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Darbs dara darītāju – tas ir
precīzākais teiciens, ko sacīt par
purmsātnieku Arnoldu Pankoku,
kurš šogad saņēmis Priekules
novada pašvaldības apbalvojumu
"Goda novadnieks".
Oktobrī Arnolds nosvinēja savu
85. dzimšanas dienu. Dzimis un
audzis Purmsātos, visu savu dzīvi
nodzīvojis Virgas pagastā. Kara laikā
zaudējis abus vecākus un jau 14 gadu
vecumā sācis patstāvīgi strādāt. Pankoku dzimta ir pazīstama visā Latvijā. Viens no zināmākajiem ir Arnolda
onkulis – arī Arnolds Pankoks, atzīts
gleznotājs, kura sešas gleznas atrodas
Purmsātu senlietu krātuvē. Radoša
pieeja dzīvei Pankokiem raksturīga.
Darbā pavadījis smagos pēckara
gadus – sācis strādāt mašīnu un
traktoru stacijā (MTS), vēlāk kolhozā "Pionieris". Amatu bijis daudz:
mehāniķis, santehniķis, virpotājs.
Apgūt virpotāja pamatiemaņas
sūtīts no MTS uz Rīgu – VEF. Varat
iedomāties 30 kolhoza govju, teļu,
liellopu fermas, kurās bija slaukšanas, mēslu transportēšanas iekārtas,
kas ikdienā bija jāapkalpo! Arnolds
strādāja vismaz pusē no daudzajām
fermām. Ļoti smags fizisks darbs, kas
prasīja daudz pūļu.
Arnolds nekad ne par ko nav žēlojies. Darbs mūža garumā sagādājis
gan daudz raižu, gan reizē arī lielu
prieku. Darbs sniedzis gandarījumu
ar savu meistara talantu palīdzēt
līdzcilvēkiem saglābt tehniku –
novirpojot jaunu detaļu vai to saremontējot. Divtūkstošo gadu sākumā,
kad pagastā darbojās pašvaldības
uzņēmums "Virgas tehnika", tam
lauksaimniecības pakalpojumus
iedzīvotājiem Purmsātu ciemā bija
jāveic reti, jo Purmsātos bija un vēl
šodien ir Arnolds ar savu D25 traktoriņu. Viņš nokultivē un iestāda,
noecē un palīdz novākt kartupeļus
ciema iedzīvotāju mazdārziņos.
Jau tad, strādājot pagastā, daudz
labu vārdu dzirdēju par Arnoldu –
maza auguma vīriņu ar zelta rokām,
kurš velk neizsakāmi smaga darba
vezumu. Virpotāja, restauratora
darbs ar lauksaimniecības tehnikas
detaļām un iekārtām Arnoldam ir

bijis īsts izaicinājums, arī darbgaldi
pa gadiem sagādāti un paša uzkonstruēti. Purmsātos visi zina Arnolda
garāžu jeb darbnīcu un zina, ka
aizejot tur, savai problēmai vienmēr
radīs risinājumu.
Vēl atceros, ka no kolhoza laikiem mums nebija atstāts neviens
ūdensvada trases plāns. Arnolds
pēc redzes atmiņas sameklēja ūdens
ceļus. Tas bija fantastiski! Bet tagad,
kā pats saka, ar redzi kļuvis grūtāk.
Tādēļ, Arnoldiņ, Tev visi novēlam, lai
Dieviņš dod labāku veselību un izturību, ļauj vairāk laika veltīt atpūtai!
Valsts svētkus Virgas pagastā, jo
sevišķi Purmsātos, visi sagaidīja ar
lielu lepnumu. Arnold! Visi ir lepni
par Tevi, par Tavu mūža veikumu
– meistara darbu, par sirsnību,
atsaucību, palīdzību, ko esi veltījis
saviem līdzcilvēkiem. Un nu tas
ticis novērtēts ar "Goda novadnieka"
titulu! Apsveicam!
Daiga Egle, Virgas pagasta
pārvaldes vadītāja

Foto – Iluta Dreimane

Paldies rosīgajiem un nesavtīgajiem

Meistars ar zelta rokām Arnolds Pankoks 2017. gadā atzīts par goda novadnieku, pateicoties
pašaizliedzīgam darbam mūža garumā, sirsnībai un atsaucībai.

18. novembrī tika sumināti konkursa “Par sakoptu Priekules novadu” laureāti. Apbalvojumus pasniedza individuālo māju pilsētā
un lauku viensētu kopējiem, kā arī uzņēmumu un zemnieku saimniecību, daudzdzīvokļu māju un iestāžu pārstāvjiem.
Attēlā 1. rindā no kreisās: Mariss un Biruta Rubeži, Tatjana Mackeviča, Inese Šteinberga, Ilze Jansone, Liene Rubeze;
2. rindā no kreisās: Andris un Valentīna Remesi, Arvīds Mackevičs, Anda Rubeze, Juris Šteinbergs, Augustins Kvietkausks.

Izvirzīsim kandidātus apbalvojumam “Goda priekulnieks”

2018. gads būs īpašs gan Latvijai,
gan Priekulei. Valstī atzīmēsim 100.
gadadienu kopš tās izveidošanas, bet
pilsētā – tās 90. dzimšanas dienu.
10. februārī pulcēsimies Priekules
kultūras namā, lai kopīgi svinētu pilsētas svētkus. Un šajā reizē visi kopā varam celt godā īpašus cilvēkus, kuri savu
darbu un sirds siltumu nesavtīgi veltījuši Priekules un tās iedzīvotāju labā.

Apbalvojuma piešķiršanas kārtība paredz,
ka par “Goda priekulniekiem” var kļūt
gan Priekules pilsētas iedzīvotāji, gan
personas, kuras dzīvo un darbojas Latvijā
vai ārzemēs. Apbalvojumu piešķir par
sevišķiem nopelniem Priekules labā, kas
var izpausties valsts, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā
darbā. Par nopelniem uzskatāms gan
atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekš-

zīmīga un panākumiem bagāta darbība.   
Lai izvirzītu kandidātu, jāaizpilda pieteikums. To var darīt brīvi apvienojušos
vismaz piecu cilvēku grupa, sabiedriskās
organizācijas un juridiskas personas, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji,
domes deputāti. Atgādinām, ka apbalvojumu personai piešķir vienu reizi mūžā.
Anketas jāiesniedz līdz 5. janvārim. Elektroniskā formātā tās pieejamas interneta mā-

jaslapā www.priekulesnovads.lv, tās var iesūtīt
uz e-pasta adresi dome@priekulesnovads.lv.
Savukārt papīra anketas varēs aizpildīt un
atstāt sabiedriskās vietās izvietotās balsojuma kastītēs, kā arī pašvaldības sekretariātā.
Pēc anketu saņemšanas tās tiks apkopotas
un izskatītas Izglītības, kultūras un sporta
komitejā, kura lems par apbalvojuma “Goda
priekulnieks” piešķiršanu.
Iluta Dreimane
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Skolēni iepazīst uzņēmējdarbību laukos

DOMES ZIņAS

Priekules novada
pašvaldības domes lēmumi
Priekules novada
pašvaldības 2017.
gada 30. novembra
domes sēdē
pieņemtie lēmumi
Dažādi jautājumi

Pieņēma lēmumu iesniegt tiesā
prasības pieteikumu par īres un
pamatpakalpojumu maksājumu
parāda piedziņu no divām Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām
personām.
Pieņēma lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu no 17 personām, kurām
pašvaldības teritorijā ir īpašumi un
nomas platības.
Apstiprināja grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu
un amatalgu sarakstā 2017. gadam.
Pieņēma lēmumu anulēt deklarēto dzīvesvietu Priekules novada
pašvaldībā personai, kura deklarētajā adresē ilgstoši nedzīvo un tiesiskajās attiecībās nav sastopama.
Pieņēma lēmumu par izbraukuma tirdzniecības saskaņošanu
ar SIA “Ozols reiz 2”, reģ. Nr.
42103074472, Virgas un Bunkas
pagastos.
Apstiprināja grozījumus 2017.
gada 31. augusta lēmumā Nr. 249
(prot. Nr. 7) “Par Priekules novada
skolēnu pārvadājumu maršrutu
apstiprināšanu 2017./2018. mācību
gadam”.
Apstiprināja izmaiņas Priekules novada pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas sastāvā.

Nolikumi. Noteikumi

Apstiprināja saistošos noteikumus 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””.
Apstiprināja noteikumus “Par
kārtību, kādā piedāvājamas un
piešķiramas īrē pašvaldības brīvās
dzīvojamās telpas un izbeidzami
īres līgumi”.
Apstiprināja Kalētu Mūzikas
un mākslas skolas nolikumu.

Izsoles

Pieņēma lēmumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
daļas “Ābelītes”, Gramzdas pag.,
Priekules nov., zemes nomas
tiesību izsoles rīkošanu, izsoles
sākumcenu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
Apstiprināja pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Jaunie
Jaunzemji” izsoles rezultātus un
pieņēma lēmumu noslēgt līgumu
ar nomas tiesību ieguvēju.
Apstiprināja nedzīvojamo telpu
Upes ielā 3, Priekulē, izsoles rezultātus un pieņēma lēmumu noslēgt
līgumu ar nomas tiesību ieguvēju.
Precīzu informāciju par visiem
lēmumiem (arī nekustamo
īpašumu jautājumiem)
varat izlasīt Priekules
novada mājaslapā
www.priekulesnovads.lv.
Daiga Tilgale, dokumentu
pārvaldības speciāliste

Publicējamā informācija
par izsoles objektu
Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē nodod nomas
tiesības uz daļu no nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ābelītes” 7,5
ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0289, Gramzdas pagastā,
Priekules novadā.
Izsole notiks 2017. gada 27. decembrī plkst. 10.00 Priekules novada
pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē.
Izsoles sākumcena ir 27,34 EUR par 1 (vienu) ha bez PVN. Nomas
tiesību termiņš – 5 (pieci) gadi ar tiesībām pagarināt nomas termiņu,
ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.
Pieteikumus izsolei uzsāk reģistrēt pēc šā sludinājuma publicēšanas
Priekules novada pašvaldības mājaslapā. Pieteikumu reģistrācija tiek
pārtraukta 2017. gada 22. decembrī plkst. 15.00. Pieteikumi, kas
saņemti pēc minētā termiņa, netiek reģistrēti izsolei.
Ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu Prie
kules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, paš
valdības darba laikā un pašvaldības mājaslapā www.priekulesnovads.lv,
sadaļā “Izsoles”.
Īpašuma izmantošanas mērķis un veids – lauksaimniecībā izmantojama zeme.
Kontaktpersona jautājumos par izsoles norisi un iesniedzamajiem
dokumentiem – pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību
izsoles komisijas priekšsēdētāja A. Mickus, tālr. 63497910, e-pasts: aija.
mickus@priekulesnovads.lv. Kontaktpersona jautājumos par izsoles objektu un tā apskati – nekustamo īpašumu speciāliste Gramzdas pagastā
M. Kokovihina, tālr. 63454857, e-pasts: marinapapl@inbox.lv.
Aija Mickus, Īpašumu atsavināšanas un
nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja

SIA “Latvijas Lauku kon
sultāciju un izglītības centrs”
(LLKC) Liepājas nodaļa Valsts
lauku tīkla aktivitātes “Infor
matīvie pasākumi jauniešiem
un skolēniem” apakšaktivitātes
“Lauksaimniecības un mežsaim
niecības nozares popularizēšana
vispārizglītojošajās skolās” ietva
ros šajā gadā sadarbojās ar divām
Liepājas puses skolām – Priekules
vidusskolu un Aizputes pagasta
pamatskolu.
Informatīvo tikšanos laikā skolēni tika iepazīstināti ar dažādām
iespējām uzņēmējdarbībai laukos,
tika sniegta vispārīga informācija
par LLKC un tā piedāvātajām iespējām, izstāstīts par konkursu “Šodien
laukos”, jauniešu apmācībām un
konkursu “Laukiem būt”. Ļoti nozīmīga loma šādās tikšanās reizēs
ir iespējai iepazīt novadā esošos
uzņēmējus un arī klātienē iepazīt
jaunos un aktīvos uzņēmējus.
Priekulē par savu pieredzi un
darbību skolēnus iepazīstināja uzņēmēja Zane Gusta (SIA “Zoovilla”) no
Grobiņas novada. Zane ar ģimenes
atbalstu nodarbojas ar lavandu audzēšanu. Aizputes pagasta pamatskolā ar sevi un savu nodarbošanos

iepazīstināja novadnieki Viesturs
un Sanita Beļajevi, kas audzē gaļas
liellopus un brīvajos brīžos izgatavo
kvalitatīvas un izturīgas koka un
saplākšņa rotaļlietas, kā arī šūtas
mantiņas mazuļiem.
Pieredzes apmaiņā Priekules
un Aizputes skolēni viesojās divās
vietās – Kuldīgas pusē esošajā
strausu un kazu fermā “Nornieki”
un Aizputes novada Kandavas
Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā
“Cīravas skola”.
Saimniecības “Nornieki” vadītājs Pēteris Gobzemis skolēnus
iepazīstināja ar saimniecības pamatnozarēm, interesantā un saistošā veidā izstāstīja par strausu dzīvi,
kā arī par gaļas kazu īpatnībām.
Bija iespēja degustēt produkciju no
strausu gaļas – pastēti, desas, kā arī
iegādāties suvenīrus – spalvas, olu
čaumalas, strausu tauku ziepes un
roku krēmu.
Kandavas Lauksaimniecības
tehnikuma Cīravas teritoriālajā
struktūrvienībā “Cīravas skola”
skolēniem bija iespēja iepazīties ar
skolas ikdienu un iegūt vispārīgu
informāciju par apgūstamām specialitātēm un pieejamo tehnisko

nodrošinājumu.
Pēc īstenotajām aktivitātēm
ir gūta pārliecība, ka šāda veida
pasākumi ir nepieciešami, jo tie
dod iespēju izzināt lauku uzņēmējdarbības daudzveidību. Devīze
“Laukiem būt!” patiesi strādās tajā
brīdī, kad mazi un lieli uzņēmumi
aktīvi sadarbosies ar skolām – dalīsies pieredzē, iepazīstinās skolēnus
ar savu darbību un iespēju robežās
ļaus iesaistītes ikdienas darba procesā. Cīravas skolas mājaslapā ir
atrodami vārdi, kurus teicis Jānis
Rainis un kuri noteikti ir jāatceras ik
dienu: “Mēs maza cilts, / Mēs būsim
lieli tik, cik mūsu griba”.
Paldies abu skolu vadībai un
skolotājiem par interesi un atbalstu
pasākuma norisē, kā arī kolēģēm
Irinai Ginterei (Priekules novada
lauku attīstības konsultantei) un
Daigai Petrauskai (Aizputes novada
lauku attīstības konsultantei) par
aizrautību, ar kādu viņas strādā un
dara savu darbu, kā arī ieteikumiem
turpmākajam darbam.
Aleksejs Kačanovs,
LLKC Liepājas nodaļas
vadītājs, uzņēmējdarbības
konsultants

AKTUāLI

Neaizmirsti uzstādīt ūdens skaitītāju!
Atgādinām, ka visām fiziskām un juridiskām personām, kas patērē ūdeni, izmantojot SIA “Priekules
nami” un pagasta pārvalžu sniegtos ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumus, līdz 2018. gada 1.
janvārim jābūt uzstādītiem ūdens skaitītājiem.
Sākot ar janvāri, norēķini par patērēto ūdeni tiks veikti
saskaņā ar ūdens skaitītāju rādījumiem. To paredz 2017.
gada 28. septembra domes sēdē pieņemtais lēmums, lai

Atgādinājums
politiski
represētām
personām

Lūgums laikus iesniegt pašvaldībai iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2018. gadam.
Iesniegumam pievienot politiski
represētās personas apliecības
kopiju.
Marina Kokovihina,
nekustamo īpašumu
speciāliste

Donoru diena
Priekules slimnīcā

20. decembrī plkst. 9 – 13
Priekules slimnīcā notiks donoru
diena. Laipni aicināti jau esošie
donori, kuri asinis ziedojuši daudzas reizes, kā arī jauni, veseli
cilvēki, kuri vēlas palīdzēt slimniekiem. Lūgums līdzi ņemt personu
apliecinošu dokumentu un labus
draugus – nākamos donorus. Samaksa par pusdienām 4,27 EUR.
Uz tikšanos 20. decembrī!
Galvenā māsa Irēna Grāve

nodrošinātu kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus novadā, veidotu vienotu pakalpojumu uzskaiti
un nodrošinātu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma” prasības, nosakot ūdens patēriņa uzskaiti,
izmantojot ūdens skaitītāju rādījumus un attiecīgi
aprēķinot samaksu par kanalizācijas pakalpojumiem.
Neskaidrību gadījumā lūgums vērsties SIA “Priekules
nami” vai pagastu pārvaldēs.

Top jauna muzeja
ekspozīcija
Priekules novadā, muzejā pie
Brāļu kapiem, iecerēts izveidot
jaunu ekspozīciju par 2. pasaules
kara laika notikumiem, kurā vairs
nebūtu tikai sausi fakti, bet arī
mantiskas un atmiņu liecības.
Priekules pievārtē notika asiņainas kaujas un dzīvības izdzisa
daudziem – latviešiem, krieviem,
lietuviešiem, ukraiņiem, armēņiem
un citu tautību kaujiniekiem. Par
vēsturiskajiem notikumiem Priekules novadā, muzejā pie Brāļu kapiem,
ir iecerēts izveidot jaunu ekspozīciju. Vēlamies tajā izvietot mūsu
novada iedzīvotāju atmiņu liecības,
lietišķos pierādījumus, fotogrāfijas,
apģērbus un citas mantiskās liecības. Varam tās izvietot gan muzeja

vitrīnās, gan izveidot fotokopijas,
oriģinālus atdodot iesniedzējiem.
Lai to paveiktu, lūdzam novada
iedzīvotāju atsaucību, iesniedzot
dažādus priekšmetus, fotogrāfijas,
fiksējot atmiņu stāstījumus u. c.
Ceram uz jūsu atsaucību!
Ja vēlaties palīdzēt jaunās ekspozīcijas veidošanā, varat sazināties
ar Litu Vēkausi, zvanot pa tālruni
25619952 vai sūtot vēstuli uz e-pasta
adresi krotesbiblioteka@priekulesnovads.lv vai krotesbiblioteka@
inbox.lv. Varat sazināties arī ar Daci
Gailīti, zvanot pa tālruni 26132442
vai sūtot vēstuli uz e-pastu turisms@priekulesnovads.lv.
Dace Gailīte, Priekules
novada tūrisma organizatore

Iedzīvotāju zināšanai

Bunkas pagasta pārvaldes kasiere maksājumus pieņems:
11. janvārī plkst. 10.00 – 12.00 Krotes bibliotēkā;
12. janvārī plkst. 10.00 – 12.00 Tadaiķu bibliotēkā.

Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule
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Kamerorķestris ceļo un muzicē Vidzemē

Priekules Mūzikas un mākslas
skolas kamerorķestris 10. un 11.
novembrī devās uz 3. Latvijas
Orķestru asociācijas festivālu,
kas notika dažādās Vidzemes
vietās – Ērgļos, Madonā, Cesvai
nē, Vecpiebalgā, Limbažos un
Rūjienā. Koncertos muzicēja ap
700 dalībnieku no 22 Latvijas jau
niešu un amatieru simfoniskajiem
un kamerorķestriem.
Mūsu orķestris uzstājās Cesvaines vidusskolas aulā ar savu
programmu, kā arī muzicēja kopā
ar J. Norviļa Madonas Mūzikas skolas simfonisko orķestri, A. Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolas stīgu
orķestri, Krimuldas un Limbažu
jauniešu simfonisko orķestri. Kop
orķestri vadīja diriģents Mārtiņš
Bergs.
Festivāla noslēguma koncerts
“Svētki ar orķestri” izskanēja

Vidzemes koncertzālē “Cēsis”.
Tajā visi apvienotie koporķestri
iepriecināja klausītājus ar latviešu
klasikas un mūsdienu komponistu
oriģinālmūziku, populāru melodiju instrumentācijām jauniešu
orķestriem.
Brīvajā laikā orķestra dalībnieki
devās ekskursijā pa Cesvaines pili,
Cēsu pilskalnu un Cēsu pili. Festivāls radīja iedvesmu un prieku
mācīties un muzicēt visiem kopā.
Šajā gadā orķestrī muzicē ne
tikai Priekules, Kalētu, Nīgrandes
jaunie mūziķi un viņu skolotāji,
bet arī Vaiņodes Mūzikas skolas
audzēkņi.
Paldies visiem par atbalstu un
sadarbību!
Anita Zviedre, Priekules
Mūzikas un mākslas skolas
direktores vietniece

Foto – no koncertceļojuma arhīva

sabiedrība

Jaunie mūziķi un pedagogi apskata Cesvaines pili.

Kopīgiem spēkiem iepriecināt citam citu

lauksaimniecība

Foto no pasākuma arhīva

Lauksaimniecības datu
centrs (LDC) informē

Labdarības tirdziņā varēja izvēlēties dažādām gaumēm piemērotus Adventes vainagus.

Priekules kultūras namā jau
ceturto gadu novembra izskaņā,
laikā pirms pirmās Adventes,
risinājās ikgadējais labdarības
tirdziņš, kura organizēšanu
uzņēmusies Priekules baptistu
draudze sadarbībā ar Priekules
evaņģēliski luterisko draudzi un
Vasarsvētku draudzi. Šogad ie
saistījās arī Priekules vidusskolas
aktīvākie skolotāji un skolēni.
Tirdziņā, kā ik gadu, varēja
iegādāties Adventes vainagus un
citas ģimenei, mājai un dāvināšanai
noderīgas lietas. Par lielo ieguldīto darbu un laiku pateicamies
baptistu draudzes māmiņskolas
aktīvākajām dalībniecēm, kuras savām rokām pagatavoja 62
Adventes vainagus. Tradicionāli
tirdziņa laikā darbojās arī kafejnīca, par kuras organizēšanu un
atbildīgo darbu tajā pateicamies
Aigai Rogai un Sarmai Cērpai.
Dažādajās radošajās darbnīcās, kurās varēja pagatavot savu Adventes
vainagu, atraktīvus rūķus, brīnumainās kartītes un citus svētkiem

piemērotus dekorus, piedalījās
daudzi bērni, jaunieši un ģimenes.
Paldies sakām arī brīvprātīgajiem
radošo darbnīcu vadītājiem – Lolitai Šneiderei, Mārītei Sisenei,
Lienai Ašmei, Dacei Gailītei un
Priekules vidusskolas audzēkņiem.
Paldies Priekules vidusskolas darb
mācības skolotājam Kristapam
Šteinbergam par atbalstu ar zēnu
veidotajiem koka izstrādājumiem.
Un Zentai Svarai par īpašajiem
svētku dekoriem tirdziņam.
Ikvienam pasākuma apmeklētājam bija iespēja nogaršot gardus
saldējuma kokteiļus, par kuru
gatavošanu rūpējās Priekules
Vasarsvētku draudzes pārstāvji,
nopērkams bija arī popkorns, par
tā gatavošanu paldies Gabrielam
un Mārcim Zīvertiem.
Ik gadu populārākā ir loterija
bērniem, kura šoreiz tika izpārdota
jau stundas laikā. Paldies visiem,
kuri to atbalstīja, bet īpašs paldies
Rogu ģimenei par ieguldītajiem līdzekļiem un darbu, lai iepriecinātu
pasākuma apmeklētājus! Tāpat

pateicība Vasarsvētku draudzes
jauniešiem par darbu foto stūrīša
iekārtošanā un Sanitai Ķezēnai par
darbu tajā.
Labdarības tirdziņš ar darbnīcām kļuvis par patīkamu tradīciju
ne tikai tiem, kuri tajā darbojas un
kalpo, bet arī apmeklētājiem, kuru
skaits arvien pieaug. Šajā gadā
gūtie tirdziņa ieņēmumi 860,22
eiro apmērā un ziedojumi tiks
izlietoti novada vientuļo senioru
iepriecināšanai Ziemassvētkos
(viņu skaits salīdzinājumā ar pērno
gadu ir nedaudz audzis). Draudžu
pārstāvji un vidusskolas audzēkņi
jau gatavojas lielajam darbam, lai
iepirktu nepieciešamās lietas un
sadarbībā ar novada Sociālo dienestu plānotu viesošanās reizes
pie novada vientuļajiem senioriem.
Paldies visiem, kas atnāca, atbalstīja, dalījās ar savām emocijām,
līdzekļiem un iedrošināja citus!
Līga Svara,
ikgadējā labdarības tirdziņa
koordinatore

l Cūku kustības kopsavilkums par otro pusgadu jāiesniedz līdz
2018. gada 10. janvārim.
l Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2017. gada otro pusgadu
jāiesniedz no 01.01.2018. līdz 31.01.2018.
l Ganāmpulka īpašniekiem jāseko līdzi asins analīžu izmeklējumiem
ganāmpulka novietnē.
LDC mājaslapā, sadaļā “Obligāti veicamie izmeklējumi novietnē”, ir
pieejami dati par obligāti veicamajiem izmeklējumiem novietnē saskaņā ar infekcijas uzraudzības programmu Latvijas Republikas teritorijā.
Ganāmpulka īpašnieks un dzīvnieku turētājs var apskatīt veicamo izmeklējumu sarakstu attiecīgā novietnē ar norādīto dzīvnieku skaitu vai
dzīvnieku, kuram ir jāveic obligātais laboratoriskais izmeklējums. Atlasi
var veikt, atlasot datus par konkrētu novietni, novadu, pagastu vai pēc
infekcijas slimības un perioda.
Obligāti veicamie laboratoriskie izmeklējumi ir uz aitu, kazu brucelozi, liellopu brucelozi, govju enzootisko leikozi, kampilobakteriozi un
zirgu infekciozo anēmiju.
l Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar datiem uz 01.01.2018.
ir jāiesniedz LDC no 01.01.2018. līdz 31.01.2018.
Plašāka informācija LDC mājaslapā: www.ldc.gov.lv.
Informāciju apkopoja SIA “LLKC” Priekules novada lauku
attīstības konsultante Irina Gintere un Priekules pagasta
lauksaimniecības konsultante Vizma Garkalne

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

Laiks
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17 un
piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16 (izņemot pieņemšanas dienas pagastos)
Krotes bibliotēkā
19.12. no plkst. 9 līdz 11
Tadaiķu bibliotēkā
19.12. no plkst. 12 līdz 14.30
Bunkas pagasta pārvaldē
19.12. no plkst. 15 līdz 16.30
Kalētu bibliotēkā
20.12. no plkst. 9 līdz 12
Gramzdas pagasta pārvaldē
21.12. no plkst. 9 līdz 12
Paplakā, Virgas pagasta pārvaldē 22.12. no plkst. 9 līdz 11
Virgas bibliotēkā
22.12. no plkst. 12 līdz 13
Purmsātu bibliotēkā
22.12. no plkst. 14 līdz 15
Pieņemšanas laiki var mainīties. Pēc vajadzības ir iespējams vienoties
par papildu pieņemšanas laikiem, iepriekš sazinoties pa tālruni 28310484.
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18. NOVEMBRIS PRIEKULES NOVADĀ

Foto no pasākumu arhīva

Priekulē 18. novembrī kopā ar goda novadnieku Arnoldu Pankoku (priekšplānā) nofotografējās gada cilvēks Priekules pilsētā Inga Mikāle (no kreisās), goda
raksta saņēmēji Andris Retējums un Milda Ozoliņa, gada cilvēki Priekules pagastā Inese un Inārs Jaunzemi, gada cilvēks Priekules pilsētā Inita Rubeze un novada
kultūras vadītājs Gundars Venens.

Par goda cilvēku Virgas pagastā šogad nominēta skolotāja un
skolēnu sportisko aktivitāšu veicinātāja Aija Vainovska.

2017. gadā par gada cilvēku Virgas pagastā kļuvusi sabied
riskās dzīves aktīviste Ludmila Pole.

Vietējie iedzīvotāji allaž laip
no un izpalīdzīgo nekustamo
īpašumu speciālisti Ilzi Lācīti
nosaukuši par “Gada cilvēku
Bunkas pagastā”.

Pensionētā pedagoģe un
bijusī skolas direktore Velta
Strēle atzīta par goda cilvēku
Kalētu pagastā.

Sociālā dienesta pamatlicēja
Mārīte Gertnere atzīta par gada
cilvēku Gramzdas pagastā.
Viņai līdzās dzīvesbiedrs Voldemars
ar sievai dāvinātajiem ziediem.
Apbalvojumu pasniedza pagasta
pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums
un Priekules novada domes
deputāte Gražina Ķervija.

Kādreizējam sporta skolotājam Gunāram Pūcem, saņemot
apbalvojumu “Goda cilvēks Kalētu pagastā”, bija jālūdz
meitas Indras palīdzība, lai tiktu galā ar dāvināto ziedu klēpi.

Lāpu gājiens ar tam sekojošu
patriotisma mirkli “Iededz savu
gaismu Latvijai!” un svētku salūtu
18. novembra pievakarē novada
centrā Priekulē pulcēja visas
paaudzes. Valsts neatkarības
gadadienas svinību laikā šis notikums
bija īpašs pārdzīvojums bērniem.
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Foto – Iluta Dreimane

Priekules kultūras namā valsts svētku 18. novembra vakarā novadniekus ar dziesmām sveica nesen izveidotā bērnu
popgrupa. Tās dalībniekus koncertam sagatavoja pedagoģe Inta Gruntmane.
Attēlā redzams, ka Purmsātu
Speciālās internātpamat
skolas skolēni priecājas par
mirgojošajiem atstarotā
jiem, ko saņēmuši dāvanā
no pašvaldības. Priekules
novada pašvaldība, gādājot
par bērnu un jauniešu drošī
bu, skolēniem šogad sarūpē
jusi atstarotājus. Mirgojošās
aproces, ko var likt gan ap
roku, gan kāju un kas labi
pamanāmas tumšajā laikā,
saņēma visu novada skolu
skolēni – kopumā 600 bērni
un jaunieši. No pašvaldības
budžeta tam atvēlēti aptu
veni 2000 eiro.
Atgādinām, ka gada tumša
jā laikā ikvienam svarīgi
gādāt par drošību un lietot
atstarotājus. Mudinām arī
pieaugušos rādīt labu piemē
ru jaunākajai paaudzei un,
izejot no mājas, neaizmirst
par atstarotājiem.

Foto – Agrita Purviņa

Sajūta tāda, it kā nupat tepat aiz kalna
skanēja: “Līgo! Līgo!” Dega ugunskuri, un
ļaudis gaidīja saullēktu… Bet, paveroties
pa logu, ieraugām, ka kultūras nama dīķi
jau klāj plāna, trausla ledus kārtiņa. Tas
ir klāt! Atsteidzies pavisam klusi, ātri
un nemanāmi. Gada pēdējais mēnesis!
Priekules kultūras namu ir pārņēmis
Ziemassvētku gaidīšanas gars. Jau no
pirmajām decembra dienām gaiss pilns
ar piparkūku smaržu. Pilsētas egles
iedegšanas svētku dienā kultūras namā
rosījās rūķu pulks, lai visiem priekulniekiem uzburtu smaržīgu, spožu, jautru,
darbīgu Ziemassvētku gaidīšanas sajūtu.
Un vakarā, apsēžoties pie karstas tējas
tases, visi kopā paskatījāmies atpakaļ, kā
tad mums ir veicies šajā gadā.
Pašdarbnieki čakli nākuši uz mēģinājumiem un guvuši atzinīgus vārdus par
savu sniegumu. Katru vakaru kultūras
namā dūc kā bišu stropā – dzied, dejo,
spēlē teātri! Un vislielākais prieks par to,
ka par pašdarbniekiem mēs varam saukt
priekulniekus, sākot no 2 līdz 80 un…
gadu vecumam. Izrādās, ka kultūras nams
ievelk! Ievelk gan bērnus, gan mammas
un tētus, gan omas un opīšus. Un tā ir
pati labākā ziņa!
Otra labākā ziņa ir tāda, ka visa gada
laikā pie mums ir atnākuši un svētkus baudījuši apmēram 6000 apmeklētāji! Vai tas
nav varen liels cipars? Neticami, bet fakts.
Esam patiesi priecīgi, ka mūsu veidotie
svētki ir radījuši interesi un pie mums
svētku sajūtu var rast gan liels, gan mazs.
Trešā labā ziņa ir tā, ka nekas jau nebeidzas! Viss tikai sāksies. Gaidīsim gada sirsnīgākos svētkus kopā! Vairāk par decembrī
plānotajiem pasākumiem varat uzzināt,
izpētot afišu šā izdevuma pēdējā lappusē.
Nākamais gads pie mums nāk ar veselu
klēpi nozīmīgu svētku. Kā pirmos minēsim Priekules pilsētas 90. dzimšanas
dienu. Februāris mums visiem būs īpašu
svētku laiks. Sumināsim savu pilsētu un
goda priekulnieku! Un 10. februārī visi
tiksimies lielajā Priekules jubilejas ballē!
Un tad jau pašā vasaras viducī, jūlijā,
kopā ar Dziesmu un deju svētku dalībniekiem – sieviešu kori un VPDK “Duv
zare” – dosimies pieskandināt Rīgu. …
tas vēl nav viss! Bet, kas tas ir, jūs noteikti
uzzināsiet, ja atnāksiet pie mums uz Priekules kultūras namu. Pārsteigumi būs!
Šo krāsaino gadu noslēdzot, vēlamies
teikt lielu paldies visiem, visiem pašdarbniekiem! Lai jums pietiek enerģijas,
neatlaidības, veselības un radošā neprāta, kas mūs visus saista! Lai nākamais
gads atnāk neaizmirstams un košs!
Veselību un izturību vēlam visiem saviem čaklajiem rūķiem – palīgiem, bez
kuriem svētki neizdotos tik krāšņi! Ir tik
labi, ja pasaulē rodas tādi cilvēki, kas, ilgi
neprātojot, piekrīt kopā darīt trakas lietas!
PALDIES JUMS!
Mēdz sacīt, ka visskaistākie svētku
dekorējumi ir smaidi cilvēku sejās, prieka
dzirkstis viņu acīs un laimes vēlējumi no
sirds uz sirdi. Novēlam jums ikvienam šo
visu ieraudzīt un piedzīvot!
Jaunā gadā – lai mirdzums acīs un
siltums dvēselē! Laiks zvaigžņu skaitīšanai
un… rīta bučai! Mīlestība pret sevi pašu un
pasauli aiz loga! PRIECĪGUS SVĒTKUS!
Rigonda
Džeriņa,
Priekules
kultūras
nama direktore

Foto – Iluta Dreimane

Priekules
kultūras nama
vecā gada ziņas

Šogad Lāčplēša dienas priekšvakarā, 10. novembrī, Priekules novada 9. – 12. klašu skolēni pasākuma “Lāčplēša diena
21. gadsimtā – Dzimtenes sardzē” gaitā devās ciemos uz Zemessardzes 44. kājnieku bataljonu, lai izjustu, kā tas ir – būt
karavīram. Pasākuma laikā skolēni noklausījās informāciju par Zemessardzes struktūru, uzdevumiem un iespēju iestāties
Zemessardzē. Pēc tam jaunieši iepazinās ar ieročiem un aprīkojumu, kā arī ar zemessargiem pieejamo tehniku.
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Īstas kurzemnieku balsis

PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVS

Folkloras kopa “Traistēni” godā ceļ latvisko mantojumu.

Tievi nedzied

“Mammas vadā bērnus, viņas
tai procesā ir iesaistītas. Pat tādas,
kas nedziedāja, ir sākušas dziedāt,”
secina kolektīva vadītāja Līga. Ances mamma Inta Dreimane atzīst,
ka iepriekš nekad nav dziedājusi
tautasdziesmas jeb, kā pati saka,
folkloras dziesmas. “Tantes dziedāja, es klausījos un domāju – ak
dievs! Arī te tādas žēlīgas dziesmas
sākumā bija. Kad biji maziņa, tev par
miršanu vien lika dziedāt, vai ne,
Ance?” mamma vēršas pie meitas.
“Es vēl skolotājai Līgai teicu – nu,
kur tik žēlīgas dziesmas!” Taču
pamazām mammas iesaistījušās un,
kā pašas smejas, apguvušas pareizo
dziedāšanu. “Skolotāja Līga mācīja
mums, mammām, pareizi elpot.
Ak dievs, šitos visus vingrinājumus
un treniņus! Smieklīgi izskatās,
bet tas viss ir vajadzīgs. Tā nemaz
nevar – iziet un dziedāt, kā sanāk.
Ja tu nepareizi dziedi – ja jūs zinātu, kā tā Līga rājas!” smej Inta.
Uz jautājumu, vai tagad drošāka
dziedāšana, kad mamma līdzās,
Ance atbild, viltīgi smejot: “Bišķi
drošāk varbūt ir, kad mamma
blakus. Man ir arī ko pamācīt.”
Mamma Inta savukārt ar labvēlīgu
smaidu groza galvu: “Nu tagad jau
tu vairs nevari tā teikt, ka nepareizi
dziedu! Es jau esmu iemācījusies.”
Kāda tad ir tā īstā dziedāšana?
Mēdz būt tieva dziedāšana – tā nav
kurzemnieku dziedāšana, skaidro
skolotāja Līga un nodemonstrē īsto
kurzemnieku dziedāšanu: pilnu
krūti, plašu muti un dziļu elpu. Kā

UZZIŅAI

to iemācīties? Meitenes saka, ka tas
esot automātiski, un skolotāja piekrīt. “Bērns, kad piedzimst, brēc. Un
neviens viņam nemāca brēkt – viņš
brēc. Un tad viņš sāk dziedāt. Kā
es saku – nav ne do, ne sol, ne fa…”
Kā notiek repertuāra izvēle? Līga
virza mūs, smaida dalībnieces.
“Notiek vienpersonīgi – te ir monarhija! Es esmu Napoleons – skaldi
un valdi!” pati vadītāja atzīstas bez
mazākā mulsuma.

Sāk bērnībā

Skolotāja Līga norāda uz dziedātāju Intu Ūtēnu: “Un te mums ir
Inta, kura ir dziedājusi un aurojusies
no piecu gadu vecuma.” Inta pastāsta, ka viņai Krote ir bērnības zeme.
Mammas slimības dēļ atgriezusies
un tā nu te nodzīvojusi jau sešus
gadus. Līga atnākusi pie viņas jaunā
gada svinību laikā ciemos un uzaicinājusi dziedāt kopā. “Viņa mani zina
jau kopš bērna kājas,” smej kopas
dalībniece. Bērnībā dziedājusi gan
sētā, gan skolas korī. Līga papildina
– arī pļavā, druvā. Tagad dziedāt
kolektīvā esot ļoti jauki. “Tagad
jūti kolēģu plecus blakus un droši
vari dziedāt. Meitenes jau mums
te tādas malaces,” priecājas Inta.
Sindija Mierture ir pusaudzes vecumā, bet dzied kopš agras bērnības.
“Viss sākās otrajā vai trešajā klasē.
Es no sākuma stāstīju, tad bija
dejošana, gāju uz instrumentspēli,
uz dziedāšanu – tagad ir viss kopā,”
viņa uzskaita. Par daudz neesot –
tiekot ar visu galā, meitene apliecina. Skolotāja Līga papildina: “Sindija ir unikums! Kuru instrumentu
grib, to viņa spēlē. Tāpat jebkuru
instrumentu var spēlēt Ieva, un
tāpat jebkuru instrumentu, laikam
izņemot vijoli, var spēlēt Ance. Es
runāju par mazām meitenēm – viņas visas ir brīnišķīgas. Par sievām
runājot – viņas visas ir ekselentas.”
“Ir arī meitenes, kuras dziedājušas
jau mammas vēderā,” skolotāja
norāda uz Ievu Ikerti. Viņa ar
mammu Lieni uz mēģinājumiem
un koncertiem brauc no Vecpils
Durbes novadā. Abas iepriekš jau
dziedājušas Otaņķu etnogrāfiskajā
ansamblī un to joprojām turpina
darīt. “Mēs pa trīs novadiem – Nīcas, Durbes un Priekules novadu,”
smej mamma Liene. Viņa secina, ka
Nīcas pusē atšķirības valodā. “Tur
viss ar -īniem. Un tad man grūti iet
te tai Krotē, jo te ir atkal galotnes
citādākas. Tad man diezgan jāpiedomā, kā kurā vietā dziedāt.”

l 9. gadsimtā tagadējā Bunkas
pagasta Krotes apkaime dēvēta
par Traistiem. Izpētot vēsturisko
mantojumu, Krotes folkloras kopa
nosaukta par “Traistēniem”.
l “Traistēnos” iesaistījušies ne tikai krotenieki – piedalās arī Bunkā,
Tadaiķos, Priekulē, Vecpilī, Padonē,
Aizputē dzīvojošie.

Saknes paliek
Foto – Iluta Dreimane

Rokgrupa 21. gadsimtā ir visai
ierasta lieta, kurpretī folkloras
kopa ir kas īpašs, jo ļauj godā
celt mūsu tautas bagātīgo garīgo
mantojumu, saglabāt latviskās
saknes, pārliecinātas folkloras
kopas “Traistēni” dalībnieces.
Bunkas pagasta Krotē jau kopš
1995. gada Līga Strēle aktīvi iesaistījusi jaunāko paaudzi latviešiem
tradicionālo garamantu izzināšanā. Nesen bērniem un jauniešiem
pievienojušās arī sievas. Klausies,
kamēr meita dzied, un pašai pēc
laika nekas cits neatliek, kā sākt
dziedāt līdzi – tā ar smaidu atzīst ne
viena vien mamma. Un ir arī otrādi
– mamma sākusi dziedāt, bet meita
pagaidām vien klusībā pie sevis
dungo līdzi, vēl aktīvi neiesaistoties.
Taču, kas zina – varbūt arī viņai ar
laiku radīsies patiesa interese par
folkloru un visu latvisko.

“Te ir monarhija! Es esmu Napoleons!” par sevi nevairās
pasmaidīt kolektīva vadītāja Līga Strēle.

Tautastērps
pret džinsiem
Nesen kolektīva dalībnieces
tikušas pie jauniem tērpiem. Ērtāk
jau džinsos, smej Sindija. “Bet tautastērps arī jāvelk,” viņa pārliecinoši
papildina. Kāpēc jaunas meitenes
iesaistās “Traistēnos”? “Lai vairāk
izglītotos, uzzinātu kaut ko jaunu.
Iemācos jaunas tautasdziesmas, par
folkloru uzzinu,” stāsta Ieva. Vai jūt,
ka ir arī ieguvumi no piedalīšanās
folkloras kopā? Literatūrā var vieglāk
iemācīties daudz ko no galvas, pamanījusi Amanda Kņūta. Un ko skolā
vienaudži saka par viņu darbošanos?
Vienu daļu folklora neinteresējot,
vērojumos dalās meitenes. “Tam
jābūt sirdī. Tā nevar pateikt – tev
obligāti jāiet,” pārliecināta Sindija.
Skolotāja novērojusi, ka bērni, kuri
jau beiguši skolu, devušies tālākos
dzīves ceļos, svētkos atgriežas
mājās un pievienojas pastāvīgajām
folkloras kopas dziedātājām. “Kad
viņi, kas jau lielāki augumā nekā es,
pienāk un nostājas mums blakus,
saprotu, ka tas, ko mēs darām, ko

dziedam, – tā ir viena liela nezūdoša
vērtība. Tas ir tas, kas mums paliek.”
Ievas mamma pārliecināta, ka šī lieta,
bērniem augot, iesēžas sirdī. “Varbūt
skolas laikā arī dažreiz liekas – ai,
man nevajag, to es negribu. Bet,
kad aiziet prom un tā vairs nav, tad
jau pietrūkst. Tad vienkārši meklē
atkal ceļu atpakaļ,” secina Ances
mamma. Viņas meita pabeigusi
skolu Krotē, nu mācās Ventspils
Mūzikas vidusskolā, bet brauc un
dzied “Traistēnos”, neraugoties uz
to, ka tas nebūt nav viegli. “Man jau
tā folklora nāks līdzi,” smaida Ance.
Litu Vēkausi ļoti interesē folklora,
latviskais mantojums. Viņas 9 gadus vecā meita Līva gan nav kopas
dalībniece – kā mamma negribot
neko uzspiest, taču domā, ka meitas
sirdī un prātā daudz kas aizķersies no
dzirdētā un izjustā, jo mazā meitene
arvien ir līdzās. “Zemapziņā tas
krājas. Pamats būs ielikts, un meitai
būs izvēle,” uzskata Lita. Viņa arī
pārliecināta, ka mūsdienās folklora
nebūt nav kaut kas lieks un vecmodīgs. “Latviskās saknes daudzus sāk
interesēt aizvien vairāk.”

“Folklorā ir tikai viens mērķis –
tautas tradīciju turpināt un nest tālāk.
Es pilnīgi droši ticu, ka Ances bērni
mācēs dziedāt un Ievas bērni mācēs,
un Rūtas bērni, un tā tālāk. Tuvie mērķi – mums ir festivāls “Baltica”, mums
ir Dziesmu svētki, tā ir tāda pragmatiska lieta. Bet tas lielais mērķis – mēs
tomēr šai zemē dzīvojam, un lai
ar’ kādi vēji pūš, tie mūs nenopūtīs
nost, ja mēs stingri ar savām saknēm
dzīvosim tai zemē iekšā un pratīsim
savu valodiņu. Tas mūsu “Pūt, vējiņi!”,
kad bijām Lietuvā, tiešām skanēja
pāri kalniem un mēs jutāmies tik
lielas un piederīgas baltiem. Tas ir
vienīgais mērķis mums – nepazaudēt
savu identitāti,” uzsver “Traistēnu”
vadītāja Līga. “Latviskās saknes jau
mums paliek,” piebilst Inta Ūtēna.
Tas ir patriotisms, piebilst kolēģes.
Skate šā gada pirmajā pusē Kazdangā
bijis nopietns pārbaudījums, taču tas
godam izturēts un ceļazīme dalībai
starptautiskajā folkloras festivālā
“Baltica” rokā. Nu jau “Traistēni” tik
varoši, ka nes latvisko mantojumu arī
ārpus mūsu zemes robežām – uzstājušies gan Lietuvā, gan Igaunijā. Kā
ar tālākiem nākotnes mērķiem? Līga
pasmaida, ka nupat Baltu vienības
dienā, 22. septembrī, nosvinējusi savu
70. dzimšanas dienu un apņēmusies
vēl 30 gadus strādāt. Dalībniecēm
neesot citas izejas, kā turpināt viņai
sekot, nosmej “Traistēnu” sievas un
meitenes.
Iluta Dreimane

Ziemassvētku dievkalpojumi

22. decembrī pulksten 16 Virgas baznīcas kalnā
pie Lielā krusta Ziemassvētku aizlūgums kopā ar
metodistu draudzes mācītāju Jāni Grunti.
23. decembrī pulksten 17 muzikāls svētbrīdis
Bunkas baznīcas drupās.
24. decembrī pulksten 11 Gramzdas ev. lut.
dievnamā Ziemassvētku dievkalpojums. Dziedās
draudzes koris un senioru vokālais ansamblis “Zilais
lakatiņš”. Kalpos draudzes mācītājs Raitis Šēners.
Pēc dievkalpojuma sadraudzības pasākums Gramzdas tautas namā kopā ar salatēti.

24. decembrī pulksten 12 Virgas pagasta pārvaldes ēkā (2. stāvā) Paplakas metodistu baznīcas
Ziemassvētku dievkalpojums.
Priekules baptistu draudzes dievkalpojumi
Ziemassvētku laikā:
l Ziemassvētku vakara dievkalpojums 24. decembrī pulksten 17 draudzes kora un jauniešu dziesmu
un mūzikas pavadījumā;
l Ziemassvētku dievkalpojums 25. decembrī
pulksten 16, draudzes ģimeņu muzikāls uzvedums;
l pateicības dievkalpojums 31. decembrī pulksten 11.
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“Neļausim jau svešiem pārņemt!”
Šogad valsts neatkarības
svētku svinību laikā Kalētu
pagastā tika godināts 28 gadus
jaunais zemnieks Elvijs Matutis.
Pirms tam viņš saņēmis atzinības
diplomu arī valsts mēroga lauk
saimnieku konkursā “Sējējs”.

palīdzēs, ja varēs. Ir cilvēki, kas dod
padomus, piepalīdz ar gudrībām.
Cenšamies sadarboties.”

Mājās tik, cik ir

Lien, kur var ielīst

“Ir lielie cilvēki – tie, kam ir
nauda. Un pārējie – kur var ielīst,

Zemnieks Elvijs Matutis ar dzīvesbiedri Justīni un dēlu Braienu.

tur lien. Es pie tiem pārējiem,”
smej Elvijs, raksturojot situāciju
lauksaimniecībā mūsu valstī. “Cilvēki, kas to dara gadu gadiem, gan
finansiāli, gan visādā citādā ziņā
ir daudz nodrošinātāki. Jaunajam
izsisties nav tik viegli – konkurēt
ar visiem spicajiem ir ļoti grūti. Bet
neļausim jau svešiem cilvēkiem, ārzemniekiem, pārņemt! Cik vien var,
tik vien jāspurojas pretī!” jaunais
zemnieks skaidro savu motivāciju
turēties pie Latvijā tradicionālā
saimniekošanas veida.
Zemnieku saimniecībā “Ļaud
upi”, izmantojot iespēju iesaistīties nodarbinātības veicināšanas
projektā, subsidētā darbavietā tiek

Jaunieši bez maksas
varēs apgūt 65 profesijas
Sākusies “Jauniešu garantijas”
ziemas uzņemšana, kurā jaunieši
var pieteikties apgūt profesiju īsā
laikā un bez maksas. 2018. gada
sākumā mācības 65 darba tirgū
pieprasītās profesijās piedāvā
uzsākt 24 profesionālās izglītības
iestādes visā Latvijā. 39 profesijās
mācības notiek pusotru gadu un
pieteikšanās rit līdz 12. janvārim,
savukārt 26 profesijās mācības
ilgst gadu un tajās dokumentus
var iesniegt līdz 23. februārim.
Programmā var pieteikties
nestrādājoši jaunieši vecumā no
17 līdz 29 gadiem. Jaunieši var būt
reģistrējušies arī Nodarbinātības
valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai
bezdarbnieki un vienlaikus saņemt
bezdarbnieka pabalstu. Mācībām var
pieteikties arī strādājoši vai pašnodarbināti jaunieši, taču tikai tad, ja
ir vecumā no 17 līdz 24 gadiem, kā
arī var savienot darbu ar mācībām.
Šie jaunieši var atrasties arī bērna
kopšanas atvaļinājumā, ja bērna
kopšanu var savienot ar profesijas
apguvi.
Lai pieteiktos apgūt kādu no
“Jauniešu garantijas” profesijām, jau-

nietim nepieciešama pamatskolas,
vidusskolas vai vidējā profesionālā
izglītība. Pieteikties mācībām var
arī vakarskolu audzēkņi un ikviens,
kurš iegūst vidējo izglītību tālmācībā vai studē nepilna laika studiju
programmā augstskolā.
Mācības “Jauniešu garantijā” ļauj
saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro
mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs, kā arī
nepieciešamos mācību līdzekļus,
bezmaksas vietu dienesta viesnīcā
un karjeras atbalsta pakalpojumus.
Savukārt kvalifikācijas prakses laikā
jauniešiem apmaksā ceļa izdevumus
un naktsmītni, ja nepieciešams.
Mācības pusotru gadu ilgajās
programmās sāksies 15. janvārī,
savukārt gadu ilgajās programmās
– 26. februārī. Ar visām “Jauniešu
garantijas” profesijām, izglītības
iestādēm, uzņemšanas noteikumiem
un priekšrocībām var iepazīties
Valsts izglītības attīstības aģentūras
(VIAA) mājaslapā www.viaa.gov.lv/
jauniesugarantija.
Kristīne Keiča,
VIAA sabiedrisko attiecību
speciāliste

algots viens pastāvīgs strādnieks.
Sezonas laikā nodarbina palīgus.
Projektus izmanto, lai iegādātu
lauksaimniecības tehniku. Ir arī
kredīti – bez tā lauksaimniecībā
neviens nevarot iztikt. Līdz šim galā
ticis, jo ņem kredītus ar apdomu.
“Paēdis esmu, glauni nedzīvoju.
Pagaidām naudu ieguldām attīstībā,
mazāk pašiem,” zemnieks raksturo
savu dzīvesveidu. “Sapņi jau ir, bet

dzīvosim – redzēsim. Sapņot jau var
par visu – gan lai zemes būtu vairāk,
gan tehnikas vairāk un labākas.
Lai darbi labāk sokas, lai laikap
stākļi būtu labvēlīgāki.” Šis gads
tieši laikapstākļu dēļ bijis sarežģīts,
nenoliedz jaunais lauksaimnieks.
Elvijs atzīst, ka savstarpēja sadarbība starp zemniekiem svarīga.
“Kad man kāds ko lūdz – ja varu,
izdaru un palīdzu. Zinu, ka man arī

SPORTS

Sacenšas vieglatlētikā

Kalētu, Virgas un Krotes spor
tisti 1. decembrī devās uz Kuldīgu,
kur notika Kuldīgas novada Sporta
skolas atklātās sacensības vieglat
lētikā U-12 grupai. Startēja 2008.
un 2007. gadā dzimušie zēni un
meitenes.
Daudziem sportistiem šīs bija
pirmās sacensības un pirmie iespaidi. Daudzi bija priecīgi, ka var
pamēģināt skriet un sportot šādā
manēžā – mazajiem sportistiem
tas bija emocionāls gandarījums.
Ancei Teterei no Kalētiem izdevās atvest medaļu – viņa izcīnīja
3. vietu pildbumbas mešanā ar
rezultātu 8,48 metri.
Kalētu un Krotes sportisti 2. decembrī devās uz Ventspili, kur notika
sporta skolas “Spars” atklātās sacensības vieglatlētikā U-14 grupai. Piedalījās 2005. un 2006. gadā dzimušie
zēni un meitenes. Šoreiz sacensībās
bija daudz dalībnieku. Viss izšķīrās
centimetros un sekundes simtdaļās.
Jānis Roberts Matevičs un Kārlis
Antonio Dobelis līdz pēdējam
brīdim cerēja, ka tiks finālā, bet
vienam pietrūka vienas simtdaļas,
bet otram – 21 simtdaļas. Tā Kārlis palika 5. vietā un Jānis 7. vietā
60 metru distancē. Savukārt 150
metru skrējienā viņi apmainījās
vietām. Renārs Eglītis no Krotes
60 metru distancē izcīnīja 3. vietu

Foto no sacensību arhīva

Pasniedzot novadniekam diplomu, Kalētu pagasta pārvaldes
vadītāja Agrita Driviņa cildināja
Elviju par izsišanos saviem spēkiem, bez spēcīgas aizmugures
atšķirībā no daudziem “Sējēja”
laureātiem – lielsaimnieku dēliem.
Kalētnieks vispirms apguvis atslēdznieka un metinātāja arodu. 19 gadu
vecumā uzreiz pēc skolas aizbraucis
pastrādāt uz Angliju. Pāris mēnešu tur pabijis, bet ar darbiem nav
vedies, kā iecerēts. Tad nu braucis
atpakaļ un domājis – mēģinās
saimniekot turpat dzimtajā pusē
Kalētos mammai Intai Matutei
piederošā saimniecībā. Lai vieglāk
varētu piesaistīt finanses, pārņēmis
īpašumu savā pārziņā arī juridiski.
Iesākums bijis ar 15 hektāriem
īpašumā un vēl 10 ha nomas zemes.
Tagad saimniecībā tiek izmantots
ap 120 hektāriem zemes, taču lielākā daļa gan tiek nomāta. Līdz šim
pamatnozare bijusi piena lopkopība,
taču pamazām notiek pāreja uz
graudkopību. “Ar graudiem mazāk
darba,” nosmaida Elvijs, pamatojot
pārmaiņas saimniekošanā. “Lopi
mums ir iztikšanai. Graudiem piepērkam zemi, sagādājam tehniku.”

Foto – Iluta Dreimane

Ārzemēs laimi
neatrod

Kad satikušies ar tagadējo dzīvesbiedri Justīni un divarpus gadus
vecā dēlēna Braiena mammu, tai laikā vēl pats nemaz nav gribējis laukos
dzīvot, smej Elvijs. Tad vēl domājis,
ka būs pilsētnieks. Tikai vēlāk nonācis pie domas, ka kļūs par zemnieku.
“Grūti. Nav viegli. Elvijs mājās ir
tik, cik ir,” zemnieku ģimenes sadzīvi raksturo Justīne. “Mājās nav,”
tūlīt dzīvesbiedres teikto labo pats
Elvijs. Pašam grafiks karstākajā
darba laikā esot tāds: sāk astoņos
no rīta, un reizēm darbi turpinās
augu nakti. Pasnaust iznākot kādā
pārtraukumā. Justīne apstiprina
– sējas laikā viņš varot pārnākt
no lauka arī četros, piecos no rīta.
Ikdienas ritmā saimnieks lielākoties
aizņemts saimniecībā no pulksten
astoņiem rītā līdz desmitiem vakarā.
Vasarā tikai tik, cik izguļas, un viss.
No rīta sasveicinās ar dēlu, jo vakarā
vairs nesatiekas – tad mazais jau
devies pie miera. Vairāk brīva laika
izdodas atrast ziemā. Tad varot
visi kaut ko pasākt – pavadīt laiku
kopā, gan kaut kur aizbraucot, gan
ciemiņus pie sevis uzņemot. Vaicāts,
vai gribētu, lai dēls pārņem tēva
iesākto saimniekošanu, Elvijs atbild:
“Skatīsimies, kad izaugs. Nevienu jau
nevar piespiest.”
Iluta Dreimane

Renārs Eglītis (pirmais no labās) sacensībās Ventspilī izcīnīja
3. vietu.

(rezultāts – 8,79 sekundes). Agate
Kadaģe izcīnīja 2. vietu pildbumbas
mešanā ar rezultātu 12,24 metri.

Paldies sportistiem par labiem
startiem!
Treneris Ģirts Ločmelis
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Pie zaļas egles meža vidū
Balts glaužas Ziemassvētku sniegs.
Lai arī jaunā gadā būtu
Mums labs un mirdzošs acīs prieks.
Lai Ziemassvētki jums atnes ticību tam,
ko visvairāk vēlaties, bet jaunajā gadā – lai ir
spēks un drosme šo vēlmi piepildīt!
SIA “LLKC” Priekules novada lauku
attīstības konsultante Irina Gintere
un Priekules pagasta lauksaimniecības
konsultante Vizma Garkalne

Informācijai
Septembrī kalpošanu Paplakas metodistu baznīcā uzsācis mācītājs
Jānis Grunte.
Turpmāk Virgas pagasta pārvaldes ēkā (2. stāvā) notiks šādas
Paplakas metodistu draudzes aktivitātes:
l Bībeles studijas katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā plkst. 12.30;
l mācītāja pieņemšanas laiki katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā
no plkst. 14.30 līdz 17 (iepriekš piesakoties pa tālruni 20005111);
l svētdienas skola katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 13,
bet dievkalpojumi – plkst. 14.
Visi mīļi aicināti!

PATEICĪBAS
Pateicos dakterēm M. Retējumai un D. Leimanei, Dienas stacionāra
kolektīvam un sociālās aprūpes meitenēm par atbalstu un sniegto
palīdzību, aprūpējot manu mammu Vilmu Urbāni! Liels, liels paldies
Priekules apbedīšanas biroja kolektīvam un tā vadītājam Andrejam
Kosteļebam par sniegto palīdzību, pavadot mammu pēdējā gaitā.
Meita ar ģimeni

Zaļš egles zars un sveču liesma
Lai jūsu sirdīs prieku lej!
Lai veiksmes, laimes, spēka daudz,
Kad jaunais gads uz priekšu sauc!

Priekules novada pašvaldība

sveic iedzīvotājus
Ziemassvētkos
un gadu mijā!

Ieklausieties Ziemassvētkos… Ieklausieties sirdī…
Ieklausieties Mīlestībā un glabājiet šo dziesmu
sevī… Un ticiet…
Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!

Gaišus Ziemassvētkus
un skaistāko sapņu
piepildījumu jaunajā gadā!
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Iveta Juškeviča

afiša
Bunkas pagastā

15. decembrī pulksten 17 Tadaiķu bibliotēkā Ziemassvētku pasākums
“Uzburt svētku brīnumu”. Muzikāls uzvedums par ziemeļbriežiem Todi
un Rodi. Muzicēs Grobiņas ģitāristu ansamblis.
16. decembrī pulksten 12 Bunkas kultūras namā Priekules novada
senioru ikgadējais Ziemassvētku pasākums ar dāvanu un gardumu
tirdziņu, koncertu un svētku baļļuku. Dalības maksa 1 eiro, līdzi jāņem
groziņš ar cienastu.
19. decembrī pulksten 13 Krotes bibliotēkā Ziemassvētku ieskaņas
pasākums “Ar baltu sveces liesmu”.
25. decembrī pulksten 21 Ziemassvētku balle Bunkas kultūras namā
kopā ar grupu “Sienāži”. Ieejas maksa 3 eiro, līdzi jāņem groziņš.
29. decembrī pulksten 18.30 Bunkas kultūras namā zolītes turnīrs
“Bunkas kauss 2017”.
Līdz 31. decembrim Krotes bibliotēkā Daces Vanagas gleznu izstāde.
5. janvārī pulksten 13 Bunkas kultūras namā Priekules un Durbes
novadu bērnu deju kolektīvu draudzības koncerts. Uz koncertu un tam
sekojošo ceļojošā leļļu teātra izrādi un radošajām darbnīcām aicināts
ikviens interesents. Darbosies gardumu bufete.

Gramzdas pagastā

21. decembrī pulksten 18 tautas namā Gramzdas pamatskolas
Ziemassvētku sarīkojums.
22. decembrī pulksten 12 tautas namā tikšanās ar Ziemassvētku
vecīti pirmsskolas vecuma bērniem.
31. decembrī gadumijas balle ar lustīgo duetu “Tomēr jāpadomā”.
Pusnaktī svētku salūts, bet jaunais gads tiks sagaidīts ar loteriju. Ieejas
maksa 4 eiro. Galdiņu savlaicīgi rezervēt pa tel. 20208532.

Kalētu pagastā

18. decembrī pulksten 18 pamatskolas koncertzālē Mūzikas un
mākslas skolas svētku egles pasākums.
19. decembrī pulksten 12 tautas namā Ziemassvētku pasākums
pašiem mazākajiem kalētniekiem.
22. decembrī bērnudārza zālē Ziemassvētki bērnudārza audzēkņiem:
plkst. 9.30 jaunākajai grupai;
plkst. 11 vidējai grupai;
plkst. 13 vecākajai grupai.
Pulksten 16 tautas namā svētku egle pamatskolai. Teātra izrāde “Velniņi”.
25. decembrī pulksten 21.30 tautas nama zālē atpūtas vakars balle
“Gaismas atgriešanās” kopā ar Jāni Šteinbergu. Ieejas maksa 3 eiro.
27. decembrī pulksten 12 tautas namā Ziemassvētku pasākums senioriem. Kalētu tautas nama bērnu vokālā ansambļa priekšnesumi un Lieģu
kultūras nama lauku kapelas “Luste” koncerts.
13. janvārī pulksten 21.30 tautas namā masku balle “Sveiks, jaunais

gads!”. Veiksmīgākās maskas tiks godalgotas. Spēlēs DJ Marex. Ieejas
maksa 3 eiro.

Priekulē

No 14. decembra līdz 12. janvārim kultūras namā fotomākslinieces
Irinas Tīres darbu izstāde “Dzirdēt noklusēto”.
16. decembrī no pulksten 10 līdz 13 daudzfunkcionālajā sporta hallē
Ziemassvētku tirdziņš.
17. decembrī pulksten 15 kultūras namā Nīcas amatierteātra
izrāde – Ā. Alunāns “Bagātā brūte”. Rež. Daina Kandēvica. Ieejas
maksa 1 eiro.
19. decembrī pulksten 13 kultūras namā Ziemassvētku pasākums
Priekules pilsētas un pagasta senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
represētajiem un Černobiļas AES seku likvidētājiem. Svētku koncertā
uzstāsies Valdis Aivars, Gunārs Kugrēns un Gunārs Borgs. Pēc koncerta
saldumu paciņu dalīšana senioriem, kuri vecāki par 80 gadiem, I grupas
invalīdiem, represētajiem un Černobiļas AES seku likvidētājiem.
19. decembrī pulksten 16 Priekules Mūzikas un mākslas skolā svētku
pasākums un koncerts “Ziemas brīnumu gaidot”. Muzicēs “Aleksandra
kvartets”.
23. decembrī pulksten 18 kultūras namā Iveta Baumane un Roberts
Pētersons iepriecinās ar akustisku Ziemassvētku koncertprogrammu “Sajūti Ziemassvētkus”. Piedalās perkusionists Viesturs Samts. Ieejas maksa
3 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā no 18. decembra.
30. decembrī pulksten 16 kultūras namā deju studija “Ķiņķēziņi” ielūdz
uz koncertuzvedumu “Laimīgu jauno gadu, Rio! jeb Olafa neparastie
piedzīvojumi”. Ieeja – konfektes, konfektes, konfektes.
31. decembrī pulksten 23.30 pie Priekules kultūras nama kopīga vecā
gada pavadīšana un jaunā gada sagaidīšana. Īpaša vecā gada loterija
ar izlozi jaunā gada pirmajā stundā, dzirkstošs šampanietis un tosti,
laimes vēlējumi, jautra kopā būšana.
13. janvārī pulksten 18 kultūras namā Kalētu pamatskolas izrāde
“Velniņi”. Rež. A. Meļķe. Ieeja par ziedojumiem.
No 15. janvāra 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.

Virgas pagastā

18. decembrī pulksten 13 Paplakā, “Pagastmājas” izstāžu zālē, Virgas
pagasta radošo ideju un audēju pulciņu dalībnieku darbu izstādes
noslēgums un tikšanās ar autoriem.
22. decembrī pulksten 13 Virgas bibliotēkas apmeklētājiem tematisks
pasākums “Ziemassvētki bibliotēkā”. Radoša akcija “Sniegpārsliņas
skola”. Loterija.

Un atmiņas ziedēs ap viņu,
Baltas kā ābele.
/Ā. Elksne/
Cik labi, ka ir draugi, pie kuru pleca pieglausties un izraudāt bēdas.
Mīļš paldies draugiem, radiem un kaimiņiem par atbalstu man grūtā
brīdī. Paldies visiem, kas pavadīja Kārli Balceri ar skaistajiem ziediem
pēdējā gaitā. Par garšīgo bēru mielastu paldies ēdnīcai “Liepu aleja”,
un paldies SIA “A.I.KOST” Priekulē.
Tamāra Ruska

PRIEKULES NOVADA DZIMTSARAKSTU
NODAĻAS INFORMĀCIJA
NO 31. OKTOBRA LĪDZ 5. DECEMBRIM

REĢISTRĒTA DZIMŠANA
Esi sveicināts, mazulīt!
Ej, nešaubies – ceļš labi sācies,
No tevis dzīve prasīs daudz.
Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies
Un visu, visu mūžu audz.
/Ziedonis Purvs/
j Jurim BOLDIŠAM un Katrīnei DREIMANEI piedzimusi meitiņa AMĒLIJA
j Uldim un Kristīnei KAUŠIEM piedzimis dēliņš KRIŠS
Novēlam gudrību, sirds siltumu un mīlestību, bērniņus auklējot!
Mīļi sveicam vecvecākus!

REĢISTRĒTA LAULĪBA
Griežaties, dzirnaviņas,
Daudz laimītes piemaliet!
Lai pietika visu mūžu
Mīļu vārdu, labu darbu!
Ainars un Olga STRAUPENIEKI

Sveicam!

REĢISTRĒTA MIRŠANA
Katrai skaņai ir izskaņa,
Katram mūžam ir savējā balss.
Kad pārtrūkst skanošās stīgas,
Tad izlīst viss dzīves kauss.
/Vēsma Kokle-Līviņa/
Mūžībā aizgājuši:
Vidis ZIEMELIS (Kalētu pag.), Vilma URBĀNE (Priekules pag.),
Kārlis BALCERIS (Bunkas pag.), Valija ĶERE (Kalētu pag.),
Adolfina ŠAUKLIENE (Kalētu pag.).
Lai gaiši jums Aizsaules ceļi! Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja I. JUŠKEVIČA
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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