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19. oktobris kalētniekiem 
bija īpaša diena, kad piepildī-
jās ilgi lolotais sapnis – netālu 
no pamatskolas tika atklāts 
8000 m² liels aktīvās atpūtas 
laukums.

Zīmīgais notikums pulcēja 
daudz interesentu gan no kaimiņu 
pagastiem, gan arī no Lietuvas. 
Pluņģes rajona pašvaldība ir Prie-
kules novada pašvaldības partnere 
Interreg V-A Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmā 
2014.–2020. gadam, kurā tiek 
realizēts projekts “Kapacitātes un 
saiknes stiprināšana starp pašval-
dību administrācijām un vietējām 
kopienām, lai uzlabotu dzīves 
apstākļus un sociālo dzīvi lauku 
rajonos Kuļos (LT) un Kalētos 
(LV)” (LLI-361, Sports activities) 
un kas ļāvis beidzot īstenot seno 
kalētnieku sapni. Objektā strādāja 
SIA “A-Land” būvnieki.

Apsveikuma uzrunās izskanēja 
vēlējumi, lai laukumā netrūktu 
sportot gribētāju un kalētnieku 
rezultāti arvien uzlabotos. Kalētu 
Mūzikas un mākslas pamatskolas 
sporta skolotājs un pagasta sporta 
dzīves kūrētājs Ģirts Ločmelis 
apliecināja, ka vietējie ar prieku 
izmantos jaun uzbūvēto lauku-
mu un centīsies sasniegt arvien 

augstākas sportiskās virsotnes.
Pēc apsveikumiem un dāva-

nu pasniegšanas gan bērni, gan 
pieaugušie varēja iesaistīties 
sportiskās aktivitātēs “Ghetto 
Games” komandas vadībā. Tās 
līderis Raimonds Elbakjans bija 
priecīgs, ka pašvaldības darbi-
nieki un vietējie pedagogi spējuši 
nodrošināt plaša interesentu loka 
piedalīšanos, atklāšanas pasā-
kumā aktīvi pārbaudot jaunās 
iespējas. Viņš uzsvēra, ka tas arī 
būs galvenais nosacījums, lai 
turpmāk laukums regulāri būtu 
tikpat piepildīts. Ciemiņi var at-
braukt, sarīkot šovu, bet ikdienas 
darbs būs pašu rokās, atgādina R. 
Elbakjans. Viņš uzskata – lai jauno 
paaudzi ieinteresētu, vajadzīga ne 
tikai piemērota sportošanas vieta, 
bet arī saistošas treniņu metodes. 

Vietējie jaunieši ar lielu degs-
mi svētku reizē apliecināja, ka lau-
kumu izmantos bieži. Arī nūjotāju 
pulciņš, kurā apvienojušās dažādu 
gadagājumu dāmas, bija apņēmī-
bas pilns izmantot jaunās iespējas, 
jo būs ērtāk un arī drošāk. Svētku 
noslēgumā skanēja repera Ozola 
muzikālais sveiciens aktīvajiem 
kalētniekiem un viņu ciemiņiem. 

Iluta Dreimane 

Latvijas un Lietuvas jaunieši jau tikuši pie pirmajiem panākumiem un saņēmuši balvas 
no “Ghetto Games” komandas. 

Kalētos atklāts aktīvās atpūtas laukums

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas sporta skolotājs Ģirts Ločmelis (no labās), Priekules 
novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka un “Ghetto Games” pārstāvis 
Raimonds Elbakjans svinīgi atklāj laukumu. 
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INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU  
Projekta kopējās izmaksas: 235 294,04 EUR
ERAF finansējums: 199 999,93 EUR
Priekules novada pašvaldības domes projektu budžets: 117 647,05 EUR
Priekules novada pašvaldības domes līdzfinansējums: 17 647,06 EUR
Projekta vadītāja: Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka

Sadarbības partneri no Pluņģes pašvaldības Lietuvā 
pārliecināti, ka sports veicina draudzību. 

Nūjotājas priecājas par jaunajām iespējām veselīgi pavadīt brīvo laiku. 
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Dažādi jautājumi
Apstiprināja lēmumus par 

Priekules novada augstāko apbal-
vojumu piešķiršanu iedzīvotājiem 
LR proklamēšanas simtgadē un 
apbalvojumu piešķiršanu sakarā 
ar PII “Dzirnaviņas”, senioru bied-
rību “Zilais lakatiņš” un “Liepavoti” 
jubilejām.

Pieņēma lēmumu par atbalsta 
sniegšanu 2018. gada valsts mē-
roga dabas katastrofā cietušajām 
personām lauksaimniecībā.

Apstiprināja lēmumu par sti-
pendijām Priekules vidusskolas 
10.–12. klašu audzēkņiem.

Pieņēma lēmumu par Prieku-
les novada pašvaldības Teritorijas 
plānojuma grozījumu jauna darba 
uzdevuma apstiprināšanu.

Apstiprināja dzīvojamās tel-
pas īres tiesību piešķiršanu 5 
personām.

Pieņēma lēmumus par nekus-
tamā īpašuma parāda piedziņu 
bezstrīdus kārtībā no 1 personas.

Apstiprināja lēmumu par ik-
gadējā atvaļinājuma otrās daļas 
piešķiršanu Priekules novada 
pašvaldības priekšsēdētājai no 
29.10.2018. līdz 11.11.2018.

Nolikumi. Noteikumi
Apstiprināja saistošos notei-

kumus:
Nr.10/18 “Grozījumi Priekules 

novada pašvaldības 2018.gada 
25.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1 “Par Priekules novada paš-
valdības budžetu 2018.gadam””.

Nr.11/18 “Kārtība, kādā Prie-
kules novada pašvaldība iznomā 
neapbūvētas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes”.

Apstiprināja Priekules novada 

pašvaldības Informācijas sistēmas 
drošības politiku, Informācijas 
sistēmas drošības noteikumus, 
Informācijas sistēmas lietošanas 
noteikumus, Informācijas sistē-
mas drošības riska pārvaldības 
plānu, Informācijas darbības 
atjaunošanas plānu.

Izsoles
Pieņēma lēmumu par ne-

kustamā īpašuma Dārza iela 1, 
Purmsāti, Virgas pag., Priekules 
novads, nodošanu atsavināšanai, 
nosacītās cenas un izsoles notei-
kumu apstiprināšanu.

Pieņēma lēmumus par izso-
les rezultātu apstiprināšanu un 
nomas līgumu noslēgšanu par 
Priekules novada pašvaldībai 
piederošajiem īpašumiem:

l zemes vienības daļu “Grav-
nieki”, Virgas pagastā,

l dzīvokļa īpašumu Liepājas 
iela 1–30, Priekulē,

l dzīvokļa īpašumu Liepājas 
iela 1–33, Priekulē.

Pieņēma lēmumus par no-
sacītās cenas apstiprināšanu un 
pirkuma līguma noslēgšanu ar 
pirmpirkuma tiesīgajām per-
sonām uz nekustamo īpašumu 
Dārza iela 10, Purmsātu pag., un 
Vaiņodes iela 6, Priekulē.

Precīzu informāciju 
par visiem lēmumiem 

(arī nekustamo īpašumu 
jautājumiem) varat izlasīt 

Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv.

Daiga Tilgale,  
dokumentu pārvaldības 

speciāliste

DOMES ZIņAS

Priekules novada pašvaldības 
2018. gada 26. oktobra domes 
sēdē pieņemtie lēmumi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10/18
        

Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes
2018. gada 25. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1

“Par Priekules novada 
pašvaldības budžetu 2018. gadam”
1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 25.01.2018. sais-

tošajos noteikumos Nr.1 “Par Priekules novada pašvaldības budžetu 
2018. gadam” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:

Izteikt noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
1.1. budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu EUR 512 873;
1.2. ieņēmumi EUR 8 326 730;
1.3. izdevumi EUR 9 113 985;
1.4. aizdevumu atmaksa EUR 1 725 079;
1.5. aizdevumu saņemšana EUR 2 207 301.
2. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistību apmēru 

uz 31.10.2018.”
3. Izteikt noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā. 
4. Izteikt noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā.
5. Izteikt noteikumu 5.pielikumu jaunā redakcijā.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pa-

rakstīšanas.

Domes priekšsēdētāja Vija Jablonska 

Šogad 2. februārī darbību 
uzsācis jauns uzņēmums – SIA 
“Cerību balss”. Uzņēmumu dibi-
nāja trīs mūsu novada iedzīvo-
tāji, kuriem rūp veco ļaužu un 
personu ar invaliditāti likteņi. 

Uzņēmuma dibināšanu veici-
nāja vairāku apstākļu sakritība: 
novada attīstības programmā bija 
plānots izveidot mobilo brigādi 
aprūpei mājās, valstī tika pieņemts 
likums par sociālo uzņēmumu, 
sociālais uzņēmums var saņemt 
grantu darbības uzsākšanai un, 
pats galvenais, veidojās cilvēku 
grupa, kura neatlaidīgi strādāja 
pie šā uzņēmuma veidošanas. Re-
zultātā SIA “Cerību balss” sociālos 
pakalpojumus novada iedzīvotā-
jiem sniedz jau no šī gada maija.

SIA “Cerību balss” ir sociālais 
uzņēmums, kas nodrošina ar 
sociāla rakstura aprūpes pa-
kalpojumiem iedzīvotājus viņu 
dzīvesvietās – darbinieki dodas 
palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem 
nav pieejamas ērtības un ir kādas 
ikdienas grūtības, lai viņi varētu 
dzīvot pilnvērtīgu dzīvi ierastajā 
vidē savās dzīvesvietās. 

Pakalpojumā ietilpst septiņas 
lielas sadaļas: personīgā higiēna 

un rūpes par izskatu, mazgāšanās, 
ģērbšanās, ēdināšana, pozicionē-
šana vai pārvietošana, palīdzība 
mājas darbu veikšanā un sadzīvē, 
nokļūšana pie ārsta vai uz veikalu 
un visam pāri sarunas nodrošinā-
jums pakalpojuma sniegšanas laikā.

Personai, kurai radusies ne-
pieciešamība pēc sociālā pakal-
pojuma “Aprūpe mājās”, vispirms 
būtu jāvēršas pie sava pagasta 
vai Priekules pilsētas sociālā dar-
binieka, kurš izskaidrotu tālāko 
rīcību, lai saņemtu nepieciešamo 
pakalpojumu. Ir arī iespēja vērsties 
Priekules novada Sociālajā dienes-
tā ar iesniegumu, kurā jāizklāsta 
problēma. Bet jebkurā gadījumā, lai 
saņemtu “Aprūpes mājās” pakalpo-
jumu, personai vai tās pilnvarotam 
pārstāvim jāiesniedz Sociālajam 
dienestam iesniegums, pievienojot 
nepieciešamos dokumentus: 

1) kopā ar sociālo darbinieku 
sagatavota noteikta parauga izti-
kas līdzekļu deklarācija; 

2) ģimenes ārsta izsniegta izzi-
ņa (veidlapa Nr. 027/u) par perso-
nas veselības stāvokli un atzinums 
par pakalpojuma nepieciešamību 
(izziņā jānorāda medicīnisko kon-
trindikāciju neesamība); 

3) jāiesniedz arī invaliditāti 
apliecinoša dokumenta kopija, ja 
pakalpojumu vēlas saņemt persona 
ar invaliditāti; 

4) dokumenti, kas apliecina, ka 
apgādnieki nespēj nodrošināt ne-
pieciešamo aprūpi  kādu objektīvu 
apstākļu dēļ. 

Sociālais dienests izskata ie-
sniegumu, pievienotos dokumen-
tus, pieņem lēmumu par nepiecie-
šamā pakalpojuma apjomu, slēdz 
trīspusēju līgumu, un persona var 
saņemt “Aprūpi mājās”.

Izvērtējot esošo klientu at-
sauksmes, sociālais uzņēmums 
“Cerību balss” ir pārliecināts, ka šis 
pakalpojums novada vecajiem ļau-
dīm, īpaši vientuļajiem cilvēkiem 
un personām ar invaliditāti, ir ļoti 
nepieciešams. Tas padara vieglā-
kas vecumdienas, palīdz pārvarēt 
vientulību, skumjas un dod cerību, 
ka tiks pasniegta palīdzīga roka. 
Plašāka informācija saņemama pie 
sava pagasta vai Priekules pilsētas 
sociālā darbinieka, vai sazinoties ar 
SIA “Cerību balss”, rakstot e-pastu 
ceribu.balss@gmail.com, vai te-
lefoniski ar sociālā pakalpojuma 
vadītāju Dāvi Strazdu (26482667).

Dāvis Strazds 

Pieejams jauns sociāls pakalpojums

VAS “Latvijas Pasts” pārdod izsoles kārtībā 
ar lejupejošu soli 07.12.2018. plkst. 10.30 Ziemeļu 
ielā 10, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, nekustamo 
īpašumu “Pasta Atvari”, Priekules pagasts, 
Priekules novads, kadastra Nr.6482 005 0032 (ēkas 
½ domājamo daļu). 

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdo-
šanas cena – 2000 EUR. Pieteikšanās izsolei darba 
dienās no 01.11.2018. līdz 30.11.2018. un informā-
cija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālr. 26101509, 
29420864 vai e-pastu: info@pasts.lv. 

* * *
VAS “Latvijas Pasts” pārdod izsoles kārtībā 

ar augšupejošu soli 06.12.2018. plkst. 10.30 Zieme-
ļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, nekusta-
mo īpašumu Raiņa ielā 25, Priekule, Priekules 
novads, kadastra Nr.6415 003 0073 (ēka un zeme). 

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdo-
šanas cena – 1000 EUR. Pieteikšanās izsolei darba 
dienās no 01.11.2018. līdz 30.11.2018. un informā-

cija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālr. 26101509, 
29420864 vai e-pastu: info@pasts.lv. 

* * *
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrē-
tus valsts dzīvokļu īpašumus:

l Nr. 6 Raiņa ielā 12, Priekulē, Priekules 
novadā – izsoles sākumcena 400,00 EUR , nodroši-
nājums 40,00 EUR , izsole 06.12.2018. plkst. 13.00;

l Nr. 7 Raiņa ielā 12, Priekulē, Priekules 
novadā – izsoles sākumcena 300,00 EUR , nodroši-
nājums 30,00 EUR , izsole 06.12.2018. plkst. 14.30.

Pieteikšanās līdz 22.11.2018. plkst. 16.00. 
Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek 

Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 
31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma 
iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.
lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai 
nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 
67021348, 67021413, 67021300. 

Publicējamā informācija par izsoles objektiem

Pirms Latvijas simtgades 
sarīkojumiem Priekules novada 
Ģimeņu dārza karogu mastu 
aplī tika uzstādīts īpašs valsts 
ģerbonis. 

Cementā iestrādātu dekoru 
ar simtgades piemiņas zīmi un 
firmas logo  Latvijas būvmateriālu 
ražotājs “Sakret” dāvināja visām 
119 pašvaldībām, lai tas tiktu uz-
stādīts visreprezentablākajā vietā.  
Priekules pašvaldība pasūtīja 
atbilstošu metāla kāju, uz kuras 
novietot dāvanu. Tā būs redzama 
ikvienam iedzīvotājam un pilsētas 
viesim, kas nāks no pilsētas uz 
pašvaldības administrāciju vai 
arī vienkārši dosies pastaigā pa 
Priekules novada Ģimeņu dārzu.  

Gundars Venens,
Kultūras nodaļas vadītājs

Valsts ģerbonis 
karogu mastu aplī

Pašvaldības darbinieki 
pie karogu mastu aplī 
uzstādītā ģerboņa. 



Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja 
AGRITA DRIVIņA

Mēdz saukt to likteni,
kas spēcīgs, spožs un skarbs,
Bet tas mīt ikdienā,
un viņa vārds – ir darbs.

 /J. Ziemeļnieks/

Mani mīļie kalētnieki!
Esmu pārliecināta, 

ka nav labākas valsts kā 
Latvija un labākas vietas 
kā Kalēti. Paldies visiem, 
kuri ar savu darbu un sa-
sniegumiem darījuši godu 
mūsu mazajam pagastam. 
Lai Kalētu pagastu pazīst 
Latvijā pēc darbīgiem, 
radošiem un domājošiem cilvēkiem, kas mīl savu zemi un 
grib to saglabāt nākamajām paaudzēm. Lai mūžīgs ir Kalētu 
vārds Latvijas kartē!

Priekules novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājas vietnieks 
AINARS CīRUlIS 

Bieži vien saka, ka 
nav vērtības skaistai 
pilij, ja tajā nav cilvēku 
siltuma. Gluži kā mūsu 
pašu mājās – tās šķiet 
tukšas, ja tajās nav 
mīļo cilvēku. Es mīlu 
Latviju, un tieši tāpēc 
man gribētos redzēt to 
skaistu un plaukstošu, 
ko silda harmoniski un 
laimīgi cilvēki, kuriem 
šī zeme rada īsto māju 
sajūtu. Ļaujamies 
piedzīvot sapni par 
Latviju, saskatīt to 
katram no savas vis-
gaišākās puses, jo tā ir 

ticība mums pašiem sev, cilvēkiem sev apkārt, visiem gan 
tuvumā, gan tālumā. 
Tāpēc novēlu būt vienotiem svētkos un ikdienā, ikvienam 
spēku pievārēt grūtības, prieku par paveikto un iedvesmu 
jauniem darbiem, ar kuriem paši sevi un Latviju varam 
darīt labāku! Lai mums visiem sirdī svētku prieks un 
lepnums!

Priekules novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja VIJA JABlONSKA 

Latvija – vieta, par kuru 
skaistāku pasaulē neatradī-
sim. Būt un pastāvēt savā 
zemē ir kas īpašs. Izcilākie 
prāti pirms simts gadiem 
izcīnīja Latvijai brīvību un 
izveidoja valsti. Esam neatka-
rības mantinieki. 

Mīļie Priekules novada 
ļaudis! Katrs no mums dod 
savu artavu Latvijai, ikviens 
no mums ir daļa no valsts. 
Nemeklēsim slikto kaut kur 
ārpusē, vairosim labo tepat, 
savās mājās, – ar savu neat-
laidīgo ikdienas darbu, gaišām 
domām un izpalīdzīgu roku 
kādam grūtā brīdī. Radīsim 

māju sajūtu savā valstī, novadā, pilsētā, pagastā un sētā. Piepil-
dīsim savus sapņus tepat, mūsu dzimtenē – Latvijā!
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APSVEIKUMI LATVIJAS SIMTGADĒ

Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja 
PATRICIJA ANDERSONE 

…Ja gribam, lai mūsu valsts būtu 
stipra, tad 
jums pašiem arī jābūt stip-
riem, jābūt spēka pilniem. 

/K. Ulmanis/

Lai mums izdodas 
noticēt sev, dot ticību citiem 
un iedvesmoties lieliem 
darbiem! Lai mums visiem 
kopā izdodas sasniegt 
un īstenot mūsu sapņus un 
ieceres! Ja mēs to spēsim, 
tad plauks un ziedēs mūsu 
lauki un mājas, mūsu pagasti 
un mūsu novads – 
mūsu Latvija! Sveicu visus 
darbīgos un rosīgos ļaudis 

mūsu valsts dzimšanas dienā. Daudz laimes Latvijai!

Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs 
DZINTARS KUDUMS

Neatkarības svētki 
ir gaiši svētki, lai arī 
notiek gada tumšākajā 
laikā. Latvijas pastā-
vēšanas simts gadi ir 
pierādījums tam, ka, 
ja cilvēks stipri tic, ja 
viņam ir mērķis un 
ideja, kā to sasniegt, 
tad rodama izeja no 
šķietami bezcerīgākās 
situācijas.

Atbalstīsim savu 
valsti, priecāsimies 
par mūsu darbīgajiem 
cilvēkiem, palīdzēsim 
cits citam saprast, 

ka, tikai kopā esot, mēs saglabāsim svarīgāko, kas 
mums pieder, mūsu zemi – Latviju! Šajos svētkos gribu 
pateikties visiem Gramzdas pagasta ļaudīm, kuri dzīvo 
šeit, rūpējas par savām ģimenēm un domā gaišas 
domas. 

Virgas pagasta pārvaldes vadītāja 
DAIGA EGlE

Pārsteidzošais, domā-
jot par mūsu Latvijas 100 
gadiem, ir tas, ka katrā valsts 
pastāvēšanas desmitgadē ir 
radušies cilvēki – personības, 
ko varam saukt par mūsu 
tautas varoņiem. Mūsdienu 
izpratnē tie ir bijuši un ir 
cilvēki, kas grūtākajos brīžos 
ir stāvējuši pāri ikdienībai, 
uzņēmušies atbildību, aiz-
stāvējuši patiesības, radījuši, 
riskējuši un pastāvējuši par 
latviešu tautas vērtībām, 
ko patiesi novērtējam tikai 
šodien. 

Viņi ir kļuvuši par laik-
meta varoņiem gan miera, 
gan karu un lielu pārmaiņu laikos. Vēlos pieminēt personī-
bas, kas manā skatījumā ir mūsu tautas varoņi, minot dažus 
kā piemērus: Oskars Kalpaks, Kārlis Ulmanis, Zenta Mauri-
ņa, Ojārs Vācietis, Imants Ziedonis, Raimonds Pauls, Lidija 
Lasmane-Doroņina, Vaira Vīķe-Freiberga, Juris Rubenis, Ojārs 
Spārītis un daudzi citi. 

Vai savā darbā vari izdarīt visu iespējamo, ko noteiktajā 
laika sprīdī, kad tu esi darītājs, vispār var izdarīt? Modīsimies 
katrs savā vietā un tieši šajā laikā, kad šis gads ir kā atskaites 
punkts nākamās simtgades slieksnim, kad atkal meklēsim 
varoņus, kas būs gatavi ziedot sevi mūsu Latvijai! Saules mūžu 
Latvijai! 



4 Priekules novada PaðValdîBas informatîVais izdeVums

Gramzda  Bunka  kalçti  VirGa  Priekule  Gramzda  Bunka  kalçti  VirGa  Priekule

Gramzdas pagasta ārsta 
palīdze (feldšere) Ļoļa Bauže 
17. novembrī dosies uz Rīgu, 
kur Latvijas Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis viņai pa-
sniegs vienu no augstākajiem 
valsts apbalvojumiem – Atzi-
nības krustu. Turklāt tā būs 
neaizmirstama dāvana dzim-
šanas dienā, ko viņa svin 18. 
novembrī. 

Pēc Latvijas Valsts prezidenta 
R. Vējoņa un Ordeņu kapitula 2018. 
gada 19. oktobra lēmuma par se-
višķiem nopelniem Latvijas valsts 
labā Ļ. Baužei piešķirta Atzinības 
krusta V šķira un viņa iecelta par 
ordeņa kavalieri. 

Par nozīmīgo apbalvojumu 
uzzinājusi no Gramzdas pagasta 
pārvaldes vadītāja Dzintara Kudu-
ma telefonsarunā. “Es jau sēdēju 
tajā brīdī. Ja būtu stāvējusi, tad 
noteikti apsēstos. Tas bija tāds 
pārsteigums! Pilnīgi neticēju, kad 
Dzintars piezvanīja, – es taču neko 
tādu neesmu izdarījusi! Tikai strā-
dāju, un viss,” aizvīķniece neslēpj 
samulsumu. 

47 darba gadi aizvadīti Aizvī-
ķu feldšerpunktā, kas pēc Paula 
Stradiņa Rīgas 2. medicīnas skolas 
absolvēšanas no 1971. gada līdz 
2018. gadam bijusi viņas darba-
vieta. Pēdējos gados strādājusi arī 
Gramzdā.

Fedja palīdz  
izvēlēties 

Ļoļa dzimusi 1952. gadā Rie-
tumbaltkrievijā, mazā sādžā Kriviči. 
Līdz Nemūnas upei bijuši 2 kilo-
metri. Meitenes atmiņās palikuši 
lieli plūdi, kad ūdens nokļuvis līdz 
piemājas pļavai. Uz skolu bērni 
devušies pāri upei ar prāmi, ziemas 
laikā gājuši pa ledu. 

Vecuma dēļ Ļoļa varējusi sākt 
mācības skolā gadu vēlāk, taču 
sešgadīgajai meitenei ļoti bija 
iepatikusies skolotāja, kura strādā-
jusi ar pirmklasniekiem. Skolotāja 
mierinājusi mammu, ka pamēģināt 
jau var, ja neveiksies, varēs atkārtoti 
mācīties 1. klasē nākamgad. Bet 
Ļoļa tā centusies, ka bijusi pirmā 
skolniece klasē. 

Direktorei gan šķitis, ka dzim-
šanas apliecībā ierakstītais vārds 
Ļoļa nav īsti pareizs, tas ir kāds 
saīsinājums, un skolas dokumentos 
pierakstījusi meiteni kā Jeļenu. Šis 
vārds ticis ierakstīts arī atestātā. 
Taču vēlāk, stājoties medicīnas sko-
lā, bijusi prasība labot dokumentus 
pēc dzimšanas apliecības. 

Ģimenē auguši seši bērni. 
Vecākajam brālim Viktoram pati-
kusi medicīna, Grodņā medicīnas 
institūtā sācis mācīties par ārstu. 
Mamma solījusi pārdot pēdējo govi, 
lai tikai dēls izmācītos. Taču viņš 
sapratis, ka toreiz kolhozā nopelnīt 
neko nevar, četri mazi bērni mam-
mai vēl jāapģērbj un jāizskolo. Tā 
vecākais dēls studijas pametis un 
sācis strādāt rūpnīcā. Taču pēc tam 
realizējis savu bērnības sapni – ie-
stājies Rīgas jūrskolā. Apprecējies, 
vēlāk strādājis rūpnīcā “Alfa” Rīgā. 

Kad Ļoļa mācījusies 7. klasē, 
ciemā uzbūvēts feldšerpunkts, un 
strādāt atbraucis jauns, skaists 
puisis Fedja. “Visas meitenes, pro-
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Ļoļa Bauže iemantojusi Gramzdas pagasta ļaužu cieņu 
un mīlestību, nesavtīgi darot ārsta palīdzes jeb feldšeres, 
kā teica agrāk, darbu. 

tams, bija iemīlējušās,” viņa smejas. 
Tajā gadā vidusskolas absolventi 
pārsvarā izvēlējušies mācīties par 
ārstiem, bet pamatskolas beidzēji 
– par medmāsām vai feldšeriem. 
Ļoļa atceras – pašai sapņi bijuši lieli, 
gribējusi lidot. Taču sapņi izjukuši, 
jo pasliktinājusies redze. Bijusi arī 
doma mācīties par skolotāju. Ļoti 
patikusi matemātika, labi padevu-
šās valodas. “Kad Fedja parādījās, 
tad arī sāka interesēt medicīna,” 
viņa smaida. Savu izvēli nenožēlo. 
“Par skolotāju nezinu, vai es tagad 
izturētu,” Ļoļa groza galvu. 

Eksāmens ar dzeju 
un dziesmām 

Absolvējot pamatskolu, bija 
sagatavojusies mācīties medicīnas 
skolā Baltkrievijā, taču vecākais 
brālis aicinājis uz Rīgu. 14 gadu 
vecumā devusies uz Latviju. Medi-
cīnas skolas kopmītnēs gan vairs 
nav bijis vietu, bet brālis ar sievu 
tolaik pats dzīvojis rūpnīcas kopmīt-
nēs. Padomju gados bijis vajadzīgs 
dzīvesvietas pieraksts, bet Ļoļa līdz 
maijam dzīvojusi bez pieraksta, 
kas tolaik īsti likumīgi nav bijis. 
Mācību gada beigās studenti bez 
pieraksta saņēmuši brīdinājumu, 
ka viņus sūtīs atpakaļ uz iepriekšējo 
dzīvesvietu. 

Taču bijis kāds atgadījums, pēc 
kura baltkrievu meitene saņēmusi 
palīdzību. Ļoļai matemātika pati-
kusi un padevusies, šajā priekšmetā 
bijusi labākā kursā. Matemātiku 
mācījis ebreju tautības skolotājs 
Ārons Solomonovičs. Ja stundā kāds 
nav zinājis pareizo atbildi, viņš iz-
saucis Ļoļu, kura parasti atbildējusi 
bez aizķeršanās. Reiz gan viņas ar 
draudzeni novērsušas uzmanību, 
centušās izjokot klasesbiedru un 
izvilkt viņam no aizmugurējās bikšu 
kabatas trīs rubļus, kas no tās sprau-
kušies ārā. Kamēr meitenes bijušas 
aizņemtas nedarbos, kāds atkal nav 
zinājis atbildi un skolotājs saucis 
Ļoļu, taču šoreiz viņa nav atbildējusi, 
jo stundai nesekoja. 

Skolotājs pienācis, aizrādījis, ka 
pēdējā laikā audzēkne kļuvusi neuz-
manīga. Meitenei kauns, noliekusi 
galvu – taču vienlaikus nāk smiekli, 
garie mati aizsedz seju, grūti saprast, 

vai Ļoļa smejas vai raud. Draudzene 
metusies viņu aizstāvēt un stāstījusi 
skolotājam, ka Ļoļa dzīvo pie brāļa 
kopmītnēs, guļ uz grīdas, viņu draud 
sūtīt atpakaļ uz Baltkrieviju, jo me-
dicīnas skolas kopmītnēs vietu nav. 
Skolotājs licis uzgaidīt, pats devies 
uz skolotāju istabu. Pēc brīža bijis 
atpakaļ un teicis: “Jūs varat kārtoties 
uz kopmītni!” 

Par šo pašu skolotāju Ļoļai pali-
kušas vēl kādas īpašas atmiņas no 
iestājeksāmeniem. Skolā Baltkrie-
vijā mācījusies dzimtajā baltkrievu 
valodā. Bet iestājpārbaudījumi pa-
redzēti krievu valodā. Matemātikas 
iestājeksāmenā izvilkusi biļeti, bet 
tur jautājums par fizikas mācību 
vielu. Ļoļa izbrīnījusies, ka fizikas 
eksāmens nav paredzēts, bet Ārons 
Solomonovičs teicis – skolā taču 
fizika bijusi, tad jāzina tik un tā, kas 
mācīts. Kamēr gatavojusi atbildi, 
teikusi priekšā algebras formulas 
kādai citai meitenei. Skolotājs to 
pamanījis un saucis Ļoļu tūdaļ 
pašu atbildēt. Ļoļa gājusi un atbil-
dējusi arī, bet baltkrievu valodā. 
Ārons Solomonovičs ieteicies: “Tā, 
meitenīt, es esmu Minskas žīds. 
Ukraiņu un baltkrievu valodu per-
fekti zinu, tā ka nedomā melot!” 
Vēlāk Ļoļa uzzinājusi, ka kara laikā 
vācu fašisti skolotāja pirmo sievu 
un dēlu Baltkrievijā nogalinājuši.  
Biļetē prasīto atbildējusi, bet skolo-
tājs tincina vēl – vai meitene kādu 
baltkrievu dzejoli arī zina? “No 
tā uztraukuma es sāku skaitīt “Ja 
mužik, belorus” (tulkojumā – esmu 
baltkrievu vīrs),” smejas Ļoļa. Tas 
bijis Jankas Kupalas dzejolis. Vēl 
skolotājs prasījis – vai dziesmas 
Baltkrievijā arī dziedājuši? Ļoļa 
mēģinājusi ko nodziedāt par prieku 
skolotājam. Brālis pēc tam atstās-
tījis, kā citi pie durvīm klausījušies 
šo dīvaino matemātikas eksāmenu, 
kurā runājuši svešā valodā un vēl 
piedevām dziedājuši. 

Trīs vārdi latviski 
Mācību laikā praksē Ļoļa vien-

mēr devusies uz Baltkrieviju, tur 
viņai arī apsolīta darbavieta jaunā 
feldšerpunktā pēc skolas absolvē-
šanas. Padomju laikā vajadzējis 
strādāt trīs gadus pēc nosūtījuma 

kādā noteiktā vietā, taču Ļoļa gai-
dījusi izsaukumu uz Baltkrieviju, 
tāpēc skolā teikuši, ka viņai par 
nosūtījumu nav jāuztraucas. Tādēļ, 
kad pildījuši anketu, kur vēlētos pēc 
skolas strādāt, meitene ierakstījusi 
– vienalga kur. 

Sadales laikā kāda skolas bied-
rene jau sēdējusi un raudājusi par 
nākamo darbavietu. Skolas direktors 
mierinājis un minējis kā piemēru 
Ļoļu, kura neraud par savu nosūtī-
jumu. Viņa vēl nobrīnījusies, par ko 
gan būtu jāraud, ja brauks mājās? 
Direktors turpinājis – Ļoļa brauks uz 
Liepājas rajonu. Asaras nav sākušas 
birt, bet šoks gan – viņa atceras. 
Bijusi neizpratnē – kā tad ar brīvo 
diplomu? Ja Latvijā mācījusies, tad 
te arī trīs gadi jānostrādā – skaidro-
juši komisijā. 

Uz iebildumu, ka neprot latviešu 
valodu, saņēmusi atbildi, ka tur 
krievi vien dzīvojot, esot garnizons 
netālu. Pēc tam gardi smējusies, 
kad Aizvīķus iepazinusi, – no 800 
cilvēkiem varbūt trīs krievi arī 
bijuši. “Man tolaik zināšanas lat-
viešu valodā bija: labrīt, labdien, 
labvakar, un vēl – vai jūs izkāpsiet 
nākamajā pieturā. Ak, nē, vēl zināju: 
desa, maize un pašapkalpošanās,” 
smej Ļoļa.  

Tā 1971. gada 1. aprīlī aizbrau-
kusi uz Liepāju, pēc tam uz jauno 
darbavietu. Asfalts beidzies pie Lie-
pājas robežas. Tālāk ceļā redzējusi 
daudz applūdušu lauku, Virgas lanka 
pludojusi. “Braucam, braucam… 
Skatos uz kilometru stabiņu – 10, 
20, 30, 40, 50, 60… Domāju – jomajo! 
Kur mani ved?!” 

Vispirms parādīts feldšerpunkts 
Gramzdā – maza uzgaidāmā ista-
biņa un tikpat mazs pieņemšanas 
kabinets. Ar galvu var aizsniegt 
griestus, un vēl telpā atradusies vie-
ta zobārsta krēslam. Jādzīvo mājas 
trešajā stāvā, kur knapi ar degunu 
var logu aizsniegt. Lūgusi, lai parā-
da arī Aizvīķu feldšerpunktu. Tur 
strādājusi rīdziniece, kam beidzies 
nosūtījuma periods. Šī feldšere bijusi 
krieviete, dokumentus pildījusi krie-
vu valodā. Telpas bijušas lielākas, 
lieliem logiem, arī dzīvoklītis ērtāks. 
Tā palikusi Aizvīķos. Uz Gramzdu 

dienu vēlāk atbraukusi 1. medicīnas 
skolas absolvente, viņai palicis šis 
feldšerpunkts. 

Ar zirgu, traktoru 
vai kājām 

Aizvīķos strādājusī kolēģe mie-
rinājusi – nav par ko uztraukties. 
Autobusi kursē bieži, trīs marš-
ruti: Priekule – Vaiņode, Liepāja 
– Kunkuļi, Skoda – Vaiņode. Netālu 
Vaiņodē ir dzelzceļa stacija, var 
aizbraukt uz Rīgu. “Mana “ģerevņa” 
Baltkrievijā nebija liela, bet tur 300 
mājas. Aizvīķos – veikals, baznīca, 
skola un dažas mājas. Un galvenais 
– kapi blakus,” pirmos iespaidus 
atceras Ļoļa.

Reiz ap vieniem naktī kāds 
vīrietis atvedis jauno feldšeri pie 
slimās sievas. Ļoļa palīdzējusi, 
iešpricējusi zāles, domājusi – nu 
vedīs viņu atpakaļ. Bet nekā! Mājās 
izslēdz gaismu, visi dodas pie miera. 
Ko darīt? Soli pa solim tumsā taus-
toties, devusies atpakaļceļā, turklāt 
jāiet garām kapiem. Galā nokļuvusi 
veiksmīgi. Šodien varbūt dauzītu pa 
logu, lai ved mājās. Toreiz 18 gadus 
jauna meitene kaunējusies ko lūgt 
un prasīt, smejas Ļoļa. Veselu gadu, 
ziemu vai vasaru, staigājusi kājām 
vien. Pie guļošiem slimniekiem 
pat 10 dienas pēc kārtas ap 20 km 
bijis dienā jānostaigā, viņa atceras. 
Nav zinājusi, ka ir tiesības kādu 
transportlīdzekli prasīt. Bijis gan 
kā policistam zizlis ar “Stop!” zīmi, 
lai apturētu auto. Bet cik tad trans-
portlīdzekļu uz vientuļajiem lauku 
ceļiem ir! “Ar ko tik es nebraucu – ar 
zirgu braucu, ar traktoru braucu, 
visu ko,” atceras Ļoļa. 

Vietējie cilvēki bijuši atsaucīgi. 
Jau pirmajā darba dienā kāda sie-
viete lauzītā krievu valodā apjau-
tājusies, vai viņa ir jaunā feldšerīte, 
un atnesusi pusdienas, centusies 
mierināt un piedāvājusi palīdzību. 

Daudzi runājuši krieviski, taču 
gadījušies arī tādi pacienti, kas 
runājuši tikai latviski. Tad lūgusi pa-
līdzību blakus esošajā bibliotēkā, lai 
bibliotekārs Imants Sudmalis tulko 
sarunu. Bijuši arī daudzi pacienti, 
kas runājuši lietuviski. 

(Turpinājums 5.lpp.) 
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(Nobeigums. Sākums 4.lpp.) 

Atnācis kāds kungs, kas teicis 
– mēs te daudz lietuviešu, tev arī 
jārunā lietuviski! Ļoļa smējusies, 
ka viņa latviski nerunā, kur nu 
vēl lietuviski. Tad kungs apņēmies 
pamācīt feldšeri, un tiešām visu 
skaidrojis – latviski tā, lietuviski 
tā. Vēlāk sadraudzējusies ar kluba 
vadītāju, varējusi viņai prasīt, ja ko 
nesaprata. Tā soli pa solim valodu 
arī apguvusi ikdienā, speciāli to 
mācījusies nav. Pati pēc laika ju-
tusi, ka sāk saprast, ko apkārtējie 
runā. 

Kad braukusi mājas vizītēs, 
mēģinājusi runāt latviski. Reiz gan 
apmeklējusi kādu vecāku sieviņu, 
centusies stāstīt par slimību un 
zālēm, bet dzirdējusi, ka blakus 
zēni izmēda viņu. Kopš tā laika 
kautrējusies runāt, kaut arī valodu 
sapratusi aizvien labāk. “Domāju – 
atkal pateikšu ne tā, un atkal par 
mani smiesies,” atceras Ļoļa. 

Vīram zelta rokas
Laikā, kad dzimusi meita, 

Priekules slimnīcā gulējusi kopējā 
palātā ar krievu oficieru sievām, 
kura neviena latviski nav sapratusi. 
Bet vecākā māsa Dzintra principiāli 
runājusi tikai latviski. Tā nu Ļoļa 
kļuvusi par tulku. “Kā es mācēju, tā 
ar Dzintru runāju. Atbraucu mājās, 
man forša kaimiņiene latviete bija. 
Un tā sāku pamazām runāt. Meita 
saslima ar garo klepu, gandrīz 
pusgadu biju mājās. Pēc tam atsāku 
strādāt, atnāca uz pieņemšanu kāda 
tante, kas tikai latviski runāja. Es 
sāku viņai latviski atbildēt. Bet uz-
gaidāmajā telpā nākamā tante, kas 
perfekti krieviski runāja, dzirdēja 
mūsu sarunu – ienāk un priecājas: 
“Mūsu daktere latviski runā!” Kopš 
tās dienas ar mani krieviski tikai 
krievi runāja.”

Aizvīķos iepazinusies ar savu 
tagadējo vīru. “Mēs vienā kompānijā 
bijām. Viņam motocikls “Jawa”. Ja 
uz vizīti vajadzēja, prasu: Anton, vai 
nevari aizvest? Sākām draudzēties. 
1972. gada 30. septembrī apprecē-
jāmies,” stāsta Ļoļa.

Kāpēc izvēlējusies tieši Antonu? 
Šis puisis bijis atšķirīgs no pārējiem. 
“Viņam darbs bija pirmajā vietā. 
Sākumā kolhozā par šoferi strādāja. 
Jābrauc kaut ko darīt, bet vīri pusi 
dienas var nosēdēt. Antons vispirms 
padarīja darbu un pēc tam varēja 
atbraukt kompānijā pasēdēt. Kā 
saka – “čelovek dela” (pienākuma 
cilvēks). Kas pateikts, tas pateikts. 
Dzeršana viņam nebija svarīga. 
Un otrs – viņa sirdslieta ir tehnika. 
Viņam ir zelta rokas – saku nevis 
tāpēc, ka man vīrs, bet tiešām tā 
ir. Ko tikai Antons nevar izgudrot!”  

Reiz Ļoļa, rīvējot bietes, savai-
nojusi pirkstu. “Viņš aizrāda – tu 
nemāki darīt! Nemāku? Lūdzu, 
rīvē pats! Protams, arī pats ierīvēja 
pirkstos. Pēc trīs dienām man bija 
tāds aparāts, ka neko pašam vairs 
rīvēt nevajadzēja.” Lai darbi būtu 
vieglāk padarāmi un nevajadzētu 
dārgu tehniku gādāt, vīrs pats visu 
ko izgudro, slavē sieva. 

Vīrs ir lietuvietis, ar dēlu pār-
svarā abi sarunājas lietuviski. Ar 
sievu sākumā runājuši krieviski, 
vēlāk varējuši gan lietuviski, gan 
latviski runāt. Dēls strādā Priekulē 
par ugunsdzēsēju, brīvajās dienās 
– ģimenes zemnieku saimniecībā. 
Nu jau pašam divi dēli. Meita dzī-
vo Rīgā, izmācījusies par šūšanas 
tehnoloģi. Dēlam devuši vārdu 
Viktors – par godu Ļoļas vecākajam 
brālim, meitai Jeļena – par godu 
draudzenei. 

Jaunībā vēl Ļoļa musinājusi vīru 
pārcelties uz pilsētu. Taču viņš bijis 
vienīgais dēls, nav varējis mammu 

pamest. Pamazām iekārtojuši māju, 
paplašinājuši saimniecību – kur 
nu vairs muksi? Ļoļa joprojām 
uztur ciešus kontaktus ar ģimeni 
Baltkrievijā, kaut vecāki jau miruši. 
Katru gadu viņa brauc uz dzimtas 
mājām, kas brāļiem un māsām ar 
ģimenēm ir kā tikšanās vieta. 

Feldšerim  
jāzina viss 

Feldšerpunkts Aizvīķos laika 
gaitā mainījies. Sākumā ūdeni 
ar spaiņiem bijis jānes, līdz pe-
restroikai vēl bez centralizētās 
ūdens apgādes dzīvojuši. Reizes 
trīs feldšerpunktu kontroles in-
stitūcijas gribējušas likvidēt. Taču 
par spīti visiem sarežģījumiem 
tas saglabāts. Pirms sertifikāci-
jas 2000. gadā beidzot sakārtots 
ūdensvads, santehnika. Taču, 
protams, kontroles turpinājušās, 
pārbaudes nākušas regulāri. Pašai 
nepārtraukti vajadzējis papildināt 
zināšanas, mācīties kursos.

“Kādreiz, skolā mācoties, pa-
sniedzēji teica – feldšeris ir gal-
venais cilvēks, viņam jāzina viss! 
Dakteris var zināt mazliet, bet 
profesors – neko,” Ļoļa atceras 
profesionāļu joku. Praktiskajā 
darbā vajadzējis gan slimus bēr-
nus ārstēt, gan ginekoloģiskas 
procedūras veikt – faktiski viss arī 
bijis jāzina, viņa nenoliedz. Varbūt 
feldšeris jautājumos neiedziļinās 
tik pamatīgi kā ārsts, tomēr ārstu 
aizvietot viņš var. 

Pieredzējusī mediķe spriež – 
praktiski ģimenes ārsti mūsdienās 
pārņēmuši feldšeru funkcijas. 
Tikai viena problēma – viņi ne-
dzīvo uz vietas, visiem pacientiem 
pašiem pie ārsta jānokļūst. Ļoļa 
min gadījumu, kad kāda daktere 
izteikusies – ja pacients var uz 
veikalu atbraukt, tad var atbraukt 

UZZIŅAI 
Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas 
mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, 
sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un 
izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma 
uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai 
pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga 
darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, 
tautas gara, pašdarbības un saimniecisko 
spēku attīstīšana, vēstīts Valsts prezidenta 
mājaslapā. Atzinības krusta devīze ir Pour les 
honnêtes gens – Godaprāta ļaudīm.

arī pie ārsta. Bet ja bērnam tem-
peratūra 40 grādu, vīrusu laiks, 
gripa – kas poliklīnikā notiks? 
Ļoļa uzskata, ka pareizāk būtu, ja 
ģimenes ārsts apkalpotu pacien-
tus noteiktā teritorijā, līdzīgi kā 
feldšeri to dara. 

Par pacientiem runājot, Ļoļa 
smaida – tagad visi gudri. “Kādreiz 
tu atnāci pie daktera, un daktera 
vārds daudz ko nozīmēja. Tagad, 
sevišķi jaunie, meklē internetā, 
lasa. Jāmāk sarunāties, atrast 
pieeju.” Pacienti daudz ko izlasa 
internetā, enciklopēdijās un pēc 
tam neievēro ārsta norādījumus. 
Pašas praksē arī tādu gadījumu 
nav trūcis. Pēdējā laikā vēl viena 
smaga problēma – cilvēkiem nav 
naudas, lai ārstētos, velk līdz pē-
dējam, bet beigu beigās problēma 
jau tik ielaista, ka vairs līdzēt 
tikpat kā nav iespējams. Tāpat 
bijuši skumji pieredzes stāsti, kad 
cilvēki, neuzticēdamies medicīnai, 
vēršas pie brīnumdariem, taču tie 
līdzēt nevar. Ja laikus būtu sākta 
ārstēšanās, rezultāts būtu pavisam 
cits, pārliecināta mediķe. 

Savus tuviniekus ārstēt gan 
daudz grūtāk, emocionāli nevar no 
malas skatīties kā uz svešu cilvēku, 
pēc pieredzes spriež Ļoļa. Bērni 
gan neesot izjutuši priekšrocības 
mammas profesijas dēļ – viņi 
smejoties, ka skolas laikā mamma 
ļāvusi slimot tikai sestdienās un 
svētdienās. 

Četras stundas  
miegam 

To, ka latviešiem 18. novem-
bris, kad pati svin dzimšanas dienu, 
ir īpašs datums, uzzinājusi, jau 
mācoties Rīgā. Arī tajā laikā šur tur 
bijuši izlikti neatkarīgās Latvijas 
karogi, kapos iedegtas sveces. Kad 
Ļoļa prasījusi, kāpēc tā, draudzene 
izskaidrojusi, ka tā ir neatkarīgās 
Latvijas dibināšanas diena. Pašai 
gan dzimšanas diena paliek dzim-
šanas diena, viņa smaida. 

Sākumā Ļoļa nav kļuvusi par 
pilsoni juridisko ierobežojumu dēļ. 
Vēlāk bez pilsonības bijis izdevīgāk 
braukt uz Baltkrieviju. Taču arī šīs 
priekšrocības ar laiku zudušas, 
nolēmušas ar meitu abas iegūt 
pilsonību. Mācījušās vēsturi, Sa-
tversmi, himnu. Valodas eksāmenu 
kārtojusi pat trīs reizes, par ko Ļoļa 
ir neizpratnē, tomēr juridiskās 
peripetijas prasījušas savu. 

Bauži bijuši vieni no pirmajiem 
tā dēvētajiem Breša zemniekiem. 

Kolhozi likvidēti, darba nav, bet 
ģimene iztikt tik vien kā ar 60 latu 
“lielu” feldšera algu nevarēja. Bijis 
laiks, kad apkopuši 15 slaucamas 
govis. Grūti bija, neslēpj Ļoļa. Jā-
ceļas piecos no rīta, izslauc, paēd, 
dodies uz darbu. Vakarā piecos 
mājās, vīram un dēlam ēst jāizvā-
ra, mājas darbi jāpadara, pēc tam 
no astoņiem līdz divpadsmitiem 
vakara slaukšana, sagatavošana 
nākamajai dienai. Tā četras, piecas 
stundas miegam vien atlikušas.

Kādu gadu saņemts telefona 
zvans no Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID) inspektores – kāpēc 
darbiniekiem nemaksā algu? Ļoļa 
brīnījusies, par kādiem darbi-
niekiem viņa runā. Saimniecībai 
daudz apgrozāmo līdzekļu, liela 
peļņa – visticamāk, darbinieki 
nesaņem pienācīgu atalgojumu, 
uzskata VID. Aizvīķniece gan tei-
kusi, ka nav, kam to algu maksāt, 
tiek galā pašu ģimenes spēkiem. 
Inspektore nav ticējusi – tas nav 
iespējams, algotu darbu strādājoši 
cilvēki nevar to visu paspēt. Ļoļa 
viņu aicinājusi nākamajā rītā pie-
cos uz slaukšanu, lai visu dienu pēc 
tam kopā pavadītu. Paskaidrojumu 
Ļoļa uzrakstījusi, ar to arī pieticis. 
Tā arī rakstījusi – visu naudu iegul-
dījuši tehnikā un tehnoloģijās, nu 
tehnika strādā cilvēku labā. 

Nepārtraukti vajadzējis iegul-
dīt nauda saimniecībā, tikai pēdējā 
laikā māju paremontējuši, atzīst 
aizvīķniece. “Pirms tam bija tāda 
būdiņa, ka kauns. Bet neatlika 
naudas. Ja tehnikas nebūtu – ko 
mēs padarītu?” Kad vīram paslik-
tinājusies veselība, vairs nav varē-
juši ar visu galā tikt. Pēdējā dienā 
pirms govju nodošanas sēdējusi un 
raudājusi, neslēpj Ļoļa. “Ja tik ātri 
nebūtu atbraukuši savākt, noteikti 
nebūtu atdevusi. Es biju viņas pati 
izaudzinājusi, bija tik pierasts…” 
Tagad audzē gaļas liellopus, pašu 
vajadzībām saimniecībā ir cūkas, 
vistas. 

Šogad Ļoļa devusies pensijā. 
Mediķes darbam pielikts punkts, 
nu paliek tikai saimniekošana 
savās mājās. Ko ilggadējā feldšere 
vēlētu sava darba turpinātājam? 
“Pirmkārt, ar cilvēkiem kontaktu 
atrast. Un pacietību. Mums tāda 
profesija, ka visu laiku “jāglauda pa 
spalvai”. Pats grūtākais – strādāt ar 
cilvēkiem, bet interesanti gan. Nu, 
un alga lai lielāka būtu,” sarunu 
noslēdzot, smej Ļoļa. 

Iluta Dreimane 

KUlTūRA

5. oktobrī uz brīdi apstādi-
nāt ikdienas darbu nebeidzamo 
virpuli un smelties jaunas 
idejas varēja Priekules novada 
kultūras darbinieki. 

Tiem, kuri parasti strādā svēt-
kos un kam allaž jābūt gataviem 
iepriecināt citus, bija dota iespēja 
iedvesmoties un smelties jaunus 
spēkus. Priekules novada kultū-
ras darbinieki devās pieredzes 
apmaiņā uz Tukuma novadu, kur 
piedāvājums kultūras un tūrisma 
nozarē iedzīvotājiem ir plašs un 
daudzveidīgs.  

Pirmā tikšanās bija ar aktīvo 
un atraktīvo Tukuma kultūras 
nama direktori Daci Lebedu, kas 
nu jau sākusi darbu kā Tukuma 

novada izpilddirektore. Tāpat 
Tukuma novada kultūras nodaļas 
vadītāja Dace Liepiņa-Zusāne 
dalījās pieredzē un novērojumos, 
kas uzkrājušies gadu gaitā. Kopā ar 
pārējo kultūras darbinieku koman-
du notika abpusēja viedokļu un 
pieredzes apmaiņa, kas noslēdzās 
ar savstarpēju apdāvināšanos. Pēc 
tam varējām iepazīt plašo Tukuma 
kultūras namu, ieskatoties arī 
tehniskā darba aizkulisēs. 

Skaistajā rudens dienā bija 
bauda vietējās gides pavadībā 
izstaigāt Tukuma centru, pievēr-
šot uzmanību arhitektūras un 
kultūrvēsturiskajām vērtībām. Arī 
kopīgs foto pilsētas centrā, Brīvības 
laukumā. 

Pēc tam Tukuma bibliotēkas 
apmeklējums, kas iekārtota re-
novētā kinoteātra ēkā. Bibliotēka 
ir gaiša un plaša, tajā ierīkota arī 
īpaša lasītava bērniem ne tikai 
ar viņiem piemērotu literatūru, 
bet arī atbilstošām mēbelēm un 
interjeru. Interesanti, ka Tukumā 
pie bibliotēkas ārpusē iekārtojuši 
arī kasti grāmatu nodošanai. 

Tad klātienē apskatījām mo-
derno Katrīnas skulptūru Katrīnas 
laukumā, kur tapa ne viens vien 
foto. Vēl izpētījām sienas panno 
ar Imanta Ziedoņa dzejoli uz tā. 
Bija vērtīgi uzzināt, kā Tukuma 
pusē popularizē novadnieka lite-
rāro mantojumu, ieinteresējot arī 
jauno paaudzi. 

Pēc daudzveidīgās informā-
cijas plūsmas atpūtas brīdis un 
pusdienas ledushalles kafejnīcā, 
kā arī savstarpēja apdāvināšanās 
no sirds uz sirdi ar labiem vārdiem 
un pateicību par pēdējā gada laikā 
paveiktajiem darbiem. 

Tad devāmies uz netālu esošo 
Durbes pili, ko izstaigājām kopā 
ar ļoti zinošu, pieredzējušu un 
atraktīvu gidi. Šķiet, viņa varētu 
pat pastāstīt par katra parketa dē-
līša likteni pilī laikmetu līkločos, 
kur nu vēl izsmeļošais vēstījums 
par daudzajiem interjera priekš-
metiem, kas soli pa solim pilī 
savākti un atjaunoti. Daži interjerā 
atpazina arī skatus no kinofilmas 
“Rūdolfa mantojums”, jo pilī uz-

ņemti gan iekšskati, gan ārskati. 
Kā putukrējums uz tortes 

ekskursijas noslēgumā Abavas 
vīna dārza apmeklējums. Stāsts 
par ģimenes uzņēmuma izvei-
došanu un biznesa izaugsmi, kas 
ļauj piesaistīt tūristus un dod 
pienesumu novada attīstībā, bija 
ļoti iedvesmojošs. 

Paldies Priekules novada Kul-
tūras nodaļas vadītājam Gunda-
ram Venenam un tūrisma darba 
organizatorei Dacei Gailītei par 
informatīvi piesātinātā brauciena 
organizēšanu un enerģijas lādiņa 
izšaušanu, stiprinot kultūras 
darbinieku saimi darba cēliena 
turpinājumam! 

Iluta Dreimane 

Uz Tukumu ne tikai pēc smukuma 
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Vai tu zini, kas ir Latvija?
Tā ir zeme, mana dzimtene.
Vai tu zini, kas ir dzimtene?
Tā ir zeme, kur es piedzimu.
Vai tu zini, kā es piedzimu?
Tā kā puķuzirnītis uzziedēju māmiņai,
Tā kā puķuzirnītis apvijos ap tētiņu.
                                                            /J. Peters/ 

augsim kopā ar tevi, 
LATVIJA!

Pirmsskolas izglītības iestādes 
“Dzirnaviņas” 

audzēkņi Priekulē un Gramzdā

Pirms gada es dzīvoju un mācījos Amerikā. Tā bija drosme, uzdrīk-
stēšanās un reizē arī atbildība. Un laikam, tikai būdama tūkstošiem 
kilometru prom no Latvijas, es sapratu, ko man nozīmē mana ģimene, 
dzimtās mājas, Latvija un mana valoda.

Atceros, ka nedaudz dīvainas sajūtas mani pārņēma svētku reizēs – 
Ziemassvētkos un Lieldienās, kad līdzās nebija manas mīļās ģimenes, 
gaisā nevirmoja piparkūku smarža un bija jāiztiek bez pūpola pēriena 
un krāsotām olām.

Reizēm dvēsele pielija arī skumjām. Tās bija skumjas pēc Latvijas, 
pēc manām mājām ar tikko izceptas rudzu maizes smaržu, pēc maniem 
mīļajiem. Tik ļoti pietrūka veco un vareno ozolu, ābeļu balto ziedu, lakstī-
galu pogošanas ievziedu krūmā un balto miglas vālu ieskauto pļavu! 
Tādās reizēs man palīdzēja līdzi paņemtā aprocīte ar latvju rakstiem, 
kuru ciešāk satvēru plaukstā, un tā deva spēku.

Bet es līdzi biju arī paņēmusi savas tautas valodu, dvēseli, kultūru, 
savas tautas dziesmas un ieražas. Un varbūt tieši caur latviskumu un 
sevis apzināšanos es ieguvu brīnišķīgus, saprotošus amerikāņu draugus, 
kuriem ar lepnumu un mīlestību stāstīju par savu dzimteni Latviju, par 
tās vēstures līkločiem, par brīvību, kura iegūta ar manu senču sviedriem, 
asinīm un ciešanām, un par savas zemes lielāko bagātību – cilvēkiem, 
viņu neatlaidību, garaspēku un savas zemes mīlestību.

Man līdzi bija arī Latvijas karogs, kuru es glabāju kā lielu dārgumu 
un svētumu. Varbūt tāpēc mans stāsts ārzemju draugiem par sarkan-
baltsarkano karogu un valsts  himnu “Dievs, svētī Latviju!” bija īpašs un 
emocionāls. Tas bija stāsts par manas tautas ticību, vienotību un brīvību. 
Milzīgs prieks un pacilātība mani pārņēma, kad, tuvojoties 4. maija svēt-
kiem, mācījāmies latviski kopā nodziedāt mūsu valsts himnu.

Tā bija fantastiska sajūta! Mana dvēsele gavilēja, pār ķermeni skrēja 
skudriņas, un acīs sariesās aizkustinājuma asaras. Mana valoda, kas kā liels 
dārgums iznesta cauri gadsimtiem, valoda, kas pelta, nomelnota, nīdēta, 
bet nosargāta, tagad tīra un dzidra kā rīta rasa skanēja šeit, Amerikā. Es 
biju lepna, ka esmu latviete un piederu Latvijai.

Bet tagad, Latvijas simtgades priekšvakarā, esot šeit, Priekulē, un 
atrodoties starp savējiem, es esmu vienkārši laimīga. Ar lepnumu varu 
teikt, ka Latvija bija, ir un būs mana zeme. Es novēlu Latvijai saules mūžu, 
akmens izturību un Daugavas ūdeņu vareno spēku!

Priekules vidusskolas 11. klases skolniece Anna Šiline 

Virgas pamatskolas skolēni vēl latvijai vienmēr būt brīvai un aizsargātai, mīlētai un sakoptai, dižai un pārtikušai. vienmēr būt savas tautas sirdīs! 

Šodien, tieši 100 gadus pēc valsts prokla-
mēšanas, mēs varam baudīt brīvību, varam at-
tīstīties, pieņemt kreatīvus lēmumus, diskutēt, 
lemt, balsot, piedalīties. Mēs varam tik daudz! 
Bieži pat nenovērtējam, cik plašas iespējas 
mums piedāvā valsts.

Vēlu veiksmi katram, kas ieguldījis darbu 
un sirdi Latvijas labklājībā!

daudz laimes dzimšanas dienā, 
latvijas tauta!

dievs, svētī latviju!
Kalētu Mūzikas un mākslas 

pamatskolas skolēnu pašpārvaldes 
vadītāja Lāsma Sintija Jonušaite

Mana Latvija! Nevienam nepārdod, 

neatdod to, ko kāds tavā labā ar asi-

nīm ir izcīnījis. Paliec tāda, kāda tu 

esi, mana Latvija!

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 

6. klases skolniece Anita Figoriņa

Novēlam Latvijai sagla-
bāt skaistos dabas skatus! 
Lai Latvijā dzīvotu daudz 
priecīgu, čaklu un veselu 
cilvēku! Lai Latvijas daba 

varētu lepoties ar kupliem ozoliem, bagātīgu  un daudzveidīgu 
dzīvnieku valsti! Lai Latvija lepojas ar daudzveidīgu etnogrā-
fisko zīmju klāstu! Lai saglabājas skaistā ziema ar salu un 
sniegiem! Lai virs Latvijas ir mierīgas un skaistas debesis, 
brīnišķīgie saulrieti! Lai zemnieki var izaudzēt bagātu ražu! 
Lai Latvijas lauki ir apstrādāti un pļavās zied daudzveidīgas 
un smaržīgas puķes! Lai Latvija būtu visskaistākā valsts uz 
pasaules! Daudz laimes dzimšanas dienā!
                                 

Purmsātu speciālās internātpamatskolas 
7. klases skolēni Diāna, Ingrīda, 

Kristīne, Samanta, Līga, Edijs

lai katrs mūsu labi 

paveiktais darbs 

ir kā dāvana latvijai 

dzimšanas dienā! 
Priekules 

Mūzikas un mākslas 

skolas audzēkņi 

Lappuses noformējumā izmantoti Priekules novada bērnu un jauniešu radošie darbi.



PRIEKUlĒ 
17. novembrī plkst. 13 Priekules kultūras namā 
koncertsarīkojums “Priekules novads – Latvijai!”
Sarīkojumā uzstāsies Priekules novada mākslinieciskie 
kolektīvi un solisti. Tiks demonstrēta dokumentālā fi lma 
“Priekules novads Latvijai simtgadē”. Īpašais viesis – 
Ivo Fomins. Programmā Priekules novada pašvaldības 
augstāko apbalvojumu pasniegšana un konkursa “Par 
sakoptu Priekules novadu” laureātu godināšana.
Kā sveiciens katram sarīkojuma apmeklētājam – Prieku-
les novada Kalētu pagasta saimnieces Daigas Auzenieces 
gatavota kūka.  

l Priekules novada pašvaldības augstākie 
apbalvojumi
l “GODA NOVADNIEKS” – Līga STRĒLE
l “GODA NOVADNIEKS” – Inga LEIVE-LEVITE
l “GADA CILVĒKS” Priekules pilsētā – Indra ĻAUDOBELE
l “GADA CILVĒKS” Priekules pilsētā – Mārtiņš MIKĀLS
 
l GODA RAKSTS – Vladimiram TENAM, 
Tālivaldim ĶERIM, Marikai ŠEFLEREI, 
Intai GRUNTMANEI, Ausmai INNEI, Dagnijai ZEMGALEI
l ATZINĪBAS RAKSTS – Andim EVELIŅAM, 
Petram INDRIEKUM, Uldim INNIM, Aivaram ĶERIM, 
Arvīdam SISENIM, Intai KULŠAI, Agnesei AUZNIECEI
l PATEICĪBA – Oļegam KAUPIM

l Konkursa  “Par sakoptu Priekules novadu”
laureāti
l INDIVIDUĀLĀ MĀJA PILSĒTĀ – Ķieģeļu iela 6a, 
Priekule; saimnieks Mareks VJAKSA. 
l INDIVIDUĀLĀ MĀJA PILSĒTĀ – Raiņa iela 39,
Priekule; saimnieki ĶERVIJU ģimene.
l LAUKU VIENSĒTA – “Jaungraudiņi”, Bunkas pagastā; 
saimnieki GLAGOVSKU ģimene.
l LAUKU VIENSĒTA – “Brieži”, Kalētu pagastā; 
saimnieki FELDMAŅU ģimene.
l LAUKU VIENSĒTA – “Jāņsēta”, Priekules pagastā; 
saimnieki PELNĒNU ģimene.
l UZŅĒMUMS – degvielas uzpildes stacija “KINGS”; 
Priekules fi liāles vecākais Gatis INNIS. 
l PIEMĀJAS SAIMNIECĪBA – Bērzu iela 15, Priekule; 
saimnieki DĒZNIEKU ģimene. 

18. novembrī Latvijas simtgades svinību kulmi-
nācija Priekulē.  
Plkst. 18 lāpu gājiens no veikala “Gaisma”. Katrs 
nāksim ar savu lāpu, lai izgaismotu svētku gājienu 
līdz pils tornītim.
Plkst. 18.20 svētku brīdī “Saules mūžu Latvijai!” pie 
tornīša būsim visi kopā plecu pie pleca! Kopā ar prie-
kulniekiem tuvumā un tālumā, ar Priekules viesiem un 
Liepājas teātra aktieriem Karīnu Tatarinovu un Viktoru 
Elleru. Noslēgumā svētku uguņošana.
Plkst. 21 svētku balle Priekules kultūras namā kopā 
ar grupu “Klaidonis”. Ieejas maksa 3 eiro. Balles laikā 
darbosies kokteiļbārs. Galdiņu rezervēšana līdz 15. 
novembrim.  

BUNKAS PAGASTĀ 
17. novembrī plkst. 17 Bunkas kultūras namā 
Latvijas simtgades sarīkojums “Mums viņa ir 
visskaistākā”. Vadīs Maija Kalniņa.

l Konkursa “Par sakoptu Priekules novadu!”
Bunkas pagasta I kārtas uzvarētāju sumināšana
l KROTES BIBLIOTĒKA; vadītāja Lita VĒKAUSE 
l DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA “Spīdolas”; Gunta JONAUSKA
l MĀJA CIEMATĀ – Kalna iela 5; Ruta FRANKA
l MĀJA CIEMATĀ – Lielā iela 3; SEGLIŅU ģimene
l MĀJA CIEMATĀ – “Zemzari”; Māra KURDO 
l LAUKU VIENSĒTA – “Jaungraudiņi”; 
GLAGOVSKU ģimene
l LAUKU VIENSĒTA – “Čakstes”; Modris CĪRULIS, 
Elīna KUROVSKA 
l LAUKU VIENSĒTA – “Vēveri”; PUTERU ģimene     
                         
l “GODA NOVADNIECES” Līgas STRĒLES sveikšana

l Priekules novada pašvaldības augstāko 
apbalvojumu pasniegšana     
l “GODA CILVĒKS” Bunkas pagastā – Lita VĒKAUSE
l GODA RAKSTS: Viesturam NIEDOLAM, Regīnai 
ZĀLĪTEI, Zigrīdai DŪDUMAI, Laimonim DŪDUMAM, 
Mārim GŪTMANIM, Maldai ANDERSONEI
l ATZINĪBAS RAKSTS: Guntai JONAUSKAI, 
Monikai KAŅEVSKAI, Irutei ZIŅĢEI
l PATEICĪBAS RAKSTS: Līvijai KAĻIŅINAI, 
Arvaldim BRENCIM, Ausmai KĻAVIŅAI

l Muzikālās apvienības “Galaktika” koncerts – 
dāvana iedzīvotājiem Latvijas simtgadē 
Plkst. 22.00 svētku balle ar muzikālo apvienību “Puiši, 
puiši” (ieeja 3 eiro). Galdiņu rezervēšana pie Maldas 
Andersones pa tālr. 29296265. 
Autobuss: Bunka (15.45) – Tadaiķi (16.00) – Ilmāja (16.15) 
– Krote (16.20) – Bunka. Pēc koncerta atpakaļ pa maršrutu.

GRAMZDAS PAGASTĀ 
17. novembrī plkst. 19 Gramzdas tautas namā valsts 
simtgadei veltīts svētku sarīkojums “Mēs Latvijai”.
Sarīkojumā piedalīsies Gramzdas folkloras kopa “Jumī-
tis”. Tiks demonstrēta fi lma “Gramzda gadsimtu griežos”.

l Priekules novada pašvaldības augstāko apbal-
vojumu pasniegšana 
l “GODA CILVĒKS” Gramzdas pagastā – Ģirts BURVIS;
l GODA RAKSTS – Skaidrītei SKUDEI, 
Henrijam ĶERUŽIM, Voldemaram GERTNERAM.  

l VSAC “Aizvīķi” darbinieku godināšana.  
l Svētku koncertprogramma “Satikšanās”. 
Juris Jope – balss, Linards Šveklis – ģitāra. 
Zināmas un piemirstas Raimonda Paula melodijas 
ar Imanta Ziedoņa dzeju.
Plkst. 22.00 Latvijas simtgadi izdejosim ballē kopā ar 
grupu “Galaktika”. Ieejas maksa 4 eiro. Galdiņu rezer-
vēšana līdz 15. novembrim pa tālr. 20208532.

KAlĒTU PAGASTĀ 
17. novembrī plkst. 18 Kalētu tautas namā 
Latvijas simtgadei veltīts sarīkojums. 

l Priekules novada pašvaldības augstāko 
apbalvojumu pasniegšana
l “GODA CILVĒKS” Kalētu pagastā – 
Mirdza LIEPIŅA;
l “GADA CILVĒKS” Kalētu pagastā – Līga KVĀŠE.

l Konkursa “Par sakoptu Priekules novadu” 
Kalētu pagasta I kārtas laureāts – mājas “Brieži” 
(saimniece Rūta FELDMANE).

l Kalētu pagasta pārvaldes pateicības raksti: 
l Aivai ČUBEI, SIA “Kings”;
l Dainim PETROVICAM, SIA “Silgme”;
l Mairai MEĻĶEI, SIA “SC Grand”;
l Agrim VOLKEVIČAM, SIA “Rieksti”;
l Irēnai un Petram INDRIEKIEM, z/s “Ruģi”;
l Zelmai un Kārlim SPRŪDIEM, z/s “Saulītes – 3”;  
l Rutai ŠEKAVAI, z/s “Albrekši”; 
l Ivaram KAĻĶIM, z/s “Kamoliņi”; 
l Elvijam MATUTIM, z/s “Ļaudupi”;  
l Sigitai un Virginijam KARBAUSKIEM;
l Inesei un Dzintaram KUDUMIEM;
l Zinaidai VAMZEI, pagasta veterinārārstei; 
l Ainai SUPEI, piena savākšanas punkta vadītājai. 

l Koncerts “Daudz laimes, Latvija!”. 
Muzicē Manguļu ģimene.
Plkst. 21 svētku balle ar Arturu Manguli 
(Ogres novads). Ieeja 3 eiro. 

18. novembrī plkst. 16 skolas parkā lāpu gājiens no 
pagasta pārvaldes. Peldošo svecīšu palaišana Brūža dīķī. 
Gaismas ceļa izveidošana un svētbrīdis skolas parkā.
Ugunskura iekuršana.
Svētku salūts. 

VIRGAS PAGASTĀ 
16. novembrī plkst. 18 Purmsātu skolas zālē svētku 
koncerts “Tevi mīlējis esmu”. Dzied Liepājas teātra 
aktieris Edgars Pujāts. (Transports plkst. 17.20 no 
Virgas skolas uz Purmsātiem).

l Priekules novada pašvaldības augstāko apbal-
vojumu pasniegšana
l “GODA CILVĒKS” Virgas pagastā – Jānis AUZNIEKS
l “GADA CILVĒKS” Virgas pagastā – Zaiga ŪDRIŅA
l GODA RAKSTS:  Zigridai Laimdotai STRĒLEI, 
Haraldam STRĒLIM, Birutei FREIMANEI, 
Agritai DEMJANOVAI 

l Konkursa “Par sakoptu Priekules novadu!” 
Virgas pagasta I kārtas uzvarētāju godināšana
Purmsātu bibliotēka (vadītāja Krista AUZNIECE) 
l INDIVIDUĀLĀ māja ciematā – “IEVAS” (saimniece 
Vija UNTULE)  
l INDIVIDUĀLĀ māja ciematā – “MEŽROZES” (saimniece 
Anna ROZENTĀLE)  

Sarīkojuma turpinājums Purmsātu skolas konferenču zālē: 
l izstāde “Astoņpadsmit stāsti Latvijai”; 
videostāsts “Purmsātu muižas kungu māja – mājas 
laiku laikos”;
l tosts “Augstu laimi Latvijai!”.
(Transports plkst. 21 no Purmsātiem uz Virgas tradīciju 
namu.)
Plkst. 21.30 Virgas tradīciju namā Virgas teātra 
kopas uzvedums “Kaimiņu būšana svētku dienā” (re-
žisore Maira Rune). 
Pēc tam svētku balle ar Aldi Briljonoku, līdzi ņemot 
groziņu. Ieeja 1 eiro. 
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IZGlīTīBA

Cāļus skaita rudenī – tā varētu 
teikt, apkopojot Krotes mazpul-
cēnu darbu gada garumā no 
Mārtiņiem līdz Mārtiņiem. Esam 
ieguvuši gana daudz zināšanu, 
pieredzes un balvu arī. 

Gads bijis ļoti spraigs – ar 
labiem rezultātiem aizvadīti 
divi mazpulku forumi, semināri, 
konferences, labdarības akcijas, 
ekskursijas. Vasarā pat pabijām 
divu dienu ekspedīcijā “Pa Krišjā-
ņa Valdemāra pēdām”, iepazīstot 
mūsu Latvijas kultūru, ievēroja-
mus cilvēkus un vietas.

Katrs mazpulcēns izstrādājis 
savu individuālo projektu, izvēr-
tējot un analizējot rezultātus, 
tādējādi gūstot iemaņas mazajā 
biznesā. Ļoti veiksmīgi aizvadījām 
mazpulcēnu tirdziņu Ventspilī. 
Pašiem par pārsteigumu pie mūsu 
stenda izveidojās pat rinda. 

Šogad iegūtas arī četras Lat-

vijas mazpulku Goda nominācijas 
(mazpulku augstākais apbalvo-
jums). Laureāti ir: Matīss No-
renbergs, Danija Rosvalde, Zane 
Strēle un Sindija Mierture. Sin-
dija mazpulku pētījumu projektā 
“European Experiental Learning 
Lab on Soil Science” (EELLSS) 
prezentēja arī Vācijā, Kaselē, 
iegūstot simpātiju balvu “Zelta 
lapsa”. Izrauts arī “Lielais Kārlis” 
Bunkas pagasta ražas svētkos. Tā 
visa ir pieredze, kuru mums nevar 
atņemt neviens.

Paldies par darbu mazpulcē-
niem! Paldies par atbalstu mūsu 
draugiem zemniekiem un uzņē-
mējiem, un pašvaldībai. Paldies 
mūsu fanu kluba prezidentei Gun-
tai Jonauskai, kura šogad saņēma 
arī Mazpulku padomes pateicību. 
Veiksmi turpmākos darbos!

Indra Zvirbule,
Krotes mazpulka vadītāja

Pirms 30 gadiem padomju 
saimniecība “Priekule” uz-
cēla bērnudārzu. Padomju 
saimniecības vairs nav, taču 
pirmsskolas izglītības iestāde 
“Dzirnaviņas”, izturējusi dažā-
du pārmaiņu vējus, joprojām 
strādā ar pilnu jaudu.

1988. gadā jaunais bērnudārzs 
Priekulē, Dzirnavu ielā, tapis sešu 
mēnešu laikā, atceras tā vadītāja 
kopš pirmās dienas Ina Dalbiņa. 
Projekts bijis paredzēts 140 bēr-
niem, darbojās piecas grupas. Tolaik 
bērnu bijis daudz, daļu pat veda uz 
Gramzdu. Sākumā uzņēma padomju 
saimniecības darbinieku bērnus. Lai 
tiktu pie vietas dārziņā, tolaik daudz 
bijis “amatu savienotāju”, nu jau ar 
smaidu var atcerēties I. Dalbiņa.  
Kā iestāde tikusi pie sava nosauku-
ma “Dzirnaviņas”? Kārtējo “Saulīti”, 
“Rūķīti” vai “Puķīti” priekulnieki nav 
gribējuši. Avīzē bijis pat sludinā-
jums, ka tiek gaidīti priekšlikumi. 

Tuvumā esošais dzirnavu dīķis 
vedinājis uz pašreizējo nosaukumu, 
tas it kā pats par sevi izkristalizējies 
kā labākais variants. 

Jāiet laikam līdzi 
Izglītības iestādes juridiskais 

statuss laika gaitā mainījies – pēc 
padomju saimniecības bijuši arī vi-
dusskolas un pašvaldības paspārnē, 
vienu gadu pat izturējuši kā SIA. 
Padomju saimniecības laikā, nerau-
goties uz visiem limitiem, bijis labāks 
materiālais nodrošinājums, vērtē  
I. Dalbiņa. Taču, lai arī kādi politiskie 
vēji pūtuši, allaž saņemts atbalsts no 
vietējās varas – vai tas būtu rajona 
vai pašvaldības līmenī, viņa atzīst. 

Nu jau varot teikt, ka sākusies 
stabilitāte. 2012. gadā notikusi 
ēkas renovācija. Fiziski nokalpo-
jusī celtne sakārtota, izmantojot 
Klimata pārmaiņu finanšu instru-
menta (KPFI) līdzekļus. “Vienmēr 
var vēlēties vairāk, bet liekas, ka 

ieguvām maksimumu, ko no pro-
jekta varējām. Tagad soli pa solim 
katru gadu kaut ko plānojam un 
remontējam vēl,” stāsta vadītāja. 

Laikam mainoties, mainījušās 
arī izglītības programmas. Sākuši 
darbu pēc tādas, kas tulkota no 
krievu valodas, vēlāk pedagoģiskās 
vadlīnijas pārveidojušās. Bijis arī 
projektu laiks, rakstītas program-
mas, gatavotas prezentācijas – tā 
pedagoģiskajā darbā bijusi atkal 
jauna pieredze, kas ļauj paskatīties 
no cita redzesleņķa. Tagad kolektīvā 
cītīgi apgūst kompetences, mācās 
strādāt elektroniskajā vidē. Daudz 
jārunā arī ar vecākiem, lai viņi 
saprastu pārmaiņas. Darbiniekiem 
visu laiku jāiet laikam līdzi. Dzīvē 
viss notiek pa spirāli, viss mainās 
saprāta robežās, pārliecinājusies 
pieredzējusī bērnudārza vadītāja.

 

Acis pierē un pakausī 
Lai motors grieztos, tad noteico-

šais ir darbinieki. Un pašam vadītā-
jam ar savu piemēru un darbošanos 
jārosina kolektīvs darboties līdzi, 
pārliecināta I. Dalbiņa. 

Kopš pirmsskolas izglītības 
iestādes dibināšanas tajā strādā 
skolotājas jeb, kā kādreiz teica 
un vēl joprojām daudzi uzrunā, 
audzinātājas Ausma Inne un Inta 
Gruntmane, kā arī Ļuba Ostele – 
noliktavas pārzine. Par audzinātā-
jām gadu gaitā kļuvušas daudzas 
darbinieces, kas darbu sākušas kā 
auklītes – Dagnija Zemgale, Vine-
ta Zalcmane, Jolanta Jesaulkova, 
Sanda Biļinska, uzskaita vadītāja. 

Ausma vērtē, ka agrāk kārtība 
bijusi ļoti strikta, rakstīti nodar-
bību plāni. Tagad valda brīvāka 
gaisotne, var vairāk izpausties 
radoši, skaisti svinēt svētkus. Inta 
pārliecinājusies, ka visos laikos 
bijuši gan prātīgāki, gan aktīvāki 
bērni. Tagadējie pirmsskolēni esot 
ļoti zinātkāri. Ausma piebalso, ka 
bērni ir atvērtāki, vairāk stāsta. Kā 
smejas skolotājas, acīm jābūt pierē 
un pakausī, lai visam notiekošajam 
grupā izsekotu. Pedagogiem jāiet 
laikam līdzi, lai varētu bērniem 
izskaidrot dažādus jautājumus, 
jo bērni ir zinoši, īpaši ja ģimenē 
saņem daudzpusīgu informāciju.   

Nu jau esot tā, ka audzina savu 
pirmo apmācāmo mazbērnus, 
novērojusi Ausma. “Tā ir mūsu 
misija. Nav laika novecot,” viņa saka 
par pedagoga darbu. “Katru dienu 
jābūt kustībā, jāmeklē atkal kaut 
kas jauns. Sēdēt uz vietas nevar,” 
piekrīt Inta. 

Skaisti svētki  
savējiem 

12. oktobrī visu piecu grupu 
audzēkņi ar milzīgu prieku svinēja 
sava mīļā bērnudārza “Dzirnaviņas” 
jubileju. Un kā nu ne – viss bija 
kā īstā dzimšanas dienā: ciemiņi, 
dziesmas, dejas, dāvanas, kliņģeris 
un pat salūts! Gan paši bērni, gan 
pedagogi bija centušies, lai svētki 
pašu mājās izdotos godam. 

Taču vēl lielākas svinības sekoja 
pēc nedēļas, kad daudziem maza-
jiem priekulniekiem bija jāpiedzīvo 
pavisam atbildīgs un svinīgs brīdis 
– uzstāšanās uz kultūras nama 
skatuves plašas publikas priekšā. 
Par laimi, tur visi bija savējie – gan 
skatītāji un klausītāji, gan pro-
grammas vadītāji. Un visiem kopā 
svētku prieks raisījās jo lielāks. Lai 
prieka dzirnaviņas arī turpmāk 
griežas ar pilnu jaudu! Daudz laimes 
dzimšanas dienā!  

Iluta Dreimane

Pedagoģes Inta Gruntmane (no kreisās), Ina Dalbiņa un 
Ausma Inne strādā pirmsskolas izglītības iestādē “Dzirnaviņas” 
kopš tās dibināšanas. 

Bērnudārzā dzied ne tikai bērni, bet arī viņu audzinātājas un auklītes. 

Rotaļas un dejas ballītē – kas gan var būt 
labāks, lai svinētu dzimšanas dienu! 

Cāļus skaita rudenī

Krotes mazpulcēni Ražas svētku ballē.  
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Nav nepieciešami plaši ugunsgrēki, lai cilvēks zaudētu 
dzīvību, – pēdējā laikā nelielās, bet traģiskās ugunsnelaimēs 
bojā gājuši vairāki cilvēki.

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pieredze 
liecina, ka daļu no traģiskajām ugunsnelaimēm varēja iepriekš 
novērst, ja vien tiktu savlaicīgi ievērotas ugunsdrošības prasības.

VUGD apkopotā statistika liecina, ka šogad kopumā ugunsgrēkos 
dzīvību zaudējuši 59 cilvēki, bet no oktobra sākuma ugunsgrēkos gāja 
bojā 11 cilvēki. Vairumā gadījumu ugunsnelaimes saistāmas tieši 
ar cilvēku neapdomību, piemēram, neuzmanīgu smēķēšanu telpās, 
neuzmanīgu sveču dedzināšanu, bojātu apkures ierīču lietošanu vai 
degtspējīgu priekšmetu novietošanu pie krāsns. 

Lai pasargātu savu dzīvību un īpašumu, nav nepieciešami lieli 
finansiālie ieguldījumi, bet gan atbildība un zināšanas, ikdienā ie-
vērojot ugunsdrošības prasības. Tāpēc VUGD aicina parūpēties par 
sevi un saviem līdzcilvēkiem, ievērojot šādus drošības padomus:

l iztīriet dūmvadus un pārbaudiet apkures ierīču stāvokli;
l pie apkures ierīcēm nenovietojiet viegli degtspējīgus priekš-

metus un atcerieties aiztaisīt ciet krāsns durtiņas;
l gatavojot ēdienu, neatstājiet to bez uzraudzības;
l nelietojiet bojātas elektroierīces;
l nesmēķējiet telpās un īpaši gultās, jo tas ir bīstami un apdraud 

ne tikai jūsu, bet arī apkārtējo cilvēku dzīvību;
l uzstādiet mājoklī dūmu detektoru, kas laikus brīdinātu par 

izcēlušos ugunsgrēku. 

VUGD atgādina – ja izcēlies ugunsgrēks vai radies cits apdrau-
dējums un nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties 
zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112!

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Dabas aizsardzības pārval-
des uzdevumā laika posmā no 
2017. līdz 2019. gadam tiek 
apsekota Latvijas teritorija, 
uzskaitot Eiropas Savienības 
(ES) nozīmes aizsargājamos 
biotopus. 

Biotopi ir viendabīgas teri-
torijas, kurās sastopama liela 
bioloģiskā daudzveidība, pie-
mēram, bioloģiski vērtīgi zālāji, 
dabiskoties sākušas mežaudzes, 
purvi, cilvēka mazietekmēta jūras 
piekraste un kāpas, upes un ezeri, 
alas un iežu atsegumi.

Latvijas daba ir mūsu nacio-
nālā bagātība, tāpēc valstij un tās 
iedzīvotājiem kā gādīgiem saim-
niekiem ir jāzina, kāda, cik daudz, 
kādā kvalitātē un kurās vietās 
atrodama dabas daudzveidība. Da-
bas vērtību apzināšana visas valsts 
mērogā notiek pirmo reizi, un to 
nosaka gan nacionālā, gan Eiropas 
likumdošana. Skaitīšanas mērķis 
ir iegūt detalizētu un zinātniski 
pamatotu informāciju par Latvi-
jas dabas vērtībām, to izplatību, 
daudzumu, veidiem un kvalitāti, 
lai iegūtos datus varētu izmantot 
nozaru attīstības plānošanai. 

2018. gada sezonā tiek ap-
sekotas valstij, pašvaldībai un 
privātiem īpašniekiem piederošie 
īpašumi ar kopējo apjomu pus-
miljons hektāru, kas atrodas 99 
pašvaldību administratīvajās teri-
torijās. Dabas pārvaldes uzdevumā 
šo darbu veic 250 eksperti, kuri 
šogad vien dabu skaita pusmiljona 
hektāru lielā teritorijā.

Tā kā jāapseko tik liela teri-
torija, nav iespējams pateikt pat 
aptuvenu laiku, konkrētu dienu, 
kad notiek apsekojums konkrē-
tam īpašumam. Tādēļ īpašniekus 
informējam, ka tas notiks šajā se-
zonā, norādot maksimālo biotopu 
apsekošanas laiku – no aprīļa līdz 

31. oktobrī un 1. novembrī Kurzemes pašval-
dību, sociālo dienestu, nevalstisko organizāciju, 
valsts sociālās aprūpes centru un mediju pār-
stāvji projektā “Kurzeme visiem” devās pieredzes 
apmaiņas braucienā, lai iepazītu sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar 
garīga rakstura traucējumiem Rīgā.

Šis ir jau trešais projektā “Kurzeme visiem” or-
ganizētais pieredzes apmaiņas brauciens, kurā īpaši 
tika aicināti piedalīties pārstāvji no tām Kurzemes 
pašvaldībām, kurās pēc reģiona deinstitucionalizāci-
jas plāna apstiprināšanas aktīvi turpināsies darbs pie 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveides 
un nepieciešamās infrastruktūras attīstības.

Pirmajā dienā pieredzes apmaiņas brauciena 
dalībnieki apmeklēja rehabilitācijas centru “Poga”, 
kustību “Plecs” un divas pakalpojumu sniegšanas 
vietas – dienas aprūpes centru “Cerību ligzda” un 

grupu māju “Mēness māja”, ko izveidojusi biedrība 
“Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””. Otrajā dienā dalībnieki 
turpināja viesoties biedrības grupu dzīvoklī “Šūpo-
les” un iepazina nodibinājuma “Fonds Kopā” grupu 
dzīvokli un specializētās darbnīcas, kā arī biedrības 
“Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” dienas aprūpes 
centru un sveču darbnīcu.

Šo organizāciju pieredze un izvēlētie risinājumi 
ļaus pieredzes brauciena dalībniekiem vēl sekmīgāk 
attīstīt un sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pa-
kalpojumus savās pašvaldībās. Kurzemē atbilstoši 
deinstitucionalizācijas plānam paredzēts pilnveidot 
pakalpojumus un izveidot dienas centrus, speciali-
zētās darbnīcas, grupu dzīvokļus. Kā informēts jau 
iepriekš, projektā iesaistījusies arī Priekules novada 
pašvaldība. 

Laura Homka, 
Kurzemes plānošanas reģiona sabiedrisko 

attiecību speciāliste

PROJEKTI

Fo
to

 –
 Il

ut
a 

D
re

im
an

e 
 

Turpinās dabas skaitīšana, lai apzinātu tās daudzveidību
Dabas aizsardzības pārvaldes projekta 
“Dabas skaitīšana” vadītāja Irisa Mukāne, 
viesojoties Priekulē. 

novembrim.
Lai informētu iedzīvotājus par 

dabas skaitīšanas procesu, jau 
aprīlī 50 000 zemju īpašnieku, 
kurus šajā gadā skar process, ir 
saņēmuši vēstules. Iesaistītās paš-
valdības ir saņēmušas plakātus, 
skrejlapas, kuras aicinām izvietot 
iedzīvotājiem pieejamās vietās. 
Tāpat arī organizējam bezmaksas 
seminārus, kuros plašāk stāstām 
par skaitīšanas norisi un sniedzam 
atbildes uz interesentu jautāju-
miem. Septembrī tāds notika arī 
Priekules novadā.

Ne visi zemes īpašumi valsts 
teritorijā tiek aplūkoti – tikai tie, 
par kuriem ir informācija, ka tajos 
agrāk bijušas vai varētu būt dabas 
vērtības. Ja zemes īpašumu ir plā-
nots apsekot, īpašnieks pavasarī 
uz savu deklarēto adresi saņem 
vēstuli no Dabas aizsardzības 

pārvaldes, ka īpašums tiks skatīts. 
Šogad aprīlī ir izsūtīti 50 tūk-

stoši vēstuļu par 95 000 zemes 
vienībām zemju īpašniekiem, 
kuru zemes šajā gadā apseko. 
Vēstulē minēts, ka šāds process 
ir uzsākts, šogad tas skars arī 
viņus, nāks eksperts un norādīta 
īpašā Dabas aizsardzības apliecība, 
kas izdota visiem ekspertiem un 
kalpo kā atpazīstamības zīme. 
Eksperta vizīte nav īpaši jāgaida 
– ja cilvēkam pieder zālājs, viņš 
pļauj vai nogana to, kā to darījis 
līdz šim. Ja īpašumā ir mežs, arī 
to apsaimnieko, kā pats plānojis. 
Eksperts vizītes laikā aplūkos sev 
nepieciešamo un, ja tiek atrasta 
kāda vērtība, tiek aizpildīta an-
keta, kurā apraksta biotopa veidu 
un novērtē tā kvalitāti.

Skaitīšanas mērķis ir apzināt 
dabas bagātības, informējot par to 

īpašnieku. Viņa paša ziņā paliek 
izvērtēt, vai dabas saglabāšana 
ir viņa atbildība un sociālekono-
miski izdevīgs lēmums. Projekts 
neierobežo cilvēku darbošanos.

Īpašnieks būs pirmais, kurš 
saņems informāciju par viņa 
īpašumā apzināto ES nozīmes 
biotopu, bet jārēķinās ka dati 
tiek pārbaudīti, apkopoti un tikai 
tad sūtīti. Tikai bioloģiski vērtīgo 
zālāju īpašnieki rezultātus saņems 
nākamajā gadā pēc apsekojuma, 
lai varētu pieteikties atbalsta 
maksājumiem, ja to vēlas. Pārējo 
biotopu īpašnieki par 2018. gada 
apsekojumu informatīvo vēstuli 
saņems līdz 2020. gadam. Ja bio-
tops netiks atrasts, otrā vēstule 
netiks sūtīta.

Otrajā vēstulē būs informācija, 
kāds biotops atrasts, skaidrojums, 
ka tā viņam neuzliek nekādus 

ierobežojumus, bet aicinām viņu 
saimniekot videi draudzīgi, sagla-
bājot dabas daudzveidību, snie-
dzot vadlīnijas konkrētā biotopa 
apsaimniekošanā.

Dabas skaitīšanas mērķis 
ir informēt īpašnieku par viņa 
īpašumā augošām dabas vēr-
tībām un norādīt pareizas ap-
saimniekošanas vadlīnijas un 
papildinformācijas ieguves avotus. 
Dabas skaitīšana neuzliek jaunus 
aizliegumus nevienam. Skaitīšana 
nemaina esošos nosacījumus: ja 
cilvēks nedzīvo īpaši aizsargājamā 
teritorijā, viņš turpina īpašumu 
apsaimniekot pēc savas vēlmes. 
Ja viņš līdz šim jau ir dzīvojis 
īpaši aizsargājamā teritorijā, viņa 
apsaimniekošanai jābūt saskaņā 
ar pastāvošo likumdošanu un 
teritoriju vispārējiem aizsardzības 
un izmantošanas noteikumiem.

Svarīga ir cilvēku un zemes 
īpašnieku izpratne par dabas pro-
cesiem un vērtībām, tādēļ nozīmī-
ga ir informācija, kas ir ap mums 
un kas mums pieder. Pamazām 
dabas skaitīšana sniedz atbildes 
uz šo jautājumu. Tāpat nozīmīga 
ir pareiza apsaimniekošana, lai šīs 
dabas vērtības nepazustu. Tādēļ ir 
izstrādāts sešu grāmatu sējums 
– vadlīnijas biotopu pareizai ap-
saimniekošanai, kas pieejamas 
novadu bibliotēkās un interneta 
vietnē http://nat-programme.
daba.gov.lv/public/lat/publikaci-
jas_un_dokumenti/.

Aktuālā informācija pieejama 
arī dabas skaitīšanas mājaslapā 
http://www.skaitamdabu.gov.
lv/public/lat/jaunumi/ un DAP 
mājaslapā https://www.daba.gov.
lv/public/.

Ilze Reinika, 
Dabas aizsardzības 

pārvaldes projekta “Dabas 
skaitīšana” vadītājas asistente

Projekta “Kurzeme visiem” 
dalībnieki gūst pieredzi Rīgā

Aicina ikdienā neaizmirst 
par ugunsdrošību
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SIA “latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” (llKC) 
Priekules novada lauku attīstības konsultantes IRINAS GINTERES 
pieņemšanas laiki decembrī

Vieta Laiks
Priekules novada pašvaldībā Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 

16.00 (izņemot pieņemšanas dienas pagastos)
Krotes bibliotēkā 11.12. no plkst. 9 līdz 11 un 
Tadaiķu bibliotēkā 11.12. no plkst.  12 līdz 14.30
Bunkas pagasta pārvaldē 11.12. no plkst. 15 līdz 16.30
Kalētu bibliotēkā 12.12. no plkst. 9 līdz 12
Gramzdas pagasta pārvaldē 13.12. no plkst. 9 līdz 12
Paplaka, Virgas pagasta pārvaldē 14.12. no plkst. 9 līdz 11
Purmsātu bibliotēkā 14.12. no plkst. 12 līdz 13

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

lauksaimniecības datu centrs informē
Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.11.2018. ir jāiesniedz no 01.11.2018. līdz 31.11.2018. 

Plašāka informācija LDC mājaslapā www.ldc.gov.lv.

Kāpēc par atkritumu izve-
šanu jāmaksā arvien vairāk? 
Tāpat kā daudzi Latvijā, šo 
jautājumu tagad sev uzdod ne 
viens vien Priekules novada 
iedzīvotājs. 

Jau ziņots, ka nākamā gada 
9. janvārī atkritumu apsaimnie-
košanu Priekules novadā uzsāks 
pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi 
Liepājai”, kas Liepājas reģionā 
strādā ar zīmolu “Vides pakalpoju-
mu grupa”. Saskaņā ar iepirkuma 
konkursa rezultātiem un Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas lēmumiem maksa par 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu no nākamā gada janvāra 
būs 17,05 EUR (ieskaitot PVN) par 
kubikmetru. Tas nozīmē, ka viena 
atkritumu izvešanas reize 0,24 m³ 
konteineram izmaksās 4,09 EUR 
(ieskaitot PVN). 

Atkritumu izvešana 
sadārdzināsies 
arī turpmāk

Maksa par atkritumu izvešanu 
pakāpeniski palielināsies arī turp-
māk. Viens no iemesliem – līdz 
2020. gadam turpinās pieaugt 
Dabas resursu nodoklis (DNR). Tas 
tika ieviests, lai veicinātu dabas 
resursu saudzīgu izmantošanu, 
ierobežotu vides piesārņošanu, 

sekmētu jaunu, vidi saudzējošu 
tehnoloģiju ieviešanu un finansiāli 
nodrošinātu vides aizsardzības 
pasākumus.

Lai saprastu, kā DRN ietekmē 
atkritumu izvešanas maksu, jāpa-
skaidro, ka maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu veido 
trīs sastāvdaļas – par atkritumu 
noglabāšanu iekasētais dabas 
resursu nodoklis, sabiedrisko pa-
kalpojumu regulatora apstiprinātā 
maksa par sadzīves atkritumu 
noglabāšanu atkritumu poligonā, 
kā arī atkritumu apsaimniekotāja 
noteiktā maksa par sadzīves atkri-
tumu savākšanu un pārvadāšanu. 
Sadārdzinoties kādai no minēta-
jām sastāvdaļām, par atkritumu 
izvešanu jāmaksā vairāk.

Pakāpeniska DRN palielinā-
šana ir Latvijas un Eiropas Savie-
nības (ES) politika, kuras mērķis 
ir sekmēt atkritumu šķirošanu 
visās ES valstīs. Lielais mērķis ir 
sasniegt, lai 2020. gadā Latvijā 
poligonos apglabātu ne vairāk par 
50% radīto sadzīves atkritumu. 
Diemžēl šobrīd tiek apglabāti 
vairāk nekā 70%. Nodoklis tiek 
pakāpeniski palielināts, lai rosi-
nātu iedzīvotājus mainīt savus 
paradumus un šķirot atkritumus 
aktīvāk. No 2019. gada 1. janvā-
ra DRN pieaugs līdz 43,00 EUR 
par katru poligonā noglabātu 

Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) sadarbībā ar Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģen-
tūru (VSAA) oktobrī ir sākusi 
pilotprojektu par pilnvarotā 
e-pakalpojuma jeb e-asistenta 
pakalpojuma sniegšanu iedzī-
votājiem klientu apkalpošanas 
centrā. 

Pilotprojektā piedalās Prieku-
les, Aizputes, Dagdas, Ķekavas, 
Stopiņu, Pļaviņu un Viļānu novada 
Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs 
(VPVKAC). To plānots īstenot līdz 
šī gada decembrim.

Pilnvarotā e-pakalpojuma 
mērķis ir nodrošināt e-pakal-
pojumu pieejamību lielākam 
iedzīvotāju skaitam un samazināt 
administratīvo slogu iestādēs, 
kuras nodarbojas ar VPVKAC 
saņemto iedzīvotāju iesniegumu 
pēcapstrādi. E-asistents palīdz 
tiem iedzīvotājiem, kuriem pie-
kļuve interneta pieslēgumam 
ir ierobežota vai tās nav, kā arī 
tiem, kuriem nav elektroniskās 
identifikācijas līdzekļu vai arī 
datorlietošanas prasmes nav 
pietiekamas, lai e-pakalpojumus 
izmantotu patstāvīgi.

Priekules novada klientu 

apkalpošanas centrā var iesniegt  
pieteikumu 22 Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) 
pakalpojumu saņemšanai, no 
kuriem 19 ir e-asistenta pakalpo-
jumi. Tas nozīmē, ka, atnākot uz 
VPVKAC, klients var pilnvarot dar-
binieku iesniegt iesniegumu VSAA 
pakalpojumam (t.i., slimības lapu 
apstrādei, apbedīšanas pabalstu 
saņemšanai u.c.). Pašam darbības 
internetvidē nebūs jāveic, atliks 
tikai parakstīt pilnvaru. 

Priekules novada klientu 
apkalpošanas centra vadītāja 

Vizma Garkalne

Priekules Valsts un 
pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas 
centrs
Adrese: Saules iela 1, 
Priekule, Priekules novads, 
LV-3434.
Tālrunis: 66954870.
E-pasts: 
priekule@pakalpojumucentri.lv.
Darba laiks
P. 8.00–12.00 un 12.45–18.00 
O. 8.00–12.00 un 12.45–17.00
T. 8.00–12.00 un 12.45–17.00
C. 8.00–12:00 un 12.45–17.00
Pk. 8.00–12.00 un 12.30–14.30
s., sv. Brīvs

UZņĒMĒJDARBīBA UN lAUKSAIMNIECīBA

Klientu apkalpošanas 
centra informācija

atkritumu tonnu. 2020. gadā tas 
sasniegs 50,00 EUR par tonnu. 
“Vides pakalpojumu grupa” aicina 
ikvienu iedzīvotāju aktīvi šķirot 
atkritumus, tādējādi mazinot DNR 
pieauguma ietekmi uz rēķinu par 
atkritumu apsaimniekošanu.

Risinājums – 
aktīva šķirošana 

Jāatgādina, ka ikviens iedzī-
votājs var vēl vairāk samazināt 
izmaksas par atkritumu izvešanu, 
aktīvi iesaistoties atkritumu šķiro-
šanā. Vislielāko apjomu sadzīves 
atkritumu tvertnē veido tieši tie 
atkritumi, kurus ir iespējams 
atšķirot un nodot pārstrādes 
rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. 

Tāpēc, šķirojot atkritumus, mēs 
palīdzam dabai, veicinot tās re-
sursu saudzīgu izmantošanu un 
ierobežojot vides piesārņošanu.

Arī pēc 9. janvāra darbu tur-
pinās šķiroto atkritumu punkti 
Priekulē un pagastu centros. Tur 
ikviens Priekules novada iedzīvo-
tājs varēs atbrīvoties no papīra 
un plastmasas iepakojuma, kā 
arī stikla pudelēm un burkām. Uz 
konteineriem būs informatīvas 
uzlīmes par to, kādam atkritumu 
veidam kurš konteiners paredzēts. 
Ērts risinājums, kā samazināt 
atkritumu apjomu privātmāju 
īpašniekiem, ir kompostējamo 
atkritumu (ēdiena atlieku, koku 
lapu, nopļautās zāles u.c.) vākšana 
atsevišķi, lai pēcāk sagatavotu 

kompostu. Savukārt līdz vasaras 
sākumam Priekulē ar pašvaldības 
atbalstu tiks izveidots dalīti vākto 
atkritumu laukums, kur iedzīvotā-
ji varēs bez maksas nodot papīra, 
plastmasas, metāla un stikla 
materiālus, kas derīgi otrreizējai 
pārstrādei, kā arī atbrīvoties 
no nolietotām elektroprecēm, 
spuldzēm, baterijām un vieglo 
automašīnu riepām.

Jautājumu gadījumā Priekules 
novada iedzīvotāji aicināti vērsties 
Klientu centrā, zvanot pa tālruni 
63457777, vai sazināties pa e-pas-
tu, rakstot uz info@vpgrupa.lv.

Pilnsabiedrības 
“Vides pakalpojumi Liepājai” 

izpilddirektore 
Ramona Pitena

Kāpēc atkritumu izvešana 
kļūst arvien dārgāka?
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Sagaidot Latvijas simtgadi, 
Priekules bibliotēkā līdz 20. 
novembrim apskatāma izstāde 
“Priekules vēstures lappuses”, 
ko sarīkojuši Priekules vēstu-
res interesenti sadarbībā ar 
tūrisma informācijas centru 
un bibliotēku. 

Pensionētā vēstures skolotāja 
un novadpētniecības entuziaste 
Lidija Treide apkopojusi mate-
riālus par Brīvības ielu Priekulē 
un tur dzīvojošām personībām, 
Priekules brīvprātīgo rotu, kas 
dibināta 1919. gadā, kā arī par 
Priekules skolām.

Atklāšanas pasākumā, kas 
notika 16. oktobrī, L. Treide sa-
pulcējušos vietējās vēstures apzi-
nāšanas entuziastus iepazīstināja 
ar izpētītajiem un apkopotajiem 
materiāliem, papildinot to ar plašu 
un izsmeļošu stāstījumu. 

Iluta Dreimane 

Noslēdzies pašvaldības organizētais konkurss “Par sakoptu Prie-
kules novadu”. 2018. gada laureāti vairākās kategorijās tiks sumināti 
valsts svētku pasākumos. Čaklie sētu un māju kopēji saņems deko-
ratīvas plāksnes piestiprināšanai īpašumos, kā arī dāvanu kartes. 

konkursa laureĀTi
Individuālā māja pilsētā vai ciematā

Ķieģeļu iela  6a  PRIEKULE
Raiņa iela 39  PRIEKULE

Lauku viensēta
“JAUNGRAUDIŅI” BUNKAS PAGASTS

“JĀŅSĒTA” PRIEKULES PAGASTS
“BRIEŽI”  KALĒTU PAGASTS

Uzņēmumi, piemājas saimniecība
“Bērzu iela 15” PRIEKULE
DUS “KINGS”  PRIEKULE

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja Vija Jablonska, 
žūrijas locekļi Vizma Garkalne un Gundars Venens                

19. oktobrī, noslēdzot per-
sonālizstādi, Kalētos viesojās 
mākslinieks Jānis Anmanis. 
Interesenti varēja plašāk iepa-
zīt viņa daiļradi daudzveidīgos 
žanros. Mākslinieks radošajās 
darbnīcās iesaistīja Priekules 
novada bērnus un jauniešus.

 J. Anmanis atklāja, ka Kalēti 
bijusi viņa pirmā darbavieta, kad 
1962. gadā strādājis par ģeologu. 
Idejas autore par mākslinieka 
viesošanos ir Kalētos dzimusī 
Daina Eglīte (bij. Burģele), kas 
toreiz ar viņu iepazinusies. Vē-
lāk regulāri sekojusi J. Anmaņa 
daiļradei, apmeklējusi izstādes. 
Iepriekš dzirdējusi, ka gleznotājs 
viesojies Grobiņā, tāpēc riskējusi 
un pēc personālizstādes noslēgu-
ma Rīgā aicinājusi viņu atbraukt 
arī uz Priekules novadu. Viņa 
gandarīta, ka saņēmusi atbal-
stu idejai arī no Kalētu pagasta 
bibliotekāres Elitas Jaunzemes.  
J. Anmanis teic, ka piekritis ar 

prieku – ja pašsajūta ir laba un 
nekavē citi darbi, viņš dodas arī uz 
tālākām vietām no Rīgas. Kalētos 
mākslinieks iesaistīja sapulcēju-
šos jauniešus aktīvā līdzdarbībā – 
gan aicinot muzicēt kopā ar viņu, 
gan lasīt dzeju, gan spēlēt spēles, 
gan, pats par sevi saprotams, zī-
mēt. “Lietojiet vairāk krāsu!” bija 
visbiežāk skanējušais profesionāļa 
padoms jaunajiem talantiem.  
Noslēguma loterijā pie balvām 
tika visi, taču viszīmīgāko dā-
vanu saņēma mākslas skolotāja 
Zenta Svara – viņa izlozēja “ru-
nājošu Lāčplēsi” zvēriņa veidolā. 
Gan Lāčplēsi, gan J. Anmaņa 
autogrāfu nu var apskatīt Prie-
kules Mūzikas un mākslas skolā.  
J. Anmanis Kalētu pagasta bib-
liotēkai par piemiņu uzdāvināja 
savu ainavu, kā arī grāmatas, 
mūzikas un dzejas lasījumu ierak-
stus, kas būs pieejami ikvienam 
interesentam. 

Iluta Dreimane 

Bunkas pagasta pārvaldes kasiere 
maksājumus pieņems:
l 11. decembrī no plkst. 10.00  
līdz plkst. 11.30 Tadaiķu bibliotēkā; 
l 13. decembrī no plkst. 10.00  
līdz plkst. 11.30 krotes bibliotēkā.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Bunkas pasta nodaļu turpmāk varēs 
sazvanīt pa tālruņa numuru 25700040. 

Lidija Treide (centrā) apkopojusi materiālus par Priekules vēstures faktiem, ar ko iepazīstināja 
interesentus pilsētas bibliotēkā. 
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Vietējās vēstures materiālu izstāde Apbalvos sakoptāko 
īpašumu saimniekus

Viesojas mākslinieks Jānis Anmanis  

Mākslinieks jauniešiem mācīja atraisīt radošumu, arī muzicējot un lasot dzeju. 

Dažādu paaudžu interesenti iepazina J. Anmaņa daudzpusīgo daiļradi. Arī idejas autore Daina 
Eglīte (pirmā no labās). 
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Gramzda  Bunka  kalçti  VirGa  Priekule  Gramzda  Bunka  kalçti  VirGa  Priekule

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Iluta Dreimane, 
e-pasts priekulesavize@inbox.lv. 
Par vārdu, uzvārdu un datu pareizību atbild raksta autors.
Rakstus un informāciju iesniegt līdz mēneša 5. datumam.
Iespiests SIA "Kurzemes Vārds" tipogrāfi jā. Tirāža – 2500 eksemplāru. 

CMYK

Oktobrī reģistrētas 6 dzimšanas, 
2 laulības un 3 miršanas fakti.
 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča 

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS 
INFORMĀCIJA

Piektajā Priekules novada fotokonkursā 
savas fotogrāfi jas pieteica 16 fotoamatieri. 
Kopumā iesūtītas 109 fotogrāfi jas, kas ir vairāk 
nekā iepriekšējos gados. 

Tās izvērtēja novada domes priekšsēdētājas izvei-
dota komisija piecu cilvēku sastāvā: foto entuziasts 
Harijs Ulmanis, Bunkas kultūras nama direktore Malda 
Andersone, novada tūrisma organizatore Dace Gailīte, 
novada sabiedrisko attiecību speciāliste Iluta Drei-
mane un kultūras nodaļas vadītājs Gundars Venens.

Katrs žūrijas loceklis saņēma konkursam iesūtītas 
fotogrāfi jas bez autora norādes un ielika vienu punktu 
tām bildēm, kuras uzskatīja par labākajām. Līdz ar 
to maksimālais punktu skaits vienai fotogrāfi jai – 5. 
Šogad maksimumu – 5 punktus – neizdevās savākt 
nevienai fotogrāfi jai. Jāpiezīmē, ka vairākām foto-
grāfi jām pietrūka nepieciešamās izšķirtspējas, kā to 
nosaka konkursa nolikums. Bija arī fotogrāfi jas, kuras 

uzlabotas.  Bet fotogrāfi ju ir vairāk nekā citus gadus, 
un par to ir prieks.

Apsveicam visus konkursa dalībniekus, bet jo īpaši 
tos, kuru darbus žūrija izcēlusi. Visi skaistie darbi ir 
aplūkojami novada mājaslapā www.priekulesnovads.lv, 
bet daži būs redzami arī Priekules novada pašvaldī-
bas gada kalendārā, kas tradicionāli kā dāvana no 
pašvaldības nonāks pie novada iedzīvotājiem katrā 
mājsaimniecībā.

Šogad fotogrāfijas tika ievietotas interneta vietnē 
facebook, kur savus īkšķīšus salika arī sociālo tīklu 
lietotāji. Pārsteidzoši, bet varbūt likumsakarīgi – žū-
rijas un tautas domas sakrīt. 

Pēc žūrijas vērtējuma 5 balsis nav saņēmusi 
neviena fotogrāfi ja. Par 2018. gada konkursa uzva-
rētāju kļuvis Elvijs Sisenis ar fotogrāfi ju “Sliedes uz 
saulrietu” – 4 balsis, viņam arī facebook lietotāju 
atzinība.

Bunkas pagastā 
1. decembrī plkst. 12 Bunkas kultūras namā 

ziemassvētku pasākums novada iedzīvotājiem ar 
īpašām vajadzībām. 

14. decembrī no plkst. 10 Bunkas kultūras namā 
ziemassvētku dāvanu un gardumu tirdziņš.

14. decembrī plkst. 12 Bunkas kultūras namā 
ziemassvētku pasākums senioriem.

25. decembrī plkst. 21 Bunkas kultūras namā zie-
massvētku balle. līdz plkst. 23 ieejas maksa 4 eiro, pēc 
tam – 5 eiro. Galdiņu rezervēt pa tālruni 29296265. 
Galdiņu skaits ir ierobežots, lūgums rezervēt savlaicīgi. 

Līdz 31. decembrim krotes bibliotēkā ingeborgas 
Pamovskas gleznu izstāde. 

Gramzdas pagastā 
6. decembrī plkst. 18 tautas namā muzikāli lite-

rāra tikšanās ar rakstnieci Janu egli. 
1 5. decembrī plkst. 16 Gramzdas ev. lut. baznīcā 

koncerts “nāk svētīgais rīts”. uzstāsies sieviešu koris “aija” 
no liepājas un sieviešu koris “Priekule”. diriģente Gunta 
vite. ieejas maksa – ziedojums baznīcas atjaunošanai. 

21. decembrī plkst. 18 Gramzdas ev. lut. baznīcā 
Priekules Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un 
pedagogu koncerts “Brīnumu gaidot”.

Kalētu pagastā 
No 12. līdz 18. novembrim bibliotēkā ziemeļval-

stu literatūras nedēļas pasākumi.
14. novembrī plkst. 18 tautas namā spēlfi lma 

“Homo novus”. ieeja 1 eiro.  
Līdz 17. novembrim pagasta konferenču zālē 

kādreizējās kalētnieces valdas zariņas (bij. kadiķes) 
fotoizstāde “veltījums latvijas simtgadei”. 

20. novembrī bibliotēkā pirmsskolas vecuma 
bērnu pirmā tikšanās ar bibliotēku “Grāmatu starts”.  

28. novembrī plkst. 15 tautas namā andrejdienas 
pasākums kalētu pagasta senioriem.  

Priekulē 
Novembrī kultūras namā mākslinieces Brigitas 

ektermanes izstāde “spēka zīmes”. 
13. novembrī plkst. 18 kultūras namā populārzi-

nātniska dokumentālā fi lma “Baltu ciltis” ar vēsturis-
kās realitātes inscenējumiem un krāšņām animētām 
epizodēm. ieejas maksa 1 eiro. 

22. novembrī plkst. 17 kultūras namā animācijas 
fi lma “saule brauca debesīs” – vizuāla poēma par 
latviju kā saules meitu, kura piedzimst tumsā, tiek 
nozagta, bet vēlāk atbrīvota, lai uzplauktu kā skaists 
zieds mūžībā. ieejas maksa 1 eiro.

27. novembrī plkst. 18 kultūras namā doku-
mentāla fi lma “lustrum” – stāsts par vdk arhīvu un 
pagātnes izvērtēšanu atjaunotajā latvijas valstī. ieejas 
maksa 1 eiro.

1. decembrī plkst. 10 kultūras namā labdarības 
ziemassvētku tirdziņš.

2. decembrī plkst. 16 pirmās sveces iedegšana 
adventes vainagā. 

No 5. decembra kultūras namā Priekules novada 
bērnu un jauniešu kopīga izstāde “sniegpārslu virpulī”. 

8. decembrī no plkst. 15 kultūras namā radošās 
rūķu darbnīcas. Mīcīsim, rullēsim, cepsim, locīsim, 
griezīsim, līmēsim un visādi citādi blēņosimies kopā 
ar draiskajiem rūķiem! 

Plkst. 18 kopā ar Ķepu patruļas dalībniekiem un 
ziemassvētku vecīti iedegsim lielo pilsētas egli.

11. decembrī plkst. 11 kultūras namā mazo 
priekulnieku eglīte. 

21. decembrī plkst. 18 daudzfunkcionālajā sporta 
hallē ziemassvētku vakara tirdziņš. Būs jautri gan lieliem, 
gan maziem. Tirgotājiem pieteikuma anketa tiks ievietota 
Priekules novada pašvaldības interneta mājaslapā.  

Virgas pagastā 
23. novembrī plkst. 18 virgas tradīciju namā 

spēlfi lma “Homo novus”. ieejas maksa 2 eiro. 

Hei, hei, jaunieti! Vai zini? 
Ir ideja! Nāc un pievienojies tai!

Rudens jau soļo lieliem soļiem, un pavisam drīz to 
nomainīs ziema. 

Vai tev patīk būt ziemā, kad lēnām snieg sniegs un tā 
vien šķiet, ka sniegpārsliņas vēja pavadībā dejo valsi? Tad 
ir tāda liela burvība, tāds balti balts vieglums apņem zemi 
un to samīļo. Nebēdnīgākās sniegpārsliņas taisa virpuļu 
virpuļus un mēdz pat uzsēsties uz paša degungala. Un tas 
ir tik jautri!

Aicinām būt aktīviem un pieda līties baltajā akcijā! Tu 
jautāsi – kā?

Izgriez savu balto sniegpārslu un atgādā to uz Priekules 
kultūras namu līdz 30. novembrim, kur taisīsim sniegpārs-
lu puteni pašā pilsētas vidiņā – Priekules kultūras nama 
izstāžu zālē.

Materiāls pēc izvēles – A5 vai A4 formāta balta lapa 
(papīra biezums vismaz 160 grami). Sniegpārslu formu un 
rakstu izvēlies pats!

Savu sniegpārslu varēsi apskatīt izstādē “Sniegpārslu 
virpulī” Priekules kultūras namā no 5. decembra līdz nā-
kamā gada 6. janvārim – Zvaigznes dienai.

 

SVECĪŠU VAKARI 
24. novembrī notiks svecīšu vakari 

Bunkas pagasta kapsētās: 
plkst. 11.00 – Bunkas vecajos kapos;
plkst. 11.30 – Bunkas jaunajos kapos;
plkst. 12.00 – Usaiķu kapos;
plkst. 13.00 – Krotes kapos;
plkst. 14.00 – Pētera kapos.

25 . novembrī plkst. 15.00 
notiks svecīšu vakars Kalētu kapos. 

sludinātājs Guntars lašauri. 

II pakāpes laureāti – 3 balsis
Agita Rukute foto Nr.2 
Didzis Pomerancis “Taciņa pie garnizona”
Elvijs Sisenis “Parka skats”, “Rudens lauki”, “Ruņupes ieleja pavasarī”
Gunārs Tiesnesis “Saullēkts Prūšu ūdenskrātuvē” 
Patricija Andersone “Rudens Bunkā”

III pakāpes laureāti – 2 balsis
Agita Rukute foto Nr.4., Nr.6, Nr.8 
Didzis Pomerancis “Dīķis ar mākoni” 
Elvijs Sisenis “Krāsu spēle pirms rieta”, “Rudens aleja Purmsātos”, 
“Ziemotais tunelis”  
Gunārs Tiesnesis “Ačgārnie čiekuri” 
Intars Mellums foto Nr.10
Jānis Skaldis “Gramzdas granšenes”
Kitija Sinda Pauzere foto Nr.3, Nr.10  
Modris Vārna “Vasaras mirklis”
Ruta Siksna “Granšenes” 
Sarma Henke foto Nr.4

Galvenā balva Elvijam Sisenim. 
Veicināšanas balvas: Agitai Rukutei, Didzim Pomerancim, Gunāram 
Tiesnesim, Patricijai Andersonei, Intaram  Mellumam, Jānim Skaldim, 
Kitijai Sindai Pauzerei, Modrim Vārnam, Rutai Siksnai, Sarmai Henkei.

Gundars Venens, žūrijas komisijas vadītājs

Noslēgusies fotokonkursa “Priekules 
novada skaistie skati” piektā sezona

Konkursa uzvarētāja darbs “Sliedes uz saulrietu”. 
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