikumu jaunā redakcijā
(skatīt 4.pielikumu).
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to parakstīšanas.
V. Jablonska, pašvaldības domes priekšsēdētāja
APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības domes
2018.gada 31.maija sēdes lēmumu
Nr. 245 (prot.Nr.7;6.p.)
PRECIZĒTĀ REDAKCIJA
apstiprināta ar
Priekules novada pašvaldības domes
2018.gada 28.jūnija sēdes lēmumu
Nr. 322 (prot.Nr.9;37.p.)
Priekules novada pašvaldības domes
saistošie noteikumi Nr. 8/18
“Noteikumi par vienreizēju materiālu
pabalstu piešķiršanu Priekules novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību,
kādā piešķirami un izmaksājami Priekules novada
pašvaldības vienreizējie pabalsti, nosaka pabalstu
apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību
personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus,
kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Materiālie pabalsti piešķirami, neizvērtējot
personas/ģimenes ienākumus.
3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Priekules novada
pašvaldības domes finanšu komiteja.
II. Pabalstu veidi un piešķiršanas kārtība
4. Pabalsts politiski represētajām personām.
4.1. Pabalsts tiek piešķirts Priekules novada
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām
personām, kurām atbilstoši valstī spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem ir noteikts politiski represētas
personas statuss.
4.2. Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts vienu
reizi gadā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienā (14. jūnijs).
4.3. Pabalsta apmērs ir 20 EUR (divdesmit euro),
un to izmaksā saņēmēja kredītiestādes kontā vai
skaidrā naudā.
5. Pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.
5.1. Pabalsts tiek piešķirts Priekules novada
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām
personām, kurām atbilstoši valstī spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem ir noteikts Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss.
5.2. Pabalsts, tiek piešķirts un izmaksāts vienu
reizi gadā – Latvijas Republikas Lāčplēša dienā (11.
novembris).
5.3. Pabalsta apmērs ir 20 EUR (divdesmit euro),
un to izmaksā saņēmēja kredītiestādes kontā vai
skaidrā naudā.
III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
6. Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu ir apstrīdams Priekules novada
pašvaldības domē.
7. Priekules novada pašvaldības domes pieņemtais lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa
likumā noteiktā kārtībā.
IV. Noslēguma jautājums
8. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā
likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
V. Jablonska, pašvaldības domes priekšsēdētāja

NO KĀRĻA KLUČA
ATVADOTIES
Kad Tev nav spēka tālāk iet,
Par Tevi tālāk dodas zieds.
Tam līdzi steidzas bišu spiets,
Un tālāk putnu bari dzied.
Viss bezgalībā tālāk iet –
Kad Tev nav spēka tālāk iet...
/I. Auziņš/

Pašā vasaras viducī mūs sasniegusi skumja vēsts – 30. jūlijā
83 gadu vecumā Mūžības dārzos
devies ilggadējais Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktors,
goda priekulnieks Kārlis Klucis.
Dzimis Nīcā, mūzikas ceļu uzsācis 1950. gadā, mācoties diriģēšanu
un dziedāšanu Liepājas Mūzikas vidusskolā. Radošā dzīve tālāk aizvijusies līdz Krievijai, kur absolvējis Pēterburgas Rimska-Korsakova
konservatoriju. Tur ieguvis ne tikai izglītību, bet arī garīgo spēku visam turpmākajam mūžam. Radoši darba gadi aizvadīti Liepājā – bijis
operas izrāžu diriģents un solists, diriģents koriem “Dziedonis” un
“Dzintarjūra”, skolotājs un direktora vietnieks Emiļa Melngaiļa Liepājas
mūzikas vidusskolā.
Vairāk nekā 40 gadu Kārļa Kluča dzīve ritējusi Priekulē. Darba
gaitas uzsācis kā Priekules jauktā kora diriģents, bet no 1979. gada
līdz 2003. gadam viņš savu dzīvi veltījis Priekules Mūzikas un mākslas
skolai. Vislabākās cilvēciskās īpašības tika apvienotas ar no sirds un
pārliecību veiktu darbu skolā. 30 gadus Kārlis veltījis pedagoģiskajam
darbam, mācot audzēkņiem mūzikas literatūru, sitaminstrumentu spēli
un dziedāšanu. Direktora daudzo darba gadu pieredze ir bijusi kā stabils
pamats skolas tālākajai izaugsmei. Atsaucīgs, godīgs, iejūtīgs, saprotošs
un pretimnākošs skolas vadītājs, kolēģis un pedagogs. Viņa nerimstošā
enerģija un neatlaidība, interese un līdzdarbošanās neapsīka ne uz brīdi.
Aizejot pelnītā atpūtā, Kārlis turpināja kalpot mūzikai, dziedot un spēlējot ērģeles Priekules un Gramzdas evaņģēliski luteriskajās baznīcās.
Mūžības vārtiem atveroties, Kārlis Klucis Latvijas kultūras grāmatā
ierakstāms uz visiem laikiem. Ar mums paliek viņa personības klātbūtne
un darbs – nozīmīgs Latvijas kultūras laukā un laikā.
Priekules Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs

Meklē “Māju spēku”
Lielākais reģionālais laikraksts Latvijā “Kurzemes Vārds” gatavo
Latvijas simtgadei veltītu poligrāfijas projektu “Māju spēks”, kuram
vēlas apzināt interesantus māju nosaukumus, lieliskus māju saimniekus un īpaši noformētus māju nosaukumus – vizītkartes, ko darinājuši
prasmīgi amatnieki vai radoši māju iedzīvotāji. No katras pašvaldības
tiek gaidīti pieteikumi šādās kategorijās:
1. Mājas nosaukuma savdabība
“Ruksīši”, “Kalmāri”, “Kolumbijas”, “Kosmonauti”, “Mazbagāti”,
“Kredīts” ir tikai daži no unikālajiem māju nosaukumiem, kas fiksēti
valsts adrešu reģistrā. Mums liekas interesanti noskaidrot, vai paši māju
iedzīvotāji var izskaidrot, kā šāds nosaukums radies, kāda ir tā izcelsme
un vēsture, kā ar to sadzīvo mājas iemītnieki. Ceram, ka padalīsieties
ar informāciju par šādām mājām ar neparastiem nosaukumiem, lai
varam uzrunāt saimniekus.
2. Mājas nosaukuma noformējums
Novadu sakoptības konkursos, visticamāk, esat pamanījuši mājas,
kurās saimnieki ar izdomu izveidojuši savas mājas vizītkarti – nosaukumu. Puķu pilni rati, kokā grebti kausiņi, akmens krāvumi un tamlīdzīgi.
Dodiet ziņu par šādiem skaistiem noformējumiem, lai varam apciemot tos, kas apliecinājuši cieņu savam mājvārdam oriģinālā veidā.
3. Mājas saimnieku stāsts
Latvijā ir vairāki māju nosaukumi, kas atkārtojas un ir gandrīz katrā
novadā. Topā ir “Liepas”, “Ozoli”, “Strautiņi”, “Kalniņi”, “Avotiņi” un citi.
Iespējams, ka kādā no mājām ar pavisam vienkāršu nosaukumu dzīvo
interesanta ģimene, kurai ir īpašs dzimtas stāsts vai kur saimnieki
izceļas ar kārtīgu saimniekošanu vai ko citu, ir tikuši pāri kādai smagai
krīzes situācijai vai paveikuši ko īpašu.
Priekules novada ļaudis līdz 15.augustam aicināti izteikt savus
priekšlikumus par kandidātiem no mūsu pašvaldības, norādot kontakttelefonu un adresi māju saimniekiem, ko vēlāk žurnālisti varētu
apciemot, un izveidosim lielisku kultūrvēsturisku materiālu, kas tiks
saglabāts nākotnei.
Par saviem priekšlikumiem, lūdzu, ziņojiet Priekules novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei Ilutai Dreimanei, rakstot uz
e-pastu priekulesavize@inbox.lv vai pa tālruni 63497947 vai 26171833.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA
Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļā jūnijā
reģistrētas 2 dzimšanas, 2 laulības, 6 miršanas.

Iveta Juškeviča,Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Aizvadīti XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI
Deju svētki. Priekules novada
pārstāvji atgriezušies ar labi
padarīta darba sajūtu un
iedvesmu nākamajam darba
cēlienam.
Priekules kultūras nama sieviešu kora “Priekule” dalībnieču
balsis diriģentes Guntas Vites
vadībā jau tradicionāli skanīgi
ievijās lielajā kopkorī uz atjaunotās Mežaparka estrādes skatuves.
VPDK “Duvzare” dejotāji, Ingas
Leives-Levites veiksmīgi sagatavoti, aizvadījuši savus pirmos
kolektīva deju svētkus.
Ar lielu prieku un lepnumu
varējām vērot tautastērpu skates
finālu, kas norisinājās 5. jūlijā
koncertzālē “Palladium” un ko
translēja arī Latvijas Televīzija.
Jau no pavasara individuāli un
kolektīvi tērpus varēja pieteikt
dažādās nominācijās Latvijas
Nacionālajā kultūras centrā. Priekules novada pašvaldība projekta
vadītājas Daigas Egles vadībā ir
izpētījusi un radījusi četrus sievu
tērpus, kas bijuši raksturīgi Priekulei, Kalētiem, Krotei un Virgai.

Foto no Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīva

Simtgades Dziesmu un deju svētki izskanējuši

Priekules novada pārstāves kopā ar tautastērpu skates dalībniecēm un kultūras ministri Daci
Melbārdi.
Nākotnes plānos iecerēts šai kolekcijai pievienot vēl trīs tērpus.
Mūsu tērpus skatē rādīja Priekules novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja Vija Jablonska,
Virgas pagasta pārvaldes vadītāja

Daiga Egle, Priekules bibliotekāre
Maija Grantiņa un Krotes bibliotēkas vadītāja Lita Vēkause. Skaisto
parādi vadīja aktieris Rihards
Lepers, uzrunu teica kultūras
ministre Dace Melbārde.

Apbalvo skolēnus

Ja es būtu
IZGLĪTĪBA
pulkstenis, tu
novada pašvalbūtu mans laiks dībasPriekules
rīkotajā pasākumā, kas

Rigonda Džeriņa, Priekules
kultūras nama direktore

profesionālās ievirzes konkursā,
sportā, folkloras kopu konkursos,
mazpulku darbā. Pateicību izteica
arī bērnu un jauniešu vecākiem.

Būvē smilšu skulptūras

Foto – Dace Gailīte

Kad zemi klāj ābolu sega un
kļavas sāk rotāties krāsainā rudens
mētelī, latvietis taisa kāzas! Un kad
tad, ja ne tagad? Kad apcirkņi pilni,
pagrabos gozējas šī gada raža, ir
pats īstākais laiks mīt gredzenus
un sētā vest līgaviņu.
Mēs, protams, arī nestāvēsim
maliņā un nenoskatīsimies, kā
citi to dara. Mēs svinēsim savu
mīlestību! Lai cik sena vai jauna tā
būtu – jau piecdesmit gadus lolota
un sargāta vai nupat dzimusi.
21. septembra vakarā Priekules kultūras namā gaidīsim visus
Priekules novada laulātos pārus,
kas vēlas būt kopā mīlestības
un ģimenes svētkos “Ja es būtu
pulkstenis, tu būtu mans laiks”.
Īpaši gaidīsim tos pārus, kam
šogad par laulībā nodzīvoto gadu
skaitu vēstīs apaļš cipars.
Ar īpašu svētku programmu
mūs iepriecinās Nacionālā teātra
aktieri Dita Lūriņa un Mārtiņš
Egliens. Un, protams, kur tad svinības bez kāzu muzikantiem! Par
pirmo valsi un lustīgiem dančiem
visas nakts garumā rūpēsies grupa
“Temperaments”.
Aicinām visus, kas vēlas būt
kopā šajā vakarā, pieteikties Priekules kultūras namā vai pa tālruni
26260526, 29163439 līdz 17. septembrim. Dalības maksa 10 eiro
no pāra (cenā iekļauts “groziņš”).

Labākos sasniegumus
uzrādījušās skolnieces,
viņu vecāki,
pedagogi un
pašvaldības pārstāvji.

Foto – Iluta Dreimane

notika 2018. gada 8. jūnijā,
par augstiem sasniegumiem
mācībās apbalvoti 60 skolēni.
Ar vidējo vērtējumu no 9,5
līdz 9,8 tika apbalvoti 6 skolēni,
ar vērtējumu no 9,0 līdz 9,49 – 12
skolēni, no 8,5 līdz 8,99 – 11 skolēni, bet ar vērtējumu no 8 līdz 8,49
– 32 skolēni. Tai skaitā 6 bērni saņēma atzinību par sasniegumiem
mācību priekšmetu olimpiādēs.
Bez jau minētajiem vēl 8 skolēni
tika apbalvoti par sasniegumiem
sportā, 4 – par mazpulku goda
nominācijas “Augsim Latvijai!”
iegūšanu, 3 – par sasniegumiem
folkloras kopu konkursos, 1 – par
sasniegumiem profesionālās
ievirzes valsts konkursā mākslā,
kā arī viena Purmsātu speciālās
internātpamatskolas skolniece
par iegūto Progresa balvu.
Cildināti tika arī 13 skolotāji un pulciņu vadītāji, kuri
palīdzēja bērniem gūt augstus
sasniegumus valsts mācību
priekšmetu olimpiādēs, valsts

Mīlestība ir darbības vārds –
Sajust, paļauties, lolot.
Izdarīt visu, kas jāizdara,
It neko neapsolot.
Palikt un nesagrūt zemestrīcē,
Zinot, ka sūrstēs un sāpēs.
Mīlestība ir darbības vārds –
Dzīvot un zināt kāpēc.
(G. Račs)

Svētku plašajā programmā
nozīmīga vieta tika ierādīta arī
folkloras tradīciju kopējiem. 7.
jūlijā Vērmanes dārzā notika “Novadu sasaukšanās”, bet Esplanādē
– bērnu folkloras kopu koncerts

“Roku rokā ritinām”. Abos vērienīgajos un kupli apmeklētajos
sarīkojumos piedalījās arī Priekules novada Krotes folkloras kopa
“Traistēni” Līgas Strēles vadībā.
Īpaša loma tika uzticēta Sindijai
Mierturei – koncertā “Roku rokā
ritinām” viņai tika uzticēts iedziedāt Lejaskurzemi. To jauniete arī
pārliecinoši paveica, skandējot
atbilstošu dziesmu “Es bij’ meita,
man bija vara”.
Svētku nedēļā Rīgā ieradās
vairāk nekā 43 000 dalībnieku
no 118 Latvijas pašvaldībām, kā
arī citām pasaules valstīm, kur
latvieši uztur un attīsta Dziesmu
un deju svētku tradīciju. Septiņās dienās viņi piedalījās vairāk
nekā 65 pasākumos – koru, deju,
pūtēju orķestru, kokļu, tautas mūzikas, vokālo ansambļu, folkloras
kopu u.c. koncertprogrammās,
latviešu tautas tērpu skatē, tautas lietišķās mākslas izstādē un
amatierteātru izrādēs. Nākamie
Dziesmu un deju svētki būs pēc
pieciem gadiem, kad tiks atzīmēta
šīs tradīcijas 150. jubileja.
Gundars Venens,
Iluta Dreimane

Ar muzikāliem un atraktīviem
priekšnesumiem pasākuma dalībniekus iepriecināja aktieris
Kristaps Rasims.

Agrita Purviņa,
Priekules novada
pašvaldības izglītības
vadītāja

Jau 18. reizi šogad jūlijā Priekules
Mūzikas un mākslas skolas mazie mākslinieki devās uz starptautisko mākslas
simpoziju “Zelta smilšu grauds”.
Šogad tas norisinājās Ventspilī. Bija
sabraukuši arī profesionāli mākslinieki, lai
iedvesmotu bērnus un rādītu savu meistarību
simpozija dalībniekiem un apmeklētājiem.
Izturot sīvu konkurenci skolu iesūtīto skiču
konkursā, kura tēma šogad bija svētki, Priekules skola varēja startēt ar piecām skulptūrām
– “Dzimšanas diena”, “Augšāmcelšanās svētki”,
“Svētki beigušies”, “Vasarsvētki”, “Vienīgie
svētki”. Visas skulptūras tika novērtētas ar
atzinību. Skulptūra “Dzimšanas diena” ieguva
1. vietu “Hobby” grupā.
Dace Gailīte
Priekulnieku komanda
Ventspils pludmalē.
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UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA

Par valsts mēroga dabas
katastrofu lauksaimniecībā

Platību maksājumu kalendārs
Datums/ Periods
15. augusts

20. augusts

31. augusts

1. septembris –
31. oktobris
15. septembris

Izpildot Krīzes vadības padomes 2018. gada 26. jūnija sēdes
protokola Nr.1 1.§ 5. punktā doto uzdevumu, informēju, ka
Krīzes vadības padome, izvērtējot pieejamo informāciju, ir
atzinusi, ka pavasara ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā ir definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa
saskaņā ar “Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas
likuma” tiesību normām.
Informēju, ka valsts un Eiropas Savienības atbalstu administrējošās iestādes (Lauku atbalsta dienests, biedrības “Vides kvalitāte”
sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte”, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs” Atbilstības
novērtēšanas nodaļas Bioloģiskās lauksaimniecības sektors un Valsts
augu aizsardzības dienests), veicot fiziskās kontroles un vērtējot
noteikto atbalsta prasību izpildi, nepiemēros soda sankcijas par
šādu prasību neizpildi:
1. kultūraugu stādīšanas, sēšanas vai audzēšanas optimālās
biezības nodrošināšanu;
2. kultūrauga vai kultūraugu maisījuma dominanci (pieļaujama
pārmērīga nezāļainība, ja kopšanas darbus ietekmējis ilgstošs sausums, kā arī ja augi nav uzdīguši vai to dīgstība bijusi zema, kā arī
tie iznīkuši pēc iestādīšanas);
3. kultūraugu sēšanas termiņu līdz kārtējā gada 25. jūnijam;
4. neattiecināt minimālās ražības ieguves prasības saistītā atbalsta saņemšanai par sertificētām (labības, kartupeļu, stiebrzāļu
un lopbarības augu) sēklām un cietes kartupeļiem;
5. ievēro samērības principus attiecībā uz lauksaimniecības
dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, kas saistīti ar barības
bāzes nodrošināšanu.
Lēmumu pieņemšanai par soda sankciju nepiemērošanu
iestādes var lūgt lauksaimniekus uzrādīt pierādījumus, kas
minēti attiecīgo lauku vēstures ierakstos, it īpaši attiecībā uz
sēklu, stādu vai dīzeļdegvielas iegādi, samaksu par veikto darbu
(pakalpojumu) u.c., tai skaitā fotofiksācijas par kultūrauga lauku
pirms iznīkšanas vai tās laikā, ko uzņēmis pats lauksaimnieks.
Daru zināmu, ka esmu deleģējis SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” pēc lauksaimnieka pieprasījuma sagatavot Valsts
ieņēmumu dienestam nepieciešamos atzinumus, ja valsts mēroga
dabas katastrofā cietusī persona lauksaimniecībā nevar izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un tai ir nepieciešams vienoties ar Valsts ieņēmumu dienestu par soda sankciju nepiemērošanu.
Informēju, ka esmu lūdzis Eiropas Komisiju atļaut izmaksāt avansa
maksājumus lielākā apmērā jau 2018. gada septembrī, kā arī šogad
ieviest atkāpes no zaļināšanas nosacījumiem.

Svarīgi atcerēties
Jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem, kas nav ES nozīmes
zālāju biotopi un kas nav zālāji, kurus izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai
ārstniecības augu vākšanai.
Datums, kad LAD publicē ilggadīgo zālāju īpatsvara rādītāju. Ja ilggadīgo zālāju
atsauces platības un 2015. gadā ilggadīgo zālāju platības īpatsvara attiecība valstī
samazinās par 5 %, lauksaimnieks nedrīkst ilggadīgo zālāju platības pārveidot par
citām vajadzībām izmantojamu zemi bez LAD saskaņojuma.
Periodā no 15. jūnija līdz 31. augustam kultūraugiem jāatrodas vai arī to atliekām
jābūt redzamām uz lauka pēc ražas novākšanas! Tas nepieciešams, lai LAD varētu
pārliecināties, ka Vienotajā iesniegumā deklarētie kultūraugi ir auguši noteiktajā
platībā.
Kultūraugs, kas nodrošina saimniecības atbrīvojumu no kultūraugu dažādošanas
prasības izpildes, jāsaglabā uz lauka līdz 31. augustam!
Ekoloģiski nozīmīga platība: starpkultūrām jābūt iesētām līdz 1. septembrim un
uz lauka jābūt vismaz līdz 31. oktobrim.
Līdz šim datumam papuvei jābūt mehāniski apstrādātai – nezālēm aramzemē jābūt
apkarotām un augiem, t.sk., zaļmēslojumam jābūt iestrādātam augsnē.
Pēdējais datums, kad ilggadīgo stādījumu (augļu dārzi, stādaudzētavas u.c.) platībās jāizpļauj vai mehāniski jāapstrādā rindstarpas, kuru platums pārsniedz 1 m,
nokaltušie ilggadīgo stādījumu koki vai krūmi jāaizvāc.
Jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem
(BVZ) vai zālājiem, kas atzīti par ES nozīmes zālāju biotopiem.
Jābūt nopļautiem un novāktiem aramzemē sētiem zālājiem, tīrsējā sētiem tauriņziežiem un ilggadīgajiem zālājiem, kas izmantojami biškopībā nektāra vākšanai
vai ārstniecības augu vākšanai.
Ekoloģiski nozīmīga platība: jāsaglabā uz lauka stiebrzāļu pasēja, ja ekoloģiski
nozīmīgas platības nodrošināšanai laukā audzēti vasarāji ar stiebrzāļu pasēju.

Svarīgākie datumi, kuriem lauksaimnieki var sekot līdzi, ir pieejami Lauku atbalsta dienesta
mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā “AKTUALITĀTES UN KALENDĀRS” – Platību maksājumu kalendārs.

Atgādinājums par zaļināšanas
prasību ievērošanu

Piesakoties platību maksājumiem 2019. gadam,
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 maksājumu, saimniecībām jāievēro zaļināšanas prasības, ko veido:
1) kultūraugu dažādošana;
2) ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošana
un/vai uzturēšana;

3) esošo ilggadīgo zālāju saglabāšana.
Zaļināšanas prasības ir jānodrošina uz visiem
īpašumā vai tiesiskajā vadījumā (lietošanā) esošajiem
atbalsttiesīgajiem hektāriem, t.sk. uz tiem, kas netiek
pieteikti tiešajiem maksājumiem, ja vien saimniecībai
nav piemērojams kāds no izņēmumiem.

J. Dūklavs, zemkopības ministrs

Bunkā aizvada
Lejaskurzemes 5. zaļumballi

Plašāka informācija lasāma LAD mājaslapā
www.lad.gov.lv.
Informāciju apkopoja SIA LLKC Priekules novada
lauku attīstības konsultante Irina Gintere un
Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante
Vizma Garkalne

Vieta
Priekules novada pašvaldībā

Laiks
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00
(izņemot pieņemšanas dienas pagastos)
Krotes bibliotēkā
18.09. no plkst. 9.00 līdz 11.00
Tadaiķu bibliotēkā
18.09. no plkst. 12.00 līdz 14.30
Bunkas pagasta pārvaldē
18.09. no plkst. 15.00 līdz 16.30
Kalētu bibliotēkā
19.09. no plkst. 9.00 līdz 12.00
Gramzdas pagasta pārvaldē
20.09. no plkst. 9.00 līdz 12.00
Paplakā, Virgas pagasta pārvaldē 21.09. no plkst. 9.00 līdz 11.00
Virgas bibliotēkā
21.09. no plkst. 12.00 līdz 13.00
Purmsātu bibliotēkā
21.09. no plkst. 14.00 līdz 15.00
Pieņemšanas laiki var mainīties. Pēc vajadzības ir iespējams vienoties par papildu pieņemšanas laikiem,
iepriekš sazinoties pa tālr.: 28310484.

Meklē leģendas par Gramzdas un tās apkārtnes vēsturi
Latvijas Televīzijas žurnālists Dāvids Ernštreits
un filmu studija “Mistrus Media” veido jaunu televīzijas raidījumu ciklu par vietu vēsturi “Tas notika
šeit”. Viens raidījums tiks veltīts Gramzdas un tās
apkārtnes stāstiem, tādēļ aicinām visus, kuriem ir
zināmi aizraujoši stāsti un leģendas, rakstīt “Mistrus
Media” uz e-pastu: tasnotikaseit@mistrusmedia.lv

(vai zvanīt pa tālruni 29161433) vai arī  8. vai
9. augustā atnākt uz Gramzdas tautas namu un
klātienē tikties ar raidījuma veidotājiem – vēsturniekiem, kuri raidījuma gaitā izsekos trīs vēsturiski
nozīmīgiem notikumiem. Varbūt zināt vietu, kur
spokojas, vai arī kādu nostāstu par kara laiku vai
vikingu ceļiem? Atklāsim vēsturi kopā!

Foto – no pasākuma arhīva

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Priekules novada
lauku attīstības konsultantes IRINAS GINTERES pieņemšanas laiki septembrī

Ivars un Edīte Vītoli (centrā) – zaļumballes goda viesi.
Jūlija pēdējā piektdienā pie
Bunkas kultūras nama norisinājās zaļumballe par godu
Latvijas simtgadei, aicinot
kopā dažāda vecuma ballēties
gribētājus no bijušā Liepājas
rajona teritorijas, kā arī no
Liepājas un Saldus novada
pašvaldībām.
Lielākoties dalībnieki bija
seniori, jo zaļumballe sākotnēji
tikusi organizēta tieši šai auditorijai, kas pierādījusi, ka tā ir
atsaucīgākā sabiedrības daļa. Vistālākais viesis zaļumballē bija no
Austrālijas, kurš dzimtajā Latvijā
pavada vasaras.

Iepriekš zaļumballe notika Bunkas pagasta “Ģildēnu” mājās, kur
saimnieko Ivars un Edīte Vītoli. Šogad viņi zaļumballē bija goda viesu
statusā. Liels paldies par sadarbību
viņiem un tradīcijas uzsākšanu!
Pasākumā piedalījās vairāk nekā
200 apmeklētāju, kuri dejoja, risināja omulīgas sarunas un cits citu
pacienāja ar saviem sarūpētiem gardumiem un patīkamām emocijām
līdz nākamajam tikpat sirsnības
pielietam pasākumam.
Sarīkojumu atbalstīja Priekules novada pašvaldība un Bunkas
pagasta pārvalde.
Malda Andersone
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Viktorīnas 2. kārta noslēgusies
Priekules novada izzinošās viktorīnas 2. kārta ir noslēgusies. Šajā
kārtā saņemtas 15 aizpildītas anketas, no kurām labākie un ātrāk
iesniegtie rezultāti ir Agnesei Razmai, Jānim Skadiņam un Ritai
Kuļikovai.
Jāpiebilst, ka šajā kārtā rezultāti visiem bija ļoti līdzīgi, tāpēc,
vadoties pēc viktorīnas “Izzini savu novadu” nolikuma, Priekules
novada uzņēmēju balvu saņem ātrāk iesniegtās anketas aizpildītāji. Paldies visiem, kuri piedalījās!
Priekšā vēl trešā – noslēdzošā – kārta, bet šeit 2. kārtas jautājumi ar
atbildēm.
Dace Gailīte, Tūrisma darba organizatore

1. Cik ielu ir Priekulē?
n 46
2. Kas sarakstījis grāmatu “Gramzdas draudzes vēsture”?
n Mācītājs Haralds Biezais
3. Kur atradās pirmā pionieru nometne Liepājas rajonā?
n Krotes parka skolā
4. Kā tautā dēvēja Purmsātus barona Rummela valdīšanas laikā?       
n Rumula

5. Kāds bija Kalētu kopsaimniecības
– sovhoza nosaukums?
n “Druva”
6. Kurš ir Priekules Brāļu kapu pirmā pieminekļa tēlnieks?      
n Kārlis Zāle
7. Jāņa Dobeļa vārds cieši saistīts
ar brīvības cīņām, viņš bijis bruņuvilciena ložmetēju komandas
priekšnieks. Kā sauca bruņuvilcienu, kura vadību 1919. gada cīņās

pārņēma Dobelis?
n “Kalpaks”
8. Cik lielgabala ložu ir pie piemiņas
zīmes “Kārļa XII zābaks”?
n 25 lodes
9. Kas ir autors Kalētu pamatskolas
himnai?
n A. Anohinas vārdi, H. Puriņa mūzika
10. Kurā gadā dibināts viens no
lielākajiem gaļas pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, kurš darbojas
Priekules novadā?
n 1997. g.
11. Kā sauc vietu Bunkas pagastā,
kur atrodas Misiņkalns, Vācu mežs,
Kriņģeļbedres, Vaidu kalns?
n Vārtāja
12. Cik gadu 2017. gada decembrī
atzīmēja Gramzdas ev. lut. baznīca?
n 450
13. Kuras ir trīs lielākās upes Priekules pagastā?
n Ruņa, Virga, Dobeļupe
14. Kādiem nolūkiem Kalētu muižas barons izmantoja teritoriju,
kurā šodien atrodas mežaparks
“Priediens”?
n Kalētu muižas medību dārzs
15. Kādus Lāčplēša Kara ordeņa
kavalierus un Brīvības cīņu dalībniekus vari norādīt, kuri dzimuši
Gramzdas pagastā?
n Zāmuels Timbars (Aizvīķi)
n Fridrihs Sisenis (Gramzdas pagasts)
n Eduards Garoza (Gramzdas
pagasts)
n Viljams Bauce (Gramzdas pagasts)
n Pēteris Poliks-Paliks
16. Kurš ievērojams rakstnieks,
makšķerējot Krotē, sarakstījis stāstu “Krotē”?
n Jānis Jaunsudrabiņš
17. Kurā gadā ir stādīta liepu aleja,
kas atrodas starp Kalētu muižu
(pamatskolas ēka) līdz mežaparkam
“Priediens”?
n 1851. g.
18. Cik pakāpienu jāpievārē Priekules ev. lut. baznīcā, lai nokļūtu no
ieejas līdz tornīša augšai?
n 83
19. Kas attēlots uz Aizvīķu muižas
ģerboņa?
n Vairogs ar stilizētu liliju, kronis,
divas nāras ar cilpā samestu asti un
trijām sešstūru zvaigznēm virs tā.
20. Purmsātos mazā skolēnu skaita
dēļ slēdza pamatskolu. Tās vietā dibināja jaunu skolu – Purmsātu speciālo
internātpamatskolu jeb Purmsātu
palīgskolu (iepriekš).   Kurā gadā
dibināta speciālā skola?
n 1961. g.
21. Kuri divi Latvijas prezidenti
viesojušies Krotē?
n Kārlis Ulmanis 1939. gadā un
Vaira Vīķe-Freiberga 2000. gadā.
22. Cik kempinga mājiņu ir atpūtas
kompleksā Prūšu ūdenskrātuve?
n 4, bet 3 no tām (divvietīgas) pieejamas apmeklētājiem
23. Cik Kalētu pagastā ir apdzīvotu
ciemu?
n 2 (Kalēti un Ozolciems)
24. Datums, kad Priekulē atklāja
tirdzniecības laukumu Aizputes ielā
18, līdzās veikalam “Top”?
n 2017. gada 17. jūnijs
25.   Kuri cilvēki ir pildījuši Priekules
novada priekšsēdētāja pienākumus?
n Vija Jablonska
n Ainars Cīrulis
n Agrita Driviņa
n Arta Brauna
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IKARA SVĒTKU PROGRAMMA

AFIŠA

19.00 	
23.00 	

Bunkas pagastā

10. augustā

Pie tornīša muzikālā akcija “UZZIEDI PRIEKULEI!”.
Pie multihalles nakts trase “IKARA NAKTS
LIDOJUMS”. Komandu reģistrēšanās no pulksten 22.

23. augustā folkloras kopas
“Traistēni” sezonas noslēguma
pasākums.
5. septembrī folkloras kopas
“Traistēni” jaunās sezonas atsākšanās. Kopa aicina pievienoties
jaunus dalībniekus, pieteikties pie
Līgas Strēles.
22. septembrī Baltu vienības
dienas atzīmēšana Bunkas pagastā.
28. septembrī ikgadējais Miķeļdienas pasākums – tirgus Krotes
skolā.
Līdz 1. oktobrim aicināti pieteikties jauni dalībnieki Bunkas
kultūras nama deju kolektīvos:
- bērni līdz 10 gadiem kopā ar
vecākiem kolektīvā, kur dejo bērni
un pieaugušie;
- bērni un jaunieši no 10 gadiem un vecāki – mūsdienu deju
kolektīvā.

11. augustā
8.00 – 10.30

Pilsētas MODINĀŠANA.
Ielās izbrauc jautrās ekipāžas.
11.00
SVĒTKU GĀJIENS “Ieaud prieka dzīparu
Priekules paklājā!” no sociālā centra
līdz stadionam.
11.30 	
Stadionā SVĒTKU ATKLĀŠANAS CEREMONIJA.
13.00 	
Tornīša skatuve – bērnu koncerts “KUKAIŅI, PIPARI
un CĀLĒNI” kopā ar televīzijas kanāla LNT ētera
personību Māri GRIGALI. Koncertā piedalās
Priekules novada mazie dziedātāji, kas startējuši
konkursā “Cālēns”, kā arī bērnu
popgrupas no Priekules un Rīgas.
13.00
SIA “Maileks” teritorija – veiklības brauciens
vieglajām automašīnām “PRIEKULES IKARS 2018”.
Sacensības rīko sporta klubs “Dienvidkurzeme”.
14.00 – 18.00 	Pie kultūras nama – VASARAS BALLĪTE AR OLAFU.
ŪDENSBUMBAS dīķī un piepūšamās atrakcijas.
Lielo BURBUĻU ŠOVS, radošas un aizraujošas
aktivitātes dažāda vecuma bērniem.
15.00
PUTU BALLĪTE!
14.30 	
Multihalles stāvlaukumā – Andra GRINFELDA
EKSTRĒMAIS MOTOŠOVS
15.00 	
Tornīša skatuve – koncerts “SVINAM DZĪVI!”.
Priekules Eiropas deju kopa “Valceris” tiekas
koncertā ar draudzīgajiem kolektīviem
no Latvijas un Lietuvas.
17.00 	
Tornīša skatuve – koncerts “SIRDS IZSTARO
PRIEKU” ar MĀSĀM LEGZDIŅĀM.
19.00 	
Multihalles lielajā arēnā – vakara lielkoncerts
“ČETRIEM VĒJIEM SIETS”. Uzvedumu deju svētku
atskaņās veido kapelas un deju kolektīvi
no visiem vēsturiskajiem novadiem.
Īpašie viesi – muzikālā apvienība “DUCELE”.
22.00 	
Tornīša skatuve – LATVIJAS SIMTGADES
ZAĻUMBALLE ar muzikālajām apvienībām
“DUCELE” un “TĀLBRAUCĒJI”.
Diskotēka ar DJ GUNCH.
Pusnaktī – UGUNĪGS SVEICIENS. Ieeja 3,00 EUR.

PĀRĒJĀS SVĒTKU AKTIVITĀTES
11.00 – 16.00 Vidusskolas alejā tirdzniecība un degustācijas,
lauku sēta ar mājdzīvniekiem.
12.00 – 16.00 Pie Zviedru vārtiem radošā darbnīca “Suvenīri”.
Prieka paklāja siešana un aušana, radošās
grupas “Saspraude” loterija. Pie stadiona
karogiem – Umurkumurs. Kāpiet stabā pēc balvas!
13.00
Stāvlaukumā pie kultūras nama vizināšanās ar
baikeriem un retro kabrioletu, stadionā atrakcija
“Rodeo”.
13.00 – 17.00 Vidusskolas ielejā pie upes šaušanu ar loku
piedāvā klubs “Archery”, bet apkārt stadionam
var izbraukt ar segvejiem.
13.00 – 21.00 Lidlaukā piloti.lv piedāvā lidināšanos
ar paramotoru.

Gramzdas pagastā

PASĀKUMOS BŪS FOTOGRAFĒŠANA UN FILMĒŠANA.
Materiāli tiks publicēti Priekules novada pašvaldības
izdotajos materiālos un internetvidē.

AICINĀJUMS TAUTAS AKCIJAS
“UZZIEDI PRIEKULEI” dalībniekiem!
Aicinām novada iedzīvotājus ar saviem sarkanajiem un
baltajiem ziediem piedalīties ģerboņa veidošanas akcijā
“Uzziedi Priekulei”. Floristes ziedus pieņems ceturtdien,
9. augustā, pie tornīša no pulksten 16 līdz 20.

Kalētu Mūzikas un mākslas skola
uzņem audzēkņus
14. un 15. augustā no plkst. 12.00 līdz 18.00.
Kalētu Mūzikas un mākslas skola organizē audzēkņu uzņemšanu
šādās profesionālās ievirzes programmās:
saksofona, obojas, klarnetes, ģitāras, sitaminstrumentu, akordeona spēlē,
klavierspēlē, vokālajā mūzikā kora klasē un vizuāli plastiskajā mākslā.
Vairāk informācijas pa tālruni 28657025 vai 25915795.

10. augustā plkst. 18 tikšanās
ar vēsturniekiem Gramzdas mežaparka kinozāles “Daba iedvesmo” atklāšanā.
Plkst. 19.30 ceļojošā leļļu
teātra “Maska” izrāde “Brīnum
stabulīte”.
Plkst. 22.00 kinoseanss. Ieeja
uz visiem pasākumiem bez maksas.
18. augustā plkst. 19.00
Gramzdas ev. lut. baznīcā
koncerts “Prieks mājo mūzikā!”
Muzicēs Lejaskurzemes mūzikas
skolu audzēkņu un pedagogu
kamerorķestris. Projektu atbalsta VKKF Kurzemes kultūras
programma un Priekules novada
pašvaldība projektu konkursā
“Bērnu un jauniešu aktivitātes
Priekules novadā”.
1. septembrī plkst. 19.00
tautas namā spēlfilma “Bille” –
filma visai ģimenei pēc Vizmas
Belševicas darba motīviem. Ieeja
2,00 EUR.

Priekulē

21. septembrī Priekules kultūras namā laulāto pāru vakars
“Ja es būtu pulkstenis, tu būtu
mans laiks”.

Virgas pagastā

16. augustā ekskursija Virgas
pagasta iedzīvotājiem. Maršruts:
Jaunpils pils, Tukums, Ragaciema
sedums. Izbraukšana no Paplakas
pa loku plkst. 8.00, atgriešanās ap
plkst. 19.00. Cena 12 EUR. Pieteikties līdz 13. augustam, zvanot pa
tālruni 26344675 (Maira).

Priekules Mūzikas un mākslas skola aicina!
30. augustā pulksten 18

jaunu audzēkņu
PAPILDUZŅEMŠANA.
Vairāk informācijas pa tālruni 22008528
un mājaslapā priekulemums.lv.

4. septembrī pulksten 16

jaunā mācību gada svinīgais pasākums.
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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