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PRIEKS SPORTOT PRIEKULES NOVADĀ!
“Dzirnaviņas” piedalās jau 5. reizi!

1. diena – tika piesaistīta mamma – fitnesa trenere Rita Bruže, kura novadīja sporta vingrošanu
visām pirmsskolas grupiņām. Kad bērni bija iesildījušies, vadību pārņēma skolotāja Līga Rubeze.

2. diena – "Dzirnaviņu" audzēkņi, kopā ar izglītības iestādes darbiniekiem, demonstrē Priekules
pašvaldības darbiniekiem, kā dejot rokenrolu.

Kopš 2015. gada Priekules
pirmsskolas izglītības iestādes
“Dzirnaviņas” kolektīvs kopā ar
piecgadīgajiem un sešgadīgajiem
audzēkņiem piedalās #BEACTIVE
rudens aktivitātēs. Kā minēja
iestādes vadītāja Ina Dalbiņa,
tas ir lielisks veids, kā iekustēties
jaunajam skolas gadam. Jāpiemin,
ka pirmsskolas izglītības iestāde
“Dzirnaviņas” ir vienīgā izglītības
iestāde novadā, kura piedalās un
labprāt iesaistās nedēļas aktivitātēs. Katru gadu jāizvirza skolotāji
– vēstneši, kuri gatavo sporta un
aktivitāšu programmu. Šogad šis
gods tika sešgadīgo skolotājai
Līgai Biļinskai-Rubezei un mūzikas skolotājai Intai Gruntmanei.
Pasākumi #BEACTIVE norisinājās
nedēļas garumā. Katru dienu bērni un iestādes darbinieki darīja
ko citu. Jāpiemin, ka pirmsskola
veiksmīgi apvienoja divus sporta
projektus – #BEACTIVE kopā ar

kampaņu “Kustinācija”. (Kampaņas “Kustinācija” mērķis ir
veicināt veselīgu interesi par kustēšanos jau no mazotnes. Sabiedrības informēšanas kampaņa tiek
īstenota ESF projekta “Kompleksi
veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001)
ietvaros). “Dzirnaviņas” pievienojās kampaņai 2019. gada
pavasarī, lai mudinātu bērnus
un to ģimenes kļūt vēl aktīvākiem. Pagājušā mācību gadā
sešgadīgo izlaidumā audzēkņi
saņēma kampaņas “Kustinācija”
vingrošanas kartīšu komplektu.
Visus vingrinājumus bērni var
pildīt mājās kopā ar ģimenēm.
Tā pat ir ļoti jautra izklaide, īpaši
mazākajiem! “Dzirnaviņu” mazie
sportisti devās ciemos arī pie
citiem novada bērniem, arī uz
novada pašvaldību.
4. lpp. >>
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DOMES ZIņAS

Priekules novada pašvaldības
domes 26. septembra
sēdē pieņemtie lēmumi
Dažādi jautājumi

Apstiprināja lēmumu par
Priekules novada pašvaldības
amatu un amatalgu saraksta
2019. gadam grozījumiem.
Apstiprināja grozījumus
2017. gada 26. janvāra Priekules
novada domes lēmumā Nr.1 “Par
pašvaldības dzīvojamo māju īres
un apsaimniekošanas maksas
noteikšanu Bunkas, Gramzdas,
Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”, nosakot apsaimniekošanas
maksu Virgas pagasta daudzdzīvokļu mājā “Gaismas” 0,30 EUR/
m² (bez PVN).
Apstiprināja lēmumus par
nekustamo īpašumu “Pagasta
meži”, Priekules pagastā, “Zvaguļi”,
Priekules pagastā, un “Zēri”, Kalētu
pagastā, nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināja lēmumus par
nekustamo īpašumu Tirgoņu iela
1 un Parka iela 13, Priekulē, un
nekustamā īpašuma “Mežgaļi”,
Gramzdas pagastā, atsavināšanas
ierosinājumiem.
Pieņēma lēmumu uzņemt
pašvaldības bilancē nekustamo
īpašumu Parka iela 13, Priekulē.
Apstiprināja lēmumu par
rezerves zemes fondā ieskaitītās
zemes vienības Brīvības iela 36A,
Priekulē, atzīšanu par piekrītošu
pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada
pašvaldības vārda.
Apstiprināja lēmumu par
nekustamā īpašuma “Pīpenes”,
Virgas pagastā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Apstiprināja lēmumu par
nedzīvojamās telpas nomas līguma slēgšanu ar biedrību “Zilais
lakatiņš”.
Apstiprināja lēmumu par
ziedojuma pieņemšanu 200 EUR
apmērā no ZS “Nodegi”.
Apstiprināja skolēnu pārvadājumu maršrutu 2019./2020. mācību gadam un pārvadājumu
maršrutu uz baseinu projekta
“Celies, velies, ripo droši! “ ietvaros.
Pieņēma lēmumu par Priekules novada pašvaldības pedagogu
amatu un amatalgu saraksta
apstiprināšanu no 2019. gada
septembra.
Pieņēma lēmumu par valsts
budžeta mērķdotācijas pedagogu

darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm
no 2019. gada septembra līdz
2020. gada augustam.
Pieņēma lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2018. gada 22. februāra
lēmumā Nr.69 “Par Grobiņas
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu”.

Nolikumi, noteikumi

Apstiprināja noteikumus “Par
Priekules novada pašvaldības
grāmatvedības uzskaites kārtību”.
Apstiprināja grozījumus
2018. gada 11. septembra “Kārtībā, kādā no pašvaldības budžeta
finansē pedagoģiskos amatus
Priekules novada pašvaldības
izglītības iestādēs”.
Apstiprināja grozījumus “Grobiņas sadarbības teritorijas Civilās
aizsardzības komisijas nolikumā”.

Izsoles

Apstiprināja izsoles rezultātus
un pirkuma līguma noslēgšanu
par Priekules novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu
“Kāļi”, Priekules pagastā, un pašvaldībai piederošo zemes vienības
daļu “Virgas skola”, Virgas pagastā.
Apstiprināja lēmumu par
pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē,
pirmās mutiskās izsoles atzīšanu
par nenotikušu un otrās mutiskās
izsoles sākumcenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināja lēmumu par
pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekulē,
atsavināšanas izsoles rīkošanu,
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināja lēmumus par
zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu
“Ābolīši” un zemes vienības daļu
“Jaunpauzeri” Kalētu pagastā.
Precīzu informāciju par visiem
lēmumiem (arī nekustamo īpašumu jautājumiem) varat izlasīt
Priekules novada mājaslapā
www.priekulesnovads.lv.
Dokumentu pārvaldības
speciāliste D. Tilgale

Bunkas pagasta pārvaldes kasiere
maksājumus pieņems:

12. novembrī no plkst. 10.00 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā;
13. novembrī no plkst. 10.00 līdz 11.30 Krotes bibliotēkā.

Priekules novada
pašvaldības domes
deputāti Toms Šteins,
Gatis Volkevičs,
Inese Meļķe un
Ruta Balode (LRA) aicina
iedzīvotājus uz tikšanos:

l Purmsātu brīvā laika pavadīšanas centrā 23. oktobrī
plkst. 16.00;
l Virgas tradīciju namā 23. oktobrī plkst. 18.00,
l Paplakas pagastmājas zālē
24. oktobrī plkst. 17.00,
l Bunkas kultūras namā 30. oktobrī plkst. 18.00,
l Krotes bibliotēkā 6. novembrī
plkst. 16.00,
l Tadaiķu bibliotēkā 6. novembrī
plkst. 18.00.
Informācija par tikšanās laikiem citās novada apdzīvotajās
vietās sekos nākamajos Priekules
novada pašvaldības informatīvajos izdevumos.

Priekules novada iedzīvotāju aptauja
par administratīvi teritoriālo reformu

Atbilžu apkopojums
Kāds administratīvi teritoriālās reformas
rezultāts būtu vislabvēlīgākais Priekules novadam?
Priekules novads tiek apvienots ar
Vaiņodes, Grobiņas, Rucavas, Nīcas,
Durbes,Pāvilostas un Aizputes novadiem.

148 (69,2%)

Priekules novads kopā ar citiem
Lejaskurzemes novadiem
(Vaiņodes, Grobiņas, Rucavas, Nīcas,
Durbes, Pāvilostas un Aizputes novadi)
tiek pievienots Liepājas novadam.

68 (31,8%)
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Kuras jomas pārkārtojumi jūs interesē visvairāk?
Medicīnisko pakalpojumu pieejamība
(ģimenes ārsti, zobārsti, feldšerpunkti).

188
(87,9%)

93 (43,5%)

Sociālo pakalpojumu pieejamība.

177
(82,7%)

Ceļu kvalitāte.

36 (16,8%)

Darbinieku trūkums uzņēmējdarbībā.

100 (46,7%)

Sabiedriskā transporta pieejamība.

104 (48,6%)

Izglītības pakalpojumu pieejamība.
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Uz Priekules novada pašvaldības autoceļiem
uzstādītas ceļa zīmes “Masas ierobežojums”
Lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai
varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ (Ministru
kabineta noteikumi Nr. 42/2.1), uz Priekules novada pašvaldības autoceļiem uzstādītas ceļa zīmes
“Masas ierobežojums” laika periodā no 1. oktobra
līdz 1. maijam 2019./2020. g. sezonā. Šobrīd zīmes
ir izliktas Bunkas un Gramzdas pagastos. Ar 1. novembri aizlieguma ceļa zīmes stāsies spēkā Kalētu
un Virgas pagastos.
“Masas ierobežojuma” atļaujas var izņemt pie
pagastu pārvalžu vadītājiem (Bunkas pag. – tālrunis
26102920; Gramzdas pag. – tālrunis 28646114; Ka-

lētu pag. – tālrunis 29178398; Virgas pag. – tālrunis
29472063). Priekules pagastā atļaujas var izņemt
Saules ielā 1, Priekulē, pie iedzīvotāju reģistrācijas
speciālistes (tālrunis 63497948).
Detalizētu informāciju par autoceļu sarakstu,
atļauju par tiesībām izmantot pašvaldības autoceļu,
kas aprīkots ar maksimālo transportlīdzekļu masu
ierobežojošām ceļu zīmēm, un vienošanās noteikumus
par pašvaldības autoceļa izmantošanu var skatīt Priekules novada mājaslapā, sadaļās “Ceļi un satiksme”
un “Aktualitātes” – http://www.priekulesnovads.lv/.
Kristīne Dundure

Paziņojums par
SIA «Priekules
nami»
siltumenerģijas
tarifu Liepājas
ielas mikrorajonā
2019. gada 29. augustā
Priekules novada pašvaldība pieņēma lēmumu “Par
siltumenerģijas piegādes
tarifa noteikšanu dzīvojamām mājām Liepājas ielas
mikrorajonā 2019./2020.
gada apkures sezonai”.
2019. / 2020. gada apkures
sezonai siltumenerģijas tarifs
ir 64,02 EUR/MWh bez PVN.
Šādas izmaiņas saistītas ar
to, ka siltumenerģijas ražotājs
SIA “Priekules siltumtīkli”
nepiegādā siltumenerģiju. Līdz
ar to turpmāk SIA “Priekules
nami” nodrošinās apkuri, kamēr siltumenerģijas ražotāji
sāks piegādāt siltumenerģiju.
SIA “Priekules nami”

Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule
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Viss ar kaut ko sākas –

Rīts sākas ar saulesstaru un rasu ziedu kausā.
Draudzība sākas ar smaidu un siltu drauga plaukstu.
Mīlestība – ar acu skatu, kas saista un nelaiž vaļā, ar
satraukumu krūtīs un sirdspukstiem skaļiem...

ES TAVS, TU MANA...
Laikā, kad daba svin savu
briedumu, kad ābeļu zaros vilinoši un kārdinoši rotājas āboli un
pīlādžogas iekrāsojušās mīlestības
krāsā, Priekules pilsētas kultūras
namā svētkus mīlestībai svinēja
Priekules novada laulātie pāri.
Un šie bija jau trešie Priekules
novada Laulāto pāru svētki pie
mums Priekules kultūras namā.
Mīlestība neskaita gadus. Tā
vienkārši ir. Tāpēc šajos svētkos
suminājām un godinājām pārus,
kas tik tikko teikuši viens otram
jāvārdu, un tos pārus, kuru kāzu
gadadienai jau krietni liels skaitlis.
Nekas nav skaistāks kā uzdrīkstēties kļūt kādam par mīlestību. Tāpēc, vēlot stipru mīlestību un
saskaņu kopdzīvē, sveicām Maritu
un Aivaru Binfeldus, kas laulību
noslēguši šī gada vasarā.
Jana un Vilius Vinogradi – 1
gads laulībā! Sveicām viņus papīra

kāzās, vēlot kopā izēst ne tikai sāls
pudu, bet kopā abiem rakstīt savu
mīlestības stāstu ilgi, ilgi.
Ar 10 gadu kopdzīvi un rožu
kāzām sveicām Artu un Uldi
Strēļus. Lai mīlestības piepildīts
un saskanīgs viņu turpmākais
kopdzīves ceļojums!
15. kāzu jubileja – dzintara
kāzas! Ar skanīgu “Rūgts!” un
vēlējumu ilgi, ilgi būt viens otram
suminājām Lieni un Ronaldu
Oknerus un Rigondu Džeriņu
un Oļegu Samsonovu.
30 gadi laulībā. Šie gadi kā pērles savērtas virtenē un rotā tos, kas
viens otram ir blakus, mīlestības
un cieņas piepildīti. Vēlot saskaņu,
prieku un laimi arī turpmākajos
kopdzīves gados, pērļu kāzās
sveicām Ditu un Ivaru Puterus.
Ir tik ļoti skaisti, kad mīlestība
zied arī tad, kad kopā nodzīvoti 35
gadi! Kad laulāto acīs joprojām ir

Zelta pāris Dzintra un Modris Dzintari.
60 gadus laulājušies
Dzidra un Visvaldis Ivanovi.
mīlestības dzirkstelīte un mīlestība
tiek dāvāta gan saviem mīļajiem,
gan pārējiem līdzcilvēkiem. Tieši
tāds ir pāris, kuru sveicām 35. kāzu
gadadienā – koraļļu kāzās – Olga
un Armands Niedoli!
50 gadi laulībā! Zelta kāzas.
Ar stāvovācijām sveicām un
godinājām Dzintru un Modri
Dzintarus! Un ir tik patiesi jauki
uzzināt, ka viņu laulība ir tikusi
noslēgta pirms 50 gadiem tieši

Foto: Kristīne Dundure

Senioru diena

šeit – Priekules kultūras namā!
Tas ir tik, tik neizsakāmi skaisti
būt klātesošiem šajā mirklī, kas ir
zelta vērts! Ko teikt? Ko vēlēt? Lai
viens otram būtu! Lai stipri, lai mīļi,
lai dvēseliski skaisti piepildīts laiks
mīlestībā arī turpmākajos gados!
Vai zināt, kas ir patiesa dzīves
vērtība? Tas ir būt viens otram.
Un būt kopā 60 gadus ir bezgala
liela vērtība. Dimanta kāzas. Mēs
lepojamies, godinām un no visas
sirds suminām pāri, kas spējuši
savu laulību iznest cauri dažādiem
dzīves notikumiem un joprojām ir
viens otram mīlestības un sirsnības
piepildīti. Ar sirsnīgi skaļiem aplausiem un stāvovācijām sveicām
Dzidru un Visvaldi Ivanovus.

Lai stipra veselība, dzīvesprieks,
neizsīkstoša enerģija un pāri visam
mīlestība!
Mīlestība ir jāsvin! Ar skanīgu
“Rūgts!”, ar sirsnīgiem smaidiem, ar
atkal pirmo valsi un, pats svarīgākais, – būt kopā, būt viens otram!
Vēlot saskanīgu ik dienu, vēlot
skaistus mirkļus jums visiem, uz
tikšanos nākamajos mīlestības
svētkos!
Un, ja arī tev, kas šo lasa, ļoti sakārojās būt šajos mīlestības svētkos,
tad nekas nav neiespējams, varbūt
jāizdara tikai kāds atlikts darbiņš –
jāsaka “Jā!” mīļotam cilvēkam!
Priekules kultūras nama
mākslinieciskā vadītāja
Liena Braže

Sirsnīgā kopkorī, dziedot "Pie Dieviņa gari galdi", vienojās ap 100 mūsu novada senioru.

Par sirsnīgu un humora pilnu
atmosfēru parūpējās
mākslinieks Juris Hiršs.

Jau 28 gadus 1. oktobris ir starptautiski atzīmējama diena, kas
pasludināta par Starptautisko senioru dienu. To atzīmē visā pasaulē
un arī Latvijā, un šogad arī Gramzdā, tādējādi teicām paldies mūsu
novada zelta fondam – mūsu novada senioriem! Paldies par ieguldījumu un darba gadu veltījumu sabiedrībai, kas ir palīdzējis un turpina
palīdzēt veidot mūsu novadu skaistu un stipru! Paldies par Priekules
novada nākotnes veidošanu – izaudzinātajiem bērniem, mazbērniem
un mazmazbērniem, par mīlestību un sirdsgudrību, ko esat dāvinājuši
viņiem un ko tagad turpinām saņemt mēs. Kā arī – paldies par dalīšanos
dzīves pieredzē un uzkrātajās zināšanās!
Daļa no laimes sajūtas slēpjas kopā būšanā, tāpēc šajā dienā
Gramzdas tautas namā tika pulcināti seniori no visa Priekules novada,
lai baudītu svētku dienu. Klātesošajiem tika veltīts sirsnīgs un prieka
pilnām atmiņām caurvīts Jura Hirša koncerts. Svētku sajūtu papildināja
garda svētku kūka un sirsnīgas sarunas citam ar citu.
Paldies visiem, kas ieradās un dāvāja prieku sev un cits citam! Gaisā
virmoja patiess prieks! Lai izdodas šo prieku noturēt ikdienā un teikt,
kā sacīja Vinnijs Pūks: “Šodiena ir mana mīļākā diena!”
Pasākuma organizatores
Gunta Gruntiņa un Anita Tetere

Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule
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“Dzirnaviņas” piedalās jau 5. reizi!

< < 1. lpp.

Nākamgad stafeti pārņems
jauns sporta vēstnesis – piecgadīgo audzēkņu skolotāja Dagnija
Zemgale.
Mērķis šādai sporta nedēļai –
sporto visa ģimene. Ina Dalbiņa
stāsta, ka ļoti svarīga ir vecāku
iesaiste pirmsskolas aktivitātēs.
Vadītāja lepni atzīst, ka ir ļoti aktīvi vecāki, kuri labprāt popularizē
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
Piemēram, Mikaelas tētis un
Priekules novada sporta vadītājs
Mārtiņš Mikāls vecāku sapulcēs
pastāstīja un prezentēja savu
pieredzi un darbības virzienus,
plānojot sportiskās aktivitātes
novadā gan lieliem, gan maziem.
Mārtiņš stāstīja – lai sagatavotu
bērnu nākotnei, nepieciešams gan
fizisks, gan psiholoģisks rūdījums.
Sports attīsta gan kustības, gan
sīkstumu. Pirmdienas rītā, atklājot
sporta nedēļas pasākumus, rīta
vingrošanā piedalījās Pētera māmiņa, fitnesa trenere Rita Bruže, visi
kopā, aktīvi kustoties, iesildījās un
dejoja rokenrolu. Ina piemin, ka ļoti
svarīga ir visas ģimenes iesaiste
sporta aktivitātēs. Ne velti saka,
ka bērni ir vecāku spogulis.
Aicinām ģimenes kopā ar
bērniem sportot un būt aktīviem!
Jo kas gan var būt labāks un veselīgāks par kvalitatīvi pavadītu
laiku kopā!
BŪSIM AKTĪVI!
Kristīne Dundure

3. diena – Priekules un Kalētu pirmsskolas bērni sporto kampaņas "Kustinācija" ietvaros.

4. diena – "Dzirnaviņu" velosipēdisti kopā ar Priekules
veloklubu.

5. diena – viktorīna SPORTO VISOS GADALAIKOS. Zinītis kopā
ar bērniem stāsta Nezinītim par dažādiem sporta veidiem.

Sešgadīgo grupiņas audzēkņi atbild uz jautājumiem par sporta nedēļu.
Kura no sporta dienām patika vislabāk?
Nikola L.: “Man patika dejot “WE ARE THE
CHAMPIONS”!”
Rihards: “Man patika braukt ar riteni ceturtdien.
Patīk, ka jāvelk ķivere un ka varēja braukt daudz apļu.”
Nojus: “Man patika trešdien braukt uz Kalētiem
vingrot.”
Ko jaunu iemācījies sporta nedēļā?
Nikola K.: “Es iemācījos dejot rokenrolu.”
Andris: “Man patika braukt ar riteni pa šķēršļiem.
Pirmo reizi tā braucu.”
Pēteris: “Kad bijām hallē, es iemācījos par šķēpmešanu.”

Kurš sporta veids patika vislabāk?
Annija: “Man patīk vingrojums “Vēzītis” (kampaņa
“Kustinācija”).”
Ričards: “Vislabāk patika braukt ar riteni.”
Ko jūs gribētu darīt kopā ar mammu un tēti?
Vairāki bērni kopā: “Braukt ar riteņiem.”
Nojus: “Man patiktu slidot kopā ar mammu un
tēti.”
Rihards: “Man patiktu pikoties un braukt ar
ragavām.”
Nikola K.: “Man patiktu braukt ar skrituļiem.”
Elvis: “Gribētu lēkt ar lecamauklu.”
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16 ekipāžas piedalās
leišmalītes tūrisma rallijā
Foto: Kristīne Dundure

Mācīties var dažādi
Krotes Kronvalda Ata pamatskola ir iesaistījusies “Nordplus”
programmā. Šī programma sniedz
iespēju īstenot skolēnu klašu
braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju
apmaiņu un citas aktivitātes, kas
uzlabo izglītības kvalitāti, attīsta
starpkultūru dialogu. Programmā
piedalās: Dānija (arī Grenlande un
Fēru salas), Somija (arī Ālandu salas), Islande, Norvēģija, Zviedrija,
Latvija, Lietuva un Igaunija.
Septembra pēdējā nedēļa bija
notikumiem bagāta – uzņēmām
ciemiņus no Islandes – 14 devītās
klases skolēnus un 3 pedagogus
no Esģifjerdiras pamatskolas.

Islandiešus sajūsmināja Latvijas
daba, Vecrīga, Liepāja un Kuldīga. Ciemiņi mācījās no māla
veidot krūzītes un medaļas pie
keramiķiem Kristīnes un Mārtiņa
Cukuriem, iepazina Latvijas augus
un gatavoja dažādus garšvielu
maisījumus pie I. Jurķes Embūtē,
interesants bija bitenieka A. Saules stāstījums. Islandiešiem ļoti
patika folkloras kopas “Atštaukas”
programma un danču pēcpusdiena, kā arī sportiskās aktivitātes,
ugunskurs un desiņu cepšana kopā
ar mūsu skolēniem un vecākiem.
Viesi apmeklēja arī Priekules
novada pašvaldību un Bunkas
pagasta pārvaldi.

Ciemiņi iepazina ne tikai
Latviju, bet arī Lietuvu – Jūras
muzeju un delfināriju Klaipēdā,
Dzintara muzeju Palangā.
Pavasarī Krotes Kronvalda
Ata pamatskolas 20 skolēni un
3 pedagogi dosies uz Islandi. Tā
ir neparasta un pārsteigumiem
bagāta zeme, to redzējām viesu
prezentācijās par savu valsti,
pilsētu un skolu. Iesaistoties šajā
projektā, skolēni pilnveido savas
svešvalodu, sadarbības prasmes,
lepojas par savu novadu un valsti.
Projekta koordinatore –
Krotes Kronvalda
Ata pamatskolas skolotāja
Dzidra Šterna

“Zolīdie” bija viena no četrām
uzvarētāju komandām.
Jāpiemin, ka tieši šie tūrisma
entuziasti finišēja pirmie.
bagāžu. Savukārt apslēptie punkti
bija pa ceļam (daži pat ne pa ceļam) atrodami, ja vērīgi ieskatās.
Rallija gaitā dalībnieki iesūtīja
fotogrāfijas ar atrastajiem apslēptajiem punktiem, kā arī interesantus kadrus no kontrolpunktiem,
kurus pēc tam visi dalībnieki
varēja apskatīt uz lielā ekrāna.
Interesanti, ka katrai komandai
bija savs redzējums, kā pēc iespējas radošāk nofotografēties
pie objektiem.
Baudot silto zupu finišā, rallija
dalībnieki ar konkurentu ekipāžām izrunāja savas stratēģijas
un minēja, ka ir gandarīti par
pavadīto dienu.
Apbalvošanā dalībnieki stāstīja par iespaidiem, teikdami, ka
nemaz tik vienkārši vis nebija, bija
vietas, kas tika apmeklētas pirmo
reizi. Ja rallijs notikšot arī nākamgad, viņi noteikti piedalīšoties.
Īpašs paldies Embūtes TIC
meitenēm un Bakūzes muižas
saimniekiem par aktīvu iesaisti un
palīdzēšanu, lai rallijs izdotos. Paldies Vaiņodes un Priekules novada
pašvaldībām. Liels paldies Daigai
par viesmīlīgo uzņemšanu Vaiņodes kultūras namā un palīdzīgu
roku pasākuma organizēšanā!
Ilze Strēle, Vaiņodes
novada tūrisma speciāliste,
Kristīne Dundure

Paldies visiem rallija “Brauc un priecājies” kontrolpunktu saimniekiem par atsaucību un līdzdalību pasākumā –
z/s “Līgotes” Gramzdas pagastā, z/s “Ošenieki” un “Kurzemes
gaļsaimnieks” Virgas pagastā, viesu nams “Ābols” un telšu
vieta “Dižozoli”, lauku pirts “Kurzemnieki” un autotrase “Līgo”
Priekulē, kā arī Bakūzes muiža un Embūtes TIC Vaiņodes
novadā. Lai jums un mums visiem labi klājas!
Inga Raškova,
Priekules Tūrisma informācijas centrs

Foto: Dzidra Šterna

Starptautiskā mūzikas diena Priekulē

1. oktobrī, Starptautiskajā
mūzikas dienā, Priekules Mūzikas
un mākslas skolā notika Priekules
novada pašvaldības 2019. gada
projektu konkursā finansiāli
atbalstītā projekta “Četri vienā”
pasākumi. Visas dienas garumā
skolā valdīja rosība – bērni pulcējās
uz interaktīvo spēli un, sadalījušies
komandās, veica uzdevumus par
augļiem, ogām un dārzeņiem ar
produktu degustēšanu. Vēlāk ieradās viesi no Liepājas 2. mūzikas
skolas, Kalētiem un Priekules vidusskolas “Erasmus+” programmas
skolotāji, lai dalītos pieredzē un
plānotu sadarbības projektus, kā
arī noklausītos lekciju par veselīgu
uzturu ar kafijas baudīšanu.
Vakarā ar solo ģitārmūzikas
programmu koncertēja Dzintars
Vītols. Dzintars ir mūziķis un audio
inženieris, kurš studējis ģitārspēli
un mūzikas producēšanu Modernās mūzikas institūtā Londonā un
pirms vairākiem gadiem atgriezies
Latvijā. Patlaban strādā Liepājas
Mūzikas, mākslas un dizaina
vidusskolā, kur dalās ar savām zināšanām skaņas apstrādes pamatos, kā arī skolo jaunos ģitāristus
“Austras istabā” un palīdz tehniski
nodrošināt koncertu norisi.

Foto: Kristīne Dundure

Jau trešo gadu Priekules
novads startēja tūrisma rallijā
“Brauc un priecājies leišmalītē”. Vaiņodes novads piedalījās
otro reizi, šogad pasākumu
arī organizēja. Gluži tāpat kā
iepriekšējo reizi, rallija maršruts veda cauri Vaiņodes un
Priekules novadiem, iekļaujot
9 kontrolpunktus un 24 apslēptos punktus.
Lai arī diena iesākās ar visai
pamatīgu lietu, tas netraucēja 16
ekipāžām (tas ir rallija rekords!),
kopumā 69 dalībniekiem, doties
uz Vaiņodi, lai piedalītos novadus
izzinošā pasākumā. Ekipāžas bija
sabraukušas no Vaiņodes, Vībiņiem, Priekules, Kalētiem, Gramzdas, Virgas, Liepājas, Kuldīgas un
Dzeldas. Jāuzteic arī tas, ka teju
puse no dalībniekiem īpaši bija
domājuši par savu vizuālo tēlu, kā
rezultātā Vaiņodes kultūras namā
no rīta uz reģistrēšanos rallijam
pulcējās dažnedažādi dalībnieki
– skrullīši, bizbizmārītes, zilonīši,
meitenes ar ziedu vainagiem un
čigānietes.
Deviņos kontrolpunktos, kuri
bija atrodami, izmantojot koordinātes, bija sagatavoti dažādi
uzdevumi, citur vieglāki, citur
grūtāki. Atrodot kontrolpunktu,
izpildot doto uzdevumu, ekipāža
nopelnīja apstiprinošu zīmogu,
tādā veidā papildinot savu punktu

Bērni izspēlēja interaktīvo spēli, veica uzdevumus par augļiem,
ogām un dārzeņiem ar produktu degustēšanu.
Priekules Mūzikas un mākslas
skolas akustiskajā koncertzālē
Dzintara priekšnesumā izskanēja
pārsvarā ģitārista Tomija Emanuēla (Austrālija) radīti skaņdarbi
un aranžijas. Dzintars skaidro, ka
viņu pašu mūzikā vispirms uzrunā
sajūta – kontrasti, kas attīstās,
un enerģētika, kas ir skaņdarbā.
“Manas muzicēšanas mērķis ir
iedvesmot dzīvot un būt labiem

cilvēkiem,” tā Dzintars teica intervijā Latvijas Radio.
Paldies visiem, kuri 1. oktobra
vakarā izmantoja izdevību mūzikā
satikties ar jauno un talantīgo
ģitāristu, mūsu bijušo kolēģi –
Dzintaru Vītolu!
Priekules Mūzikas un
mākslas skolas skolotāja,
projekta vadītāja
Indra Andersone
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Skolēni viesojas Rucavā

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē

Foto: skolotāja Liega Ermansone

Īstenojot projektu “Latvijas skolas soma”, 25. septembrī
Mežupes pamatskolas skolēni devās mācību ekskursijā iepazīt Rucavas novada kultūras mantojumu. Etnogrāfiskajā
mājā “Zvanītāji” skolēni iepazinās ar 19. gadsimtā celtu
koka ēku, kurā varēja aplūkot dažādus sadzīves priekšmetus – saimes galdu, gultas, skapi, šūpuli –, kā arī praktiski
darbojās ar dažādiem rucavnieku mājsaimniecības rīkiem
– stellēm, vērpjamo ratiņu, ēvelēm, maizes lizēm, sviesta
kuļamo un citiem priekšmetiem.
“Zvanītāju” mājās skolēniem bija iespēja piedalīties
folkloras meistarklasē – darbnīcā. Tajā skolēni iesaistījās
dzijas vērpšanā, aušanā, tika mācītas senās rotaļas un
tautasdziesmas, notika praktiska iepazīšanās ar Rucavas
novada autentiskajiem tautastērpiem. Darbnīcas vadītāja mācīja siet nāmatu, palīdzēja skolēniem ietērpties
Rucavas goda tērpā un iepazīstināja ar Rucavas tērpa
darināšanu un tautas tērpa nēsāšanas kultūru.
Nodarbības noslēgumā skolēni gatavoja seno,
Rucavai raksturīgo ēdienu – balto sviestu.
Nodarbībās piedalījās skolēni no 1. līdz 9. klasei.

Madara Novika un “Zvanītāju” vadītāja
Sandra Aigare Rucavas tautas tērpā.

Foto - Kristīne Dundure

Krote – ģimeņu tradīciju glabātāja
Tradicionāli arī šogad Krotē
norisinājās plaši apmeklētais
Miķeļtirgus.
Šogad nedaudz citādā formātā,
jo tas sakrita ar islandiešu skolēnu
un skolotāju apciemojumu Krotes
pamatskolā, tādēļ Miķeļtirgus tika
apvienots ar Mazpulku skati, kura
parasti notiek oktobra sākumā.
Krotes skolēni vēlējās iepazīstināt tālos viesus ar savām rudens
tradīcijām.
Mazpulku skatē, kura notiek
jau 28. reizi, kā jau katru gadu,
bērni prezentēja savus lolojumus
– tomātus, sīpolus, arbūzus, pat
broilerus. Šogad – ne tikai latviešu, bet arī angļu valodā. Tādējādi
Islandes viesi varēja iepazīties ar
mūsu kultūru.
Mazpulcēni pavasarī izstrādā
projektu, raksta pavasara pieteikumu, ieplāno darbus un vasarā cītīgi
strādā. Tad seko rudens pieteikums,
kad tiek izvērtēts rezultāts. Parasti
skati vērtē zemnieku un uzņēmēju
komisija. Šogad vērtētājas bija
divas. Gunta Jonauska (Krotes Mazpulku fanu prezidente) un Zigrīda
Dūduma (bijusī Krotes pamatskolas
direktore). Kad ārzemju viesi bija
iepazinušies ar mazpulcēnu prezentācijām un degustējuši rudens
veltes, viņi balsoja par saviem favorītiem ar mežrozīšu augļiem. Krotes
Mazpulku vadītāja Indra Zvirbule
stāsta, ka labākie mazpulcēni tiekot
izvirzīti valsts forumam, kurš notiks
24. oktobrī Valdemārpilī.
Miķeļtirgus kā tradīcija jau teju
25 gadu garumā tiek plaši apmeklēts. Folkloras kopas “Traistēni”
tirgus aizsācies šaurā lokā, kad
pārsvarā notika preču apmaiņa.
Gadiem ejot, Krotes iedzīvotāji to
atbalstījuši un labprāt piedalās. Arvien vairāk iesaistījās ģimenes, un
tirgus kļuvis populārs. Miķeļtirgus
iesākās ar “Traistēnu” uzstāšanos.
Folkloras kopa organizēja dažādas
atrakcijas. Tas noritēja ļoti jautrā
gaisotnē. Islandes viesi labprāt

UZŅĒMĒJDARBĪBA
UN LAUKSAIMNIECĪBA

Islandieši vērtē mazpulcēnu izaudzētās rudens veltes.

l Pieteikšanās programmai “Kredītprocentu dzēšana”.
No 2019. gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim primārie lauksaimniecības
produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības,
lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, pretendenti, kas darbojas
zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē, varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.
Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par laikposmā no 2018. gada
1. oktobra līdz 2019. gada 30. septembrim faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma, vai finanšu līzinga procentiem.
Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu
likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka
par 4 procentiem.
Iesniegumu var iesniegt, tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta
Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).
Plašāka informācija LAD mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā ATBALSTA
VEIDI – Valsts atbalsts – Kredītprocentu dzēšana.
l Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.
No 2019. gada 4. novembra līdz 4. decembrim var pieteikties atbalsta
saņemšanai divos investīciju atbalsta pasākumos “Atbalsts ieguldījumiem
lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.
Pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” mērķis ir
atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus
un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību.
Pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” mērķis ir paaugstināt
lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu
pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un
ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu
uzņēmumos.
Plašāka informācija LAD mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā ATBALSTA
VEIDI – Projekti un investīcijas – Atbalsta pasākumi.
l Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai.
1. Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu.
Atbalsta veids: kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem.
Atbalstu piešķir 70 % apmērā no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem.
2. Alternatīvais atbalsts lopkopības saimniecībām.
Alternatīvo atbalstu var saņemt primāro lauksaimniecības produktu
ražotājs, kas ir apdrošinājis produktīvos lauksaimniecības dzīvniekus pret
tiem riska faktoriem, par kuriem nav paredzēts atbalsts aktivitātē “Atbalsts
par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu”.
Atbalstu piešķir 50 % apmērā no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem.
Iesniegumu pieņemšana atbalsta saņemšanai notiek no 2015. gada 15.
oktobra līdz 2019. gada 1. decembrim.
Plašāka informācija LAD mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā ATBALSTA
VEIDI – Valsts atbalsts – Apdrošināšana.
LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere un
Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante Vizma Garkalne

Krotes jaunieši tirdziņā.
piedalījās izklaidēs.
Jaunā paaudze ar lielu entuziasmu iesaistās tirdziņa aktivitātēs.
Piemēram, brāļi Kadaģi tirgo
sviestu. Brāļu mamma ir pagastā
zināma kūku cepēja. 8. klases
skolniece Ieva tirgoja mammas
ceptu maizi un sklandraušus. Ieva
jau 8 gadus aktīvi iesaistās folkloras kopā “Traistēni”. Tikpat ilgi
mamma cep gardumus tirdziņam.
Miķeļtirgū darbojās arī kafejnīca,
kur varēja iegādāties kafiju un tēju.
“Traistēnu” vadītāja Līga Strēle
stāsta, ka ir tirgotāji, kuri tirdziņā piedalās jau gadiem ilgi. Kā
piemērs – Jānis Zālītis tirgo dziju
un medu jau no pirmsākumiem,

Embūtes garšaugu pārdevēja, kura
kādu brīdi strādājusi Krotes skolā
un ir ļoti draudzīgās attiecībās ar
kroteniekiem, SIA “SC Grand” ar
gaļu un sēklu maisījumiem un citi.
Līga lepni piemin Ūtēnu ģimeni,
kuri tirgoja sīpolus un ķiplokus.
Mamma Inta, dzimusi kroteniece,
atgriezusies no Jelgavas, dzied
“Traistēnos”, ļoti aktīvi iesaistās
pasākumos, visu dara ar prieku,
mīl savu dzimto pusi un par to
stāsta viesiem.
Neatņemama tirgus tradīcija
ir Miķeļdienas biezputra, ar kuru
tiek cienāti visi tirgus apmeklētāji.
Kristīne Dundure

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
(LLKC) Priekules novada lauku attīstības konsultantes
Irinas Ginteres pieņemšanas laiki 2019. gada novembrī
Vieta
Priekules novada pašvaldībā

Laiks
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un
piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.30 (izņemot pieņemšanas dienas pagastos)
Krotes bibliotēkā
12.11. no plkst. 9 līdz 11
Tadaiķu bibliotēkā
12.11. no plkst. 12 līdz 14.30
Bunkas pagasta pārvaldē
12.11. no plkst. 15 līdz 16.30
Kalētu bibliotēkā
13.11. no plkst. 9 līdz 12
Gramzdas pagasta pārvaldē
14.11. no plkst. 9 līdz 12
Paplakā, Virgas pagasta pārvaldē 15.11. no plkst. 9 līdz 11
Purmsātu bibliotēkā
15.11. no plkst. 12 līdz 13
Pieņemšanas laiki var mainīties. Pēc vajadzības ir iespējams vienoties
par papildu pieņemšanas laikiem, iepriekš sazinoties pa tālruni 28310484.
LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere

Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule

7

Priekules novada paðvaldîbas informatîvais izdevums

Foto: Klāvs Benefelds

SPORTS

“Žemaitija – Kurzeme 2019”
noslēdzošais 4. posms
22. septembrī Priekules
autotrasē “Līgo” norisinājās
Kurzemes reģiona amatieru
autokrosa “Žemaitija – Kurzeme
2019” noslēdzošais 4. posms.
Ņemot vērā to, ka laika apstākļi
iepriekšējā nedēļā nebija labvēlīgi,
sacensību diena izvērtās ļoti laba.
Sacensībās piedalījās 42 dalībnieki, no kuriem 14 bija tieši mūsu
novadnieki.
D-1600 klasē Aleksandrs Kokovihins (Priekule) 7 dalībnieku
konkurencē izcīnīja godalgoto 2.
vietu, savukārt Mārtiņš Pjulze
(Paplaka) – 2. vietu. D-2000 klasē
16 dalībnieku konkurencē labāko
sniegumu, iegūstot 1. vietu, parādīja

priekulnieks Māris Berķis. D-2500 G
klasē 1. vietu izcīnīja priekulnieks
Jānis Minka. Lai cik interesanti arī
liktos, OPEN klasē no 5 dalībniekiem
tieši 4 bija mūsu novadnieki – 1. vietu ieguva Dainis Siksna (Priekule),
2. vietu – Edgars Zīverts (Priekule),
3. vietu – Andris Tuskens (Kalēti).
Edgars Zīverts pārstāvēja ar B-600
klasi, kurā arī ieguva 2. vietu. Arī
pārējie mūsu novadnieki godam
pavadīja šo sacensību dienu un
parādīja izcilu braukšanas mākslu.
Varam lepoties, ka Priekulē ir
šāda autotrase, kurā ne tikai mūsu
novadnieki var parādīt un izmēģināt
savas prasmes, bet arī dalībnieki
no citām Latvijas vietām un no

Komandu apbalvošanas ceremonija – 1. vieta SK “Dienvidkurzeme”.
Komandu pārstāv novadnieki R. Ķervijs, E. Zīverts, M. Pjulze, M. Berķis, I. Konvega un citi.
kaimiņvalsts Lietuvas.
Jāsaka liels paldies organizatoriem, kas veiksmīgi noorgani-

zēja sezonas noslēguma posmu.
Tāpēc ar jauniem spēkiem paši
un aicinām arī citus gatavoties

Novada iedzīvotāji
atbalsta “Vakara riksi”

Veiksmīgi startē vieglatlētikas sacensībās Saldū
29. septembrī notika Saldus Sporta skolas atklātās
sacensības U12 un U14 vieglatlētiem. No Priekules
novada uz sacensībām devās astoņi vieglatlēti. Nikija
Mikāle U12 grupā uzvarēja tāllēkšanā ar rezultātu

jaunai sacensību sezonai!
Uz tikšanos nākamajā gadā!
SK “Dienvidkurzeme”

3,61 m, bet trešo vietu tāllēkšanā ieguva Patrīcija Rubeze ar rezultātu 3,56 m. N. Mikāle izcīnīja
3. vietu 800 m skrējienā ar rezultātu 2 minūtes un
52 sekundes.

Vārds,
uzvārds
Nikija
Mikāle
Patrīcija
Rubeze
Gustavs
Šteinbergs
Ralfs
Beronts
Jānis Roberts
Matevičs
Daniels
Vītoliņš
Enija
Meiere
Rebeka
Roze

Disciplīna

Vieta

Tāllēkšana
800 m
Tāllēkšana
300 m
300 m
60 m
60 m
300 m
300 m
60 m
300 m
60 m
60 m
300 m
300 m
60 m

1.
3.
3.
8.
6.
8.
7.
13.
10.
16.
12.
36.
14.
17.
20.
26.

RezulDalībnieku
tāts
skaits disciplīnā
3,61 m
27
2,52 min
8
3,56 m
27
55,94 s
30
49,30 s
24
9,04 s
41
9,92 s
34
57,54 s
17
52,74 s
24
9,14 s
41
53,25 s
24
10,06 s
41
10,19 s
33
1:00,36 s
30
1:02,86
30
10,99 s
33

Priekules novada sporta metodiķis Raitis Feldmanis

Priekules jaunieši
izcīna 1. vietu
Latvijas komandu
čempionātā novusā
21. septembrī Priekules jaunieši
devās uz Bausku, kur notika Latvijas
komandu čempionāts novusā. Priekulnieki palika nepārspēti visās spēlēs un
otro gadu pēc kārtas triumfēja Latvijas
čempionātā. Komandā startēja Emīls
Šeflers, Endijs Erbe, Ēriks Bakuns un
Ance Šeflere. Paldies novusa trenerim
Arturam Zīlītim.
Priekules novada sporta metodiķis
Raitis Feldmanis

Foto - Kristīne Dundure

Sportistu rezultāti

Esam lepni, ka sporta aktivitātēs piedalās daudz ģimeņu.
Šajā foto Armands Spēks ar savu ģimeni.
Šajā vasarā un rudenī novadnieki un ne tikai plaši iesaistījās fiziskajās aktivitātēs. Pavisam kopā 10 posmos
startēja 297 cilvēki no Priekules novada, Vaiņodes novada,
Aizputes novada, Liepājas, Grobiņas novada, Medzes novada, Jelgavas. Īpaši jāpiemin mazākie sportisti, tādu pa 10
posmiem bija 86!
Šajā sezonā tika ieviestas izmaiņas. Ne visi ir skrējēji, tāpēc
varēja piedalīties arī nūjotāji.
Lai tiktu kopvērtējumā, bija jāpiedalās vismaz 6 no 10 posmiem.
Apsveicami, ka Priekules novadā valda ģimenisks spēks! Gan
lieli, gan mazi piedalījās fiziskās aktivitātēs ar prieku.
“Vakara rikša” galvenais ieguvums ir prieks par sevi, par ģimenēm, draugiem un paziņām! Tieši tāda atmosfēra arī valdīja
visos 10 posmos.
Ceram, ka šī tradīcija turpināsies un arī nākamgad būs tikpat
un, cerams, pat vairāk sporta entuziastu!
Rezultātu apkopojumu iespējams apskatīt Priekules novada
mājaslapā, sadaļā “Sports”.
Milzīgs paldies par “Vakara rikša” organizēšanu jāsaka biedrībai
“Priekules veloklubs” un FK “Bandava” entuziastiem, kas palīdzēja
sarīkot šos sportiskos vakarus novadā.
Mārtiņš Mikāls, Kristīne Dundure
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Virgas pirmsskolas grupai 20!

Pirms 20 gadiem,1999. gada 1. septembrī, Virgas
pamatskolas internāta otrā stāvā trīs telpās atklāja
5 un 6 gadus veco bērnu apmācības grupiņu 15
bērniem. Grupiņas izveidošanā liels nopelns bija
toreizējai Virgas pagasta priekšsēdētājai Rutai Balodei un tā laika direktoram Dainim Zombergam.
Par skolotāju visus šos gadus strādā pirmsskolas
skolotāja Sarma Henke. Pirmā grupiņas auklīte bija
Gunta Gūža, kura devusies Aizsaulē. Jau 19 gadus
par pedagoga palīgu strādā Aija Gauše.
Laika gaitā izveidoja trīs pirmsskolas vecuma
bērnu apmācības grupiņas no 1,5–6 gadu veciem
bērniem. Pirmsskolas grupas tagad aizņem visu
bijušā internāta otro stāvu. Ar pirmsskolas bērniem
darbojas pedagogi – Zaiga Ūdriņa, Inta Klane, Ilze
Eidinta, Sarma Henke un pedagoga palīgi Aija Gauše,
Inta Kavaliere. Visus šos gadus par bērnu veselību
mīļi rūpējas feldšerīte Sarmīte Eidinta. Bērnus visus
šos gadus pārvadā pagasta šoferis Ivars Frickops.
Paldies grupiņu sponsorei Elgai Bunkai un Zviedru
kopas draugiem. Lielu atbalstu grupu materiālās
bāzes nodrošināšanā un telpu labiekārtošanā šajos

gados sniedza Virgas pagasta pārvalde, Priekules
pašvaldība un bērnu vecāki. Pa šiem 20 gadiem
bērni grupiņās rotaļājās, ieguva zināšanas, piedalījās zīmēšanas un dziedāšanas konkursos, iegūstot
1. vietu Liepājas rajonā.

Paldies visiem, kuri visus šos gadus
bija kopā ar mums!

20 gadu jubileju svinēsim
19. oktobrī plkst. 11.00
Virgas pamatskolas zālē.

Mīļi gaidīsim visus bijušos
pirmsskolas audzēkņus!
Par piedalīšanos lūgums
informēt pa telefonu: 26386560 Zaiga,
22477260 Sarma.
Pirmsskolas skolotāja S. Henke

AFIŠA
Latvijas republikas proklamēšanas 101. gadadienai
veltīti pasākumi novadā
Priekulē – 17. novembrī plkst. 14 Priekules KN koncertsarīkojums “Priekules novads – latvijai”. videofilma
“Priekules novads – latvijai”. 2019. gada konkursa “Par
sakoptu Priekules novadu” laureātu apbalvošana. Goda
novadnieku apbalvojumu pasniegšana. dzied un spēlē
uldis marhilēvičs un antra stafecka.
18. novembrī plkst. 18 no veikala “Gaisma” lāpu
gājiens pūtēju orķestra skaņās skaņās. nāksim ar savām
lāpām, izgaismosim svētku gājienu aizputes ielā. Plecu
pie pleca – visi kopā… brīdis ar priekulniekiem tuvumā un
tālumā. Plkst. 18.20 pie tornīša “saules mūžu latvijai!”.
svētku uguņošana.
Kalētu pagastā – 15. novembrī plkst. 20 koncerts “Tev,
mana latvija”, Gada un Goda kalētnieku, sakoptāko sētu
dalībnieku sumināšana. koncerts un svētku balle kopā ar
grupu “klaidonis.” dalības maksa uz balli 3 eur (ar groziņu).

18. novembrī plkst. 16 lāpu gājiens (pulcēties pie pagasta).
svecīšu un ugunskura iedegšana pie svētozola skolas parkā.
Gramzdas pagastā – 17. novembrī plkst. 16
Gramzdas tautas namā svētku sarīkojums. Programmā:
īsfilma “Gramzda 2019”; novada apbalvojumu pasniegšana; saC “aizvīķi” darbinieku godināšana darba jubilejās;
īpaši svētkiem veltītu koncertprogrammu sniegs mārtiņš
brauns (taustiņi) un zane Gudrā (balss). Pēc sarīkojuma
svētku salūts.
Bunkas pagastā – 16. novembrī plkst. 19 koncertēs
un dejas spēlēs “brāļi auzāni”.
Virgas pagastā – 16. novembrī plkst. 16 virgas
sporta hallē svētku sarīkojums “dziesmas latvijai”,
koncerts – aleksandra Špicberga ar ģitāristu vladimiru
kudrinu, Priekules novada pašvaldības apbalvojumi, plkst.
20 svētku balle virgas tradīciju namā ar grupu “imula”.

Priekulē

baznīcas apmeklējums, sarīkojuma noslēgumā kopīga
svētku kūkas baudīšana un danči

Priekules novada dzejnieki aicina visus dzejas mīļotājus
18. oktobrī plkst. 10 Priekules sociālā atbalsta centrā
(Ķieģeļu ielā 7) uz pasākumu “rudens vējiem siets”.
interešu grupa “dzeja skaņā” darbojas jau 2 gadus. Tā
pulcē novada dzejniekus un dzejas mīļotājus. Gada laikā
ir izdotas vairākas autorgrāmatas un vairāk nekā desmit
kopgrāmatu.
23. oktobrī plkst. 19 Priekules kn dokumentālā filma
“spiegs, kurš mans tēvs”. ieeja – 2 eur.
Oktobrī Priekules kn apskatāma liepājas fotomākslinieku izstāde “laternu stundā”.
25. oktobrī plkst. 18 Priekules kn rudens karnevāla
diskotēka. ierašanās maskās, maskās un maskās! būs
cukurvate un popkorns! jautras aktivitātes un balvas! Par
mūziku rūpēsies labākais dīdžejs Gunchs. ieeja – 1 eur.
30. oktobrī plkst. 19 Priekules kn spēlfilma “jelgava
‘94”. ieeja – 3 eur.
1. novembrī plkst. 16 Priekules mūzikas un mākslas
skolā – 7. vizuālās mākslas konkursa “Priekules ikars”
laureātu apbalvošanas pasākums.

Kalētu pagastā

11. novembrī plkst. 9 tautas nama zālē mārtiņdienas
tirgus.
24. novembrī plkst. 15 kalētu kapos – mirušo piemiņai veltīts svecīšu vakars.
29. novembrī plkst. 17 tautas namā – andrejdienas
pasākums senioriem.

Gramzdas pagastā

19. oktobrī plkst. 17 Gramzdas Tn folkloras kopas
“jumītis” 30 gadu jubileja. aicināti bijušie dalībnieki,
kopas draugi un atbalstītāji! Pasākuma programma:
tautasdziesmas godināšana, spēka ozola un Gramzdas

Bunkas pagastā

18. oktobrī plkst. 20 bunkas kn ražas svētki. muzikāls sveiciens no anitas ozolas. Par lustīgu dancošanu
gādās anita ozola & Co un muzikālā apvienība “v&v”.
neizpaliks ikgadējā loterija, jo atkal visi kopā sarūpēsim
balvas. loterijā piedalīsies ikviens, kas iegādāsies ieejas
biļeti uz svētkiem. ieejas maksa 3 eiro. vakars pie galdiņiem ar līdzpaņemtajiem groziņiem.
3. novembrī plkst. 13 vecpils amatierteātris “vai,
mīļā!” un folkloras kopa “Īve” aicina noskatīties aivara
bankas izrādi “Šedevrs”. ieeja – jūsu smaidi un aplausi.
13. novembrī plkst. 15.30 krotes skolas apkārtnē
“latvju dziesmu vija pie ugunskura”.
24. novembrī plkst. 13 šī gada grandiozākā filma –
vēsturiska drāma “dvēseļu putenis”. biļetes cena – 3 eiro.
29. novembrī plkst. 20 amatieru autokrosa “kurzeme – žemaitija” un ziemas autosprinta sezonas noslēguma apbalvošanas pasākums. muzicēs renārs un sanita.
sīkāka informācija pa tālruni 29165643 (raimonds).

tadaiķos

15. oktobrī plkst. 11 Tadaiķu bibliotēkā pasākums
rudens noskaņās “visskaistākām ogām pasaulē – pilni šoruden pīlādžu zari...” (līdzi kaut kas ar vasaras garšu burciņā.
skolas brīvdienās: 22. oktobrī plkst. 13 radošās
darbnīcas bērniem Tadaiķu bibliotēkā; 23. oktobrī plkst.
13 radošās darbnīcas bērniem bunkas bibliotēkā.

Virgas pagastā

26. oktobrī virgas Tn pasākums “savai zemei savs
arājs”. Tiek aicināti virgas pagasta bijušie kolhoznieki un
esošie zemnieki. Pasākums ar ielūgumiem.

Laipni aicinām uz Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un
mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves (LFK) izbraukuma semināru 5. novembrī plkst. 12.00 Bunkas pagasta Krotes bibliotēkā.
Seminārā iepazīstināsim ar folkloras materiāliem, kas savākti Krotē un
tās tuvākajā apkārtnē, ielūkosimies fotogrāfiju un audio ierakstu krājumos un parādīsim, kā praktiski izmantot digitālo arhīvu garamantas.lv.
Latviešu folkloras krātuve ir Latvijā lielākais folkloras vākšanas,
izpētes un uzglabāšanas centrs, kurā atrodamas ap 3 milj. folkloras
vienību – rokraksti, zīmējumi, fotomateriāli, skaņu un video ieraksti.
Bez latviešu folkloras vākumiem LFK atrodamas arī citu Latvijā dzīvojošo tautu (lībiešu, krievu, vācu, ebreju, igauņu, čigānu un baltkrievu)
folkloras kolekcijas.
LFK digitālais arhīvs garamantas.lv ir visiem brīvi pieejama digitālā
platforma, kas darbojas no 2014. gada nogales. Tajā var iepazīt LFK
glabātos gadsimtu senos folkloras materiālus, kā arī pašiem iesaistīties
digitālā arhīva pilnveidošanā, atšifrējot manuskriptus un atpazīstot,
komentējot un papildinot informāciju par savas dzimtās puses ļaudīm,
vietām un notikumiem.
Uz tikšanos!
Garamantas.lv izbraukuma semināri Latvijas novados 2019. gadā
notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 “Krišjāņa
Barona Dainu skapis” atbalstu.
Informāciju sagatavoja Una Smilgaine

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
šo balto dienu
saglabājiet sirdīs
tā šodien ir
kā tikko plaucis zieds
(Vēsma Kokle-Līviņa)

Septembrī reģistrētas 4 laulības.
Tā kā saule ābeļziedam,
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!
(K. Apškrūma)

reģistrēti 8 jaundzimušie.
sveicam vitautu bauži un ināru zubīti ar meitiņas
ketijas Gabrielas baužes piedzimšanu.
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
(M. Jansone)

reģistrēti 9 miršanas gadījumi.
PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Kristīne Dundure,
e-pasts priekulesavize@inbox.lv.
Par vārdu, uzvārdu un datu pareizību atbild raksta autors.
Rakstus un informāciju iesniegt līdz mēneša 5. datumam.
Iespiests SIA "Kurzemes Vārds" tipogrāfijā. Tirāža – 2500 eksemplāru.
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