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Kalētu Mūzikas un mākslas 
pamatskolā darba gaitas uzsā-
kusi jaunā skolotāja Amanda 
Jankauska, kura pati arī ir šīs 
skolas absolvente. Šis ir jauns 
sākums gan skolotājai, gan 
skolēniem, jo Amanda sākusi 
strādāt tieši 1. klasē. 

Amanda kopš 7. klases mācīju-
sies Kalētu skolā, līdz to absolvējusi 
un turpinājusi mācības Liepājas 
Valsts tehnikumā, kur mācījusies 
par tērpu izgatavošanas un stila 
speciālistu. Mācības apvienojusi 
ar darbu “Cinamon kino”, kur 
nostrādājusi četrus gadus. Jaunā 
skolotāja atzīst, ka nav bijis viegli, 
bet ir pateicīga par tik saprotošām 
kolēģēm, kuras ļoti atbalstījušas. 
Pašlaik Amanda darbu skolā 
apvieno ar studijām Liepājas 
Universitātes studiju programmā 
“Pamatizglītības skolotājs”. 

Pie šādas profesijas izvēles 
Amanda nonākusi jau pamatskolas 
pēdējā klasē, kad Skolotāju dienā 
9. klases skolēni gājuši uz citām 
klasēm, iejūtoties skolotāju lomā. 
Meitenei bijusi tā iespēja strādāt 

Šogad krāšņais rudens pie mums at-
nāk ne tikai ar lapu sārtošanos un dārza 
darbiem, bet arī ar ikgadējo “Leišmalītes 
tūrisma ralliju 2020”, kas mūs priecēs 
pirms sniegotajiem ziemas mēnešiem.
Pielāgojoties jaunajiem distancēšanās 
noteikumiem, esam izveidojuši jaunu 
kārtību rallija norisei, lai pasākums būtu 
interesants un aizraujošs. Īpaši vēlos at-
zīmēt, ka “Tūrisma rallijā” netiks vērtēts 
ātrums vai visu kontrolpunktu uzdevumu 
izpildīšana, kā tas bija iepriekš. Šogad 
priekšroku dosim mūsu apvidus apce-
ļošanai, ainavisko un kultūrvēsturisko 
vietu parādīšanai, kā arī lai iepazītu dažas 
atpūtas un izklaides iespējas.

tieši ar 1. klases skolēniem. Tad 
arī sapratusi, ka tieši skolotāja 
profesija ir viņas aicinājums. Ar 

laiku secinājusi, ka nezin gan, vai 
visu mūžu vēlētos šo darbu darīt, 
bet saprot, ka šāda veida pieredze 

dzīvē ļoti labi noderēs. Amanda 
padalās, ka skolotājas profesijas 
izvēle ļoti palīdzējusi pavasarī, 

kad pandēmijas dēļ skolēniem 
sākās mājmācība. Prasmes lieti 
noderēja, lai konsultētu brāļus un 
māsas. Pašlaik Amandas mērķis 
ir pabeigt studijas universitātē 
un turpināt darbu skolā. Nākotnē 
vēlas turpināt studijas, lai kļūtu 
par surdotulku. 

Amanda, uzzinājusi par va-
kanci Kalētu Mūzikas un mākslas 
pamatskolā, ilgi nedomājot, tai 
pieteicās. Direktore Inese Kuduma 
priecājās, ka Amanda skolu jau 
pazīst un saprot, kā lietas notiek. 
Neilgi pēc pieteikšanās vakancei 
sekoja apstiprinājums, ka jaunā 
skolotāja pieņemta darbā. 

Amanda ļoti novērtē, ka ir ie-
spēja strādāt tieši Kalētos, kur visi 
skolotāji ir pazīstami, pretimnākoši 
un ļoti izpalīdzīgi. Skolotāja neno-
liedz, ka ir tik ļoti daudz neskaidru 
lietu, jo ar skolēniem strādājusi 
vien nedēļu. Kā pati saka: “Es mā-
cos kopā ar pirmajiem.” 

Jaunā skolotāja atzīst, ka sā-
kums ir smags. Viņa apzinājusies, 
ka būs grūti, bet, ka tik grūti, nav 
nojautusi.                                >> 2. lpp.

Organizatoriskā informācija:
1. Norises laiks – 3. oktobris.
2. Starta vieta – pie Priekules daudzfunkcionālās sporta 

halles plkst. 11.00.
3. Finišs – Joda dambis.
4. Transportlīdzekļu kustība notiek pa vispārējās lietošanas 

ceļiem, kas pasākuma laikā nav slēgti, un ievērojot visus ceļu 
satiksmes noteikumus.

5. Braucot ar automašīnu un veidojot sevis izvēlētu marš-
rutu, komandu mērķis – vadoties pēc kartes, pabūt vairākos 
kontrolpunktos un savākt pēc iespējas vairāk punktu.

6. Lai piedalītos tūrisma rallijā, ir jānokomplektē komanda 
vismaz 2 cilvēku sastāvā, savukārt maksimālais dalībnieku 
skaits komandā ir atkarīgs no transportlīdzekļa ietilpības.

Šogad izmantosim iespēju – reģistrēties tūrisma rallijam 

jau iepriekš, lai neveidotu rindas pasākuma norises dienā. Re-
ģistrēties dalībai tūrisma rallijā būs iespējams arī pasākuma 
atklāšanas dienā 3. oktobrī. Reģistrēšanās informācija pieeja-
ma www.priekulesnovads.lv, www.vainode.lv, kā arī Facebook 
– Priekules / Vaiņodes novadu tūrisma centri, Priekules novada 
pašvaldība, Vaiņodes novada dome.

MĀJASDARBS
Lai visiem tuvākiem un tālākiem rallija dalībniekiem 

ļautu noskaņoties tūrisma rallijam, aicinām izpildīt nelielu, 
bet interesantu mājasdarbu: brīvā formā, izmantojot jebkādu 
materiālu, izveidot savas komandas emblēmu vai ģerboni, kuru 
pasākuma norises dienā varēs prezentēt.

Uz tikšanos!
Priekules novada tūrisma vadītāja Dace Gailīte

Jauns mācību gads, jauns sākums  

1. klases skolēni kopā ar skolotāju Amandu. 
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 Aicinām piedalīties fotokonkursā, 
kurā piedāvājam pievērst uzmanību dabas 
un arhitektūras skaistumam mūsu nova-
dā, jo pasaule mums apkārt ir brīnišķīga!

Pārskatām savas fotogrāfi ju mapītes 
viedajos telefonos un fotoaparātos. Varbūt 
tur izdodas atrast mūsu novada ievēro-
jamus vai ne tik pazīstamus objektus 
dažādos gadalaikos?

Varbūt ar šiem interesantajiem failiem 
gribat dalīties?

Ikviens novada iedzīvotājs pēc savas 
radošās iniciatīvas var iesniegt oriģinālas 
fotogrāfi jas ar interesantiem objektiem un 
dabas ainavām, kas tapušas visos gadalai-
kos Priekules novada teritorijā. Labākie 
darbi tiks publicēti pašvaldības izdotajos 
bukletos. Žūrija arī apbalvos labāko foto-
grāfi ju autorus ar veicināšanas balvām. 
2020. gada fotogrāfi jas jāiesūta e-pastā 
skaistieskati@priekulesnovads.lv vai 
WhatsApp: 26132442 no 7. septembra 
līdz 1. novembrim ar piezīmi SKAISTIE 
SKATI, autora vārdu, uzvārdu un foto 
nosaukumu. Visu konkursantu fotogrā-
fi jas pilnībā tiks publicētas pašvaldības 
mājaslapā un Facebook, kur noteiksim arī 
skatītāju simpātiju. Konkursa nolikumu 
skatīt www.priekulesnovads.lv sadaļā 
"Aktualitātes".

SKAISTIE SKATI 
PRIEKULES NOVADĀ
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DOMES ZIņAS

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 
domes 2020. gada 27. augusta sēdes lēmumu 
Nr.597 (protokols Nr.11, 86.punkts), laika posmā no 
2020. gada 8. septembra līdz 29. septembrim 
(ieskaitot), tiek organizēta Priekules novada pašval-
dības teritorijas plānojuma grozījumu  3. redakcijas 
publiskā apspriešana.

Teritorijas plānojuma grozījumi ir ilgtermiņa 
plānošanas dokuments, kurā tiek precizēts funkcio-
nālais zonējums, prasības teritorijas izmantošanai 
un apbūvei Priekules novada teritorijā.

Ar teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakcijas 
DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM laika posmā no 8. līdz 
29. septembrim (ieskaitot) varēs iepazīties Priekules 
novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē:

l pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturt-
dienās 08.00–12.00 un 12.45–17.00;

l piektdienās  08.00–12.00 un 12.30–15.30.
Ar teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakci-

jas ELEKTRONISKO versiju no 8. septembra līdz 
29. septembrim (ieskaitot) varēs iepazīties Priekules 
novada pašvaldības mājaslapā www.priekulesnovads.
lv (sadaļā “Pašvaldība” -> “Dokumenti” -> “Priekules 
novada teritorijas plānojums”) un Telpiskās attīstības 

plānošanas sistēmas vietnē https://tapis.gov.lv/.
RAKSTISKUS KOMENTĀRUS UN PRIEKŠLIKU-

MUS par teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakciju 
no 8. līdz 29. septembrim (ieskaitot) būs iespējams 
sniegt šādos veidos:

l klātienē Priekules novada pašvaldībā, Saules 
ielā 1, Priekulē;

l sūtot pa pastu uz adresi: Priekules novada 
pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules no-
vads, LV-3434;

l sūtot elektroniski uz e-pasta adresi dome@
priekulesnovads.lv.

Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 
3. redakcijas SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SA-
NĀKSME norisināsies 21. septembrī plkst. 18.00 
Priekules kultūras namā Peldu ielā 1, Priekulē, 
Priekules nov. 

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS BŪT AKTĪVIEM UN 
IESAISTĪTIES PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZ-
STRĀDĒ, KAS NOSAKA PRASĪBAS MŪSU NOVADA 
TERITORIJAS IZMANTOŠANAI!

Kontaktpersona: Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja U. Ržepicka, tālr. 63497939, 26101674, 
e-pasts una.rzepicka@priekulesnovads.lv.

Priekules novada 
pašvaldības domes 
2020. gada 27. augusta domes 
sēdē pieņemtie lēmumi

Dažādi jautājumi
Apstiprināja lēmumus par ne-

kustamā īpašuma nodokļa parādu 
piedziņu bezstrīdus kārtībā no 28 
personām.

Apstiprināja lēmumu “Par 
nekustamā īpašuma Smilšu iela 
3, Priekule, Priekules nov., uzņem-
šanu bilancē”.

Apstiprināja lēmumu par 
papildu finansējuma piešķiršanu 
Grobiņas novada domes dibināta-
jai Liepājas rajona Sporta skolai 
875,15 EUR apmērā.

Apstiprināja lēmumu par 
Priekules novada pašvaldības 
amatu un amatalgu saraksta 
2020. gadam grozījumiem.

Apstiprināja Priekules novada 
pašvaldības pedagogu amatu un 
amatalgu sarakstu no 2020. gada 
1. septembra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Noteica grāmatas “Purmsātu 
vēsture. Purmsātu muiža” pār-
došanas cenu 10 EUR par vienu 
eksemplāru, atļaujot grāmatu 
dāvināt visām novada bibliotēkām 
un senlietu krātuvēm.

Tika veikti grozījumi  Priekules 
novada Interešu izglītības prog-
rammu izvērtēšanas komisijas 
sastāvā – atbrīvoja no komisijas 
locekļa pienākumu pildīšanas 
A. Zviedri un apstiprināja par In-
terešu izglītības programmu izvēr-
tēšanas komisijas locekli I. Rubezi 
ar 2020. gada 1. septembri.        

Apstiprināja lēmumu par 
nosaukuma un adreses maiņu ne-
kustamajam īpašumam “Nomales” 
Gramzdas pagastā uz nosaukumu  
“Gros Dāma”.

Pieņēma lēmumu “Par siltum-
enerģijas piegādi Priekules pilsē-
tas centralizētai siltumapgādes 
sistēmai” un slēgt piegādes līgumu 
ar  Liepājas rajona Bunkas pagasta 
zemnieku saimniecību “Nodegi”, 
reģistrācijas Nr. 42101007918.

Apstiprināja lēmumu “Par 
mācību procesa organizāciju 
Priekules novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādēs 
2020./2021. mācību gadā”.

Nolikumi, noteikumi
Apstiprināja Priekules Mūzi-

kas un mākslas skolas nolikumu.
Apstiprināja Priekules Mūzi-

kas un mākslas skolas audzēkņu 
uzņemšanas noteikumus.

Apstiprināja saistošos no-
teikumus  Nr.10/20 “Grozījumi 
Priekules novada pašvaldības 
2020. gada 23. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1/20 “Par Prieku-
les novada pašvaldības budžetu 
2020. gadam””.

 

Izsoles
Pieņēma lēmumu par nekus-

tamā īpašuma “Izriedes parks”, 
Bunkas pagasts, Priekules nov., 
nodošanu atsavināšanai.

Pieņēma lēmumu par dzīvokļa 
īpašuma Liepu aleja 3–1, Kalētos, 
Kalētu pag., Priekules nov., nodo-
šanu atsavināšanai.

Pieņēma lēmumu par nekus-
tamā īpašuma “Līcīši”, Virgas 
pag., Priekules nov., nodošanu 
atsavināšanai.
 

Precīzu informāciju par visiem
 lēmumiem (arī nekustamā 

īpašuma jautājumiem) varat 
izlasīt Priekules novada 

mājaslapā www.priekulesnovads.lv

Dokumentu pārvaldības 
speciāliste D. Tilgale

Priekules novada 
pašvaldības domes lēmumi

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības
domes 2020. gada 27. augusta

sēdes lēmumu Nr. 557 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/20
Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes
2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20
"Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020. gadam"

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likumiem:

"Par pašvaldībām" 21.; 26. pantu;
"Par pašvaldības budžetiem".

Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 23.01.2020. saistošajos 
noteikumos Nr.1/20 "Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020. 
gadam" (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
1.1. budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu 1 099 263 EUR;
1.2. ieņēmumi 7 449 302 EUR;
1.3. izdevumi 8 121 261 EUR;
1.4. aizņēmumu atmaksa 362 129 EUR;
1.5. saņemts aizņēmums 1 288 301 EUR;
1.6. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 1 353 476 EUR.
2. Izteikt noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (skatīt 1. pielikumu).
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska 

Jūlija beigas un augusta sākums uzsācies ar 
lieliem darbiem Kalētu mežaparkā “Priediens”. 
Projektu īsteno KPR un Kalētu pagasta pārvalde, 
kas ir viena no sešām pašvaldībām Kurzemē, 
kas piedalās projektā ar mērķi uzlabot savu 
dabas taku vides pieejamību.

Jaunajā NatAc dabas tūrisma pieejamības pro-
jektā dabas taku vides pieejamības infrastruktūras 
uzlabošanai Kalētu mežaparkā “Priediens” uzstādītas 
trīs jaunas skulptūras, kuras veidojis mākslinieks 
Ainars Zingniks. Uzstādīta sausā tualete, kas pieeja-
ma cilvēkiem ratiņkrēslos. Tualete veidota saskaņā 
ar Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” 
ieteikumiem, un tās uzstādīšana būtiski sekmēs 
dabas takas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, jo 
nereti cilvēki ratiņkrēslos izvēlas nedoties uz kādu 
vietu kaut vai tikai tamdēļ, ka tuvumā nav pieejamu 
labierīcību. Lai parks būtu vēl pieejamāks, drošāks un 
tajā varētu apskatīt objektus, viena no parka daļām 
tiks izstrādāta tā, lai cilvēki ratiņkrēslos varētu brīvi 
pārvietoties, apskatīt, aptaustīt skulptūras un justies 

labi, apmeklējot Kalētu mežaparku “Priediens”.
Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Centrālās 

Baltijas jūras reģiona programmas 2014.–2020. ga-
dam atbalstu.

Kalētu tūrisma gide un senlietu krātuves 
vadītāja Arta Troika

Jauns mācību gads, jauns sākums 
<< 1. lpp. 
Amanda stāsta: “Es sazinājos ar uni-
versitātes lektori, kura man teica, 
ka sākumā neko citu neredzēšu kā 
skolu un darbu. Īsti neticēju, ka tā 
var būt! Domāju, ka viņa nedaudz 
pārspīlē, bet sapratu, ka tā tiešām 
ir. Jo sagatavošanās prasa daudz 
laika. Mājās esmu vēlu.” Skolotāja 
saprot, ka “jāuzbūvē” sava mācību 
materiālu bāze, tad arī būšot vieg-
lāk, jo cenšas visu izdarīt perfekti, 
lai vecāki redz, ka ir vēlme bērniem 
sniegt to labāko. 

Skolotāja ļoti nopietni uztver 
milzīgo atbildību pret skolēniem, 
kuri vēl nesen apmeklēja pirms-
skolas izglītības iestādi. Bērni 
vēl joprojām vēlas rotaļāties, un 
koncentrēties ir grūti, līdz ar to visi 

kopā cenšas strādāt pie disciplī-
nas. Amanda stāsta: “Sadarbība 
ar bērniem ir ļoti laba. Vēlos teikt 
paldies pirmsskolas skolotājai Rū-
tai, ka spējusi sagatavot skolēnus 
tik labā līmenī. Secināju, ka, mācot 
jaunās tēmas, jāsagatavo sarežģī-
tāki uzdevumi, jo skolēnu prasmju 
līmenis ir augsts. Jāatzīst, ka tas 
atvieglo darbu, jo ir ielikts labs 
pamats. Bērni prot gan lasīt, gan 
rakstīt.” Skolotāja neslēpj prieku, 
ka sanācis tā, ka sākusi strādāt ar 
1. klasi un tieši ar “Skolas 2030” 
jauno mācību saturu. 

Vaicāta par pirmo skolas die-
nu, Amanda stāsta: “Zinību dienā 
biju nedaudz satraukusies, jo tikai 
tad iepazinos ar saviem audzēk-
ņiem, kuri paši bija kautrīgi. Bet 

nācās pārkāpt tam slieksnim, 
un bija jāiet bērniem klāt, jāsa-
sveicinās un jāparunā. Nedaudz 
uztraucos, kā vecāki uztvers to, 
ka esmu tik jauna, bez pieredzes. 
Bet attieksme bija ļoti laba. Esmu 
patīkami pārsteigta, ka vecāki tik 
ļoti seko līdzi mācību procesam.”

Jaunajai skolotājai ir arī citas 
intereses, kā, piemēram, zīmēšana 
un gleznošana, labprāt arī palīdz 
vecākiem lauku darbos. Šobrīd gan 
tam laika vēl nav atlicis, bet tic, 
ka drīzumā varēs nodoties saviem 
hobijiem. Pandēmijas laikā Aman-
da aktīvi pievērsusies sportam un 
veselīgai ēšanai. 

Novēlējums kolēģiem: “IZTU-
RĪBU! BEZ TĀS NU NEKUR!”

Kristīne Dundure

Paziņojums par Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 
3. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

“Dabas pieejamība visiem”
TūRISMS
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Sakarā ar to, ka spēku zaudējuši pašvaldības noteikumi “Priekules no-
vada pašvaldības piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu 
iznomāšanas kārtība” (ar 30.06.2020.), turpmāk brīvās neapbūvētās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes tiks iznomātas, rīkojot zemes 
nomas tiesību izsoles. Informācija pieejama www.priekulesnovads.lv, 
sadaļā – IZSOLES. 

Bunkas pagasta Krotes ciemā 
vasara noslēgusies ar realizētu 
ieceri – teritorijā starp Krotes 
Kronvalda Ata pamatskolu un 
ciema bibliotēku ir izbūvēts tau-
tas tradīciju rituālu laukums. 
Turpmāk tā būs vieta, kur Krotes 
ciema, Bunkas pagasta un arī 
novada iedzīvotājiem un viesiem 
folkloras kopa “Traistēni” ierā-
dīs latvju godus. Folkloras kopa 
“Traistēni”, vadītāja Līga Strēle, ir 
pazīstami gan novadā, gan Latvijā 
ar piedalīšanos visdažādākajos 
konkursos un skatēs, un tas nav 
viņu vienīgais uzdevums. Kopa 
ir arī latvju tradīciju sargātāji un 
uzturētāji. Ik gadus folkloras kopa 
sadarbībā ar skolu un pagasta 
pārvaldi organizē dažādu latvju 
godu cildināšanas pasākumus, lai 
nodotu nākamām paaudzēm mūsu 
kultūras mantojumu. Līdz šim 
pasākumiem tika piemeklētas un 
pielāgotas norises vietas, bet nu, 
realizējot Eiropas Savienības Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atklāta projektu 
iesniegumu konkursa projektu 
“Teritorijas daļējs labiekārto-
jums, gadskārtu godu un tautas 
tradīciju rituālu laukums Kro-
tē, Bunkas pagastā, Priekules 
novadā”, Nr. 19-02-AL13-A019. 
2203-000007, ir radīta īpaša 
un pielāgota vieta tautas tradī-
ciju iedzīvināšanai un nodošanai 
nākamajām paaudzēm. Jaunais 
laukums ir gana plašs, lai tajā 
varētu sniegt gan priekšnesumus, 
gan mācīt dejot tautu dejas, gan 
ierādīt dažādus latvju rituālus. 

Šovasar liela rosība teritorijā pie Priekules vidusskolas. 
Noslēgumam tuvojas ieejas portāla un trepju atjaunoša-
na. Būvdarbos atjaunos vēsturisko balkonu ar trepēm uz 
parku, kā arī labiekārtos laukumu ap balkonu un skolas 
ēkai izbūvēs jaunu lietus ūdens kanalizāciju. Savukārt 
būvdarbu sākumposmā ir skolas ēkas fasādes vienkāršotā 
atjaunošana, kura ietver arī pagrabstāva hidroizolācijas 
veikšanu. Arī tuvējā skolas teritorijā – tautā sauktajā skolas 
parkā – pašu spēkiem tiek veikti parka labiekārtošanas 
darbi, lai uzlabotu rekreācijas iespējas tajā. Ar septembri 
skolā ir atgriezušies arī izglītojamie. Varētu teikt, ka šobrīd 
šī ir pati dzīvākā un rosīgākā vieta pilsētā. Notiek daudzi 
un dažādi procesi, kuriem 2. septembrī pievienojās kas 
īstenībā ilgi gaidīts un cerēts.

Kā jau rakstījām informatīvā izdevuma augusta 
numurā, pašvaldība realizē Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta 
projektu iesniegumu konkursa projektu “Velo statīva 
ar jumtiņu iegāde – jaunās paaudzes velo kultūras 
uzlabošanai”, Nr.20-02-AL13-A019.2203-000009. Tajā 
paredzēts iegādāties velostatīvu ar jumtiņu 30 velosipēdu 
novietošanai un videokameru velostatīva novērošanai. 

2. septembra rīts ausa patīkamās gaidās, jo tieši šajā 
dienā piegādāja un uzstādīja velostatīvu. Darbs pie tā uz-
stādīšanas ilga visas dienas garumā, un tikai vēlā novakarē 
SIA “Nometala.lv” darbinieki pabeidza tā uzstādīšanu. 
Velostatīvs ir vairāk nekā 20 m garš ar iespēju tajā ievietot 
30 velosipēdus, kurus no nokrišņiem pasargās jumtiņš. 

Savukārt drošībai nodrerēs videonovērošanas kamera, 
kura, paredzams, sāks darboties jau šomēnes. Apsekojot 
Aizputes ielas 1 teritoriju, 3. septembra rītā varējām redzēt, 
kā jaunais velostatīvs pamazām pildās ar velosipēdiem, 
un droši varam teikt, ka ir iespējams izmainīt paradumus, 
radot atbilstošus apstākļus. 

Projekta kopējās izmaksas  5120,02  EUR ar PVN, no 
kurām 3328,01 EUR ir Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts. 
Līdzfinansējumu nodrošina Priekules novada pašvaldība. 
Aicinām savās ikdienas gaitās doties ar velosipēdu un iz-
mantot jaunradītās iespējas saudzīgi, atbildīgi un ar prieku!

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Una Ržepicka

Laukuma malā ir izveidota gan 
ugunskura, gan pavarda vieta, 
kur nepieciešamības gadījumā 
var pagatavot kādu tradicionālo 
ēdienu. Laukuma segums ir no 
bruģakmens, kas atvieglo arī tā 
uzturēšanu un kopšanu. Laukums 
pieejams iedzīvotājiem ne tikai 
folkloras kopas “Traistēni” orga-
nizētajos pasākumos. Laukuma 
pielietojums ir multifunkcionāls, 
un piekļuve tam nav un netiks 
ierobežota.

Projekta kopējās izmaksas 
21 249,27 EUR ar PVN, no kurām 
13 812,03 EUR ir biedrības “Lie-
pājas rajona partnerība” adminis-
trētais Eiropas Savienības ELFLA 
atbalsts. Pašvaldības līdzfinansē-
jums ir 7437,24 EUR.

Svinīga laukuma atklāšana 
notiks 22. septembrī, kad kopā ar 

folkloras kopu “Traistēni” aicinām 
visus interesentus kopīgi atzīmēt 
Baltu vienības dienu, kuras tradīci-
ja aizsākusies nu jau samērā senajā 
2000. gadā par godu 1236. gada 
22. septembrī notikušajai Saules 
kaujai. Šī diena būs arī ļoti nozīmī-
ga pašai folkloras kopai “Traistēni”, 
jo šajā dienā kopa izdziedās savus 
25 gadus kopā ar tuviem un tāliem 
draugiem. Pasākums jaunajā tau-
tas tradīciju laukumā Krotē sāksies 
plkst. 17.00. Vairāk informācijas 
par pasākumu atradīsiet www.
priekulesnovads.lv, sadaļā AFIŠA.

Uz tikšanos 22. septembrī 
Krotē – tautas tradīciju un rituālu 
laukumā!

Bunkas pagasta pārvaldes 
vadītāja Patricija Andersone,

Attīstības plānošanas noda-
ļas vadītāja Una Ržepicka

IZGLīTīBA

Pirmsskolas grupās:
l līdz 5 gadu vecumam – 140 

audzēkņi,
l obligātajā izglītības vecumā 

(5–6 gadi) – 105 audzēkņi.
No 1. līdz 12. klasei kopā novadā 

ir 496 skolēni.
Profesionālajās pamatizglītības 

programmās, ko īsteno Mežupes 
pamatskola, – 11 skolēni.

Līdz ar to Priekules novada paš-
valdībā kopējais izglītojamo skaits 
ir 752 (pirmsskola + 1.–12. klases 
+ profesionālās pamatizglītības 
programmas).

Skolēnu skaita sadalījums pa 
izglītības iestādēm:

l Priekules vidusskolā – 261,
l Kalētu Mūzikas un mākslas 

pamatskola – 156 (tai skaitā 61 
pirmsskolēns),

l Krotes Kronvalda Ata pamatsko-
la – 114 (tai skaitā 29 pirmsskolēni),

l Priekules pirmsskolas izglī-
tības iestāde “Dzirnaviņas” – 121 
audzēknis,

l Virgas pirmsskolas izglītības 
iestāde “Gaismiņas” – 29 audzēkņi,

l Mežupes pamatskolā – 71 (tai 
skaitā 5 pirmsskolēni). 

 Salīdzinot ar iepriekšējā mācību 
gada 1. septembri, izglītojamo skaits 
pirmsskolas grupās novadā kopā ir 
pieaudzis par 5 audzēkņiem, savukārt 
skolēnu skaits samazinājies par 42.

 
Profesionālās ievirzes izglī-

tības programmas mūzikā un 
mākslā:

l Kalētu Mūzikas un mākslas 
pamatskolā 59 audzēkņi,

l Priekules Mūzikas un mākslas 
skolā – 110. 

Priekules novada izglītības 
vadītāja Agrita Purviņa
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Velosipēdiem jauna māja

Krotes ciemā – tautas tradīciju rituālu laukums

Mežupes 
pamatskola tikusi 
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4. septembra pēcpusdienā Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 1.–9. klases skolēni un 
skolotāji pulcējās Kalētu Priedienā, lai piedalītos sportiskā pasākumā “Briedēns 2020”, 
kurš saliedēja dažāda vecuma komandas. Neiztika bez izkustēšanās mūzikas pavadījumā ar 
dažādām jestrām aktivitātēm. Foto – Kristīne Dundure. 

Noslēdzoties vasaras brīvlaikam, Bunkas kultūras nama pagalmā pēdējā augusta svētdienā 
norisinājās pasākums “Lielie vasaras prieki mazajiem”, lai tādējādi ar pozitīvām emocijām 
sagaidītu jauno mācību gadu. Foto – no Bunkas KN arhīva.

Pēc iedzīvotāju izrādītās intereses vietnē Facebook 
22. augusta rītā pretī Ģimeņu dārzam norisinājās 
BAGĀŽNIEKU TIRGUS, kur bija iespēja tirgot, dāvināt vai atdot 
labas, bet pašam vairāk nevajadzīgas lietas. Šāda veida 
tirgus Priekulē bija pirmo reizi. Pēc apmeklētāju skaita spriežot, 
tas noteikti tiks organizēts arī turpmāk. Foto – Līga Svara.

 Izvērtējot pieejamās 
telpas Virgas pamat-
skolas mazajā skolā, 
lai nodrošinātu ne-
pieciešamos kvadrāt-
metrus uz vienu izglī-
tojamo, tika pieņemts 
lēmums pielāgot 
skolas ilggadējo zēnu 
mājturības kabine-
tu 5–6 gadus veco 
bērnu apmācībai. 
Remonts veikts par 
skolas remontdarbiem 
paredzētiem līdzek ļiem. 
To izremontēja sko-
las saimnieks Mareks 
Šulcs savā darba laikā 
vasaras periodā. Vēl 
turpinās remontdarbi šīs 
grupiņas paredzētajai 
garderobei. Foto – no 
PII “Gaismiņa” arhīva. 

21. augustā Purmsātu muižā norisinājās grāmatas “Purmsātu 
vēsture. Purmsātu muiža” atklāšanas svētki. Sirsnīgā sarīko-
jumā dzīvās mūzikas pavadījumā par paveikto priecājās 
grāmatas autores Ieva Šteinberga un Inga Raškova,  
Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle, izdevniecības 
“Jumava” vadītājs Juris Visockis un citi viesi. Grāmatas var 
iegādāties Priekules Tūrisma informācijas centrā, Purmsātu 
senlietu krātuvē, Virgas pagasta pārvaldē, apskatīt – novada 
pārvalžu  bibliotēkās, Priekules vsk. un Mežupes psk. 
bibliotēkās. Foto – Daira Šalma. 
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Klaipēda
Šobrīd situācija ar pasaules 

apceļošanu ir kļuvusi sarežģīta. 
Vairs nevaram tik vienkārši 
iegādāties lētas aviobiļetes, bez 
raizēm iesēsties lidmašīnā un 
braukt uz galamērķi, ko sirds 
kāro. Ir jārēķinās ar ierobežoju-
miem, dažādiem sarežģījumiem, 
kas var gadīties ceļā, iespējams, 
pat vīrusa pārbaudēm. Un 
tomēr tiem, kuru dzinulis ceļo-
šana un kas tā vien kāro iepazīt 
jaunas vietas, iesaku izmantot 
iespēju, ka šobrīd varam brīvi 
ceļot pa Baltijas valstīm un 
atklāt jaunas vietas tepat bla-
kus, protams, ievērojot valstī 
noteiktos drošības pasākumus. 

Esmu Kristiāna Bumbiere, 
Liepājas Universitātes Kultūras 
vadības 4. kursa studente un pus-
slodzes ceļotāja. Lielāko daļu dzīves 
esmu nodzīvojusi Rīgā, taču pirms 
3 gadiem pārvācos, lai studētu un 
baudītu piejūras pilsētas dzīvi Lie-
pājā. Šobrīd gan par mājām saucu 
savas lauku mājas Priekules pusē. 
Brīvajā laikā es labprāt iepazīstu 
Latviju, apceļojot mazāk zināmas 
vietas, un, kad ir iespēja, dodos 
ārpus Latvijas robežām. Apceļot 
Eiropu es sāku 18 gadu vecumā, 
izmantojot iespējas, ko sniedz 
Eiropas Erasmus+ projekti – tajos 
dalība ir bez maksas un tiek segti 
ceļa un dzīvošanas izdevumi. Arī 
šobrīd, studiju laikā, izmantojot 
mobilitāti, esmu vienu gadu no-
dzīvojusi Portugālē. 

Vieta, kas pilnīgi nejauši kļuva 
par manu galamērķi, ir Klaipēda. 
Vienu ceturtdienas pēcpusdienu ar 
mani sazinājās augstskola un piedā-
vāja doties Erasmus+ brīvprātīgajā 
praksē uz Klaipēdu. Uz jautājumu 
“kad?” atbilde bija – “pirmdien!”. 
Īsti nebija iemeslu, kāpēc nedoties, 
tāpēc nedomājot piekritu. 

Nokļūšana Klaipēdā man notika 
bez sarežģījumiem. Reizi dienā 
katru nedēļas dienu no Liepājas 
uz Klaipēdu braucienus piedāvā 
pārvadātājs “Liepājas tūre”. Iekāpu 
busiņā un devos divu stundu brau-
cienā. Braucot ar auto, jārēķinās, ka 

līdzi ir jābūt personu apliecinošiem 
dokumentiem visiem pasažieriem, 
jo ik pa laikam drošības kontroli 
veic robežsardze. 

Klaipēda daudziem nepārpro-
tami saistās ar delfināriju, Jūras 
muzeju un iepirkšanās centru (vis-
maz man tā bija), un tomēr – šeit ir 
daudz vairāk ko redzēt un izbaudīt. 

klaipēdas vecpilsēta
Danes upe, kas plūst cauri pil-

sētai, ietekot Kuršu lagūnā, tā vien 
atgādina Amsterdamas vai Kopen-
hāgenas pilsētas kanālus. Zvejnieku 
laivas, kuģīši, restorāni uz ūdens 
un ēkas upes krastā liek justies kā 
Skandināvijā. Pilsētas arhitektūra ir 
gana atšķirīga no pārējās Lietuvas. 
Klaipēda ir vecākā pilsēta Lietuvā, 
un tā ir labi saglabājusi vairākas 
vācu un skandināvu arhitektūras 
iezīmes. Pilsēta ir unikāla ar dau-
dzām vācu režģu jeb Fachwerk teh-
noloģiju mājām. Pilsētā var atrast 
arī vairākas klasicisma arhitektūras 
ēkas, piemēram, dzelzceļa staciju 
vai Rumpiškes muižu. Klaipēdas 
vecpilsēta ir īpaši šarmanta vakaros 
un ļoti dzīvīga nedēļas nogalēs!

klaipēdas 
hipsterīgākā vieta – 
Mēmeles kvartāls 
(Memelio miestas)

Ja iet gar Danes upes labo 
krastu, sākotnēji pat var nepama-
nīt, taču vakara stundās vesels 
iekšpagalma kvartāls atdzīvojas un 
mudž no cilvēku plūsmas. Vairāki 
bāri, kuros iespējams iegādāties 
gan vietējo alu, gan klasiskos kok-
teiļus, uzrunājoši street food stendi 
un skatuve, uz kuras var sēdēt pie 
galdiņa un malkot dzērienu (ja 
vien nenotiek kāds pasākums). 
Teritorija ir pilna interesantām 
gaismas instalācijām un uzrunā-
jošām detaļām. Lieliska vieta, kur 
satikties ar draugiem un izbaudīt 
dzīvo un pozitīvo atmosfēru starp 
citiem foršiem cilvēkiem.

pilsētas 
panorāmas skats

No jumta bāra “SKY21” terases 
paveras elpu aizraujošs skats uz 
pilsētu. Tur ir iespējams malkot kok-

teiļus, ieturēt maltīti un izbaudīt, 
iespējams, labāko skatu uz Klaipēdu 
– 360 grādu panorāmu. Īpaši skaists 
skats ir saulrieta stundā. Vakaros 
šeit notiek pasākumi – dzīvās mūzi-
kas koncerti vai ballītes. Paķer līdzi 
draugus, ģimeni, izbaudiet vakaru 
un noteikti uztaisiet kādu labu bildi!  

pieminekļu un skulp-
tūru meklējumi

Klaipēda ir atpazīstama ar 
daudz un dažādiem pieminekļiem 
un skulptūrām. Aktivitāte vienai 
vai pat vairākām dienām ir došanās 
to meklējumos. Aiz katra mākslas 
darba ir kāds stāsts vai pat leģenda, 
savukārt dažas no skulptūrām nes 
laimi un veiksmi. Ieplāno tēlotāj-
mākslas darbu meklējumus – dodies 
uz Klaipēdas Tūrisma un kultūras 
informācijas centru, jautā pēc 
bukleta ar skulptūrām, pieminek-
ļiem un karti tajā un dodies baudīt 
mākslu brīvdabā!

pulksteņu muzejs
Vieta, kas pārsteidza negaidīti, ir 

krāšņais Pulksteņu muzejs Klaipē-
dā. Tas bija mans atklājums – Pulk-
steņu muzejs (Laikrodžių muziejus), 
kurš glabā ne vien pulksteņus no 
dažādiem laika periodiem un pa-
saules vietām, bet arī burvīgu iekš-

pagalmu aktivitātei gan mazajiem, 
gan lielajiem. Un pati muzeja ēka 
iekštelpās ir neaprakstāmi skaista!

kuršu kāpa
Vien 10 minūšu braucienā ar 

kuģīti no pilsētas centra, šķērsojot 
Kuršu lagūnu, ir iespējams nonākt 
Kuršu kāpas teritorijā – Smiltīnē. 
Šī vieta ir pārsteigumu pilna un jo 
īpaši iepriecina vasarā. Daudzi zina, 
ka tur ir iespēja baudīt delfīnu šovu 
un apmeklēt Jūras muzeju, bet tas 
nav viss. Kuršu kāpas teritorijā ir 
dabas rezervāts, unikālas arhitektū-
ras ēkas, muzeji, tropu tauriņu māja. 
Un, protams, neaprakstāmi skaista 
ir arī Baltijas jūras pludmale visas 
Kuršu kāpas garumā. Tiem, kam 
patīk redzēt vairāk un izbaudīt aktī-
vu atpūtu, iesaku noīrēt velosipēdu 
turpat pie ostas, no “Du Ratai” velo-
nomas, lai var izbaudīt ainaviskus 
skatus, vēja brāzmām sekojot un 
dabas pieskārienus izjūtot. 

Sērfošana  
Baltijas jūrā

Vai zināji, ka Baltijas jūrā ir 
iespējams sērfot? Jā, tieši tā! Viļņi 
mēdz būt ļoti pateicīgi, lai mācītos 
sērfot mūsu pašu jūrā. Klaipēdā at-
rodas sērfošanas skola, kur zinoši un 
atsaucīgi instruktori iemācīs sērfot 

ikvienam, kam vien ir vēlme izjust 
Baltijas jūras spēku un viļņus! Taču, 
ja tas šķiet par ekstrēmu, iesaku 
izmēģināt SUP dēli jeb airēšanu 
uz dēļa. Ikviens no šiem piedzīvo-
jumiem būs neaizmirstams! 

Lietuviešu virtuve
Teju jebkurā Klaipēdas restorā-

nā vai kafejnīcā ir iespējams baudīt 
vietējos labumus – lietuviešu auk-
sto zupu, cepelīnus vai kartupeļu 
pankūkas. Taču šarmanta vieta, 
kur ieturēt gardas pusdienas un 
izbaudīt brīnišķīgu atmosfēru un 
skaistu skatu, ir vecpilsētā – Frīd-
riha pasāža. Šaura ieliņa, kas tā 
vien vilina apstāties un izbaudīt to.

Unikāla naktsmītne 
– mākslas viesnīca 
“Bohēma”

Muzejs viesnīcā? Tieši tā, šis 
ir īstais. Viesnīcā “Bohema”, kas 
atrodas pašā pilsētas centrā, ir 
mākslas galerija ar skaistiem dar-
biem un interesantiem interjera 
elementiem. Un šajā viesnīcā jūs 
sagaidīs arī ļoti laipns viesnīcas 
mīlulis – papagailis. Dažreiz viņš 
mēdz arī dziedāt!

klaipēda – senākā 
Lietuvas pilsēta 

Uzzini vairāk par Klaipēdas 
vēsturi – tā ir patiesi bagātīga. Lai 
izzinātu to vairāk, sāciet ar Mazās 
Lietuvas muzeja apmeklējumu – tas 
aizvedīs jūs uz pašiem pirmsāku-
miem. Attiecīgi pēc tam ieplānojiet 
Pils muzeja apmeklējumu. Pati pils 
19. gadsimta beigās tika sagrauta, 
taču daži tās pagrabi ir saglabāju-
šies, un šobrīd tur atrodas muzejs. 
Ekspozīcija “39/45” neatstās vien-
aldzīgu – tajā ir liecības no Otrā 
pasaules kara traģiskajiem notiku-
miem un stāsts, kā tas ietekmēja 
Klaipēdu un Lietuvu. 

Klaipēda mani neatstāja vien-
aldzīgu. Un esmu pārliecināta, ka 
tajā ir vēl daudz, ko atklāt. Mani 
pārsteidza, cik daudz var ieraudzīt, 
nebraucot tālu prom uz ārzemēm. 
Nieka stundas brauciens, un mums 
blakus ir pilsēta, kas bagāta ar kul-
tūru, apskates objektiem un vēsturi. 
Iespaidīgi!

Kristiāna Bumbiere
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Bārtas upe, kas Latvijā 
ietek no Lietuvas un savu te-
cējumu beidz Liepājas ezerā, 
ir viena no iecienītākajām 
ūdenstūristu un laivošanas 
entuziastu upēm. Un tradi-
cionāli tajā notiek arī dažādas 
ūdenstūrisma sacensības. Šo-
gad tas būs festivāls “Bārtas 
rudens 2020”, kas norisināsies 
19.–20. septembrī. 

Pavasaris saistībā ar Covid-19 
izplatības ierobežošanu ieviesa 
korekcijas ieplānoto pasākumu rī-
košanā. Nenotika arī tradicionālie 
laivošanas svētki “Bārtas pumpurs 
2020”, tāpēc 19. un 20. septembrī 
aicinām visus interesentus uz vē-
rienīgu tūrisma festivālu “Bārtas 
rudens 2020”. Tā moto ir “Viena 

upe, četri novadi, četras iespējas”.
Viena upe – tā ir mūsu Bārta.
Četri novadi – pasākuma 

organizēšanā spēkus apvienoju-
ši Grobiņas, Nīcas, Rucavas un 
Priekules novadi, kā arī Grobiņas 
Sporta centrs. 

Četras iespējas – festivāla 
laikā norisināsies laivošanas 
svētki “Bārtas pumpurs 2020”, 
ūdenstūrisma sacensības “Bārtas 
rudens 2020” un orientēšanās 
sacensības “DR-krasts Bārta 
2020”. Dalībnieki var izvēlēties 
piedalīties pasākumā vienu vai 
divas dienas. 

Festivālā savu dalību aicinātas 
pieteikt ģimenes, draugu vai kolē-
ģu komandas, kas vēlas izbaudīt 
Bārtas upi, laivošanas piedzīvo-

jumu un atvasaras izbaudīšanu 
kopā ar nakšņošanu atpūtas bāzē 
“Ods” Bārtas pagastā. 

Pa dienu rīkojam sacensības, 
bet vakarā ugunskurs ar piedzī-
vojumu stāstiem, uz uguns gata-
votām vakariņām un tradicionālā 
zaļumballe. Šogad kopā ar grupu 
“Laika bende”.

Uz tūrisma svētkiem ir aici-
nāts ikviens laivotājs un aktīvās 
atpūtas cienītājs.

“Bārtas pumpura 2020” noliku-
mu un pieteikuma anketu; orientē-
šanās sacensību “DR-krasts Bārta 
2020” nolikumu un pieteikuma 
anketu skatīt www.priekulesno-
vads.lv, sadaļā AKTUALITĀTES. 

Priekules novada tūrisma 
vadītāja Dace Gailīte

TūRISMS

Tūrisma festivāls Bārtas upē jeb 
Viena upe, četri novadi, četras iespējas
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UZņĒMĒjDARBīBA UN LAUkSAIMNIeCīBA

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē
l Lauksaimnieki vienotā platību maksājuma (VPM) avansu 

sāks saņemt no 16. oktobra.
LAD pirmās avansa izmaksas veiks no 16. oktobra. VPM avansu 

saņems lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigtas administratīvās 
pārbaudes, savukārt bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu 
saņems lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigta atbilstības 
nosacījumu pārbaude, tādēļ Zemkopības ministrija un LAD aicina 
lauksaimniekus pārliecināties elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vai 
ir sniegtas visas nepieciešamās atbildes LAD.

VPM avanss būs par 20% lielāks nekā citus gadus un tiks izmaksāts 
70 procentu apmērā, bet bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksā-
jums būs 85 procentu apmērā. Šāds lēmums pieņemts, lai mazinātu 
lauksaimnieku finansiālās grūtības un naudas plūsmas problēmas, ko 
izraisījusi Covid-19 pandēmija.

Plānots, ka oktobrī vienotā platības maksājuma avansa maksāju-
mos tiks izmaksāti aptuveni 102 miljoni eiro. Plānotā vienotā platības 
maksājuma likme šogad ir lielāka nekā iepriekšējos gados – aptuveni 
90 eiro par hektāru, un avansā lauksaimnieki saņems 61,6 eiro par 
hektāru. Bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma likme (atkarībā no 
audzētajiem kultūraugiem) palikusi nemainīga – no 97 līdz 485 eiro 
par hektāru.

Tiem lauksaimniekiem, kuri vasarā ir saņēmuši VPM avansa 
maksājumu kā īstermiņa aizdevumu, no aprēķinātās kopējās atbalsta 
summas vispirms tiks ieturēts izmaksātais aizdevums. Atlikusī summa 
tiks pārskaitīta uz lauksaimnieka bankas kontu.

Pārējos platību maksājumus LAD sāks izmaksāt šāgada decembrī.

l Platību maksājumu kalendārs

Datums/ 
Periods

Svarīgi atcerēties

1. oktobris Pēdējais datums, kad jānokuļ zālāji sēklaudzēšanai

Datums, līdz kuram LAD jāiesniedz “Deklarācija par 
iepriekšējā gadā izmaksātajām darba algām, kas 
saistītas ar lauksaimniecisko darbību”

15. oktobris Pēdējais datums, līdz kuram saimniecības pārņēmē-
jam jāinformē LAD par saimniecības pārņemšanu un 
jāpieprasa atbalsta maksājumi

31. oktobris Datums, līdz kuram LAD veic lauksaimniecības ze-
mes (LIZ) apsekošanu.
Zemes vienību apsekošanu veic platībām, kas saska-
ņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) informāciju pēc 
zemes izmantošanas veida lauksaimniecības zeme 
(LIZ) ir vismaz 1 ha

20. novembris Datums, līdz kuram pašvaldībām tiek nodoti dati par 
lauksaimniecības zemes (LIZ) apsekošanu

l Pieejams atbalsts zivsaimniecībā un akvakultūrā.
LAD informē, ka no 2020. gada 28. augusta iespējams pieteikties 

atbalsta saņemšanai dažādos atbalsta pasākumos zivsaimniecībā un 
akvakultūrā.

Zvejas ostas un izkraušanas vietas (līdz 28.09.2020.).
Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā (līdz 30.11.2020.).
Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju 

pakalpojumi (līdz 30.11.2020.).
Kontrole un izpilde (līdz 30.11.2020.).
Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju iz-

mantošana (līdz 28.09.2020.).
Inovācija (līdz 30.11.2020.).
Tirdzniecības pasākumi (līdz 30.11.2020.).

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

l Lauksaimniecības datu centrs (LDC) informē
1. novembris – bišu saimju skaita paziņošana LDC.
Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem LAD ir jāsniedz 

informācija par bišu saimju skaitu uz 1. maiju un 1. novembri. 
Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā.

Plašāka informācija LDC mājaslapā: www.ldc.gov.lv → Aktualitātes 
→ ARHĪVS → Bišu saimju īpašniekiem.

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

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
(LLkC) informācija

l LIEPĀJA | 24. septembris – klātienes apmācības “Minimālas higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”. 
Mācības – bezmaksas, ja ir nepieciešama apliecība, tad 10 EUR (ar PVN). Tālr. 27843096, e-pasts liepaja@
llkc.lv.

Plašāka informācija Lauku tīkla mājaslapā www.laukutikls.lv.

l AIZPUTE | 25. septembrī plkst. 15.00 Aizputes novada TIC un Mūžizglītības centrā (Atmodas 
iela 16, Aizpute) bezmaksas informatīvais seminārs sadarbībā ar Latvijas biškopības biedrības Liepājas 
nodaļu – bišu ieziemošanas apstākļi un procesi (saimes vērtēšana, apstrāde pret slimībām, ieziemo-
šana) un cita aktuāla informācija. Savās zināšanās un pieredzē dalīsies pieredzējusi biškope, lektore un 
konsultante Baiba Tikuma. Pēc semināra būs iespējams apmeklēt arī Baibas Tikumas mācību dravu “Strops”.

Pieteikties un papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar LLKC Liepājas biroja lopkopības konsultanti 
Elīnu Egli (tālr. 22000235, e-pasts elina.egle@llkc.lv).

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

Vieta Laiks

Priekules novada 
pašvaldībā

Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 8.30 
līdz 15.30 (izņemot pieņemšanas dienas pagastos)

Bunkas pagastā:

Krotes bibliotēkā Otrdien, 13.10., no plkst. 9.00 līdz 11.00

Tadaiķu bibliotēkā Otrdien, 13.10., no plkst. 12.00 līdz 14.30

Bunkas pagasta pārvaldē Otrdien, 13.10., no plkst. 15.00 līdz 16.30

Kalētu pagastā:

Kalētu pagasta pārvaldē Trešdien, 14.10., no plkst. 9.00 līdz 12.00

Gramzdas pagastā:

Gramzdas pagasta pārvaldē Ceturtdien, 15.10., no plkst. 9.00 līdz 12.00

Virgas pagastā:

Paplaka, Virgas pagasta pārvaldē Piektdien, 16.10., no plkst. 9.00 līdz 11.00

Purmsātu bibliotēkā Piektdien, 16.10., no plkst. 12.00 līdz 13.00

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

LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere

Klāt jaunais 2020./2021.m.g. 1. septembris – 
Zinību diena. Ilgi gaidītais atkaltikšanās prieks 
un jautrā bērnu čalošana piepildīja grupiņas. Šis 
mācību gada iesākums mūsu iestādē ir īpašs – 
audzēkņu skaits ir palielinājies, un 28. augustā 
atvērām 6. grupu. No 1. septembra šo grupu 
apmeklē četrgadīgie audzēkņi, kuru  kopējais 
skaits 35.

Paldies Priekules pašvaldībai par rasto iespēju 
veikt remontu, iegādāt inventāru un iekārtot telpas 
(garderobe, rotaļu telpa, tualete un “virtuvīte” trauku 
mazgāšanai) un nodot Priekules novada mazuļu lie-
tošanai. Pavasarī un vasarā remonta laikā nomainīja 
aukstā un karstā ūdens stāvvadus 1. korpusā, pārkārtoja 
santehniskos pieslēgumus 2. grupā. Darbus veica SIA 
“Priekules nami” čaklie remontbrigādes vīri, vadīja un 
visam līdzi sekoja tehniskais direktors Rims Mickus, 
krāsu gammu salika māmiņa Dace Gailīte, “sapņu 
mākonīšus” krāsās ietērpa skolotāja Telma Bergmane.

Acis darba izbijās, rokas darba nebijās, kad pēc 
remonta īsā laika periodā sakārtoja abas grupas 
audzēkņu pieņemšanai. Paldies auklītēm – Inesei 
V., Zaigai, Saivai, Genutai, Iritai, Intai K., Ļubai – par 
gultas veļas un cita inventāra sagatavošanu ikdienas 
lietošanai, Armandam par mēbeļu montēšanu!

Paldies visiem, visiem darbiniekiem, kuri šajās 
augusta pēdējās dienās strādāja grupās – darbojās ar 
bērniem, kārtoja, sakārtoja un pārkārtoja, lai sagaidītu 
1. septembri kā svētkus, lai satiktos ar audzēkņiem 
un viņu vecākiem.

Zinātkārie audzēkņi, mīļie kolēģi un cienījamie 
vecāki!

Lai mums visiem kopā radošu domu un ideju 
bagāts gads, lai darās darbi un nezūd ticība sev!

Priekules pirmsskolas izglītības iestādes 
“Dzirnaviņas” vadītāja Ina Dalbiņa

No kreisās: pirmsskolas izglītības iestādes 
“Dzirnaviņas” vadītāja Ina Dalbiņa, domes 
priekšsēdētāja Vija Jablonska un pašvaldības 
izpilddirektors Andris Razma grupas 
atklāšanas dienā. 

Jaunais mācību gads “Dzirnaviņās”
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SpoRTS

No 28. līdz 30. augustam 
Kocēnos norisinājās Nacionālais 
čempionāts pajūgu braukšanā. 
Sporta biedrību “Kanu atvars” 
pārstāvēja trīs dalībnieki, jau-
no braucēju konkurencē, vecu-
mā līdz 21 gadam, pirmo vietu 
izcīnīja Loreta Aleksejeva ar 
zirgu Cēzars, trešajā vietā Lai-
ma Hamitova ar zirgu Mēness.
Jau daudzus gadus Dzintra Blūma 
ir vienīgā Latvijā, kura startē 
divjūgu klasē, vērtēšanas kritē-
riji mainās, kā piešķirt nacionālā 
čempiona titulu, šogad kritēriju 
nav – jāizbrauc visas trīs dis-
ciplīnas (manēžas braukšana, 
maratons), kas šoreiz bija 13,4 
km ar sešiem maratona šķēršļiem 
un trešajā dienā konusu marš-
ruts uz precizitāti. Pati ar savu 
startu apmierināta neesmu, jo 
tiešām varēja daudz labāk, toties 

kā trenere ar jauniešu startiem 
esmu vairāk nekā apmierināta.
Šosezon biedrība “Kanu at-
vars” ir noorganizējusi divas 
sacensības un trīs sacensībās 
ir līdzdarbojusies organizēšanā.
Distances bija sarežģītas, bet 
visi sekmīgi tikām ar to galā, un 
sezona praktiski ir beigusies, zir-
giem jādod neliela atpūta un jāsāk 
gatavoties nākamajam gadam.

Vēl atlikušas sacensības Igau-
nijā, bet tas ir ļoti tālu un tādēļ 
neplānojam uz turieni braukt. Ofi -
ciālās sezonas noslēguma sacen-
sības paredzētas 10. oktobrī Rīgā, 
nacionālajā sporta bāzē “Kleisti”. 
Tādēļ sportistiem ir motivācija 
turpināt trenēties.

Visiem braucējiem sekmīgus 
turpmākos startus vēlot,
Dzintra Blūma, spo rta 

biedrības “Kanu atvars” valde

28. augustā Priekulē notika 
Priekules novada čempionāts ielu 
basketbolā 3x3, kur kopumā pie-
dalījās deviņas komandas, kuras 
spēlēja katra ar katru, MIX un vī-
riešu grupās, līdz 11 punktiem. MIX 
grupā piedalījās trīs komandas, bet 
vīriešu grupā sešas komandas. MIX 
grupā uzvarēja “Ķieģeļi”, kas abās 
spēlēs uzvarēja, otrie bija “Krekeri”, 
bet trešie – “PK MIX”. 

Vīriešu konkurencē spēcīgāko 
trīs komandu savstarpējās cīņās 
visu izšķīra viens metiens. Par uzva-
rētājiem kļuva – “Wuhan Bat”, otrie 
palika “Gurķi”, bet trešie – “Neviens.”Priekules baptistu 

draudze svin savu 
154. gadskārtu

Pirmā latviešu baptistu grupa izveidota 1860. gada 2. septem-
brī Mēmelē vācu draudzes sastāvā. 1861. gadā latviešu baptistu drau-
dzes izveidoja Sakā, Užavā, Ventspilī un Mēmeles draudze uzticēja Āda-
mam Gertneram pārzināt Kurzemes baptistu draudzes. 1861. gada 22. 
septembrī Ziru upē Gertners vienlaikus kristīja 72 cilvēkus, no 1866. 
līdz 1874. gadam viņš ieņēma Kurzemes baptistu bīskapa amatu.
Tātad šogad Latvijas baptistu draudzes svin 160 gadu pastāvēša-
nu. Priekules baptistu draudze svin savu 154. gadskārtu. Ar savu 
klātbūtni draudzi pagodinās tagadējais bīskaps Kaspars Šterns. 
Priecāsimies un svinēsim kopā 20. septembrī plkst. 11.00 Zāļu 
ielā 12 Priekulē! 

Mīļi aicināts ikviens!
 

Bunkas pagasta pārvaldes kasiere maksājumus pieņems:
12. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 11.30 Krotes bibliotēkā;
13. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā. 
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Sporta biedrības 
“Kanu atvars” aktualitātes

“Ķieģeļi” un “Wuhan Bat” uzvar 
ielu basketbola turnīrā Priekulē

kopVĒRTĒjUMS
MIX grupa:
1. “Ķieģeļi” (Guntis Rubezis, Māris Rubezis, Mārtiņš Mikāls, Nikija 
Mikāle un Patrīcija Rubeze).
2. “Krekeri” (Nerijus Zube, Atis Priediņš, Raitis Feldmanis un Inta 
Celtekligila).
3. “PK MIX” (Arturs Kundrots, Rūdolfs Zviedris, Miks Kāpiņš un 
Anna Šiline).

Vīrieši 99+ grupa
1. “Wuhan Bat” (Nerijus Zube, Atis Priediņš un Raitis Feldmanis).
2. “Gurķi” (Ģirts Fromanis, Ričards Auznieks, Kristiāns Erbe un 
Jānis Dejus).
3. “Neviens” (Guntis Rubezis, Māris Rubezis un Mārtiņš Mikāls).

Raitis Feldmanis 

Kalētnieki piedalās Jāņa Lūša 
kausa izcīņā šķēpa mešanā
22. augustā
Jelgavas 
stadionā 
Jāņa Lūša 
piemiņas 
kausā Artūrs 
Siliņš ar jaunu 
personīgo 
rezultātu 
49,54 metri 
ieguva 
6. vietu 
un Artis 
Brundzāts 
ar jaunu 
personīgo 
rekordu 
52,88 metri 
izcīnīja 
3. vietu.
Prieks 
par jums!

Ģirts 
Ločmelis
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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" tipogrāfi jā. Tirāža – 2500 eksemplāru. 
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TAS IR CEĻŠ 
NO SIRDS UZ SIRDI

Šogad Gramzdas evaņģēliski luteriskai baznīcai apritēs 453 gadi 
kopš uzcelšanas. Vairākkārt izpostītā un dedzinātā baznīca piedzīvojusi 
skarbus laikus, bet nu atkal atjaunota un sakopta gaida pie sevis ļaudis.

26. septembrī plkst. 12.00 Gramzdas baznīcā notiks īpašs 
pateicības dievkalpojums, kura laikā dievnamu iesvētīs.
Dievkalpojumā piedalīsies Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidus-
skolas zvanu ansamblis CAMPANELLA, kura vadītāja ir Astra Ziemele, 
un Nīcas vīru koris ar diriģentu Jēkabu Ozoliņu.

Paldies par Dieva klātbūtni mūsu sirdīs, par mieru, par acu labes-
tību un sirds siltumu.

Gramzdas ev. lut. draudze

DZIMTSARAkSTU 
NoDAĻAS ZIņAS
AUGUSTĀ
REĢISTRĒTAS 6 LAULĪBAS
Un tas vislielākais guvums
Kopīgā mūžā, tavā un manā,
Ir divu cilvēku tuvums,
Uzticība un saprašanās. 

Sveicam!

REĢISTRĒTA DZIMŠANA 
Dziedi, māmiņ, “Aijā žūžū”,
Visu mūžu tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs, 
Lāča bērns, kas medu prasīs. 

Esi sveicināts, mazulīt!
k Mārtiņam Jašmontam 
un Agritai Zīvertei 
piedzimusi 
meitiņa 
SABĪNE
(Virgas pag.)

REĢISTRĒTA MIRŠANA  
Klusums,
Tevis vairs nav.
Tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, skan. 

(A. Gļauda)

Jānis Tomass 
(Bunkas pag.)
Ieva Jazbutiene 
(Virgas pag.)

Lai gaiši jums Aizsaules ceļi! 
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Iveta juškeviča

pRIekULe
Līdz 21.09. Priekules KN – ska-
tāma Priekules radošās apvienības 
“Saspraude” darbu izstāde “SIRDS-
DARBI”.
25.09. plkst. 20 Priekules KN 
– Priekules novada laulāto pāru 
atpūtas vakars “Es tevi joprojām 
mīlu”. Vakaru īpaši maģisku radīs 
vakara vadītājs Toms Felkers. Par 
muzikālo noformējumu un lustī-
gām dejām gādās Signe un Jānis 
Aizupieši. Dalības maksa – 15 eiro. 
Pieteikties līdz 23.09. pa tālruni 
26260526.
3.10. plkst. 13 Priekules KN – 
Priekules bibliotēkas organizēts 
Dzejas dienu pasākums. Cie-
mos dzejniece Inta Špillere un 
draugi.
Ar Priekules kultūras nama ve-
cākā kolektīva – Priekules ama-
tierteātra – pirmizrādi atklājam 
Priekules KULTŪRAS NAMA 120 
GADU JUBILEJAS pasākumu 
ciklu:
1. sērija – 10.10. plkst. 18 Prieku-
les KN. Komisks gadījums ar nelielu 
asaru piesitienu pēc Dzintras Žu-
ravskas lugas motīviem “Kungam 
dzērvenes cukurā”. Ieeja brīva.
Visu oktobri Priekules KN maza-
jā zālē – izstāde “Teātris mūžam 
dzīvs...”.

BUNkAS 
pAGASTS
22.09. plkst. 17 pie Krotes sko-
las – Baltu vienības dienas svinības. 
Programmā: rituālu laukuma atklā-
šana, folkloras kopas “Traistēni” 25 
gadu jubilejas atzīmēšana, Baltu 
ugunskura aizdegšana, satikšanās 
ar vīru kopu “Vilki”, folkloras kopu 
sadziedāšanās un sadancošanās, 
Bruņinieku zupas baudīšana.
25.09. plkst. 14.30 Bunkas 
KN – uz pirmo mēģinājumu aicināti 
tautisko un mūsdienu deju kolektīvu 
esošie un jaunie dalībnieki. Deju 
mēģinājumi – katru piektdienu šajā 
laikā. Sīkāka informācija pie Maldas 
pa tālruni 29296265.
01.10. plkst. 10.30 Tadaiķu bib-
liotēkā – rīta dzejas stunda “Atnāc 
un ieklausies...”. Dzeja, dziesma un 
sirsnīga saruna – par to visu gādās 
Daiga un Daina no Ziemupes.
03.10. plkst. 12–15 Bunkas 
KN pagalmā – rudens pirkšanas, 
pārdošanas un maiņas tirgus. Aici-
nāts piedalīties ikviens, piedāvājot 
tirgošanai vai maiņai citiem rudens 
puķu stādus, dārza veltes, medu, 
lauksaimniecībai noderīgas mantas, 
apģērbu, apavus, rotaļlietas un 
citas lietas.
03.10. plkst. 15 Bunkas KN – 
Liepājas Jauniešu māja piedā-
vā koncertu zaļumballes ritmos 
“Pašprieks”. Ieejai – rudens puķes 
mūziķiem.
09.10. plkst. 14.30 Bunkas 
KN – deju mēģinājums dzejas rit-
mos “Izdejo dzeju dejā”. Kalētnie-
ces Henitas Kupjanskas grāmatas 
“Krustām šķērsām viss ir bērts” 
prezentācija.

16.10. plkst. 21 Bunkas KN – ik-
gadējā Ražas svētku balle kopā ar 
Ēriku Gruzniņu. Ieeja – 3 eiro.

kALĒTU 
pAGASTS
29.09. plkst. 15 Kalētu TN – ra-
žas izstāde.
30.09. plkst. 14 Kalētu mazās 
skolas zālē – Kalētu pagasta bib-
liotēka  organizē tikšanos ar bērnu 
grāmatu autori Zani Zustu.
9.10. plkst. 15 starta vieta pie 
pagasta pārvaldes ēkas – nūjoša-
nas pārgājiens “Zelta rudens 2020” 
(maršruts: Laukmalas iela – Vidiņi 
– Gravas – Priediens).

GRAMZDAS 
pAGASTS
No 28.08. līdz 28.09. Gramzdas 
TN aicina piedalīties spēlē “Atrodi 
mani!”. Spēles noteikumus skatīt 
www.priekulesnovads.lv, sadaļā 
AFIŠA.
23.09. – pasākums 5. un 6. klašu 
skolēniem “Sudrabu Edžum 160”:
l plkst. 12.30 pulcēšanās pie 
Gramzdas tautas nama,
l izzinoša pastaiga pa Sudrabu 
Edžus takām,
l interaktīvs stāsts par rakstnieku 
Sudrabu Edžu un viņa radīto literā-
ro tēlu Dullais Dauka,
l viktorīna “Es šodien redzēju, 
dzirdēju, uzzināju…”,
l MŪSU nobeigums stāstam “Dul-
lais Dauka”,
l jubilejas kūka,
l ielūkošanās Gramzdas senlietu 
krātuvē,
l pasākumā piedalās Priekules 
novada 5. un 6. klašu skolēni un 
viesi no Sudrabu Edžus dzimtās 
vietas – Ogres novada Meņģeles.
30.09. plkst. 17 Gramzdas pag. 
pārv. (2.st.) – tikšanās ar rakstnie-
ci Zani Zustu par viņas literārajiem 
darbiem “Tarakāni manā galvā” un 
“Aiz durvīm”. 
10.10. plkst. 20–00 Gramzdas 
TN – Rudens balle. Par raitu deju 
soli rūpēsies grupa “Sapņu pietu-
ra”. Galdiņu rezervēt līdz 7. oktob-
rim (vietu skaits ierobežots).

VIRGAS 
pAGASTS
18.09. plkst. 13 Purmsātu Brīvā 
laika pavadīšanas centrā – rado-
šā darbnīca “Citādie trauki”, kopā 
ar mākslinieci Initu Beihmani. 
Pieteikties pie Ievas – 29353408 
(vietu skaits ierobežots).
25.09. plkst. 11 Purmsātu mui-
žas parkā – Dzejas dienu rīta stun-
da “Krustām šķērsām”. Lāčplēša 
kara ordeņa kavaliera, purmsātnie-
ka Jāņa Dobeļa meitas – dzejnieces 
Martas Landmanes dzeja. Dzejas 
un mūzikas pasaulē mūs ievedīs 
mākslinieces Dace Straume un Ieva 
Šķendere. Pēc dzejas stundas kopā 
ar bērniem darbosies “Klauniņš”.
02.10.  plkst. 20 Virgas TN – Ru-
dens balle kopā ar Jāni Krūmiņu 
no “Apvedceļa”. Pieteikt vietu pie 
galdiņa līdz 30.09. (vietu skaits 
ierobežots). Ieeja – 2 eiro.

1900. gadā pašā Priekules centrā ir uzcelts 
nams, kurš pulcinājis priekulniekus un Priekules 
viesus gan mācīties, gan dziedāt, gan teātri spēlēt 
un visiem kopā būt.

Savos pirmsākumos nams kalpojis gan kā pamat-
skola, gan kā sarīkojumu un sapulču noturēšanas 
vieta. Vēlākos laikos nolemts, ka nams paliek kā 
tautas nams, kurā ļaudīm pulcēties un smelties “gara 
maizi”. Dažādi laiki bijuši, dažādas varas pārdzīvotas. 
Tiesa gan, Otrā pasaules kara laikā nopostīts, taču ne 
nograuts.  Tam “augšāmcelties” palīdzējuši daudzi, 
arī Liepājas “Sarkanais metalurgs”, kurš uzdāvināja 

pilsētai vairāk nekā 6 tonnas naglu, lai Priekule 
spētu atdzimt.

Te skan, dun, čalo, tēlo, veido, rada un dod. Dod 
to neizmērāmo bagātību, ko paaudžu paaudzēs no-
dod latviskās identitātes un kultūras mantojuma 
saglabāšanai.

Laikam ejot,  pilsēta ir mainījusies, ļaudis ir nā-
kuši un gājuši, bet nams vēl joprojām ik dienu gaida 
atnākam Priekules iedzīvotājus, lai kopā dziedātu, 
dejotu, veidotu, radītu un teātri spēlētu! 

Nāc ciemoties, darboties, pilnveidoties un prie-
cāties Priekules pilsētas kultūras namā!

AMATIERMĀKSLAS  KOLEKTĪVI 

KOLEKTĪVS DIENA, LAIKS VIETA

Senioru vokālais ansamblis “Zilais lakatiņš” 
(vadītāja Skaidra Klasiņa)

Otrdienās plkst. 17.00 Priekules kultūras nams

Sieviešu koris “Priekule” (diriģente Gunta Vite, 
kormeistare Skaidra Klasiņa)

Otrdienās plkst. 19.00 Priekules kultūras nams

Bērnu muzikāli teatrālā deju studija “Ķiņķēziņi” 
(vadītājas Rigonda Džeriņa, Liena Braže, 
ana Fromane)

Pirmdienās no plkst. 17.00
līdz 21.00, trešdienās 
no plkst. 17.00 līdz 19.00

Priekules kultūras nams

Priekules amatierteātris (režisors Varis Siliņš) Trešdienās plkst. 19.00 Priekules kultūras nams

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “DUVZARE” 
(vadītāja Inga Leive-Levite)

Otrdienās, ceturtdienās 
plkst. 19.00

Priekules kultūras nams

Eiropas senioru deju kopa “Valceris” 
(vadītāja Inguna Zēģelniece)

Ceturtdienās plkst. 17.00 Priekules kultūras nams

Bērnu popgrupa “PIPARI” (vadītāja Inta Gruntmane) Pirmdienās plkst. 18.00 Priekules kultūras nams

Radošā apvienība “Saspraude” 
(vadītāja Kristīne Cukura)

Piektdienās plkst. 18.00 Priekules Mūzikas 
un mākslas skola 

Priekules kultūras namam 120!AFIŠA


