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Noslēdzies fotokonkurss

PRIEKULEI 90

Foto – Vizma Pūce

Kā paredz nolikums, daļa
fotokonkursam iesūtīto darbu
publicēti Priekules novada kalendārā. Diemžēl jāatzīst, ka drukas
darbiem nepieciešamo fotoattēlu
kvalitātei ir jābūt poligrāfijas standartiem atbilstošai, tāpēc daļa no
fotoattēliem netika iespiesta. Taču,
neskatoties uz poligrāfijas prasībām, Priekules novada pašvaldības
interneta mājaslapā un sociālajos
tīklos varam publicēt fotoattēlus un lepoties ar skaistumu mums
visapkārt.
Sirsnīgs paldies fotokonkursa
dalībniekiem, ka dalījāties visskaistākajos brīžos, ko katrs no
jums piedzīvojis savā mīļajā novadā! Paldies visiem foto mirkļu
ķērājiem, kuri iesūtīja fotoattēlus,
lai visi kopā varētu novērtēt dabas
krāšņumu! Kopā ar jums atgriezāmies smaržīgajās vakara pļavās,
palūkojāmies uz savu novadu
no putna lidojuma, izbaudījām
sniegpilnu ziemu. Mūsu novads
ir skaists gan piesnigušās ziemas,
gan zeltainās rudens ainavās, gan
vasaras plaukumā.
Priekules novada pašvaldība
visiem trīs fotokonkursa uzvarētājiem dāvina zibatmiņu, lai arī
turpmāk foto entuziasti radītu,
ķertu un iemūžinātu skaistos
mirkļus. Apsveicam uzvarētājus
un vēlreiz sakām milzīgu paldies
visiem, kuri piedalījās!
Tūrisma darba organizatore
Dace Gailīte

Foto – Intars Mellums

“Priekules novada
skaistie skati”
2017. gadā fotokonkursā
“Priekules novada skaistie skati”, kas norisinājās jau ceturto
reizi, piedalījušies 10 fotomednieki ar 43 fotogrāfijām: Intars
Mellums, Sanda Biļinska, Elvijs
Sisenis, Nadīne Lazdupa, Modris Vārna, Artūrs Māss, Gunārs
Tiesnesis, Ieva Šteinberga, Vizma
Pūce, Lūcija Zakševska.
Šogad konkursā maksimāli
iespējamo piecu punktu skaitu
neieguva neviena fotogrāfija, tomēr
ir trīs uzvarētāji, kuri saņēma pa
trīs punktiem: Intars Mellums ar
maģisko brīdi, kad ceļas migla no
Priekules dīķa, Gunārs Tiesnesis
ar fotoattēlu miglainā rītā, kurā
jaušami vēja ģeneratori, un Vizma
Pūce ar brīnišķīgo mirkli un interesanto rakursu, kā izskatās Priekule
no cita redzes leņķa.
Iesūtītos darbus atbilstoši
nolikumam vērtēja novada domes
priekšsēdētājas izveidota komisija
piecu cilvēku sastāvā: pedagoģe
Arta Troika, pašvaldības tūrisma
organizatore un pedagoģe Dace
Gailīte, vidusskolniece Endija
Ķervija, pedagoģe Agita Rukute un
pašvaldības Kultūras nodaļas
vadītājs Gundars Venens. Katram
žūrijas loceklim bez steigas un
ietekmes bija jāizvērtē konkursam iesniegtās fotogrāfijas. Viena
fotogrāfija varēja saņemt vienu
punktu no katra vērtētāja. Līdz
ar to maksimālais punktu skaits
vienai fotogrāfijai bija pieci punkti.
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No 1. līdz 28. februārim fotoizstāde “Manas pilsētas sirdspuksti”.
1. februārī plkst. 18 dokumentālā filma “Ziemeļu gaisma.
Komponista dienasgrāmata”. Pirms kinoseansa tikšanās ar filmas
galveno varoni komponistu Ēriku Ešenvaldu un režisoru Renāru
Vimbu. Ieeja brīva.
2. februārī plkst. 18 diskotēka mazajiem priekulniekiem. Atrakcijas, balvas, pārsteigumi. Ieeja 1 eiro.
10. februārī plkst. 16 Priekules pilsētas 90 gadu svinības “Es
esmu priekulnieks!”.
10. februārī plkst. 21 svētku uguņošana un balle ar grupu
“Apvedceļš”. Ieeja 3 eiro. Iepriekšēja pieteikšanās un galdiņu rezervēšana līdz 7. februārim Priekules kultūras namā vai zvanot pa
tālr. 26260526.
1. martā plkst. 11 teātra izrāde bērniem “Kā kļūt par supervaroni”. Ieeja 1 eiro.
3. martā plkst. 15 bērnu un jauniešu koncerts “Tev, mana
pilsēta!”. Ieeja brīva.

Foto – Gunārs Tiesnesis

Pilsētas jubilejai veltītie pasākumi
Priekules kultūras namā

2018. gada janvāris

Nr. 1
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DOMES ZIŅAS

Priekules novada pašvaldības
domes lēmumi
Priekules novada
pašvaldības
2017. gada
28. decembra
domes sēdē
pieņemtie lēmumi
Dažādi jautājumi

Pieņēma lēmumu par degvielas
iegādes limitu noteikšanu Priekules
novada pašvaldības darbiniekiem
personīgo transporta līdzekļu
izmantošanai darba pienākumu
pildīšanai.
Pieņēma lēmumu par degvielas
limitu noteikšanu Priekules novada
pašvaldības transporta līdzekļiem
2018. gadā.
Pieņēma lēmumu par mobilo telefonu lietošanas limitu
2018. gadam.
Apstiprināja saņemto ziedojumu 240,00 EUR apmērā Purmsātu
Speciālajai internātpamatskolai.
Apstiprināja atkritumu apsaimniekošanas maksu Priekules
novadā 9,15 EUR/m3 bez PVN ar
2018. gada 1. janvāri.
Apstiprināja lēmumu par atkritumu apsaimniekošanas tarifa
noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas
pagastos.
Apstiprināja Priekules novada

pašvaldības amatu un amatalgu
sarakstu 2018. gadam.
Pieņēma lēmumus par sadarbību – tūrisma jomā ar SIA “Liepājas
reģiona Tūrisma informācijas
birojs”, ar Liepājas rajona Sporta
skolu, ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku.
Pieņēma lēmumu par pašvaldību dotāciju plānošanas reģionam.
Pieņēma lēmumu par valsts
budžeta mērķdotācijas mācību
literatūras un mācību līdzekļu
iegādei sadali 2018. gadam.
Pieņēma lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Bunkas pagastā.
Apstiprināja lēmumu par Priekules novada pašvaldības būvvaldes funkcijas deleģēšanas līguma
slēgšanu 2018. gadam ar Vaiņodes
novada pašvaldību.
Pieņēma lēmumu atļaut A. Razmam Priekules novada pašvaldības
izpilddirektora amatu savienot ar
valdes locekļa pienākumu pildīšanu Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijā.
Pieņēma lēmumu piešķirt
pašvaldības domes priekšsēdētājai
V. Jablonskai ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma trešo daļu no
2018. gada 2. līdz 8. janvārim.

Nolikumi. Noteikumi

Apstiprināja grozījumus Priekules novada pašvaldības domes

2014. gada 30. decembra Priekules
novada pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku nolikumā.
Pieņēma lēmumu par saistošo
noteikumu Nr. 17/11 “Grozījumi
Priekules novada pašvaldības
2017. gada 26. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1 “Par Priekules novada pašvaldības budžetu
2017. gadam”” apstiprināšanu.

Izsoles

Pieņēma lēmumu par pašvaldības dzīvokļu Ganību iela 3-6,
Priekulē, un Liepājas iela 5B-33,
Priekulē, nodošanu atsavināšanai.
Apstiprināja 2017. gada 27. decembra pašvaldībai piekritīgās
daļas no zemes vienības “Ābelītes”,
Gramzdas pag., 7,5 ha platībā pirmās
mutiskās izsoles rezultātus un pieņēma lēmumu noslēgt nekustamā
īpašuma nomas līgumu ar nomas
tiesību ieguvēju par nomas maksu
131,34 EUR bez PVN par 1 ha gadā.
Precīzu informāciju par
visiem lēmumiem
(arī nekustamo īpašumu
jautājumiem) varat izlasīt
Priekules novada mājaslapā
www.priekulesnovads.lv.
Dokumentu pārvaldības
speciāliste
Daiga Tilgale

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības
domes 30.11.2017. lēmumu Nr. 550
(Nr. 20. punkts)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17/10

“Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības
domes 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””

Izdoti saskaņā ar:
likuma “Par pašvaldībām”
43. panta 3. daļu
1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes
2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
3 “Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei
sakarā ar bērna piedzimšanu” (turpmāk – saistošie
noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. izteikt saistošo noteikumu 3. punktu jaunā
redakcijā: “3. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenei
par katru jaundzimušo bērnu, ja jaundzimušā bērna
dzīvesvieta un vismaz viena no viņa vecākiem deklarētā dzīvesvieta uz pabalsta pieprasījuma brīdi ir
reģistrēta Priekules novadā”.
1.2. aizstāt saistošo noteikumu 4. punktā tekstu
“bērns dzimis Latvijas Republikā un pirmreizējā dzīves
vieta tiek deklarēta Priekules novada administratīvajā
teritorijā” ar tekstu “ģimene bērna piedzimšanas
pabalstu par bērnu, par kuru tiek iesniegts pabalsta
pieprasījums, nav saņēmusi citā pašvaldībā”.
1.3. aizstāt saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktā
skaitli un vārdus “142,29 (viens simts četrdesmit divi
euro, 29 centi)” ar skaitli un vārdiem “200,00 (divi
simti euro).”
1.4. aizstāt saistošo noteikumu 7.2. apakšpunktā
skaitli “71,14 un vārdus (septiņdesmit viens euro,
14 centi)” ar skaitli un vārdiem “100,00 (viens simts
euro).”
Domes priekšsēdētāja Vija Jablonska

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības
domes 28.12.2017. lēmumu
(protokols Nr. 9, lēm. Nr. 651)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17/11

Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes
2017. gada 26. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1
“Par Priekules novada pašvaldības budžetu
2017. gadam”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem:
“Par pašvaldībām” 21.; 26. pantu;
“Par pašvaldības budžetiem”.
Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 26.01.2017.
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2017. gadam” (turpmāk – noteikumi)
šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
1.1. budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu
528 343 EUR;
1.2. ieņēmumi 6 554 068 EUR;
1.3. izdevumi 7 733 089 EUR;
1.4. aizdevumu atmaksa 248 847 EUR;
1.5. aizdevumu saņemšana 899 525 EUR.
2. Izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
2.1. līdzekļu atlikums uz gada sākumu 1783 EUR;
2.2. ieņēmumi 2469 EUR;
2.3. izdevumi 4252 EUR.
3. Izteikt noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistību
apmēru uz 31.12.2017.”
4. Izteikt noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.
5. Izteikt noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.
6. Izteikt noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.
7. Izteikt noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to parakstīšanas.
Domes priekšsēdētāja Vija Jablonska

Mainās atkritumu
apsaimniekošanas maksa
Ievērojot to, ka dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu
pieņemšanu atkritumu poligonos palielinājusies no 25,00 EUR/tonnā
2017. gadā uz 35,00 EUR/tonnā 2018. gadā, attiecīgi mainīsies maksa
par atkritumu apsaimniekošanu.
No 2018. gada 1. janvāra par 1m³ sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā būs jāmaksā 9,15 EUR/m3 bez PVN līdzšinējo 8,43
EUR/m3 bez PVN vietā. Tarifa pieaugums ir par 0,72 EUR/m3 bez PVN.

LĒMUMS
Priekulē

2017. gada 28. decembrī
Nr. 600
(protokols Nr. 9, 10. punkts)

Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
maksas noteikšanu

Pašvaldībā saņemts SIA “Pilsētvides serviss” (reģ. Nr. 40003244831)
04.12.2017. iesniegums Nr. 1-05-2017/320-e ar lūgumu grozīt sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas tarifu ar 2018. gada 1. janvāri, nosakot to
9,15 EUR/m3 bez PVN līdzšinējo 8,43 EUR/m3 bez PVN vietā.
Lūgums pamatots ar “Dabas resursu nodokļa likumā” noteikto, ka
dabas resursu nodokļa likme laika periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz
2018. gada 31. decembrim ir noteikta 35,00 EUR/tonnā līdzšinējo 25,00
EUR/tonnā, kur maksājamā nodokļa daļa par atkritumu noglabāšanu SIA
“Liepājas RAS” poligonā sastāda 48%. Kopējais atkritumu noglabāšanas
tarifs (t. sk. dabas resursu nodoklis) tiek paaugstināts no 35,42 EUR/
tonnā uz 40,22 EUR/tonnā.
Atkritumu apglabāšanas izmaksas ir pieaugušas par 4,80 EUR/tonnā
vai 0,72 EUR/m3 bez PVN.
Izskatot minēto iesniegumu, konstatēts sekojošais:
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā organizē atbilstoši Priekules novada domes 24.11.2011. saistošajiem noteikumiem
Nr.7 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā”.
Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Priekules administratīvajā teritorijā” ar identifikācijas Nr.
PND/3013-10 rezultātiem, starp Priekules novada pašvaldību un SIA
“Vides pakalpojumu grupa” 08.01.2014. tika noslēgts Līgums par tiesībām
apsaimniekot fizisko un juridisko personu radītos sadzīves atkritumus
Priekules novadā ar Nr. 2.2.2/5 (turpmāk tekstā – Līgums).
Saskaņā ar Līguma 3.3. punktu maksas izmaiņas ir pieļaujamas. Kā
viens no maksas izmaiņu gadījumiem minēta situācija, kad tiek paaugstināts tarifs par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā, ko
nosaka Līguma 3.3.3. punkts.
Nosakot tarifu 9,15 EUR/m3 bez PVN, tarifs pieaug par 0,72 EUR/m3
bez PVN.
Saskaņā ar SIA “Vides pakalpojumu grupa” un Priekules novada pašvaldības 05.03.2014. Līguma Nr. 5537-2014F “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu” 3.7. punktu lēmumu par tarifu grozījumiem pieņem
Priekules novada pašvaldības dome, paziņojot to elektroniski vienu mēnesi
pirms to spēkā stāšanās. Pēc lēmuma spēkā stāšanās jaunie pakalpojuma
tarifi kļūst saistoši.
Pamatojoties uz “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 39. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta e)
apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis,
Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms
Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas maksu Priekules novadā
EUR/m3 9,15 (deviņi eiro un 15 centi par vienu kubikmetru) bez PVN ar
2018. gada 1. janvāri.
2. Lēmumu publicēt pašvaldības mājaslapā www.priekulesnovads.lv un
informatīvajā izdevumā “Priekules Novada Ziņas”.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.
Pašvaldības domes priekšsēdētāja
Vija Jablonska

Priekules ielu tirdzniecības
laukuma informācija

2018. gadā Priekulē ielu tirdzniecības laukumā (Aizputes ielā 18, līdzās
veikalam “Top!”) katra mēneša pirmajā un trešajā sestdienā notiks tirdzniecība ar plašāku piedāvājumu klāstu. Laipni lūdzam apmeklēt un iepirkties!
Aicinām būt aktīviem visiem, kas vēlas pirkt un pārdot. Tirgotājiem
iepriekšējā pieteikšanās nav nepieciešama. Tālrunis informācijai un
priekšlikumiem: 28310484 (Irina).
Irina Gintere,
SIA “LLKC” Priekules novada lauku attīstības konsultante
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Plecu pie pleca janvāra
Kopīgi sagaida barikāžu atcerē
jauno gadu

Ar krāšņu salūtu un laimes
vēlējumiem ir iesācies jaunais 2018.
gads. Pēc ilgāka laika Vecgada vakarā visi priekulnieki tika aicināti
pilsētas centrā, tirgus laukumā, lai
kopā pavadītu veco gadu un sagaidītu jauno. Prieks par atsaucīgajiem
pilsētniekiem, kas pulcējās, lai šajā
brīdī būtu kopā. Pasākumu aizraujošu darīja Priekules uzņēmēju un
mājražotāju sarūpētā loterija, kurā
piedalīties varēja ikviens pasākuma
apmeklētājs.

Liels paldies uzņēmējiem, māj
ražotājiem un iestādēm: Andrejam
Riško, Vaclovam Kadaģim, Inesei
Riško, Agnesei Pinkovskai, Arnim
Kvietkauskam, Irēnai un Pēterim
Indriekiem, Laurai Spēkai, Agnesei
Auzniecei, Agnesei Meļķei, Guntai
Grenovskai, Tomam Šteinam, Priekules kultūras namam, Priekules
daudzfunkcionālajai sporta hallei,
Priekules novada pašvaldībai!
Liena Braže

Odiseju Kostandu, Tālavu Jundzi.
Šoreiz savās atmiņās kavēsies tā
laika Tautas frontes priekšsēdētājs,
LR Saeimas deputāts Romualds
Ražuks. Tautas fronte bija barikāžu
organizētāja, un, visticamāk, R.

Ražuka atmiņās būs arī kas tāds,
ko daudzi nezināja. Pēc R. Ražuka
uzstāšanās dziedās Latvijas atmodas balss – Ieva Akuratere.
Kultūras nodaļas vadītājs
Gundars Venens

Katrā mājsaimniecībā nonācis
Priekules novada jaunais
kalendārs. Šogad tūrisma
darba organizatore
Dace Gailīte to veidojusi
ar vadmotīvu “Apceļo
Priekules novadu!”.
Katra mēneša atvērumā
ir ne tikai dabas ainavas
foto, bet arī kāda
kultūrvēsturiska vai vides
objekta attēls un īss
apraksts ar tā konkrētām
ģeogrāfiskām
koordinātām.

Foto – Iluta Dreimane

Foto – no pasākuma arhīva

1991. gada janvārī Latvijas
Tautas frontes organizētās barikādes, kurās piedalījās Latvijas
neatkarības idejas aizstāvji arī no
Priekules novada, Latvijas vēsturē
iegūlušas kā unikāls un neatkārtojams notikums: satraucošas dienas
un naktis, kad galvaspilsētas aizstāvēšanā piedalījās visi, kam sirdī
kvēloja alkas pēc brīvas Latvijas.
27 gadus pēc barikādēm ne tik
aukstā janvārī, kāds bija tolaik,
notiks Priekules novada barikāžu
dalībnieku atmiņu vakars Bunkas
kultūras namā. 19. janvārī pulksten
18 pie kultūras nama tiks aizkurināts lielais ugunskurs. Liesmas
naksnīgajās debesīs atsauks atmiņā
ne tikai tā gada brīvības noskaņas,
bet arī ļaus sajust to siltumu, kas
1991. gada ziemas spelgonī sasildīja
daudzas nosalušas rokas.
Kopā ar Krotes folkloras kopu
“Traistēni” un novada domes
priekšsēdētāju Viju Jablonsku tiks
atklāts atmiņu vakars. Pēc tam viss
turpināsies pie galdiem kultūras
nama siltajā atmosfērā. Priekules
novada barikādnieki iepriekšējos
gados jau ir tikušies ar Daini Īvānu,

Foto – Iluta Dreimane

AKTUĀLI

Priekules Mūzikas
un mākslas skolai 50

Foto – Iluta Dreimane

2018. gads Priekules Mūzikas un mākslas skolai ir īpašs – pirms 50
gadiem, 1968. gada 1. janvārī, oficiāli dibināta Priekules Mūzikas skola.
Jubileju sāksim svinēt 23. janvārī – skolas audzēkņi un skolotāji
aicināti uz radošajām darbnīcām un karnevālu “Zelta 50” kopā ar
multimākslinieku Kašeru. Pavasarī turpināsim ieskandināt jubileju ar koncertiem, kuros piedalīsies absolventi un bijušie skolotāji.
2. jūnijā pirmoreiz skolas vēsturē tiksimies absolventu salidojumā. Lai
apkopotu dažādus interesantus un skaistus notikumus no skolas vēstures,
aicinām līdz 5. martam sūtīt fotogrāfijas no skolas gaitām uz e-pasta
adresi priekulesmms@inbox.lv.
Uz tikšanos!
Priekules Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs

Iedzīvotāju zināšanai
Bunkas pagasta pārvaldes kasiere maksājumus pieņems:
12. februārī no plkst. 10 līdz 12 Krotes bibliotēkā;
13. februārī no plkst. 10 līdz 12 Tadaiķu bibliotēkā.
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“Ar gadiem paliek arvien labāk”

Foto – Iluta Dreimane

Inese un Inārs Jaunzemi
2017. gadā saņēma pašvaldības
apbalvojumu “Gada cilvēks
Priekules pagastā” par atbalstu
grūtībās nonākušiem sabiedrības locekļiem, nesavtīgi dāvājot mājas siltumu, mīlestību un
drošību. Pavasarī abi kļuvuši
par dažus mēnešus vecā Paula
aizbildņiem, bet rudens pusē
ģimenē uzņēmuši pusaudzi
Andreju.

Dieva sūtīts eņģelis

“Pauls nes mums tik lielu
prieku, ka pilnīgi neērti saņemt
apbalvojumu,” pasmaida Inese. “Tas
ir milzīgs prieks. Savus bērnus es
vairāk uztvēru kā pienākumu un
audzināmos objektus. Ir jau arī tā, ka
reizēm esmu ļoti nogurusi un saku,
ka man vajag kādu stundu pagulēt.
Tad vietējie spēki mobilizējas un to
ļauj. Es drusku atpūšos un atkal eju.
Bet tas nav tagad tā: ak, šausmas,
kāda nasta man tagad te jānes
un grūtums! Ir liels prieks. Pauls
mums ir kā Dieva sūtīts eņģelis.”
Mazā zēna mamma ir attāla Jaunzemu ģimenes radiniece, labu laiku
viņai bijušas problēmas ar alkoholu.
“Grūtniecības laikā ļoti lūdzām
Dievu, lai viņš pasargā šo bērnu.
Un Pauls ir Dieva brīnums, jo pie
tiem apstākļiem tik veselu bērnu
pat necerējām sagaidīt.”
Paula mamma minējusi, ka
Ineses un Ināra pieaugušais dēls
Nauris varētu būt zēna aizbildnis.
Bāriņtiesa meklējusi saziņu ar viņu,
bet vecāki sprieduši, ka arī paši to
varētu uzņemties.
Sarunas par zēna pieņemšanu
ģimenē sākušās pērnā gada janvārī,
tad arī rakstījuši iesniegumu. No
mātes bērns nošķirts mēneša vecumā un ievietots aprūpes centrā
Liepājā. Tur viņš pavadījis divus
mēnešus, līdz visi aizbildniecības
dokumenti nokārtoti. 10. martā
Jaunzemi veduši puiku uz mājām,
oficiāli kļuvuši par aizbildņiem.
Inese pārtraukusi algotu darbu
slimnīcā un uzņēmusies māmiņas
darbu. Par Andreja pieņemšanu
runa sākusies augustā. Pieaugušie
bērni gan aicinājuši vecākus kārtīgi
apdomāt lēmumu, jo ar pusaudzi
būs sarežģītāk nekā ar mazuli.
“Bet Andrejs ir ļoti feins puika, ļoti
gudrs, arī sirds viņam laba,” tā Inese
raksturo savu vecāko aizbilstamo.
Nereti gan pārmaiņas sagādā arī
pa kādam kuriozam pārpratumam.
Jaunzemu ģimene savu vecumu neslēpj: Inesei ir 58 gadi, Ināram – 63.
Kad Inesei telefonsarunās reizēm
nākas skaidrot, ka viņa ir bērna kopšanas atvaļinājumā, svešie apsveic
un vēl laimi, bet pazīstamie nereti
visai pārsteigti – bieži iestājoties klusums, jūtams, ka runātājs apmulsis,
prātojot, kā tad savā vecumā viņa
kļuvusi par māmiņu, smejas Inese.
“Tagad, ar Paulu esot kopā, redzu,
ko neesmu devusi saviem bērniem.
Jaunībā nekad nebija laika, milzīga
skriešana. Bet tagad ir tā, ka es
priecājos par viņu. Prieks, ka katru
dienu viņš kaut ko jaunu izdara,”
secina Inese. Bērna ienākšana
ģimenē ir kā jauns enerģijas avots,
nenoliedz Inārs. Sieva papildina:
“Bībelē rakstīts, ka ar katru bērnu

Inese un Inārs Jaunzemi, saņemot pašvaldības apbalvojumu “Gada cilvēks Priekules pagastā”.
nāk svētība. Ar Paulu ļoti īpaši –
ratiņus, gultu, drēbītes, rotaļlietas
esam saņēmuši no citām mammām.
Ir cilvēki, kurus es pat nepazīstu, bet
kuri ar ļoti labiem novēlējumiem
daudz ir devuši.”

Kādam jātur rūpe

Vai Jaunzemi atbalsta domu, ka
bērnunamos mazuļiem vairs nebūtu jāuzturas? Varbūt bērni ar ļoti
smagiem attīstības traucējumiem,
kuri uzraugāmi nepārtraukti, tur
varētu dzīvot, spriež Inese. Taču
ir bērni, kuriem dzīvošana ģimenē
noteikti varētu palīdzēt daudz
vairāk. “Ir tā, ka cilvēkam jāaug
ģimeniskā vidē.
Labi, tā ir audžumamma vai
tas ir audžutēvs, bet pie viņiem es
varu jebkurā brīdī pieiet, paprasīt
padomu. Viņi mani audzina, apmāca.
Bērnunama bērniem ir piesaistes
traucējumi – viņiem nav cilvēka,
kam pieķerties, kas tālāk dod ārkārtīgi smagus uzvedības traucējumus.
Būtībā šie bērni paliek sabiedrībai
par nastu. Ja paskatās, ka bērnunama bērns sabiedrībai izmaksā
vairāk par tūkstoti, bet mēs no valsts
saņemam nedaudz vairāk par 200
eiro – tad ir atšķirība. Vajadzētu sākt
ar ģimenēm – radīt tādus apstākļus, lai palīdzētu ģimenēm pašām
rūpēties par bērniem, palīdzēt pašā
saknē, lai bērni nebūtu jāizņem no
ģimenēm. Jo bērnunamā jau maz ir
bērnu, kuri ir īsteni bāreņi.”
Inārs papildina sievu – bērnunama bērni nav apmācīti sadzīvei arī
praktiski. “Viņš uzskata, ka viņam
pienākas un visam ir jābūt – bet
to, ka tas ir jānopelna, piemēram,
gulta jāklāj, par elektrību jāmaksā
– elementāras lietas viņš nesaprot.
Viņš zina, ka kurpes viņam iedos,
bikses iedos, pīpēt iemācīsies sazin
no kurienes.”

Inese uzskata – sociālās prasmes paliek novārtā. Ja nav atbalsta
sistēmas, nav cilvēku, kam rūp šis
bērns – tad ir grūti. “Es nezinu, kā
ir jābūt, bet domāju tā: ja valstij
ģimene ir vērtība, tad arī lēmumiem
jābūt atbilstošiem. Es uzskatu, ka
ģimenēm ar bērniem vajadzētu
maksāt mazākus nodokļus, lai līdzekļi paliktu ģimenē, nevis atdot
visu valstij, un tad nu valsts kaut
ko piešķirs.”
“Latvijā pabalstu sistēmu vajadzētu makten pārskatīt. Ar visu
to pabalstu sistēmu ir izaudzēta
viena paaudze, kas zina tikai to, ka
viņiem pienākas un viņiem vajag.
Ja viņš beidz 9. klasi, tad zina, ka
vairāk neko nevajag – var sākt domāt par pabalstu,” Inārs ir strikts.
“Jā, ir dažādi cilvēki – brīva griba
un izvēle jārespektē. Bet valstij
vajadzētu tik gudri to nodokļu un
pabalstu sistēmu sakārtot, lai nav
diži ērti uz pabalstiem sēdēt. Ir
liela daļa cilvēku, kuri neizmanto
pabalstus bērniem vai dzīves situācijas uzlabošanai, bet pārsvarā nodzer. Laukos alkoholisms ir milzīga
problēma,” pārdomās dalās Inese.

Mācīties
nepārtaisīt otru

23. decembrī Jaunzemi atzīmējuši laulības 40. gadskārtu.
Kas vajadzīgs, lai tik ilgi saglabātu
kopā būšanu? “Pacietību. Nevajag
otru pārtaisīt,” uzskata Inese. Viņa
paškritiski atzīst, ka jaunībā ļoti
centusies Ināru pārtaisīt. “Ja tā
pavisam nopietni – ja neticētu
Dievam, tad droši vien mūsu
ģimenes nebūtu,” viņa dalās pārdomās. “Visādi laulības dzīvē ir
gājis. Es visiem saku, kuri sūdzas
par krīzēm un grūtībām, – ja Dievs
varēja mūsu laulību dziedināt, tad

viņš var visu. Es tikai varu teikt,
ka ar gadiem paliek arvien labāk.”
Liels pārbaudījums ģimenei
bijis Ināra alkoholisms. Var jau
kādu vakaru jautrāk padzīvot, un,
ja ar to viss beidzas – nav tik traki.
Ja dzeršana sāk sagādāt problēmas
gan sev, gan tuvākajiem, tad zini,
ka diagnoze “alkoholiķis” ir pareiza,
atklāts ir Inārs. “Es jutu, ka man tās
ziepes taisījās jau tādas, ka skāra
darbu, tad bija skaidrs, ka jābremzē
un kaut kas jāmaina. Tikai no tā
mirkļa, kamēr tu izdomā, ka kaut
kas jāmaina, līdz tiešām maini, arī
tāds laiciņš paiet.”
“Tur jau nav pie vainas un
neslimo tikai tas atkarīgais – tur
visa ģimene ir slima,” uzskata
Inese. Piedzīvoto postu Jaunzemi
neslēpj. Gluži otrādi – nu, kad
Inārs vairs alkoholu nelieto jau 17
gadus, viņš cenšas palīdzēt citiem.
Priekulē katru otrdienu pulksten
18 un katru svētdienu pulksten
17 luterāņu draudzes namā ir
anonīmo alkoholiķu sapulces, uz
kurām var nākt cilvēki, kas grib
ar šo problēmu tikt galā.
“Es nesaku, ka tas ir vienkāršs
ceļš, bet tā vismaz ir iespēja. Šī
situācija lika arī meklēt un domāt,
kā atveseļoties man, jo tad, kad viņš
pārstāja dzert, es sapratu, ka problēmas tomēr ir arī man,” atzīstas Inese.
“Līdzatkarība ir vēl smagāka nekā
alkoholisms – noliegums ir šausmīgi
liels. Liekas absurdi – cilvēks it kā ar
skaidru galvu, bet viņš nespēj paraudzīties uz to, ka arī viņam pašam ir
vajadzīga palīdzība. Tu domā – viņš
beigs dzert, un viss būs kārtībā. Nu
nekas nav kārtībā! Ir ļoti daudz pāru,
kas izšķiras, kad partneris beidz
dzert.” Inārs dalās pieredzē: “Tas sākas kaut kur pēc trim gadiem. Viņi cīnās, cīnās, bet tad labāk met mieru.”
Atveseļošanās ir process, kas prasa

ilgu laiku, pārliecinājusies Inese. “Kā
tāds normālāks cilvēks, man patīk
katoļu vārds – sakopots cilvēks, es
sāku justies tikai pēc sešiem gadiem,
kad Inārs bija skaidrā. Bet tad, kad
bija tas dzeršanas laiks un kad Inārs
aizgāja uz Minesotas programmu,
es sev un Dievam apsolīju, ka darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai
situāciju atveseļotu. Es jau tai laikā
sapratu, ka daļa atbildības ir arī
man, un ka tas nebūs ceļš, kas ārdīs
mūsu laulību.”
Inese uzsver: jāatceras, ka tāpat
kā diabēts ir hroniska slimība, tā
arī alkoholisms. “Tu esi skaidrā līdz
pirmajai glāzei. Līdzatkarīgajam arī
ir noraušanās – kad ir slikts garastāvoklis, kad sāk viss kaitināt. Ir
ļoti grūti arī vecos paradumus lauzt
– tu izturējies pret alkoholiķi tā, bet
nu ir pretī cilvēks, kas atveseļojas,
viņš ir savādāks. Veidot jaunus
paradumus – tas nav vienkārši. Bet
tas ir ceļš, kā panākt savu rehabilitāciju, savu garīgo augšanu. Un
tad jau arī ģimene atveseļojas. Tas
man ir palīdzējis kopt attiecības ar
Dievu, ar cilvēkiem, sevi audzināt.”

Slēpties nav vērts

Kā pārtraukt dzeršanu? Soli pa
solim vai labāk pēkšņi nogriezt?
“Jāgriež jau ir un smagi jāgriež –
ar nazi, pie tam vēl tādu neasu.
Ir jau daudzi visapkārt, kas saka:
gribu – dzeru, negribu – nedzeru.
Es saku – nekā! Tāds variants nepastāv. Ir tāda stadija – gribu – dzeru
un negribu – arī dzeru. Ir smagi.
Diemžēl, daudzi to nevar izdarīt,”
pieredzē dalās Inārs. “Ja to dara
citu vai sievas dēļ, tad nekā nebūs.”
Katram jābūt atbildīgam pašam
par sevi. Pēc mūsdienu likumiem
ārstēšana no alkoholisma pret paša
gribu vairs nepastāv.
NOBEIGUMS 5. lpp.
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Par izmaiņām
“Swedbank” klientu
tikšanās vietas darbībā

Mazais Pauls ir
ģimenes prieks
un acuraugs.

NOBEIGUMS. SĀKUMS 4. lpp.

Inārs gan prāto, ka viens otrs
padomju gados piedzīvotais tā
dēvētais “Olaines variants”, kad
ārstēties aizved piespiedu kārtā,
nemaz nav bijis tas sliktākais. Ne
velti Lietuvā spriežot par šādas
sistēmas atjaunošanu. “Tagad jau
nevienam neko nevar izdarīt, un
tāpēc arī viss ir tik šausmīgi.”
Inese piebilst: “Tas viss atsaucas uz ģimeni, bērniem. Ja ģimenē
nav kārtības, cilvēks arī darbā
nevar ražīgi strādāt, bērniem sāk
rasties problēmas skolā, viņi nevar
iemācīties.” To izjutuši arī Jaunzemu ģimenē. Piedzīvota situācija,
kad dēls Kārlis nedēļu nav bijis
skolā, lai arī katru rītu no mājas
izgājis un vakarā atgriezies. “Tad es
sapratu, ka esmu pieaudzis cilvēks
ar skaidru prātu un tā ir mana atbildība situāciju ņemt savās rokās.

Stingri nolēmu, ka jāpieliek punkts.
Teicu Ināram: ja tu gribi ģimeni, tev
tūlīt jāiet ārstēties, bet ja negribi
ārstēties, tev tūlīt jāiet prom. Es
biju patiešām arī nolēmusi – ja
viņš neies prom, saukšu policistu,
lai viņu aizved prom. Inārs apgriezās un aizgāja,” atceras Inese.
Inārs devies pie ārsta, saņēmis
nosūtījumu un pateicis sievai,
ka dodas uz Jelgavu ārstēties.
Tur galvenais nav bijuši medikamenti, bet gan, kā viņš saka,
“jābūt savā laikā un savā vietā”.
Un tā kopš 2001. gada Inārs dzīvo skaidrā. No 2003. gada viņš
iesaistījies anonīmo alkoholiķu
kustības organizēšanā Priekulē.
Ko tu tādā sādžā noslēpsi, visi jau
tāpat zina, Inārs nosmej, atbildot
uz jautājumu, kāpēc nevairās publiski atzīt savu sāpīgo pieredzi. Viņš
ar smaidu atceras, ka savulaik bijuši cilvēki, kas, tuvojoties sapulces

laikam, sēdējuši autobusu pieturā,
lai redzētu, kurš uz to ierodas.
“Viens, man liekas, vēl tagad gaida,
kad tad viņi beigs mērkaķoties.”
Inese nopietni bilst, ka anonīmo alkoholiķu kustība nesusi
lielu svētību gan personiski, gan
ģimenei, gan apkārtējiem. “Gribas
parādīt cilvēkiem, ka ir iespēja
citādi gan svētkus svinēt, gan ir
iespējams citāds dzīvesveids. Ka
nebūt mēs neesam tādi īgņas, kas
no dzīves un prieka neko nesaprot.”
Katru gadu jūlija pirmajā sestdienā
ir laivu brauciens. Inārs uzsver,
ka laivošanas uzstādījums allaž
bijis strikts – pasākums vērsts
uz ģimeni. “Mērķis bija tāds – ja
ģimene kopā ir slimojusi, tad ģimenei kopā vajadzētu atveseļoties,”
skaidro Inese. Viņa pārliecināta, ka
šādi pasākumi atveseļo attiecības
ģimenē.
Iluta Dreimane

Priekulē uzstāda pakomātu
9. janvārī Priekulē, Galvenā ielā 1, pie veikala
“Top!” uzstādīts jauns “Omniva” pakomāts. Līdz
šim Priekules novada iedzīvotājiem tuvākie pakomāti atradās Liepājā, Aizputē un Saldū.
Kurzemes reģionā pēdējo trīs gadu laikā ir
vērojams straujš sūtījumu skaita pieaugums, vidēji par 55% gadā, tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka
Priekule tika izvēlēta kā nākamā vieta “Omniva”
pakomāta uzstādīšanai, pauž uzņēmuma mārketinga vadītāja Ruta Pole. Līdz janvāra beigām
plānots uzstādīt 30 jaunus pakomātus visā Latvijā,
no tiem Kurzemē ir uzstādīti jau trīs – Priekulē,
Skrundā un Grobiņā.
Lai sūtījumu sūtīšanas un saņemšanas procesu

Priekules un novada iedzīvotājiem padarītu ērtāku,
ātrāku un finansiāli izdevīgāku, pakomāts ne tikai
spēs ietaupīt vietējo iedzīvotāju laiku un izmaksas,
bet arī būs iespēja vietējiem amatniekiem ātrāk
un ērtāk nosūtīt savas preces klientiem Latvijā un
ārvalstīs. Izvēloties “Omniva” pakomātu, Priekules
iedzīvotājiem tiek sniegta iespēja nosūtīt un saņemt
sūtījumus 24 stundas diennaktī sev pieejamā laikā.
Savukārt sūtījumu saņemšanai nepieciešamas ne
vairāk kā 15 sekundes.
Pēc SIA “Omniva Latvija”
sniegtajiem datiem informāciju
apkopoja Iluta Dreimane

Pateicības balle

9. decembra pievakarē Priekules novada pašvaldība rīkoja Gada pateicības balli, kas tradicionāli notika Bunkas kultūras namā, kur ir novada vislielākā
viesību zāle. Šādā formātā un ar šādu nosaukumu
sarīkojums tiek organizēts otro reizi.
Pēc priekšsēdētājas Vijas Jablonskas pateicības
vārdiem novada darbiniekiem sekoja apsveikuma
koncerts. Šogad uzstājās ekstravagantā dziedātāja Elza
Rozentāle ar instrumentālo grupu “Bur-mani”. Mākslinieces uzstāšanās ietvēra latviešu tautas dziesmu
apdares un dažas no skaistākajām latviešu balādēm, kā
arī franču un portugāļu dziesmas. Koncerts noslēdzās
ar kopīgu “Klusa nakts, svēta nakts”.

Otro gadu balles sarīkojuma daļu vadīja Latvijas
saviesīgu vakaru vadītāju čempions Zigmunds Freibergs. Viņa meistarība slēpjas tajā, ka viņš dzīvajā
izpildījumā realizē paša teikto, ka vislabākie vakara
izklaidētāji ir paši balles viesi. Tā arī notika šogad. Ar
Z. Freiberga līdzpaņemtajiem rekvizītiem un apģērbiem, kas vakara gaitā tika piemērīti ne vienam vien
viesim, vakara vadītājs izstāstīja Amerikas 20., 30. gadu
stāstus, bet pirms pusnakts tika uzburta arī pasaka
par Sniegbaltīti, rūķīšiem un ļauno pamāti. Balles
muzikantu lomā šogad bija puišu grupa “Henrix”.
Kultūras nodaļas vadītājs Gundars Venens

Gluži tāpat kā citviet Latvijā,
arī Priekules iedzīvotāji arvien
biežāk savu naudas lietu kārtošanai izmanto internetbanku vai
zvana uz “Swedbank” Konsultāciju centru, tādēļ arvien retāk
pie bankas speciālistiem ierodas
kāds, kuram nepieciešama klātienes konsultācija.
Līdz ar to informējam, ka pēdējā diena, kad Priekulē varēs satikt
klientu konsultantu, ir 7. februāris,
savukārt turpmāk “Swedbank”
konsultācijas Priekules iedzīvotāji
laipni aicināti saņemt gan telefoniski, zvanot uz bankas Konsultāciju
centru pa tālruni 67444444, gan
nepieciešamības gadījumā klātienē
Liepājas filiālē (Tirgoņu iela 18).
Tāpat vēlamies atgādināt, ka
šobrīd visus bankas pamatpakalpojumus, ko izmantojam ikdienā,
– naudas pārskaitījumus, konta
atlikuma pārskatīšanu, PIN koda

maiņu, dažādus maksājumus,
rēķinu apmaksu u. c. – var veikt
internetbankā bez fiziskas bankas
darbinieka klātbūtnes. Savukārt,
ja nepieciešama jauna bankas
karte, bankai var pieteikt, lai to
atsūta pa pastu. Šāds sūtījums ir
drošs, jo bankas karti var aktivizēt tikai pats kartes īpašnieks.
Ja nepieciešama atbilde uz kādu
ar bankas pakalpojumiem saistītu
jautājumu vai vajadzīgs bankas
speciālista padoms, aicinām droši
zvanīt uz “Swedbank” konsultāciju
centru pa tālruni 67444444, kas
pieejams 24 stundas diennaktī,
tā sniedzot iespēju ērti sasniegt
banku, netērējot daudz laika un
iztiekot bez papildu izdevumiem
transportam un citām izmaksām.
Jānis Tūliks,
finanšu centra “Liepāja”
vadītājs

UZŅĒMĒJDARBĪBA
UN LAUKSAIMNIECĪBA
l Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) sadaļā “Maksājumi” lauksaimnieki var pārbaudīt informāciju par saņemto subsīdiju un platību maksājumu atbalsta
apmēru par 2017. gadu.
l Lauksaimniecības datu centrs (LDC) atgādina, ka, sākot ar 2018.
gada 1. janvāri, tiek mainīti krotāliju izcenojumi.
Krotāliju izmaksas liellopiem:
l komplekta sagatavošana normatīvajos aktos noteiktajā termiņā
(ar apzīmēšanas aktu) – 3,25 eiro par komplektu;
l komplekta sagatavošana normatīvajos aktos noteiktajā termiņā
(bez apzīmēšanas akta) – 3,10 eiro par komplektu;
l krotāliju izgatavošana apzīmējuma atjaunošanai (nozaudētās
krotālijas) – 1,80 eiro.
Plašāka informācija par pārējām izmaiņām LDC mājaslapā www.ldc.
gov.lv sadaļā “Jaunumi” – “Izmaiņas LDC cenrādī”.
l SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC)
informācijas saņemšanai par iespēju iegūt augu aizsardzības līdzekļu
(AAL) lietotāja apliecību vai AAL lietošanas operatora apliecību, vai
iespēju pagarināt AAL apliecību lūgums sazināties ar SIA “LLKC” Liepājas konsultāciju biroja vadītāju Alekseju Kačanovu, zvanot pa tālruni
27843096.
Informāciju apkopoja SIA “LLKC” Priekules novada lauku
attīstības konsultante Irina Gintere un Priekules pagasta
lauksaimniecības konsultante Vizma Garkalne

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” Priekules novada lauku
attīstības konsultantes Irinas Ginteres
pieņemšanas laiki janvārī
Vieta
Priekules novada pašvaldībā

Laiks
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un
piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00
(izņemot pieņemšanas dienas pagastos)
Krotes bibliotēkā
23.01. no plkst. 9 līdz 11
Tadaiķu bibliotēkā
23.01. no plkst. 12 līdz 14.30
Bunkas pagasta pārvaldē
23.01. no plkst. 15 līdz 16.30
Kalētu bibliotēkā
24.01. no plkst. 9 līdz 12
Gramzdas pagasta pārvaldē
25.01. no plkst. 9 līdz 12
Paplaka, Virgas pagasta pārvaldē 26.01. no plkst. 9 līdz 12
Virgas bibliotēkā
26.01. no plkst. 12 līdz 13
Purmsātu bibliotēkā
26.01. no plkst. 14 līdz 15
Pieņemšanas laiki var mainīties. Pēc vajadzības ir iespējams vienoties
par papildu pieņemšanas laikiem, iepriekš sazinoties pa tālr. 28310484.
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Gabaliņš dvēseles dzejā
INTEREŠU KOPA
Sociālā atbalsta centrā Priekulē kopš septembra interesenti
pulcējas grupā ar iedvesmojošu
nosaukumu “Dzeja skaņā”. Ideja
aicināt vienkopus dzeju rakstošos novadniekus radusies Indrai
Ļaudobelei, kura veic šo darbu
brīvprātīgi. Viņa mudina ikvienu
nekautrēties parādīt savu radošo
veikumu plašākai auditorijai un
rast idejisku atbalstu domubiedru pulkā.
“Priekulē mums taču talantīgi
cilvēki – nevar darbus turēt tikai
atvilktnē,” ar smaidu saka Indra.
Uz pasākumiem bibliotēkās nereti
aicina autorus no citurienes, viņa
izlēmusi celt saulītē pašmāju
dzejdarus. Uzrunājusi tos, par
kuriem jau zinājusi, ka viņi raksta dzeju. Par dažiem pastāstījuši
novadnieki.
2017. gada septembrī uz
pirmo kopēju tikšanos aicināti
vietējie dzejas rakstītāji un mīļotāji. Ikviens, kurš vēlējās, tika
mudināts paņemt līdzi arī paša
rakstītu dzejoli par rudeni. Pasākumu vadīja Malda Andersone, ar
savu pieredzi dalījās autori, kuri
jau izdevuši grāmatas. Pēc pirmā
pasākuma bijis jautājums – ko
tālāk? Novembrī notikusi nākamā
tikšanās. Tā bijusi veltīta patriotiskai dzejai par godu Latvijas valsts
neatkarības svētkiem.
Nu jau izveidojies pastāvīgs
interesentu loks, kas pulcējas
regulāri. Šī ir iespēja, kad var
sanākt kopā cilvēki ar līdzīgām
interesēm, spriež Indra. Grupā
apzināti 14 dzejas autori. Esot gan
arī tādi, kuri strādā, viņiem nav tik
aktuāli sanākt kopā, publicēties.
Bet ir rakstītāji, kuri gatavi sadarbībai. Dalībnieki gribētu savai
grupai izraudzīties koordinatoru,
kas varētu uzņemties risināt arī
organizatoriskus jautājumus.
Kopējas grāmatas izdošana varētu
būt tālāks mērķis.

Pieraksta sajūtas

Interešu kopas dalībnieks
Uldis Berķis iepriekš dzīvojis
Skrundā, aprūpes centrā. Viņš
atklāj, ka iepazinis cilvēkus
jaunajā mājvietā Priekulē, tieši
pateicoties dzejai. Dzejas rakstīšana agrāk nav bijis kā hobijs,
kādreiz gan kāds dzejolītis tapis,
lai ierakstītu apsveikuma kartītē.
Dzīvojot aprūpes centrā, sācis
pierakstīt savas sajūtas. “Dzejā
to var izteikt īsāk, skaidrāk, kodolīgāk, it kā dvēselīgāk,” Uldis
skaidro. Tad dzejoļus sācis publicēt arī interneta vietnē “draugiem.lv”. Autors palepojas, ka ir
tapusi dziesma ar viņa vārdiem.
Pēc publicēšanās interneta portālā no lasītājiem saņēmis atsauksmes, ka viņa dzejoļi esot
skumji, gandrīz tik smagi kā
Veidenbaumam. “Tad es pārgāju
uz citu žanru – humoreskām,”

Foto – Iluta Dreimane

Neturēt atvilktnē

Aina Stankeviča (no kreisās),
Indra Ļaudobele, Silvija Šterna un Uldis Berķis
labprāt tiekas interešu kopā “Dzeja skaņā”.
pasmaida Uldis. Taču, lai kāda
arī humoreska būtu, kāds allaž
saskatīs netiešu līdzību ar sevi.
“Tad humoreskām atmetu ar roku,
jo vienmēr būs kāds aizvainots.”
Tagad dzejā vairāk pievēršas
bērnības atmiņām, raksta arī
par mīlestību, par dabu – tās ir
sajūtas un iespaidi, kas pazīstami
un tuvi ikvienam. “Piemēram,
rakstot par bērnību, lai dzejolis
būtu dzīvs, pašam sevī jāatmodina bērnības izjūtas. Pašam tas
noņem stresu, un ja vēl citiem
patīk – laikam esmu atradis to
pareizo ceļu.”
Autoram izveidojies savs
sekotāju loks portālā “draugiem.
lv”. “Vairāku gadu garumā esmu
ievērojis, ka tie ir cilvēki gados,
gandrīz katram ir bijusi kāda
traģēdija vai sāpes, un tieši šiem
cilvēkiem dzejoļi palīdz. Daudzi
pasaka arī paldies. Dzejoļi palīdz
novērst drūmās domas.”

Atrod viens otru

Priekulniece Silvija Šterna
raksta dzeju nedaudz ilgāk par
gadu. Iepriekš nav domājusi, ka
to vispār spētu darīt. “Pateicoties
Uldim, man tas viss nācis.” Silvija
sākusi lasīt Ulda dzeju, klausīties
dziesmas ar viņa sacerēto tekstu.
Galu galā abi sākuši kopēju dzīves
ceļu – iepazinušies, pateicoties
dzejai.
Silvijas pirmais veikums
bijušas divas dzejas rindiņas kā
atbilde interneta komentāros.
“Un tad jau jāmēģina vēl dabūt
rindiņas klāt. Nu jau četras – iznāk pantiņš! Tas tomēr nozīmē,
ka varu.” Arī Uldis iedrošinājis:
“Tu vari!” Sākumā tapusi dzeja
par mīlestību. Vēlāk Ulda ietek-

mē tematiskais loks paplašinājies. Taču palīdzību no malas
gan Silvija negribot – tad vairs
nebūšot viņas darbs, labprātāk izvēlas strādāt patstāvīgi.
“Cits no cita kaut ko pasmeļamies, sanākam dažādi cilvēki.
Mēs rakstām sava prieka, savu
draugu prieka pēc. Mēs neesam
profesionāli dzejnieki, mums vēl
jāaug,” atzīst Aina Stankeviča. Ja
dzejniekam jāsāk saskarties ar
birokrātiju, tas radošo garu var
nokaut. Tāpēc labāk savstarpēji
sadarboties. “Esam priecīgi, ka
nu mēs esam vienotā pulkā. Tad
jau var domāt tālāk, tālāk, tālāk…
Pamazām jau ievirzām, ko mēs
gribam un ko negribam izdarīt.”
Pleca sajūta ir vajadzīga – lai arī
kādā vecumā tu būtu, nenoliedz
Aina.
Virtuālie sekotāji portālā ir
viena lieta, taču reālā dzīve – tas
tomēr ir kaut kas savādāks, papildina Uldis. Silvija stāsta: “Es lasu
dzeju arī portālā “draugiem.lv”.
Taču kad paņem dzejas grāmatu
rokās – tā ir pavisam cita sajūta.
Gan labāk lasās, gan vairāk iedziļinies – tas ir tas pats labākais.”

Tas nav sports

Svarīga sastāvdaļa tikšanās reizēs ir arī savstarpējas
diskusijas. Piemēram, kā labāk
uztvert dzeju. Aina uzskata, ka
vislabāk domu līdz klausītājam
var noraidīt pats dzejnieks, lasot savu darbu. Savukārt Silvija
uzskata, ka viņa pati to nespēj
tik izteiksmīgi, tam vajadzīgas
īpašas prasmes. “Es neesmu dzejniece, un es neesmu daiļrunātāja,”
viņa pasmaida. Savukārt Indra
domā, ka klausīties dzeju autora

***
Pilsēta starp pilsētām, necili skaista,
Tāda tu, Priekule, biji man vienmēr!
Es noliecu galvu, atmiņās grimdams,
Ar roku lēni noglāstot ceriņa ziedu.
Fragments no Ulda Berķa dzejoļa “Zied Priekule”
lasījumā ir ļoti interesanti. Aina
iedrošina kolēģi, ka viņas ideja
būs uztverama tik un tā, vai viņa
sevi vērtē ļoti paškritiski vai ne.
Rodas jautājums – kā ar ieklausīšanos kritikā? “Veselīga kritika
man patīk. Portālā “draugiem.lv”
ļoti bieži iznāk ar to saskarties. Ir
kritika, ko es labprāt izlasu, kur
parāda uz manām kļūdām, ko ir
vērts uzklausīt. To es dēvēju par
veselīgu kritiku,” pauž Uldis. Kritika var bagātināt, bet tajā pašā
laikā arī “atsēdināt”, vērojumos
dalās Aina.
Visi interešu grupas dalībnieki apņēmības pilni uzsākto kopējo
darbošanos turpināt. “Nekādas
atlikšanas nedrīkst būt!” uzsver
Aina. Indra cer, ka pulciņš varētu
vēl paplašināties, jo noteikti Priekules novadā esot daudz vairāk
dzejas rakstītāju. Aina saka – var
nākt arī vienkārši paklausīties, ja
ir interese. Dzejas valoda tomēr
atšķiras no ikdienā ierastās, tā
ļauj izjust kaut ko retāk baudāmu.
Dzeja nav sports, kur valda
savstarpēja cīņa un konkurence.
Dzeja – tā ir dalīšanās ar līdzcilvēkiem, sadarbošanās, pārliecināts
Uldis. “Tu jau katrā dzejolī izcel
kaut ko savu – savu gabaliņu
dvēseles.”

Ņem un dod

Ne visiem patīk dzeja, nenoliedz grupas dalībnieki. “Ja dzeja
nepatīk un neinteresē, var jau
nelasīt. Tāpat, ja glezna nepatīk,
var jau tai paiet garām,” Uldis salīdzina. Katram ir savas intereses,
savs aicinājums.
“Dažādi laiki ir piedzīvoti, un
dažādi mēs esam katrs par sevi.
Un tā jābūt! Ja mēs visi būsim
vienādi, tad pat Dievam nebūs
interesanti. Žēl gan, ka pasaulē
ir daudz pazudušo – ar savu
slinkumu, savu nevarību, sevis
žēlošanu,” nopūšas Aina. “Vai vienkārši enerģijas trūkumu,” piebilst
Uldis. Viņam pašam dzeja pilnīgi
noteikti esot enerģijas avots. “Ja
cilvēks redzējis jauku sapni, viņš
pamostas labā noskaņojumā un
nereti tā vada visu dienu. Tāpat
ar dzeju. Kamēr tu raksti dzejoli,
apkārtējais pārdzīvojuma iespaidā
it kā atslēdzas un tā patīkamā
sajūta vēl ilgi saglabājas. Ja cilvēks
pasaka kādu skarbāku vārdu, man
tad nenāk ne prātā tikpat skarbi
atbildēt.” Aina secina: “Domāju,
ka mēs ne tikai enerģiju ņemam
no dzejas, bet arī enerģiju dodam.
Tu ņem un dod.”
Iluta Dreimane
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Viktorīna ir klāt!

Priekules novadam 2018. gads ir īpašs, jo ne tikai Latvija atzīmēs 100 gadus, bet arī Priekules pilsētai skaistus
un apaļus 90.
Šogad apaļās jubilejas atzīmēsim daudzviet Priekules no-

vadā. Bet varbūt kāds jau to zina? Aicinām pārbaudīt savas
zināšanas viktorīnā “Izzini savu novadu!”. Tā norisināsies no
janvāra līdz septembra beigām. Šajā laikā varēs piedalīties trīs
kārtās. Uzvarētājam būs arī taustāms rezultāts – balvā 100 eiro.
Jautājumi veidoti tā, lai aicinātu cilvēkus apceļot novadu
un izzinātu novada lomu Latvijā. Lai piedalītos, jāatbild uz
25 jautājumiem katrā no kārtām. Jautājumu anketas varēs
atrast visās novada bibliotēkās, kā arī lejuplādēt un aizpildīt
elektroniski.
Tūrisma darba organizatore Dace Gailīte
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NOTEIKUMI
Viktorīnā var piedalīties
ikviens interesents, kurš atbildējis uz jautājumiem, norādījis
savu vārdu, uzvārdu, tālruņa
numuru.
Iesniegtās atbildes tiek reģistrētas vienotā reģistrā un pēc
tam vērtētas.
Par katru pareizu atbildi tiek
piešķirts 1 (viens) punkts.
Nepilnīgs objekta nosaukums vai neprecīza atbilde
nesaņem punktu.
Rezultāts tiek noteikts, summējot katra dalībnieka iegūtos
punktus.
Vienā kārtā katrs dalībnieks
var piedalīties tikai 1 (vienu)
reizi.

Uzvarētāju
noteikšana
un apbalvošana
Katrā kārtā tiek noteikts viens
uzvarētājs, kā arī viens uzvarētājs
visu trīs kārtu kopvērtējumā.
Par Priekules novada viktorīnas “Izzini savu novadu!” uzvarētāju tiek atzīts dalībnieks ar lielāko
punktu skaitu.
Ja ir vairāki dalībnieki ar vienādu punktu skaitu 1., 2. vai 3. kārtā,
par uzvarētāju atzīst dalībnieku,
kurš no tiem atbildes iesniedzis
ātrāk, vadoties pēc atbilžu iesniegšanas reģistra.
Dalībnieks ar lielāko punktu
skaitu 1., 2. un 3. kārtā balvā saņem Priekules novada uzņēmēju
balvu.
Par gala uzvarētāju tiek atzīts
dalībnieks ar lielāko iegūto punktu
skaitu, kas iegūts visās trīs viktorīnas kārtās. Galvenā balva – 100
eiro (viens simts eiro), ko nodrošina
Priekules novada pašvaldība.
Aizpildīto anketu var nogādāt jebkurā no Priekules novada
bibliotēkām:
Priekules pilsētas bibliotēka –
Saules iela 1, Priekule;
Bunkas pagasta bibliotēka –
Bunkas kultūras nams, Bunkas
pagasts;
Bunkas pagasta Krotes bibliotēka – Krotes pamatskola, Krote,
Bunkas pagasts;
Bunkas pagasta Tadaiķu ciema
bibliotēka – Saules iela 10, Tadaiķi;
Gramzdas pagasta Gramzdas
bibliotēka – Skolas iela 3, Gramzdas pagasts;
Gramzdas pagasta bibliotēkas
ārējās apkalpošanas punkts Aizvīķos – Aizvīķi, Gramzdas pagasts;
Kalētu bibliotēka – Liepu aleja
6, Kalētu pagasts;
Virgas pagasta Virgas bibliotēka – “Liepsalas”, Virgas pagasts;
Virgas pagasta bibliotēkas
ārējās apkalpošanas punkts Paplakā – Pagastmāja, Paplaka, Virgas
pagasts;
Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka – Dārza iela 8, Purmsāti,
Virgas pagasts.
Ja anketa aizpildīta
elektroniski, to var nosūtīt
uz e-pastu: viktorina@
priekulesnovads.lv.
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Aicina izmantot
fondu finansējumu
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu.
Projektus var iesniegt Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER
vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana
notiks no 2018. gada 20. janvāra līdz 20. februārim.
4. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums:
M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai – Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 55 029,33 EUR;
M3/R1 – Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē
– Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)
finansējums 259 587,90 EUR;
M3/R2 – Atbalsts vides resursu un zvejas vai
jūras kultūras mantojuma saglabāšanā – Eiropas

Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums
239 991,28 EUR.
Projektu īstenošanas termiņi:
l ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD)
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
l pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Sīkāka informācija pašvaldības mājaslapā www.priekulesnovads.lv, kā arī LAD tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.
Kontaktinformācija:
biedrība “Liepājas rajona partnerība”
Krasta iela 12 (2. stāvs),
Grobiņa, Grobiņas novads,
LV-3430.
Kontaktpersona: izpilddirektore Inita Ate,
+37126595623, info@lrpartneriba.lv.
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas
mājaslapā www.lrpartneriba.lv.

SPORTS

“Ziemassvētku kauss” šautriņu mešanā

Kalētu sporta organizators
Ģirts Ločmelis
Sacensību uzvarētāji.

PATEICĪBAS
l Sirsnīgs paldies par Ziemassvētku pārsteigumu – skaisto dāvanu Egļu, Šalmu ģimenēm un Elīnai Pļaviņai! Veselību, prieku
un laimi 2018. gadā!
Vēl Danuta, Ieva un Anna Virgā

AFIŠA
Bunkas pagastā

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA

Personu dati netiks publiskoti
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saņēmusi
Datu valsts inspekcijas vēstuli, kurā
vērsta uzmanība uz pašvaldību mājaslapās publicētajiem pašvaldību
izdotajiem informatīvajiem izdevumiem, kuros tiek publicēta arī
informācija par attiecīgajā mēnesī
pašvaldībā dzimušajiem bērniem,
noslēgtajām laulībām, norādot minēto personu vārdus un uzvārdus.
Pamatojoties uz “Fizisko personu datu aizsardzības likuma”
tiesisko regulējumu, Datu valsts
inspekcija pauž viedokli, ka sabiedrību informēt par attiecīgajā
pašvaldībā dzimušajiem, laulību

Jau septīto gadu izsludināts AS “Latvijas Valsts meži” sociālās
jomas projektu konkurss biedrībām un nodibinājumiem. Konkursam
pieejami 300 000 eiro.
Pamatojoties uz AS “Latvijas Valsts meži” (LVM) un partneru – nodibinājums “Fonds “Ziedot.lv””, nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds” un
biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” – nodomu protokolu un 2017. gada
27. decembrī noslēgto līgumu par AS “Latvijas Valsts meži” ziedojumu
sociālajai jomai, jau septīto gadu partneri izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem.
Konkursam pieejami 300 000 eiro šādās prioritārajās jomās:
l palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
l palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;
l atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
l atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.
“Jau septīto gadu LVM atbalsta sociāli svarīgas iniciatīvas visā Latvijā.
Projektu konkurss ir lieliska prakse, kā saņemt finansējumu labākajiem
savas jomas profesionāļiem. Ziedot.lv rūpīgi seko līdzi katra projekta
ieviešanai, lai ziedotie līdzekļi tiktu izlietoti mērķtiecīgi un nestu labumu
visai sabiedrībai,” uzsver ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta. Lai LVM ziedojumu sadale un atbalstīto projektu īstenošana būtu maksimāli godīga
un caurskatāma, LVM jau kopš 2011. gada to nodevis profesionāļu rokās.
Projekta maksimālais īstenošanas laiks no 2018. gada 1. marta līdz 31.
decembrim. Viena organizācija un tās struktūrvienība var iesniegt vienu
projekta pieteikumu. Projekta pieteikumu iespējams iesniegt vietnē nvo.
ziedot.lv līdz 2018. gada 31. janvārim (ieskaitot).
Ilze Ošāne, komunikāciju vadītāja

l Paldies Tatjanai Riško, Vaclovam Kadaģim un Robertam
Bertašum par atsaucību un palīdzību! Novēlam veselību un veiksmi!
Dainis Incaitis, Taisa Karpina

Foto no sacensību arhīva

23. decembrī Kalētos tika
aizvadīts “Ziemassvētku kauss
2017” šautriņu mešanā, kurš bija
pēdējais šautriņu metēju kluba
“Priekule” rīkotais turnīrs šajā
sezonā.
Turnīrā uzvaru izcīnīja priekulnieks Aigars Strēlis, kurš aizraujošos un kvalitatīvos finālmačos
vispirms ar rezultātu 3:4 piekāpās
Kristapam Mickum no Vaiņodes,
bet otrajā cīņā bija pārāks ar rezultātu 4:1.
Aigars Strēlis izcīnīja pirmo
vietu, Kristaps Mickus – otro, bet
trešo vietu izcīnīja irlavnieks Gatis
Ozols. Kopumā turnīrā piedalījās
19 dalībnieki (18 kungi, 1 dāma) no
Durbes, Irlavas, Kalētiem, Liepājas,
Priekules, Vaiņodes un Kuldīgas.
Turnīra organizatori saka lielu
paldies visiem dalībniekiem. Paldies Arturam Bauzem un Andrim
Ziemelim par palīdzēšanu!

Sociālās jomas
projektu konkurss

noslēgušajiem, mirušajiem var,
neidentificējot konkrētas personas.
Sabiedrība var tikt informēta par
sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem – proti, pašvaldībā jaundzimušo skaitu, jaundzimušo dzimumu un novadu, kurā jaundzimušais
reģistrēts, nepubliskojot dzimušo
bērnu vārdu un uzvārdu. Tāpat ar
personām, kuras noslēgušas laulību, – nenorādot personu vārdus
un uzvārdus, bet kopējo noslēgto
laulību skaitu attiecīgajā pašvaldībā
attiecīgajā laika periodā vai citu
informāciju, kas neļauj identificēt konkrētas fiziskas personas.
Ņemot vērā minēto un izvērtējot

Datu valsts inspekcijas sniegto
viedokli, no 2018. gada tiek mainīts
publicējamais saturs Priekules
novada informatīvajā izdevumā.
Turpmāk Dzimtsarakstu nodaļas
informācija tiks publicēta, neatšifrējot konkrētus personu datus.
Decembrī Priekules novadā
reģistrēti 11 civilstāvokļa akti:
l 3 dzimšanas
(2 meitenes, 1 zēns),
l 2 laulības,
l 6 miršanas.
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Iveta Juškeviča

19. janvārī pulksten 18
Bunkas kultūras namā Priekules
novada barikāžu dalībnieku atmiņu vakars. Piedalīsies Romualds
Ražuks un Ieva Akuratere.
13. februārī pulksten 18
Bunkas kultūras namā Liepājas
simfoniskā orķestra koncerts
“Sibeliuss un Čaikovskis”. Solists
– jaunais vijolspēles virtuozs Daņila Bulajevs, diriģents – Gintars
Rinkevičs.
14. februārī pulksten 18
Krotē gadskārtu ieražu svētki
“Metenītis”.

Gramzdas pagastā

21. janvārī pulksten 14
tautas namā Liepājas Metalurgu
Tautas teātra izrāde “Karuselis”.
Ieeja 1 eiro.
28. janvārī pulksten 13 tautas namā radošā darbnīca “Stikla
pudeļu pārvērtības”. Aicināts
ikviens interesents, kurš vēlas atrast pielietojumu nevajadzīgām

stikla pudelēm.
2. februārī pulksten 12,
atzīmējot Sveču dienu, tautas
namā iespēja izveidot savu sveci,
darināt svečturus, kā arī iegādāties bišu vaska sveces.

Kalētu pagastā

9. februārī pulksten 10
pie mazās skolas Meteņdienas
jampadracis “Vizu, vizu, Metenīti!”.
14. februārī pulksten 15 Kalētu tautas namā Valentīndienas
pasākums senioriem “Sirsnīgā
noskaņā”.

Priekulē

Līdz 21. janvārim kultūras
namā Liepājas Universitātes
Jauno mediju mākslas I kursa
studentu darbu izstāde “Viegli”.
26. janvārī pulksten 19
kultūras namā Nīkrāces amatierteātra “Brinida” izrāde J.
Janševskis “Precību viesulis”.
Rež. Inga Ezeriete. Ieeja 1 eiro.

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