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Grāmatas “Reiņa neticamais piedzīvojums” veidotāju komanda – Raitis Feldmanis (no kreisās),
Anitra Šneidere, Guntis Šalms, Daira Šalma, Ieva Šteinberga, Gundega Rezevska un Inga Šķubere.

Foto – Iluta Dreimane

Purmsātos radīta
saistoša grāmata skolēniem

Jaunā grāmata
bērnus
ieinteresējusi.

Kalētnieki priecājas par pašdarinātajām dzirnaviņām.
Mazie
krotenieki
cenšas
atšifrēt bildēs
paslēpto.
Biedrība “Rumula” sadarbībā
ar Purmsātu senlietu krātuvi
izveidojusi grāmatu “Reiņa
neticamais piedzīvojums”, kurā
saistošā veidā atspoguļoti Priekules novada vēstures fakti,
kā arī iekļauti bērnu spējām
piemēroti uzdevumi.
Vietējie pedagogi un vēstures
izpētes entuziasti veidojuši izzinošu
krāsojamo grāmatu sākumskolas
skolēniem, kura aicina kopā ar Reini
doties ceļojumā, iepazīt vēsturi, risināt dažādus uzdevumus un radoši
izpausties, krāsojot ilustrācijas.
Galvenais varonis Reinis ir
21. gadsimta zēns, kurš dzīvo Purmsātos. Kādu dienu, dodoties makšķerēt, ar viņu notiek kas neticams
un rodas iespēja izbaudīt dažādu
vēstures posmu notikumus. Skolēni
tiem izsekot var grāmatas lappusēs.
12. septembrī Priekules novada
skolu pārstāvji Purmsātos pulcējās
uz grāmatas atvēršanas svētkiem,
kur sastapa galveno varoni Reini,
kura tēlā iejutās Raitis Feldmanis,
un veica praktiskus uzdevumus
darbnīcās meistaru vadībā.
Darbnīcā “Muižas meistar-

darbnīca rada” katrs dalībnieks
izgatavoja sev briežraga medaljonu,
“Muižas krustceles māca” – izgatavoja muižas vējdzirnaviņas, “Muižas vīstoklis stāsta” – katra grupa
atritināja noslēpumaino muižas
vīstokli, “Muižas karte meklē”
– meklēja tuvākas un tālākas vietas novada kartē, “Muižas bildes
rāda” – atšifrēja bildēs apslēpto.  
Bērni darbojās aizrautīgi, ar skolotāju palīdzību tika galā ar sarežģītākiem uzdevumiem. Noslēgumā
ikvienam svētku mazajam dalībniekam tika pa jaunajai grāmatai,
ko visi ar lielu interesi pētīja. Arī
skolotāji savstarpējās diskusijās
atzinīgi novērtēja kolēģu veikumu
Purmsātos, uzsverot, ka novada
vēstures zināšanas ir svarīgas gan
maziem, gan lieliem.
Izdevums nodrukāts 100 eksemplāros, to saņems visās Priekules novada skolās un bibliotēkās.
Līdzfinansējumu projektam “Pasākumu cikls “Palīdzēsim Reinim
ceļot!”” biedrībai “Rumula” piešķīra
Priekules novada pašvaldība. Lai
varētu realizēt šo projektu, tā īstenotāji lielu daļu darbu veica kā

brīvprātīgie, pastāsta Daira Šalma,
kura grāmatai veidojusi uzdevumus. Idejas autore un vēsturisko
faktu apkopotāja ir Ieva Šteinberga,
tekstu radījusi Gundega Rezevska,
savukārt Guntis Šalms un Kristaps
Šteinbergs veidojuši ilustrācijas.
Tehniskos jautājumos palīdzējusi
Inga Šķubere, grāmatas tapšanai
atbalstu sniegusi Purmsātu speciālā
internātpamatskola.
Iluta Dreimane

Vēsturi mācās Zviedru vārtos
Septembra otrā mācību nedēļa Priekules
vidusskolā aizsākās ar vēstures stundām
ārpus klašu telpām.
Visas nedēļas garumā audzēkņi apmeklēja
Zviedru vārtus, lai gūtu vairāk informācijas par
Priekules izcelsmi un vēsturi. Bērni uzzināja par barona Korfa dzimtu, Zviedru vārtu nozīmi Priekules
miesta vēsturē, iepazinās ar vecām un zudušām vēstures liecībām, kuras bija aplūkojamas fotogrāfijās.
Protams, Priekules atpazīstamākais tēls, kurš uzdrīkstējās un riskēja, – Ikars. Kalējpuisis ar savu

lidojumu iedvesmo un liek raudzīties plašāk uz
iespējām arī šodien.
Skolas bērni apmeklēja arī izstādi Zviedru vārtos, kura darbojas jau no šā gada 4. maija. Tajā viņi
aplūkoja dažādus priekšmetus, ko Priekules novadā
lietojuši pirms 100 gadiem. Daži no priekšmetiem
bija pazīstami, taču par citiem vajadzēja padomāt,
kāds īsti bija to lietojumus.
Dace Gailīte,
tūrisma darba organizatore

PRIEKULES NOVADA PAÐVALDÎBAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS

2

PAZIŅOJUMS

DOMES ZIŅAS

Priekules novada pašvaldības
2018. gada 27. septembra
domes sēdē pieņemtie lēmumi
Dažādi jautājumi

Apstiprināja lēmumu par
grozījumiem 2017. gada 28. decembra lēmumā Nr.596 “Par degvielas iegādes limitu noteikšanu
Priekules novada pašvaldības
darbiniekiem personīgo transporta
līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai”.
Nolēma nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu Dārza iela
10, Virgas pagastā.
Pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu Latvijas
kausa izcīņas “Cross Cutry 2018”
organizēšanai.
Apstiprināja lēmumu par
Priekules novada pašvaldības
teritorijas plānojuma grozījumu
izstrādes uzsākšanu.
Apstiprināja Priekules novada
skolēnu pārvadājumu maršrutus
2018./2019.mācību gadam.
Pieņēma lēmumu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas
maksas noteikšanu, sākot ar 2019.
gada 9. janvāri.
Apstiprināja lēmumu par
deleģēšanas līguma noslēgšanu
dzīvokļu īpašumu sakārtošanas
darbiem Priekules pilsētā ar SIA
“Priekules nami”.
Apstiprināja lēmumu par
pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada
izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem 2018. gadā.
Apstiprināja Priekules vidusskolas dalību ERASMUS+ skolu
apmaiņas partnerības projektā
Nr.2018-1-PL01-KA229-051249.
Apstiprināja lēmumu par atļauju savienot amatus A. Driviņai.
Apstiprināja lēmumu par
dzīvojamās telpas īres tiesību
piešķiršanu Priekules novada
pašvaldībā 10 personām.

Nolikumi. Noteikumi

Pieņēma lēmumu par Priekules novada pašvaldības Personas

datu aizsardzības noteikumu un
Priekules novada pašvaldības privātuma politikas apstiprināšanu.

Izsoles

Apstiprināja nekustamā īpašuma Brīvības iela 8, Priekulē,
nosacīto cenu un izsoles noteikumus.
Apstiprināja nekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas pagastā, nosacīto cenu un izsoles noteikumus.
Nolēma pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma Upes iela 5,
Priekulē, pirmo mutisko izsoli
atzīt par nenotikušu un apstiprināt otro mutisko izsoli, nosakot
sākumcenu, un apstiprināt izsoles
noteikumus.
Nolēma pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma Upes iela 3,
Priekulē, pirmo mutisko izsoli
atzīt par nenotikušu un apstiprināt otro mutisko izsoli, nosakot
sākumcenu, un apstiprināt izsoles
noteikumus.
Pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma Tirgus iela 12A,
Priekulē, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Apstiprināja izsoles rezultātus
un pirkuma līguma noslēgšanu
par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Asari”, Bunkas
pagastā.
Apstiprināja izsoles rezultātus
un pirkuma līguma noslēgšanu
par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Galvenā iela 11A,
Priekulē.
Precīzu informāciju par
visiem lēmumiem
(arī nekustamo īpašumu
jautājumiem) varat izlasīt
Priekules novada mājaslapā
www.priekulesnovads.lv.
Daiga Tilgale,
dokumentu
pārvaldības speciāliste

Materiāli atbalstīs
represētos
Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās
kustības dalībnieki par godu Latvijas valsts 100. gadadienai
saņems vienreizēju 100 eiro lielu atbalstu, informē Labklājības ministrija.
Atbalsta piešķiršanu nosaka Ministru kabineta rīkojums
Nr.405 “Par vienreizēja atbalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”.
Atbalsts tiks piešķirts tām politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuriem statuss ir piešķirts
un iedzīvotāju reģistrā ir aktīvs līdz 2018. gada 30. septembrim un
kuru dzīves vietas adrese ir deklarēta vai reģistrēta Latvijā. Atbalstu
piešķirs un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).
Plānots, ka VSAA atbalstu izmaksās novembrī, taču ne vēlāk kā līdz
2018. gada 31. decembrim. Atbalsta saņēmējiem, kas ir vecuma vai
invaliditātes pensijas saņēmēji, atbalstu izmaksās vienlaicīgi ar pensiju,
un šīm personām atbalsta saņemšanai nebūs jāiesniedz iesniegums.
Savukārt personām, kuras nesaņem invaliditātes vai vecuma pensiju,
VSAA nosūtīs uz šo personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi
Latvijā paziņojumu par atbalsta pieprasīšanas kārtību. Atbalsts netiek
ietverts gada apliekamajā ienākumā un netiek aplikts ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli.

Par Priekules novada teritorijas plānojuma
2015. – 2026. gada grozījumu izstrādes uzsākšanu
un iesniegumu/priekšlikumu iesniegšanu
Priekules novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 2018.
gada 27. septembra sēdes lēmumu Nr.455 “Par
Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.
13., 39.punkts) ir uzsākta spēkā esošā Priekules
novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde un
apstiprināts grozījumu izstrādes darba uzdevums.
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāja –
Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja Una Ržepicka, tālrunis 26101674,
e-pasts: una.rzepicka@priekulesnovads.lv.

Rakstiski priekšlikumi un iesniegumi teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādei iesniedzami Priekules
novada pašvaldībā, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, vai elektroniski uz e-pasta adresi dome@
priekulesnovads.lv līdz 2018. gada 16. novembrim.
Ar pašlaik spēkā esošo Priekules novada teritorijas plānojumu 2015. – 2026. gadam var iepazīties
Priekules novada pašvaldības mājaslapas sadaļā
“Pašvaldība /Dokumenti/Priekules novada teritoriālais plānojums” (http://www.priekulesnovads.lv/priekules-novada-teritorialais-planojums#menu-anchor)
un Priekules novada pašvaldības Attīstības nodaļā.

Cienījamie Priekules novada
iedzīvotāji, uzņēmēji!
Šis ir tas brīdis, kad katram, kam pieder
īpašums Priekules novadā, vajadzētu ieskatīties
esošajā teritorijas plānojumā un izvērtēt, vai
esošā atļautā izmantošana atbilst jūsu nākotnes
iecerēm.
Teritorijas plānojumā ir pateikts, ko drīkst un ko
nedrīkst darīt katrā konkrētajā īpašumā. Ja tas, kas
noteikts pašreiz, jūs neapmierina, tad šis ir īstais
brīdis to mainīt.
Būvvaldē strādājot, gadās piedzīvot situāciju,
kad atnāk cilvēks ar ideju, ko būvēt, bet būvvaldei
jāatsaka tikai tāpēc, ka teritorijas plānā ir noteikta
cita izmantošana. Piemēram, grib būvēt ražotni, bet
tur atļauta tikai dzīvojamā māja, vai grib viesu namu,
bet plānā noteikta dabas teritorija.

Ļoti lūdzu izmantot izdevību, kad ir iespēja
saskaņot jūsu vēlmes ar pārējo novada iedzīvotāju
vēlmēm! Pēc teritorijas plānojuma grozījumu
apstiprināšanas šim dokumentam būs likuma spēks,
un var gadīties, ka jūsu idejas paliks nerealizētas.
TERITORIJAS PLĀNOJUMS ATTIECAS UZ
KATRU ZEMES ĪPAŠNIEKU PRIEKULES NOVADĀ.
Pašreizējo plānojumu iespējams apskatīt pašvaldības
interneta mājaslapā http://www.priekulesnovads.
lv/priekules-novada-teritorialais-planojums#menu-anchor.
Jautājumu gadījumā zvaniet pa tālruni 29283768.
Ineta Butāne,
Priekules novada pašvaldības
būvvaldes vadītāja

Aicina noslēgt jaunos atkritumu
apsaimniekošanas līgumus
No 2019. gada 9. janvāra atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā nodrošinās
pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai”,
kas Liepājas reģionā strādā ar zīmolu “Vides
pakalpojumu grupa”.
Jāatgādina, ka esošie līgumi par atkritumu
apsaimniekošanu ir spēkā līdz nākamā gada 8.
janvārim. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2019. gada 1. janvāra būs 17,05 eiro
(ieskaitot PVN) par kubikmetru. Tas nozīmē, ka viena
atkritumu izvešanas reize 0,24 m³ konteineram izmaksās 4,09 eiro (ieskaitot PVN). Lai pakalpojuma
sniegšana netiktu pārtraukta, jaunais līgums par
atkritumu apsaimniekošanu ir jānoslēdz vēl šogad.
“Vides pakalpojumu grupa” aicina Priekules novada
iedzīvotājus un uzņēmumus neatlikt jauno līgumu
slēgšanu uz pēdējo brīdi.

Konteineri nebūs jāmaina

Priekules novada iedzīvotāju ērtībai ir panākta vienošanās par pašlaik strādājošo atkritumu apsaimniekotāju
“Pilsētvides serviss” par klientu konteineru atpirkšanu.
Tas nozīmē, ka šobrīd lietotais konteiners paliks iedzīvotāju bezmaksas lietošanā. Jaunais konteinera īpašnieks
“Vides pakalpojumi Liepājai” uz konteinera atrašanās
vietas adresi pa pastu nosūtīs jaunā līguma formu,
kuru konteinera lietotājs ir aicināts aizpildīt, parakstīt
un nogādāt “Vides pakalpojumu grupai”:
l personiski vai pa pastu Klientu apkalpošanas
centram Liepājā, Cukura ielā 8/16, LV-3414;
l SIA “Priekules nami” Priekulē, Ķieģeļu ielā 2a;
l Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagasta
pārvaldē.

Līgumu var slēgt no 1. novembra

Līgumu no 1. novembra klātienē varēs noslēgt pie
Priekules namu apsaimniekotāja SIA “Priekules nami”
Priekulē, Ķieģeļu ielā 2a. Tur ikviens varēs saņemt
jaunā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma
formu, aizpildīt to, parakstīt un nodot parakstīšanai
“Vides pakalpojumu grupai”. Parakstītais līguma
eksemplārs iedzīvotājiem tiks nosūtīts pa pastu.

Visērtāk – elektroniski

Visērtāk un ātrāk jauno līgumu ir slēgt elektroniski. Iedzīvotāji to no 1. novembra varēs paveikt
interneta vietnē www.vpgrupa.lv, autorizējoties ar
internetbankas starpniecību. No uzņēmuma puses
parakstīts līgums tiks nosūtīts uz e-pastu pēc iespējas
drīz. Savukārt juridiskās personas “Vides pakalpojumu grupas” interneta vietnē pieejamo līguma formu
aicinātas aizpildīt, parakstīt ar drošu elektronisko
parakstu un nosūtīt uz e-pasta adresi info@vpgrupa.lv.
Tāpat līguma formu iespējams lejupielādēt, aizpildīt un
nosūtīt pa pastu vai personīgi nogādāt “Vides pakalpojumu grupas” Klientu centrā Liepājā, Cukura ielā 8/16
(otrdienās plkst. 8.30 – 18.00; pārējās darba dienās plkst.
8.30 – 17.00) vai jebkurā no iepriekšminētajām vietām.
Jautājumu gadījumā Priekules novada iedzīvotāji
aicināti vērsties Klientu centrā, zvanot pa tālruni
6 345 7777, vai sazināties pa e-pastu, rakstot uz
info@vpgrupa.lv. Plašāka informācija pieejama arī
interneta vietnē www.vpgrupa.lv.
Ramona Pitena,
pilnsabiedrības “Vides pakalpojumi Liepājai”
izpilddirektore

INFORMĀCIJAI

Bunkas pagasta pārvaldes kasiere maksājumus pieņems:
12. novembrī plkst.10.00 –12.00 Krotes bibliotēkā;
13. novembrī plkst.10.00 –12.00 Tadaiķu bibliotēkā.
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Būvēs jaunu siltumtrases posmu

AKTUĀLI

2018. gada 6. oktobra
13. Saeimas vēlēšanu rezultāti
Priekules novadā
Balsstiesīgie 4107; nobalsojušie 2114;
derīgās aploksnes 2114; derīgās zīmes 2094
Kandidātu sarakstu nosaukums

“Latvijas Krievu savienība”
Jaunā konservatīvā partija
Rīcības partija
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”–
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
“Progresīvie”
“Latvijas centriskā partija”
“LSDSP/KDS/GKL”
No sirds Latvijai
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
Attīstībai/Par!
Latvijas Reģionu apvienība
“Latviešu nacionālisti”
Jaunā VIENOTĪBA
Par Alternatīvu
Politiskā partija “KPV LV”
Zaļo un zemnieku savienība
Kopā

Derīgās vēlēšanu
zīmes par katru
kandidātu sarakstu

10
380
3
277
24
3
1
28
75
182
89
23
96
7
604
292
2094

Priekules novada vēlēšanu komisija, www.cvk.lv

AICINĀJUMS
Priekules novada pašvaldības deputāti
Arnis Kvietkausks, Toms Šteins,
Ruta Balode, Inese Meļķe
aicina iedzīvotājus uz tikšanos
26.10.2018. plkst. 18.00 Priekules kultūras namā;
30.10.2018. plkst. 18.00 Virgas tradīciju namā;
06.11.2018. plkst. 18.00 Gramzdas tautas namā;
09.11.2018. plkst. 18.00 Bunkas kultūras namā;
13.11.2018. plkst. 18.00 Kalētu tautas namā.

2018. gada 18. jūnijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Priekules
nami” parakstīja līgumu par
Eiropas Savienības fonda
projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/016
“Jaunu lietotāju pieslēgšana
Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” (turpmāk – projekts) īstenošanu.
Projektā paredzēts izbūvēt jaunu
trases posmu 2,8 km garumā, kurai plānots pieslēgt sešus objektus
Priekules pilsētā: dzīvojamo māju
Liepājas ielā 11a, Priekules novada
domes ēku, Priekules kultūras
namu, Sociālā atbalsta centra
ēku, SIA “Priekules nami” administratīvo ēku un Valsts ugunsdzē-

sības un glābšanas dienesta ēku.
2018. gada 9. oktobrī tika parakstīts būvniecības līgums. Būvniecību veiks uzņēmums SIA “Grobiņas
SPMK”. Darbi notiks no 2018.
oktobra līdz 2019. gada jūnijam.
Projekta kopējās izmaksas ir 288
238,14 EUR (bez PVN). Kohēzijas fonda finanšu instrumenta
finansējums 98 365,07 EUR. Lai
realizētu projektu, Priekules novada pašvaldība ir lēmusi ņemt
ilgtermiņa aizņēmumu ieguldīšanai SIA “Priekules nami” pamat-

Arta Brauna,
SIA “Priekules nami”
valdes locekle

Novada puķu un dārza draugi noslēdz sezonu
Septembra vidū Priekules novada puķu un
dārza draugi devās sezonas noslēguma ekskursijā uz Talsu novadu.
Atsaucība, kā vienmēr, bija ļoti liela, un vietas autobusā tika aizpildītas ļoti ātri. Piedalījās interesenti,
kuri jau kļuvuši par ekskursijas zelta dalībniekiem, jo
nav izlaiduši ne reizi. Prieks par tiem iedzīvotājiem, kuri
aicinājumu uz ekskursiju bija īpaši gaidījuši un, tiklīdz
radās iespēja, uzreiz pieteicās, lai nepaliktu aiz svītras.
Kā vienmēr, viesojāmies daiļdārzos un stādu

audzētavās, iepazīstot saimnieku pieredzi puķu un
citu košumaugu audzēšanā. Milzīgs paldies jāsaka
iedzīvotājiem, kuri atbalsta šīs manis organizētās
ekskursijas, jo bez viņu piekrišanas un pieprasījuma
tās netiktu rīkotas. Tas nozīmē, ka daudzus interesē
sakopt savu apkārtni, iekopt skaistus dārzus un dobes,
iepazīt un atvest mājās jaunus augus, ar ko priecēt
sevi un savus ciemiņus savās mājās.
Malda Andersone, Bunkas kultūras nama
direktore, ekskursiju rīkotāja

Darbu atsāk Gramzdas
un Aizvīķu feldšerpunkti
Feldšere Nataļja Kuļbidjuka strādās pirmdienās, trešdienās,
piektdienās (tālrunis 63454771 vai 26525112).
Feldšere Agrita Driviņa strādās otrdienās (tālrunis 29178398).
Lūgums vizītes mājās pieteikt līdz pulksten 12.00!

Gramzdas
feldšerpunkta
darbalaiks
Pirmdienās 9.00 – 12.00
Otrdienās
16.30 – 19.00
(A. Driviņa)
Trešdienās 9.00 – 12.00
Piektdienās 9.00 – 12.00

Aizvīķu
feldšerpunkta
darbalaiks
Pirmdienās
Otrdienās

12.30 – 14.00
15.00 – 16.00
(A. Driviņa)
Trešdienās 12.30 – 14.00
Piektdienās 12.30 – 14.00

TŪRISMS

Foto no dalībnieku arhīva

Brauc un priecājas Leišmalītē

Komanda “Bumbulīši” bija viena no vizuāli radošākajām.

kapitālā 192 840 EUR apmērā.
Projekts tiek ieviests saskaņā ar
Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda izsludināto
projektu pieteikumu programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.
specifiskā atbalsta mērķi “Veicināt energoefektivitāti un vietējo
AER izmantošanu centralizētajā
siltumapgādē 2. kārta”.

Jaunās sezonas pulciņu
piedāvājums un mēģinājumu
laiki Bunkas kultūras namā

Kristīgais ansamblis (vadītāja Irute
Ziņģe) – piektdienās no pulksten 17 un
svētdienās no pulksten 11.
Folkloras kopa (vadītāja Līga Strēle)
– trešdienās no pulksten 16 Krotes skolā.
Floristika (vadītāja Monika Kaņevska)
– trešdienās no pulksten 11 (iespēja apgūt
dažādus rokdarbu veidus un prasmes).
Deju pulciņi (vadītāja Gražina Afanasjeva) – piektdienās jauniešiem no 10 gadiem
kolektīvā “Lightning” no pulksten 14.30,
bērniem līdz 10 gadiem kopā ar pieaugušajiem – no pulksten 15.30. Joprojām aicināti pieteikties dalībnieki abos kolektīvos.
Malda Andersone

Septembra pašā nogalē
Priekules un Vaiņodes novadā
risinājās tūrisma rallijs “Brauc
un priecājies Leišmalītē!” Tajā
piedalījās gan ģimenes ar bērniem, gan draugu kompānijas,
gan kolēģi, kuri ļāvās izaicinājumam iepazīt abus novadus.
Dalībnieki reģistrējoties saņēma rīkotāju izdoto karti ar
norādītiem kontrolpunktiem un
tūrisma objektiem tajā. Kartē bija
atrodami astoņi kontrolpunkti,
kuros katrai komandai bija jāveic
kāds atraktīvs, radošs vai izzinošs
uzdevums. Tāpat punktu krājumu
varēja papildināt, atrodot tieši
tādas vietas un objektus, kādi attēloti uzdevumu lapā. Bija vietas,
kas netika atrastas, taču lielākoties mūsu novadnieki ir zinoši un
labi orientējas savos novados, par
ko liels prieks.
Pavisam dalībnieki veica vidēji
110 km, apciemojot tādas vietas
kā Virga, Gramzda, Kalēti, Tadaiķi,
Asīte, Embūte, Vībiņi, Vaiņode,
Priekule. Kopumā iegūtie punkti
tika sasummēti un noteikti uzvarētāji, trīs veicināšanas balvas
saņēma atraktīvākās un vizuāli
radošākās komandas, kā arī tika
izspēlētas divas loterijas.

Kopvērtējumā trīs labākās
komandas (“Quattro”, “Vētra”
un “Sarkanās kepkas”) balvā
saņēma Priekules un Vaiņodes
novadā ražotos produktus, lai
tos izgaršotu un lietotu ikdienā.
Vizuāli radošākās komandas
(“Lēdijas”, “Bumbulīši”, “Mārītes”)
saņēma piederumus, lai varētu
savus transportlīdzekļus uzturēt
skaistus un spožus. Arī loterijā
izspēlētās balvas nodrošināja to,
lai transportlīdzekļiem vienmēr
būtu tīri logi, lai nekas aiz tiem
nepaliek nepamanīts.
Sakām paldies visiem tūrisma
rallija dalībniekiem – par izdomu,
skaistajiem tērpiem, interesantajiem auto noformējumiem, atjautīgajiem komandu nosaukumiem
un labo garastāvokli.
Paldies Priekules un Vaiņodes novadu pašvaldībām, rallijā
iesaistītajiem kontrolpunktu
darbiniekiem par sadarbību un
iespēju iepazīt skaistos un mums
tik ļoti mīļos novadus jeb, kā
mēs tos saucam, – Leišmalīti. Uz
tikšanos nākamajā Leišmalītes
tūrisma rallijā!
Dace Gailīte,
tūrisma darba organizatore

GRAMZDA BUNKA KALÇTI VIRGA PRIEKULE GRAMZDA BUNKA KALÇTI VIRGA PRIEKULE

PRIEKULES NOVADA PAÐVALDÎBAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS

4

DZEJAS DIENAS

Novadā viesojas literāti
grāmatu, no kuras kopā ar mūziķiem
būs jādzied daži panti. Noslēguma
dziesmā autors uz skatuves pieaicināja pašus jaunākos dzejas dienas
klausītājus. Sarīkojumā varēja
iegādāties vairākas G. Rača dzejas
grāmatas. Protams, apmeklētāji
vēlējās arī autogrāfus, pēc tiem bija
jāgaida garā rindā. Savukārt Līvas
drosmi un atsaucību muzicēt kopā
ar mūziķiem dzejnieks novērtēja
ar ierakstu savā dzejas grāmatā,
dāvinādams to Līvai.
Kalētos Dzejas dienu tēma
tika veltīta mīlestībai. Koncert
uzvedumā “Es esmu mīlējis…”
Liepājas teātra aktieris Edgars
Pujāts un mūziķe Inese Bergmane
ļāva klausītājiem iejusties dažādās
mīlestības niansēs. Mākslinieku izpildījumā skanēja visiem zināmas
un sirdij tuvas dziesmas. Koncertā
caurvijās lasījumi no dažādos
laikmetos rakstītām mīlestības
vēstulēm saviem vistuvākajiem –
mīļotajiem, vecākiem un bērniem.
Vakarpusē Priekules kultūras
namā dzejas mīļotāji sagaidīja
rakstnieci Daci Judinu un komponistu Arturu Nīmani. Sarīkojuma
gaitā skanēja lasījumi no autoru
grāmatas “Divi. Pusnakts sarunas”,
kā arī fragmenti no “Latvijas simtgades romāniem”. Fonā skanēja
A. Nīmaņa instrumentāli meditatīvie skaņdarbi, kurus uz ekrāna
paspilgtināja video un foto stāsti.
Mākslinieki izpildīja arī klausītāju
jau iemīļotās sirds dziesmas, kas
izturējušas laika pārbaudi. Nopietnība un sirsnība mijās ar jautrību,

ko ienesa konkurss ar atjautības
uzdevumiem un balvām.
“Kā dzejolis ik diena” – ar
šādiem vārdiem 15. septembra
pēcpusdienā kopā ar brīnišķīgām
māksliniecēm – aktrisi, dzejnieci
Raimondu Vazdiku un žurnālisti,
rakstnieci Elitu Veidemani Gramzdas mežaparka kinozālē “Daba
iedvesmo” iesākās muzikālā dzejas
pēcpusdiena. Mākslinieču daudzpusīgais un sirsnīgi emocionālais
vēstījums aizsniedza ikvienu klausītāju, jo sejās varēja samanīt gan
smaidus, gan arī pa kādai asaru
lāsītei. Dzejas pēcpusdienā skanēja
R. Vazdikas dzejas autorlasījums.
Aktrises repertuārā bija arī Alfrēda
Krūkļa, Mirdzas Ķempes, Ojāra
Vācieša un citu autoru dzeja.
Savukārt E. Veidemane klātesošos iepazīstināja ar saviem
autobiogrāfiskajiem darbiem un
sniedza nelielu ieskatu to personāžos. Īpaši viņa pakavējās pie
grāmatas “Dzelzsgriezējs un dūja”,
kurā stāsta par mūziķi un savu dzīvesbiedru Aivaru Brīzi, skarot tēmu,
kas rakstniecei joprojām ir sāpīga.
Dzejas mēneša noslēgumā 29.
septembrī Priekules Sociālajā centrā tika atvērta novadnieku dzejas
izlase “Pa lāsei prieka”.
Gundars Venens,
kultūras nodaļas vadītājs
Elita Jaunzeme,
Kalētu bibliotēkas vadītāja
Maija Grantiņa,
Priekules bibliotekāre
Anita Tetere,
Gramzdas bibliotēkas vadītāja

Priekulniece Līva par drosmi uzstāties kopā ar māksliniekiem
saņēma Guntara Rača grāmatu ar autogrāfu.

Foto no Dzejas dienu pasākumu arhīva

12. septembrī Priekules
novadā iesākās Dzejas dienas.
Klausītāji varēja apmeklēt
tikšanos ar dzejniekiem, rakstniekiem un mūziķiem. Pašu
autoru lasījumā dzejas rindas
vienmēr skan īpaši, jo kurš
gan labāk par dzejnieku spēj
salikt akcentus tā, lai rindas
atdzīvotos un dvēseles stīgas
ietrīsētos?
Bunkas pagasta trīs bibliotēkas
šogad vienojās organizēt kopīgu
sarīkojumu un uz tikšanos ar lasītājiem uzaicināja dzejnieku un
vienu no populārākajiem latviešu
dziesmu tekstu autoriem Guntaru
Raču. Kopā ar viņu Bunkas kultūras namā uzstājās arī mūziķi Uģis
Tirzītis, Andris Alviķis un Katrīna
Bindere.
Ievadā G. Račs iepazīstināja ar
sevi un tad vēra vaļā dzejas grāmatas. Dažāda vecuma klausītāju
interese bija nedalīta. Krotes un
Priekules skolēni, kā arī Bunkas
iedzīvotāji labprāt atklāja savu dzimšanas dienas datumu, lai dzirdētu
G. Rača lasījumā konkrētās dienas
dzejoli no autora bestsellera “365”.
Mūziķi atskaņoja tautā pazīstamas
dziesmas, kam vārdus sarakstījis G.
Račs. Izveidojās arī atraktīvi brīži, jo
jau no paša sākuma autoram izdevās
publiku noskaņot pozitīvi aktīvu.
Uz aicinājumu uzstāties uz
vienas skatuves kopā ar G. Raču
un mūziķiem no klausītāju rindām
atsaucās Priekules vidusskolas skolniece Līva. Kāpjot uz skatuves, viņa
vēl nenojauta, ka dzejnieks atvērs

Pasākuma rīkotājas Gramzdā bibliotēkas vadītāja Anita Tetere
(pirmā no labās) un kultūras darba organizatore Gunta
Gruntiņa (pirmā no kreisās) kopā ar viesmāksliniecēm
Raimondu Vazdiku un Elitu Veidemani.

29. septembrī svinīgi tika
atvērts Priekules novada autoru dzejoļu kopkrājums “Pa
lāsei prieka”. Idejas autore
un novadnieku iedvesmotāja
ir Indra Ļaudobele.
Ideja par dzeju rakstošo
pulcēšanu radusies aptuveni
pirms gada, atceras I. Ļaudobele. Vispirms uzrunājusi tos,
par kuriem jau zinājusi, ka viņi
raksta. Par citiem pastāstījuši
novadnieki. Pakāpeniski izveidojusies domubiedru grupa. Arī
Priekules novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā šā gada
janvārī aprakstījām tās darbību.
Iepriekš svētkiem par godu
tapušas vairākas pašdarinātas
brošūriņas, līdz dzejdari sadūšojušies nopietnam kopkrājumam.
Autorus gan vispirms vajadzējis
“iekustināt” – bijis jāiedrošina
rādīt savus darbus publiski,
pasmaida I. Ļaudobele. Taču galu
galā pantu radies tik daudz, ka
vajadzējis veikt pat atlasi. No
ilustrācijām grāmatai atteikušies,
lai ievietotu vairāk dzejas. Varbūt
ar laiku varētu tapt vēl kāds krājums, ja autori strādā tik ražīgi,

Foto no grāmatas atvēršanas svētkiem

Izdod dzejoļu
kopkrājumu

Autori, kuri nebaidījušies savus darbus publiskot dzejoļu
krājumā “Pa lāsei prieka”.
Indra Ļaudobele pulcinājusi un iedvesmojusi
novadniekus kopējam darbam.
neizslēdz idejas iniciatore.
Grāmata “Pa lāsei prieka”
izdota 110 eksemplāros, tajā
publicēti 12 autoru 226 dzejoļi.
Autoru personības ir ļoti dažādas, un tas jūtams arī dzejā,
vērtē I. Ļaudobele. Daudzus
vispirms iepazinusi pastarpināti caur viņu darbiem un tikai
pēc tam personiski, tiekoties
klātienē. Vecāka gadagājuma
dzejdariem palīdzējusi ar
tekstu atveidi datorrakstā. Re-

zultāts sadarbībai ir jauks, viņa
vērtē. Priekulniece lūgusi neatkarīgu viedokli bibliotekārei
Jūrmalā, kura atzinusi: jūtams,
ka autori ir vienkārši cilvēki,
kuri pauž pašu piedzīvoto un
pārdzīvoto, raksta no sirds.
Krājums cietajos vākos tapis
apgādā “Ezerrozes grāmatas”.
I. Ļaudobele pateicīga izdevniecības kolektīvam par
darbu atlasi, grāmatas pievilcīgo dizainu, saņemti arī

praktiski padomi par krājuma
veidošanu, kas noderēs turpmākajā darbā.
Dzejoļu kopkrājums būs
pieejams bibliotēkās Priekules
novadā, kur interesenti arī
varēs uzzināt par iespēju to
iegādāties. Tāpat var sazināties
ar Indru Ļaudobeli personiski
vai rakstīt e-pastu uz adresi
dzejaskana@inbox.lv.
Iluta Dreimane
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Aizvadīta Baltu vienības diena

22. septembris Latvijas un
Lietuvas kalendārā atzīmēts
kā Baltu vienības diena. To
svin arī Priekules novadā un
Skodas rajonā.
Pirms gada priekulnieki ar
kaimiņiem tikās Lietuvā, šogad
kaimiņi tika aicināti pie sevis. Tur,
kur tagad ir Krote, senajā Piemares
zemē atradās Traisti. Šodien vēstures un seno notikumu izzinātāju
pulkā rosās arī Bunkas pagasta
Krotes folkloras kopa “Traistēni”.
Kopas vadītāja Līga Strēle ar
entuziasmu pārņēma stafeti no
skodeniekiem. Pagājušajā gadā
Bartuves pilskalnā līdzās lietuviešu
valodai skanēja arī latviešu valodā
dziedātas senās tautu dziesmas.
“Traistēni” pie sevis Krotē ielūdza “Virzu” no Brocēniem, “Stropu”
no Saldus, “Zīli” no Kazdangas,
“Kūravu” no Kuldīgas, Pampāļu
folkloras kopu un Skodas etnogrāfisko ansambli. Pēc sasveicināšanās rituāla katra kopa rādīja
priekšnesumus, kas domas virzīja
senatnē: kas bija balti, kāda bija
viņu valoda, kā viņi dzīvoja? Līga
Strēle pārliecināta: “Viss spēks nāk
no zemes, un tikai tad, kad spēks
aizsniedz zarus, raisās lapas un zied
ziedi… Ja mēs nezināsim tautas
sensenos notikumus, mums nebūs
arī nākotnes!”
Smieklu dzirksti klausītājos
izsauca “Kūravas” stāstniece Liesma Lagzdiņa. Kad tautastērpa visā

krāšņumā ceļa galā gaidījusi transportu, lai brauktu uz Kroti, piestājis
spožs auto, no kura izkāpuši glīti
ģērbti vīri. Esot no Saeimas. Jautājuši Liesmai, vai var ar viņu kopā
nobildēties un uz kurieni viņa tik
interesantā tērpā sataisījusies? Uz
Baltu vienības dienas svinībām, atbildējusi Liesma. Kas tie par tādiem
svētkiem, neizpratnē bijuši glaunie
kungi. Kad Liesma izskaidrojusi,
kungi jautājuši, kur tad svinības
notiks? Krotē! Kur tāda vieta ir?
Tā nu “Kūravas” dalībniecei pa
ceļam uz Baltu dienas svinībām
nācās nodarboties ar izglītojošo
darbu. Diemžēl šādas situācijas
nav unikālas.
Sarīkojumā uzstājās arī vēsturnieks Agris Dzenis un pastāstīja
savas versijas par baltu tautām,
kā tās veidojušās, kas bijuši
viņu priekšteči un kāpēc svinam
Baltu vienības dienu. Turpinājumā uzstājās Māra Tīmane no
Kazdangas, kas zīmē senās baltu
zīmes. Viņa atzina, ka dzīvo ar
tām, ka radīšanas process ir
īpašs. Izstāde ar Māras zīmējumiem apceļojusi visu Priekules
novadu. Krotes skolas direktore
Gita Spiģere stāstīja par skolēnu,
pedagogu un pārējo darbinieku
kopīgā projekta “Krotes Lielvārdes
josta” tapšanu. Projektā iesaistīto
dalībnieku dzīves dati tiek pārkodēti rakstos, un veidojas unikāla
josta. Šis process nav beidzies.

Foto – Gundars Venens

KULTŪRA

Svētku viesi iesaistās skodenieku piedāvātā atrakcijā mērīties, kuram spēcīgāka kāja.
Pēc runām un dziesmām dalībnieki devās uz Saulgriežu kalnu, kas
atrodas iepretim kultūrvēsturiskajam Vārtājas pilskalnam. Skaistās
upes senlejas fonā folkloristi cits
citam mācīja dziesmas un rotaļas.
Vakars noslēdzās, iededzinot Baltu
ugunskuru un baudot uz ugunskura vārītu “Bruņinieku” zupu, kuras

obligātās sastāvdaļas ir brieža
stilbs un tītarene, kā krotenieki
dēvē pelašķi.
Baltu vienības dienas dalībnieki bija gandarīti, ka nevainojami
tika paveikti visi tehniskie darbi.
Šoferi strādāja pēc grafika, galdi un
krēsli salikti, ugunskurs sakārtots.
Skolas pavāre Ingūna Dreimane

gādāja par izcili garšīgu zupu, ko
Imants Akerblūms prasmīgi dalīja
pie ugunskura. Malda Andersone
ar saviem kultūras nama darbiniekiem lieliski pārvaldīja visas
sarīkojuma nianses.
Gundars Venens,
Kultūras nodaļas vadītājs

SABIEDRĪBA

Virgas pagastā veido
Galvenās ielas svētki Priekulē īpašu puķu dobi

Svētkos bija iespēja atrast radošas izpausmes.
pudeļu vēja zvanus. Stikla puiši ikvienu pacietīgi apmācīja, kā turēt,
kā griezt, kā slīpēt, lai stikla pudele
nenodarītu pāri. Visa Galvenā iela

uz svētkiem varētu rotāties ar
maigi skanošiem vēja zvaniem!
Paldies visiem par atsaucību!
Zenta Svara

dobe ieguva savas aprises. Par
spīti mainīgajiem laika apstākļiem mums izdevās pabeigt
darbus pirms lietus. Vēlāk gan
kā pēc pasūtījuma nolija brangs
lietus, kārtīgi aplaistot jaunos
stādījumus. Liels paldies visiem,
kuri atsaucās aicinājumam un
piedalījās puķu dobes veidošanā!
Īpašs paldies pagasta pārvaldes
vadītājai Daigai Eglei par ideju un
darbu koordinēšanu un Marekam
Šulcam par burtu izfrēzēšanu.
Maira Rune

Foto – no pasākuma arhīva

Jau vairākas nedēļas garāmbraucējus Virgas pagastā
pie “Vētru” pieturas priecē
puķu dobe, kura izveidota
vārda “VIRGA” formā.
15. septembrī pagasta iedzīvotāji, nodrošinājušies ar kapļiem,
lāpstām un darba prieku, nepaguruši strādāja, lai puķu dobē
iestādītu hostas. Paldies visām
saimniecēm, kuras padalījās ar
saviem puķu stādiem!
Čakli strādājot, gan lieliem,
gan maziem darbs vedās raiti,
un jau pēc dažām stundām puķu

Foto no projekta arhīva

Biedrības “Saspraude”
projekts “Mēs dzīvojam Latvijā”, kuru atbalsta Priekules
novada pašvaldība, septembrī
noslēdzās ar otrajiem Galvenās ielas Mazajiem svētkiem.
Visu vasaru meitenes ir čakli
strādājušas, vadot nodarbības.
Tās bija paredzētas tikai reizi
nedēļā, bet entuziasms bija liels,
tādēļ nodarbības notika četras
reizes nedēļā.
Septembra pēdējā piektdiena
uz kopā būšanu pulcēja dažādus
interesentus, ne tikai Galvenās
ielas iedzīvotājus. Lai arī laukā
diezgan drēgns laiks ar rudenīgām
vēja brāzmām un lietus lāsēm,
“Rokdarbnīcā” valdīja omulīga
gaisotne, kuru bagātināja tikko
ceptu pankūku smarža.
Ārpusē uz galdiņa kārtojās
atnestie dārza un pagraba labumi,
kuri paredzēti maiņai. Tās bagātības, kuras netika iemainītas,
ir nodotas Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
centram Priekules slimnīcā. Mīļi
smaidot, ar savām veltēm visus
iepriecināja “Mazliet elegances”
meitenes ar saviem eko našķiem.
Kas vienreiz tos baudījis, zina
tīras mantas vērtību!
Sarunās atklājās, kurai mājai
reizē ar Latvijas simtgadi ir jubileja,
tie gan ir tikai 70 gadi. Ir interesanti papētīt vēstures liecības. Jāteic,
ka vislielāko interesi izraisīja stikla
mākslinieku darbnīca “Dzīvosim
zaļi” ar iespēju pašiem veidot stikla

Virgas pagastā ceļmalā veidots dekoratīvs augu stādījums.
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Bišķiņ skolotāja un bišķiņ friziere

Cīņa par katru soli

Marika ieguvusi bērnudārza audzinātājas sertifikātu, pirmsskolas
izglītības iestādē nostrādājusi 17
gadus. Kā pati saka, bijusi bērnudārza āksts – scenārijus gatavojusi, iejutusies jebkurā lomā, ja
pasākumam tas bijis nepieciešams.
“Kādas tik lomas tur nav spēlētas!
Sarkangalvīte, Velns, Karlsons un
kas tik vēl ne!” viņa atceras.
Taču 28 gadu vecumā kādu
rītu pamodusies, lai ietu uz darbu,
bet no sāpēm nav varējusi kāju pie
zemes nolikt. Vēlāk ārstu noteiktā
diagnoze – artrīts, smaga locītavu
slimība. “Likās – šausmas! Kam es
tāda būšu vajadzīga? No pirmā vīra
biju šķīrusies, viena audzināju divus
mazus bērnus. Domāju – kam man
dzīvot, kam es būšu vajadzīga?
Otrais vīrs ir mana pirmā jaunības mīlestība no skolas laikiem. Es
viņu nejauši atkal satiku, un viņš
vēl nebija precējies. Tā es nevienam
pāri nenodarīju – man dzīvē tā paveicās. Toreiz, kad paliku slima, vēl
precējušies nebijām. Domāju – nu
gan viņš ies prom. Biju II grupas
invalīde, nu kam es viņam tāda
būšu vajadzīga? Bet nē – mēs visu
kopā izturējām.”
Par spīti slimībai Marika pabeigusi augstskolu. “Tajā laikā
autobusā es iekāpt nevarēju, tas
bija fiziski par grūtu. Pierunāju
savu māsu Lailu no Vaiņodes, un
viņa arī iestājās augstskolā. Tā man
bija gan šoferis, gan sola biedrene
– viss vienā.”
Kamēr neesi slimības skarts,
daudziem grūti saprast, cik nozīmīgas var izrādīties šķietami
pašsaprotamas lietas – spert soli
pa kāpnēm, pacelt roku, apsēsties
bez sāpēm un darīt daudz ko no
tā, kam, esot pie labas veselības,
pat nepievēršam uzmanību. To
piedzīvojusi arī Marika. “Kamēr

“Esmu bagāta – man
ir vismīļākā ģimene un
darbs, uz kuru eju ar
prieku,” saka Priekules
vidusskolas skolotāja
Marika Šeflere.

VESELĪGAS UN GARDAS
PUTRAS RECEPTE

Sastāvdaļas
Griķi, manna, ķirbis, žāvēti augļi,
piens, ūdens.
Pagatavošana
n Iepriekšējā vakarā siltā ūdenī
uzbriedina griķus.
n Pirms vārīšanas mannu uzbriedina aukstā pienā. Ja manna
uzbriedusi pārāk stingra, pirms
vārīšanas vēl nedaudz atšķaida
ar pienu.
n Sarīvē ķirbi, pielej ūdeni un
uzvāra.
n Pievieno uzbriedināto mannu,
tad griķus un beigās – žāvētos
augļus.
n Visu uzvāra.

Foto – Iluta Dreimane

Oktobrī tiek atzīmēta Skolotāju diena, tādēļ šī mēneša
saruna ar Priekules vidusskolas
skolotāju, 1. klases audzinātāju
Mariku Šefleri. Uzrunāta intervijai, viņa gan samulst – diez vai
varēšot daudz priecīga pastāstīt. “Daudziem liekas, ka ar mani
viss kārtībā, bet īstenībā man
ļoti smagi bijis. Esmu cilvēks
ar invaliditāti. Neizskatās?”
skolotāja viegli pasmaida. “Es
sevi izcēlu no gultas.”
Par mācībām augstskolā jaunībā nav domājusi – jau 18 gadu vecumā kļuvusi par māmiņu. "Vīrs mani
atstāja ar diviem maziem bērniem,
bija jādomā, kā sevi uzturēt. Tajā
laikā bija ļoti grūti. Sovhozs iedeva
dzīvokli, man bija tikai 20 gadu.”
Ar šodienas prātu gan nemūžam vairs neatļautos ko tādu, spriež
Marika. “Bet man bija šausmīga
atbildība. Neskrēju pakaļ vīrietim,
bet man bija atbildība, ka jāaudzina
bērni.” Strādājusi bērnudārzā, taču
ar vienu algu iztikt nevarēja, bija
jāmeklē papilddarbu iespējas, lai
nopelnītu vairāk, iekārtotu dzīvokli.
“Tagad jaunie domā – ģimenes dzīve
sākusies, man visu vajag. Bet toreiz
jau arī visa nebija, vajadzēja pelnīt
ar smagu darbu. Toreiz arī dabūt
neko nevarēja, tagad vismaz veikalā
ir preces,” viņa atceras.

augstskolā mācījos, pirms katras
sesijas gāju uz slimnīcu, gulēju pie
sistēmas. Bet pirms tam man vēl
slimnīcā bija jāuzkāpj pa trepēm,
lifta nebija. Augstskolā jau arī tajā
laikā lifta nebija. Knapi ceturtajā
stāvā uzkāpu. Ņēmu līdzi ēdamo, jo
zināju, ka uz kafejnīcu pusdienlaikā
pirmajā stāvā noiet nevarēšu.”
Ar milzu apņēmību Marika cīnījusies par katru soli tiešā nozīmē.
“Es biju nospraudusi mērķi, ka man
katru dienu jānoiet par pāris metriem vairāk. Kāda paziņa reiz nāca
no mugurpuses un teica: “Ārprāts!
Kā tu staigā!” Es atbildēju: “Ārprāts!
Bet es staigāju!” Kamēr nebiju tikusi
līdz gūžas protēzēm, bija ļoti grūti.”
Arī tagad viņai kabinetā glabājoties
vairāki kurpju pāri – nevis smukuma pēc, bet gan tāpēc, ka visu dienu
vienos apavos nostaigāt nevarot.

Maizes vietā frizūra

Darbs bērnudārzā Marikai paticis, taču bijis morāli ļoti sāpīgi, ka
vadība nav spējusi pieņemt viņas
fizisko invaliditāti. “Darbā pienācās
atvieglojumi, bet man nevis deva
atvieglojumus, bet nāca kontrolēt,
ko varu izdarīt fizkultūras stundā.
Vajadzēja stādīt kastaņus, kaut ar
lāpstu rakt nevaru, jo pirms pusgada gūžā ielikta protēze.” Marika
meklējusi psihologa palīdzību un
pieņēmusi lēmumu aiziet no darba.
Tā kļuvusi par bezdarbnieci.
Taču šo laiku izmantojusi lietderīgi – apmeklējusi kursus un 40
gadu vecumā ieguvusi frizieres
kvalifikāciju. “Man frizēšana patīk,”
neslēpj Marika. Kā pati smejas
– laikam īstenojusi abus savus
bērnības sapņus. “Bērnībā auklēju kaimiņu bērnus, tad jau man
patika bērni. Un skolas laikā man
patika griezt matus. Atceros, ka,
gatavojoties ierindas skatēm, čaļiem vajadzēja modernas frizūras.”
Marika mājās oficiāli iekārtojusi frizētavu, tur strādājusi ar klientiem.
Tuvojoties 45 gadiem, nolēmusi, ka
vēl dzīvē ko vajadzētu mācīties, un
ieguvusi autovadītājas apliecību.
“Tai pašā laikā es sapratu – man

ir invaliditāte, un cik tad ilgi es
frizētavā nostrādāšu. Kad aizgāju
no bērnudārza, pateicu kategorisku “nē” – pedagoģijā vairs nekad
neatgriezīšos. Bet mani uzaicināja
strādāt par skolotāju Priekules vidusskolā. Nu jau pieci gadi pagājuši,
kopš tur strādāju, sācies sestais.”
Saviem audzēkņiem gan īpaši
nepopularizējot, ka pieprot arī friziera arodu. Reiz gan kāda meitenīte
klasē apjautājusies: “Skolotāj, kāpēc
jums katru rītu ir frizūra?” Tad nu
vajadzējis atbildēt, ka skolotāja ir arī
friziere un katru dienu var izveidot
sev frizūru. Vienreiz gan nav ieveidojusi matus, jo bijis plānots kopā
ar skolēniem sportot, pavadīt laiku
mežā. Tā pati meitenīte pamanījusi:
“Skolotāj, jūs šorīt esat izspūrusi!”
Marikai nerakstīts likums pirms
došanās uz darbu sevi vienmēr
vizuāli savest kārtībā. “Es no rīta
neapēdīšu maizi, bet sevi sakārtošu.
Kad paliku uz gultas, pirmā doma
bija – kāda es tagad izskatīšos! Toreiz ļoti vajadzēja pārdomāt dzīvi.”

Visu zināt nevar

Vaicāta, vai skolotāja darbam
nav zudis prestižs, Marika saka:
“Pat nezinu, kā lai atbild. Man patīk
darbs, tāpēc es pirmo neprasu, cik
man maksās. Es pat vēl nezinu,
kāda man oktobrī būs alga. (Saruna
notiek mēneša sākumā. – I.D.) Es te
nāku, jo man patīk. Varbūt tāpēc,
ka izgāju cauri slimošanai, man ir
mazliet citas vērtības. Man liekas,
brīžiem pieauguši cilvēki vārās
un strīdas, un ņemas pilnīgi par
sīkumiem.” Marika gan neslēpj,
ka pēdējā laikā neesot sajūtas, ka
profesionālie svētki Skolotāju dienā
ir kā novērtējums pedagoga darba
nozīmīgumam. “Kādreiz varbūt
bija citādi. Skolotājiem bija svētki,
vecākie skolēni varēja novadīt šajā
īpašajā dienā stundas. Tagad vairs
tā nav – nedrīkst. Jānotiek stundu
darbam, jo kādam no vecākiem var
nepatikt, ja tā nebūs. Tad zvanīs
uzreiz ne direktorei, bet Izglītības
kvalitātes valsts dienestam, un
komisija būs klāt. Ir sarežģīti.”

Tomēr uz darbu skolā viņa nāk
ar prieku. Marika gandarīta, ka
iedzīvināta tradīcija sākumskolas
skolotājām pašām kāpt uz skatuves,
kopā ar bērniem veidot scenāriju
un svinēt svētkus, nevis aicināt
izklaidētājus par maksu. “Man patīk,
ka bērns redz, ka skolotājs nav tikai
tas, kurš audzina, stāsta, māca un
rāda, bet pats var būt arī savādāks.”
Esot gan atšķirības, kā strādā bērnudārzā un kā skolā. “Tur varēja tupus,
rāpus un uķi, ķuķi. Skolā tā balss
toni nemainīsi,” smej Marika. Taču
pieredzei no bērnudārza laikiem
liela nozīme. “Vecākus mierinu –
neuztraucieties, man ir pieredze
pirmsskolā, vākšu bērnus kā cāļu
māte!” Iepriekš audzināmajā klasē
bijuši 14 bērni, šogad 1. klase krietni
lielāka – 24 bērni. “Jānodarbina.
Visu laiku jābūt kaut kam liekam
līdz – ja ir izpildīts stundas darbs, lai
nav laika knakstīties un bakstīties
ārpus kārtības noteikumiem.”
Tagad nav tie laiki, kad tikai
skolotājam vienīgajam var būt
taisnība un tikai viņš vienīgais
zinās pareizo atbildi, pārliecināta
Marika. “Es nemaz nedrīkstu tā
teikt! Ja kāds man saka: “Es zinu,
ka ir tā!” – tad es nemaz nevaru
teikt, ka tā nav. Bieži vien man
uzdod jautājumus, uz kuriem es
nezinu atbildes. Es saku: “Jūs taču
esat gudri! Meklējiet internetā!” Bet
neviens nav vēl meklējis – nav taču
laika,” skolotāja pasmaida.

Sāk un dara pati

Mums tiekoties, skolotāja rāda
disku, kur apkopojusi fotogrāfijas
par laiku, kas pavadīts kopā ar
iepriekšējo audzināmo klasi. Tajos
daudz dažādu notikumu – gan kopīgi
padarītie darbi, gan kopīgi svinētie
svētki. “Ja skolotājam ir audzināšanā
klase, nevar iekļauties tikai stundu
grafikā,” pārliecināta Marika. “Jāziedo ļoti daudz brīvā laika, nevar
skaitīt stundas. Bērniem jāredz,
kas ir tepat Latvijā, nav jāskrien
nekur tālu prom.” Viens no kopīgi
piedzīvotajiem notikumiem bijusi
iesaistīšanās valsts mēroga “Putras
programmā” ar izglītojošām aktivitātēm. Marikas audzināmie gatavojuši
putru, dokumentējuši tās tapšanas
gaitu. No 300 skolām priekulnieki
izcīnījuši devīto vietu, palepojas
skolotāja. Putra izdevusies tiešām
garda, un Marika labprāt dalās ar
tās recepti, ko varat izlasīt šajā lapā.
Marika iesaistījusies labda-

rībā – frizē cilvēkus, kam dzīvē
iegadījusies smagāka materiālā
situācija, vai arī veselības dēļ viņu
iespējas ierobežotas. Četrus gadus
reizi mēnesī frizē klientus Priekules
novada Sociālā atbalsta centrā, otro
gadu brauks brīvprātīgi strādāt
pansionātā Aizvīķos. Gribētu palīdzēt
arī vientuļajiem pensionāriem,
kas dzīvo tālu no centra un kam ir
grūti nokļūt pie friziera vai nevar to
atļauties finansiālu apsvērumu dēļ.
Uzsākot darbu skolā, arī bijis
jānonāk pie skumja secinājuma,
ka sociālā nevienlīdzība ir ļoti jūtama. Ja agrāk bija skolas formas,
visi daudzmaz līdzīgi, tad tagad
atšķirības daudz vairāk izteiktas.
“Es negaidu, kad mani aicinās. Es pati
sevi piedāvāju. Man kaut kas iekšēji
liek, es nezinu – kas. Varbūt zemapziņā man likās, ka tas pašai būtu
trūcis. Man liekas – es jau nezinu, kā
būtu bijis ar mani. Šausmīgi cīnījos
par sevi, nezinu, kā tas viss varēja
beigties. Uz Aizvīķiem kad aizbraucu, man liekas, ka mani tur gaida.
Liekas, ka viņi ir daudz pateicīgāki
cilvēki nekā daudzi mums apkārt.”
Skolotāja labo darbu akcijās
cenšas iesaistīt arī bērnus. Kopīgi
kopuši nama pagalmu, palīdzējuši
veciem ļaudīm novākt rudens ražu.
“Es ziedoju savu laiku, jo man liekas,
ka bērni gaida no skolotāja arī kaut
ko citu ārpus skolas.”

Lielākā bagātība –
ģimene

Pēc slimības Marika daudz ko
dzīvē pārvērtējusi. “Es tā domāju
– šausmas, par kādiem sīkumiem
cilvēki ņemas! Par kādiem sīkumiem!” Nenoliedzami, tieši ģimene
ikvienam ir lielākā vērtība. Marikas
mammīte joprojām aktīva un, kā
smejas meita, ņemas ar papīriem,
kas pilnīgi neesot pašas lauciņš.
Tētis jau devies Mūžībā. Kad viņš
slimnīcā bijis reanimācijā, Marikas jaunākais dēls Emīls apsolījis
turpināt vectēva aizraušanos – novusa spēli, kaut iepriekš nav bijis
ne domas to darīt. Nu jau Emīls,
kurš mācās 11. klasē, kļuvis ne
tikai par Latvijas, bet pat Eiropas
čempionu. Ja opis to redzētu, viņš
noteikti lepotos, gandarīta Marika.
Vēl viņai ir brālis, jaunākā māsa un
arī dvīņumāsa.
Meita Zane izmācījusies par
policisti, ieprecējusies Valmierā, ir
trīs bērnu māmiņa – vecākajai mazmeitai jau 10 gadu, nupat piedzimis
jaunākais mazbērniņš. “Esmu bagāta,” secina Marika. Viņa cer, ka
varbūt kādreiz ar laiku arī meita
atgriezīsies dzimtajā pusē Priekulē.
Mazmeita pērn rakstījusi darbu
sociālajās zinībās, kurā minējusi,
ka gribas līdzināties vecmāmiņai.
“Un viņa arī bišķiņ būšot friziere un
bišķiņ skolotāja,” nosmaida Marika.
Vecākais dēls Uģis jau desmit
gadu dzīvo un strādā Anglijā. Mamma ar nožēlu secina, ka diez vai viņš
tuvākajā laikā atgriezīsies, kaut pati
to ļoti gribētu. Jauns cilvēks ar 400
eiro lielu algu vairs samierināties
nevar, jo ārpus Latvijas pelna daudz
labāk.
Vecākie bērni sauc dzīvesbiedru
Uldi par tēvu, un Marika ir priecīga,
ka visiem izdodas labi sadzīvot.
(Turpinājums 7.lpp.)
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Purmsātu speciālā
internātpamatskola iegūst
“eTwinning skolas” statusu
2018. gada aprīlī 24 Latvijas
izglītības iestādēm, starp kurām
ir arī Purmsātu speciālā internātpamatskola, “eTwinning”
Centrālais atbalsta dienests
piešķīra “eTwinning skolas”
statusu.
Īpašais statuss piešķirts, novērtējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos
“eTwinning” projektu īstenošanā
un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā.
Purmsātu speciālā internātpamatskola saņēmusi “eTwinning skolas”
plāksni, suvenīrus ar “eTwinning”
magnētiņiem un uzlīmēm, kurus
izmantosim nākamajos mācību
projektos. Skolai atsūtīta arī ES
izglītības, jaunatnes, sporta un
kultūras komisāra Tibora Navračiča
pateicības vēstule.
Vēstulē komisārs pateicas
skolas vadībai un skolotājiem par
aktīvu darbu “eTwinning”: “Iegūtais
“eTwinning skolas” statuss parāda,
ka skola ir izmantojusi jaunākos
digitālos un radošos rīkus, lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus,
atspoguļo veiksmīgu sadarbību
ar citām “eTwinning” skolām. Šis
apbalvojums norāda arī uz mūsu
pūliņiem veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, tādējādi palīdzot
pedagogiem uzlabot savas prasmes
skolēnu labā.”
“eTwinning” Eiropas skolu sadarbības tīkls šogad uzsāka jaunu
iniciatīvu – skolas, kurās darbojas
aktīvas skolotāju komandas, kas
īsteno projektus un papildus skolā
veicina digitālo pratību un interneta
drošību, varēja pieteikties “eTwinning skolas” statusam un tas tika
piešķirts 24 iestādēm Latvijā.
Turpināsim sadarboties, papil-

Katram savs
čemodāns

Augustā Marika nosvinējusi 50
gadu jubileju, savu vecumu neslēpj.
“Man brīžiem bērni prasa – cik jums,
skolotāj, gadu? Tad saku – cik jūs
man dotu? Cits saka 36 vai ap to.
Tad saku – padomājiet! Pirmajiem
bērniem, ko audzināju bērnudārzā,
būs 32 gadi. Tad viņi sāk domāt
– nevarot būt tik daudz! Es saku –
nejūtos veca.”

LAUKSAIMNIECĪBAS DATU
CENTRS (LDC) 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.

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
(LAD) INFORMĒ

dināsim mācīšanās un mācīšanas
pieredzi, mācīsimies cits no cita
un visi kopā!
Gundega Rezevska,
Purmsātu speciālās internātpamatskolas “eTwinning”
komandas koordinatore

UZZIŅAI

n “eTwinning” veicina sadarbību
starp skolām Eiropā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību, sniedzot skolām
atbalstu, rīkus un dažādus pakalpojumus. “eTwinning” piedāvā
pedagogiem arī bezmaksas nepārtrauktu profesionālu attīstību
tiešsaistē.
n “eTwinning” uzsāka darbību
2005. gadā kā galvenā Eiropas
Komisijas elektronisko mācību
programmas aktivitāte. Kopš
2014. gada “eTwinning” ir integrēts Eiropas Savienības izglītības,
apmācības, jaunatnes un sporta
programmā “Erasmus+”.
Informācija no www.etwinning.net

Bišķiņ skolotāja
un bišķiņ friziere
(Nobeigums. Sākums 6.lpp.)
Sākumā viņa gan nav domājusi
pieņemt vīra uzvārdu. Kad abu kopējais dēls Emīls bijis vēl mazs, Uldis
strādājis Liepājā, Karostā, Pašvaldības
policijā. Par darbu mājās neko daudz
nav stāstījis, taču, lasot kriminālziņas,
Marika sapratusi, ka tas ir gana bīstams. Ja nu kas atgadās, tad jāmeklē
dokumenti, lai pierādītu radniecību.
“Tikai papīru dēļ apprecējos. Neko
nevienam neteicām, bet izdarījām.
Meitas 18 gadu jubilejā visiem pie
galda paziņojām, ka esam sieva un
vīrs,” viņa pastāsta.

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA

Un kā gan justies vecam, ja
gribas izmēģināt arvien ko jaunu?
Marika gribējusi mācīties spēlēt
ģitāru, bet ārsts reimatologs nav
atļāvis. Tad nu pagājušajā rudenī
vērsusies pie Priekules Mūzikas un
mākslas skolas direktores Initas Rubezes ar lūgumu, vai būtu iespējams
atsvaidzināt kādreiz skolas gados
iegūtās vijoļspēles prasmes. Saņēmusi iedrošinājumu un iesaistījusies
arī kamerorķestrī.
Pēc ilgāka pārtraukuma sākumā
atzīmējusi notīs, uz kuras stīgas
katra ir, jo bija mazliet piemirsies.
Bet nu jau daudz vieglāk. “Vasaras
nometnē gāja tā, ka nu!” palepojas
Marika. Vēl viņa dzied sieviešu korī.
Gan vijoļspēle, gan dziedāšana ir kaut
kas tāds, kas ir tikai viņas, kas pašai
ļoti patīk, savu hobiju izvēli raksturo
Marika. “Es vīram saku – mums katram savs čemodāns. Mans stāv istabā
redzamā vietā, viņējais neredzamā,
drošā vietā. Vīrs paņem čemodānu
ar bisi un aiziet medībās, es ar vijoli
čemodānā dodos uz mēģinājumu.”
Iluta Dreimane

n Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”.
No šā gada 2018. gada 18. oktobra līdz 22. novembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju
atbalsta pasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un
“Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās” mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības,
lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un
konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību.
Pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”
mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto
vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību
un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un
inovāciju ieviešanu uzņēmumos.
Pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā” mērķis ir uzlabot lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūru.
Šajā atbalsta pasākuma kārtā ir vairākas izmaiņas.
Piemēram, lai veicinātu investīciju ieguldīšanu klimata
pārmaiņu mazināšanas pasākumā, izmaiņas paredz
piešķirt papildu atbalsta intensitāti kūtsmēslu krātuvju izveidei un pārbūvei, kā arī piespiedu ventilācijas
sistēmas izveidošanai vai pārbūvei lauksaimniecības
dzīvnieku novietnēs. Ir precizēti nosacījumi par projektu
atlases kritēriju punktiem. Tie tiks piešķirti investīcijām
klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem. Tomēr
turpmāk projektu atlases kritēriju punkti netiks piešķirti
jauniem lauksaimniekiem. Jaunajiem lauksaimniekiem
saglabāsies iespēja saņemt papildus atbalsta intensitāti
par veiktajām investīcijām. Turpmāk precizēta maksimālās atbalsta intensitātes apjoms un tā nepārsniegs
70%. Jaunie nosacījumi arī paredz, ja šajā plānošanas
periodā (LAP 2014.–2020. gadam) pretendents ir jau
iegādājies traktoru vai graudu kombainu vai arī uzņēmies saistības par to iegādi, tad otrreiz šādas tehnikas
iegādi neatbalstīs.
Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem un prasībām pretendentiem pieejama dienesta
mājaslapā www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). No 21. septembra
ir iespējams sākt pildīt projektu pieteikumus EPS.
Projektu iesniegumu pieņemšana izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.
n Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai.
Līdz 24. oktobrim turpinās pieteikšanās pasākuma
“Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” 8.3. apakšpasākumam “Atbalsts
meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši
ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi”.
No 1. līdz 31. oktobrim notiek pieteikšanās 8.4. apakšpasākumam “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās
iznīcinātu mežaudžu atjaunošana”.
Līdz šim atbalstu mežaudžu atjaunošanai varēja

saņemt tikai par platību, par kuru Valsts meža dienests
(VMD) sniedza atzinumu, ka tajā ir bijis ugunsgrēks. Tā
kā mežaudzes posta ne vien ugunsgrēki, bet arī vējš,
sausums, spēcīgas lietavas, sniegs, ledus un citi neparedzami apstākļi, veikti grozījumi Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumā “Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas
uzlabošanā”.
Izmaiņas precizē ES atbalsta piešķiršanas kārtību
apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās
iznīcinātu mežaudžu atjaunošana”. Izmaiņas paredz,
ka turpmāk meža īpašnieki varēs saņemt ES atbalstu
mežaudžu atjaunošanai ne tikai ugunsgrēka, bet arī
spēcīgu lietavu vai sausuma gadījumos. ES atbalstu
meža īpašnieki varēs saņemt tikai par platībām, par
kurām meža īpašnieks būs iesniedzis pārskatu par
meža atjaunošanu vai ieaudzēšanu, un VMD būs atzinis
platību par mežaudzi.
Plašāka informācija pieejama Lauku atbalsta
dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā “Kalendārs”.
n Pieteikšanās programmai “Kredītprocentu dzēšana”.
No 2018. gada 1. oktobra līdz 20. oktobrim
primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības,
lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu
apstrādē, varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu
daļējai dzēšanai.
Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par laikposmā no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018. gada
30. septembrim faktiski samaksātajiem īstermiņa
aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga
procentiem.
Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai
faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par
4 procentiem.
Iesniegumu var iesniegt, tikai izmantojot
Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās
sistēmu (EPS).
Plašāka informācija LAD mājaslapā www.lad.gov.lv,
sadaļā ATBALSTA VEIDI – Valsts atbalsts – Kredītprocentu dzēšana.
n Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu
segšanai.
Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību
apdrošināšanu.
Atbalsta veids: kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas
polisi par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un
tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem.
Atbalstu piešķir 70 % apmērā no apdrošināšanas
polises iegādes izdevumiem.
Alternatīvais atbalsts lopkopības saimniecībām.
Alternatīvo atbalstu var saņemt primāro lauksaimniecības produktu ražotājs, kas ir apdrošinājis
produktīvos lauksaimniecības dzīvniekus pret tiem riska
faktoriem, par kuriem nav paredzēts atbalsts aktivitātē
“Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību
apdrošināšanu”.
Atbalstu piešķir 50 % apmērā no apdrošināšanas
polises iegādes izdevumiem.
Iesniegums atbalsta saņemšanai jāiesniedz no 2015.
gada 15. oktobra līdz 2019. gada 1. decembrim.
Plašāka informācija LAD mājaslapā www.lad.gov.
lv, sadaļā ATBALSTA VEIDI – Valsts atbalsts – Apdrošināšana.
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” (LLKC) Priekules novada
lauku attīstības konsultantes Irinas Ginteres pieņemšanas laiki novembrī
Vieta
Priekules novada pašvaldībā
Krotes bibliotēkā
Tadaiķu bibliotēkā
Bunkas pagasta pārvaldē
Kalētu bibliotēkā
Gramzdas pagasta pārvaldē
Paplaka, Virgas pagasta pārvaldē
Purmsātu bibliotēkā

Laiks
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00
(izņemot pieņemšanas dienas pagastos)
13.11. no plkst. 9 līdz 11 un
13.11. no plkst. 12 līdz 14.30
13.11. no plkst. 15 līdz 16.30
14.11. no plkst. 9 līdz 12
15.11. no plkst. 9 līdz 12
16.11. no plkst. 9 līdz 11
16.11. no plkst. 12 līdz 13.00

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

GRAMZDA BUNKA KALÇTI VIRGA PRIEKULE GRAMZDA BUNKA KALÇTI VIRGA PRIEKULE
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Priekules novada pašvaldība
sirsnīgi sveic skolotāju saimi
profesionālajos svētkos!
Lai audzēkņu izaugsme un panākumi sniedz
gandarījumu pedagoģiskajā darbā! Lai jaunajai
paaudzei ziedotā mīlestība un labestība ir līdzsvarā
ar prasīgumu un neatlaidību! Lai jums spēks un
izturība sabiedrībai tik nozīmīgajā darbā!

Bērnu makšķerēšanas sacensības

Jaunie makšķernieki ar azartu sacentās par lielāko lomu.
29. septembrī notika bērnu sacensības makšķerēšanā. Meitenes un zēni rādīja
savu varēšanu divās vecuma
grupās.
Uz sacensībām bija ieradušies
dalībnieki no dažādām vietām:

Foto no sacensību arhīva

ar laika apstākļiem, taču varēja
redzēt, ka dalībnieki būtu gatavi makšķerēt arī lietū. Liels
prieks, ka bērni kopā ar vecākiem
spēj atpūsties dabā, kopīgi priecāties un just līdzi cits citam.
Liels paldies jāsaka atbalstītājiem: SIA “NG MIX”, SIA “Ieroči”,
SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” un
Priekules novada domei. Paldies
Pēterim un Dainim par palīdzēšanu! Paldies arī vecākiem, kuri
atbalsta savus mazos zēnus un
meitenes!
Ģirts Ločmelis

Priekules, Kalētiem, Gramzdas, Virgas, Bārtas, Purmsātiem, Gaviezes,
Skrundas, Liepājas un arī no Dundagas. Prūšu ūdenskrātuvē zēni
un meitenes sacentās pludiņmakšķerēšanā divās vecuma grupās.
Sacensību dienā bija paveicies

JAUNĀKĀ GRUPA
Meitenes
1. Anna Ločmele (Kalēti)
2. Emīlija Brudere (Virga)
3. Gabriela Viršila (Kalēti)
Zēni
1. Niks Auders (Gavieze)
2. Toms Svars (Purmsāti)
3. Markus Šķimelis (Kalēti)
VECĀKĀ GRUPA
Meitenes
1. Dace Dreže (Kalēti)
Zēni
1. Ralfs Rodrigo Kālis (Priekule)
2. Kārlis Antonio Dobelis (Bārta)
3. Kārlis Piziks (Kalēti)

AFIŠA
Bunkas pagastā

20. oktobrī plkst. 20.00 Bunkas kultūras namā
Ražas svētki. Ar sveicienu iepriecinās Bārtas bērnu vokāli instrumentālais ansamblis un Krotes mazpulcēni.
Par raitu dejas soli rūpēsies grupa "Temperaments"
no Vērgales. Būs izstāde un loterija. Pieteikties pie
Maldas (29296265) vai Patricijas (26102920). Vakars
pie galdiņiem. Līdzi ņemt groziņus. Ieejas maksa 2 eiro.
Līdz 31. oktobrim Bunkas bibliotēkā Daces Vanagas gleznu izstāde.
17. novembrī plkst. 17.00 Bunkas kultūras
namā Latvijas simtgades jubilejas pasākums. Plašāka
informācija sekos.

Gramzdas pagastā

No 1. līdz 30. novembrim tautas namā Mārītes
Gertneres gleznu izstāde "Ziedi, mana Latvija!".
2. novembrī plkst. 19.00 tautas namā spēlfilma
"Homo Novus" – romantisku intrigu un pārpratumu
komēdija. Ieejas maksa 2 eiro.
17. novembrī plkst. 19.00 tautas namā Latvijas
simtgadei veltīts svētku sarīkojums: apbalvojumu
pasniegšana, muzikālu koncertprogrammu sniegs
Juris Jope.
Plkst. 22.00 svētku balle ar grupu "Galaktika".
Ieejas maksa 4 eiro. Galdiņus rezervēt līdz 15. novembrim pa tālruni 20208532.

Kalētu pagastā

19. oktobrī plkst. 10.00 Kalētu pagasta pārvaldes
konferenču zālē tikšanās ar gleznotāju Jāni Anmani. Būs iespēja klausīties dzeju mākslinieka izpildījumā, stāstus par dzīvi un mākslu, piedalīties radošajā
meistarklasē, iegādāties mūzikas diskus un grāmatas.
19. oktobrī plkst. 13.00 Aktīvās atpūtas laukuma
atklāšana kopā ar "Gheto Games" komandu un sadarbības partneriem no Lietuvas.

25. oktobrī plkst. 15.00 nūjošanas pārgājiens
"Zelta rudens 2018". Maršruts: Kalēti – Zeltkalni –
Strautiņi – Kalēti.
2. novembrī plkst. 18.00 tautas namā spēlfilma
"Tēvs nakts". Ieejas maksa 1 eiro.
9. novembrī plkst. 9.00 tautas namā Mārtiņdienas tirdziņš.
17. novembrī plkst. 18.00 tautas namā Latvijas
Republikas simtgades pasākums "Daudz laimes, Latvija!". Koncerts. Balle.

Priekulē

Oktobrī bibliotēkā apskatāma izstāde "Priekules vēstures lappuses". Rīko Tūrisma informācijas
centrs, Priekules vēstures interesenti un Priekules
bibliotēka.
19. oktobrī kultūras namā svinēs PII "Dzirnaviņas"
30 gadu jubileju. Plkst. 17.00 – svētku koncerts. Plkst.
20.00 – balle (dalības maksa 3 eiro).
22. oktobrī plkst.19.00 kultūras namā spēlfilma "Bille" pēc rakstnieces Vizmas Belševicas autobiogrāfiskā romāna motīviem. Ieejas maksa 3 eiro,
skolēniem – 2 eiro.
1. novembrī plkst. 16.00 Priekules Mūzikas un
mākslas skolas koncertzālē 6. vizuālās mākslas konkursa "Priekules Ikars" laureātu apbalvošana.
2. novembrī plkst. 19.00 kultūras namā spēlfilma "Homo novus" pēc Anšlava Eglīša romāna
motīviem, kas ar smaidu skatās uz kaislībām 30. gadu
beigu Rīgas mākslinieku dzīvē. Ieejas maksa 3 eiro.
8. novembrī plkst. 11.00 kultūras namā muzikāla
komēdija bērniem un vecākiem "Sarkangalvīte un
vilks". Ieejas maksa 1 eiro.
9. novembrī plkst. 19.00 kultūras namā spēlfilma "Tēvs nakts".
Stāsts par Žani Lipki un viņa ģimeni, kas Otrā
pasaules kara laikā no nāves izglāba vairāk nekā 50
ebreju. Ieejas maksa 3 eiro.

NOSLĒGUSIES
izzinošā viktorīna

Ar trešo kārtu noslēgusies viktorīna “Izzini Priekules novadu!”.
Viktorīna sākās jau šā gada janvārī, bet noslēdzās oktobrī. Trešajā
kārtā labākos rezultātus sasniedza un piemiņas dāvanas no Priekules
uzņēmējiem saņems Dita Putere, Jānis Skadiņš un Rita Kuļikova.
Paldies visiem dalībniekiem par iesaistīšanos un novada izzināšanu!
Dace Gailīte, tūrisma darba organizatore
Atbildes uz 3. (beidzamās)
kārtas jautājumiem
1. Kur vācu armijas karaspēks Otrā pasaules kara
beigās padevās un nolika
ieročus?
n Pie Bunkas baznīcas
2. Kam veltīts piemineklis
Gramzdā?
n 1905. gada Gramzdas
revolucionāriem
3. Priekules Zviedru vārtu
durvju attālums vienai no
otras.
n 7 m un 40 – 47 cm
4. Kā sauc vienu no senākajiem ainavu parkiem
Kurzemē (dēvēts arī par “izpriecu mežiņu”), kurš atrodas
Bunkas pagastā?
n Izriedes parks
5. Kurā gadā izveidojās
kolhozs “Bunka”, un kurš bija
apvienotā kolhoza pirmais
priekšsēdētājs?
n 1977. gadā, priekšsēdētājs
Jānis Jeriks
6. 2015. gadā klajā nāca
latviešu izcelsmes norvēģa
Terjes Bindera grāmata “Kur
piedzimst vējš”. Grāmatā
atspoguļots kāds vēstures
posms Latvijā un Purmsātos.
Par kādu vēsturisku notikumu stāsta grāmata?
n 1905. gada revolūcija
7. Kāda barona dzimta
savulaik ir dzīvojusi Kalētos?
n Fon Noldes
8. Cik liepu aug Priekules
pilsētā, Liepu ielā?
n 44
9. Kurā vietā Bunkas pagastā atrodas piemiņas zīme
represētajiem?
n Krotes parkā
10. Cik vienības ir Priekules novadā ar nosaukumu
“Liepu aleja”?
n2
11. Cik gadus Kalētu pamatskolā direktores amatā
strādājusi Agrita Purviņa?
n 12
12. Kādu notikumu atzīmējot, 2012. gadā Bunkas
pagasta Pētera kapos tika
atklāta piemiņas plāksne?
n 1812. gadā Napoleona
karagājienu uz Krieviju caur
tagadējo Latvijas teritoriju

13. Kā sauc parku Gramzdas pagastā, kur katru gadu
tiek svinēti Līgo svētki?
n Mācītāja parks
14. Kurā gadā pārbūvēja
Virgas tradīciju namu, lai
tajā varētu rīkot kultūras
pasākumus?
n 1983. gadā klēts tika pārbūvēta par tradīciju namu
15. Cik dalībnieku piedalījās 2018. gada Priekules
MTB velomaratonā?
n 251 dalībnieks
16. Kāda iestāde atradās
Zviedru vārtos līdz 1976.
gadam?
n Padomju saimniecības
“Priekule” kantoris
17. Kas ir majorātu stabs?
n Muižnieka zemes (majorāta) robežu stabs
18. Kam veltīts osis
Purmsātu muižas parkā?
n Baronam (Paulam Leonardam fon Ungern-Šternbergam)
19. Kurā gadā nodeva
ekspluatācijā Priekules slimnīcu?
n 1959. gadā
20. Viņa ir bijusī Liepājas
teātra aktrise, aktīvi darbojas folkloras kopā “Atštaukas”, viņas tēva vārds cieši
saistīts ar Purmsātu skolu,
kurā viņš strādājis par skolas
pārzini (20., 30. gadi). Pati
aktrise dzimusi Purmsātu
skolā 1942. gadā, jā, tieši
skolā. Aktrise “nes” sava tēva
uzvārdu. Kā sauc šo aktrisi?
n Aina Karele
21. Kā vēl tiek dēvēta
Virgas upe?
n Priekules upe, augštecē
– Elka
22. Cik goda novadnieku
ir Priekules novadā?
n7
23. Kura baznīca, celta
1948. gadā, nav pārtraukusi
darbību padomju laikos un
darbojas vēl šodien?
n Priekules baptistu baznīca
24. Kas ir autors Aizvīķu
parka skulptūrām?
n Egons Ķeružis
25. No kura līdz kuram
gadam pastāvēja Priekules
rajons?
n No 1950. līdz 1959. gadam

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA
Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļā septembrī
reģistrētas 3 dzimšanas, 7 laulības, 4 miršanas.
IVETA JUŠKEVIČA,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
CMYK
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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