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Ieskandina
ziemas
saulgriežus
Foto no pasākuma arhīva

Ķekatnieki pierībināja Gramzdu, lai aizdzītu
neveiksmes un atbrīvotu vietu visam labajam
jaunajā gadā.

Saulgriežos ģimeniskā noskaņā varēja gan pagatavot
masku, gan izcept piparkūku.

Skaidra Klasiņa (pirmā no kreisās) gramzdeniekus mudina
kopt latviskās tradīcijas.

Svētku reizē neiztika bez kopīgām dziesmām un jautrām rotaļām.
23. decembrī Gramzdas
tautas namu pieskandināja
folkloras kopa “Jumītis”, kopā
ar ciemiņiem kopīgi svinot
ziemas saulgriežus.
Folkloras kopa “Jumītis” iepriekš darbojās Gramzdas pa-

matskolā, bet pēc reformām savu
darbību turpina Gramzdas tautas
namā, iesaistot ne tikai skolēnus,
bet arī pieaugušos. Jaunajā sastāvā ar skanīgiem priekšnesumiem
folkloras kopa sevi parādīja jau Latvijas simtgadei veltītā sarīkojumā.

Veiksmīgā uzstāšanās vainagojās
ar vēl lielāku vēlmi darboties tālāk.
“Jumīša” dalībnieki kopā ar savu
vadītāju Skaidru Klasiņu 2018. gada
izskaņā ikvienu aicināja uz ziemas saulgriežu svinēšanu. Katrs
pasākuma apmeklētājs izveidoja

Ziemassvētku dekoru pēc senajām
latviešu tradīcijām, izcepa vissmaržīgāko piparkūku un izgatavoja
masku. Jautrajā pēcpusdienā bija
arī kopīgas dziesmas un rotaļas.
Saulei rietot, svētku svinētāji
devās ķekatās pierībināt un pie-

skandināt Gramzdu, līdzi vilkdami
bluķi. Gājiena noslēgumā bluķis
tika sadedzināts kopā ar vecā gada
neveiksmēm, negatīvām domām
un sliktiem darbiem, lai atbrīvotu
vietu visam labajam 2019. gadā.
Gunta Gruntiņa

Priekule rotājas svētku mirdzumā
Vecais gads pavadīts vareni
– ar spožām eglēm, rūķu jampadraci un piparkūku smaržu.
Gada nogalē Priekuli pārņēma
liela svētku gaidīšanas rosība.
Akcija “Izrotā namu, izrotā
sētu!” guva necerētu atbalstu,
un pilsēta rotājās svētku spožumā kā nekad iepriekš.
Paldies visiem un ikvienam,
kas savu svētku prieku neliedza
citiem! Tik pasakaini izskatījās
Priekules nami vakaros! Vēlējāmies
pateikt paldies čaklākajiem māju

rotātājiem, bet tas bija tik grūti
un, varētu pat teikt, – neiespējami.
Taču atsaucīgie priekulnieki nāca
talkā, un pa visiem Vecgada vakarā
varējām sumināt visīpašākās sētas
un namus.
Nominācijā “Simtgades sēta”
balvu saņēma Ķerviju ģimene
no Raiņa ielas 39. Nominācijā
“Pasaku valstībā” sumināts Arnis
Rozners (Ganību iela 4). Atzīmējam, ka Arnis katru gadu pie sava
uzņēmuma izrotā arī eglīti.
Ar “Oriģinālāko rotājumu” iz-

cēlās Indrieku ģimene. Sniegavīru
maršs bija skatāms pie viņu mājas
Galvenajā ielā 15. “Brīnumainais
namiņš” atradās Ganību ielā 16,
kur saimnieko Daukantu ģimene.
Skaisti izrotāts bija arī daudzdzīvokļu nams Liepājas ielā 7 (īpašs
paldies Ksenijai Mogutovai) un
Liepājas ielas 5. nama 2. ieeja (īpašs
paldies Jurim Dirnēnam).
Nominācijā “Krāšņais mirdzums” bija pieteikti četri kandidāti:
Galvenā iela 16 (Antra Strjuka),
Parka iela 6 (Mileru ģimene), Galvenā

iela 34 (Viktorija Anškevica) un Ganību iela 4 (Viesturs Pačevics). Izlozes
kārtībā balvu saņēma A. Strjuka.
Arī nominācijā “Ziemassvētku
sapnis” bija izvirzītas četras sētas:
Ķieģeļu iela 30 (Vladimirs Tens),
Ganību iela 28 (Gūtmaņu ģimene),
Ganību iela 26 (Kopštālu ģimene)
un “Knīveri” (Rinalds Neifelds). Pēc
neatkarīgās žūrijas izlozes balvu
saņēma V. Tens.
Nominācijā “Svētku brīnums”
izcēlām šos namus: Galvenā iela
44 (Grantiņu ģimene), Ķieģeļu iela

29 (Berķu ģimene), Paplakas iela
15 (Sokolovsku ģimene) un Paplakas iela 25 (Bumbļausku ģimene).
Laimīgā loze šoreiz krita Grantiņu
ģimenei.
Taču vēl un vēl bija daudz
skaistu namu un sētu! Jāatzīmē,
ka visspožākā bija Ganību iela –
kā tādā brīnišķīgā pasakā. Vēlreiz
sakām paldies visiem, kas savu sētu
un namu saposa un ļāva noticēt
brīnumam!
Priekules kultūras nama
direktore Rigonda Džeriņa
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Barikāžu
dalībnieku
Priekules novada pašvaldības
2018. gada 27. decembra
atmiņu
ugunskurs
domes sēdē pieņemtie lēmumi
DOMES ZIŅAS

Dažādi jautājumi

Pieņēma lēmumu par SIA
“Priekules slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
Apstiprināja Priekules novada
pašvaldības pedagogu amatu un
amatalgu sarakstu no 2019. gada
1. janvāra.
Apstiprināja Priekules novada
pašvaldības amatu un amatalgu
sarakstu 2019. gadam.
Pieņēma lēmumu par degvielas limitu pašvaldības transportlīdzekļiem 2019. gadā.
Apstiprināja lēmumu par
degvielas iegādes limitu pašvaldības darbinieku personīgo
transportlīdzekļu izmantošanai
darba pienākumu pildīšanai.
Apstiprināja mobilo telefonu
lietošanas limitus 2019. gadā. Apstiprināja lēmumu par Priekules
novada bāriņtiesas priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata.
Pieņēma lēmumu par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas
priekšsēdētāju apstiprināt Ivetu
Kalnenieci.
Apstiprināja lēmumu par
Priekules novada pašvaldības
būvvaldes funkcijas deleģēšanas
līguma slēgšanu 2019. gadam ar
Vaiņodes novada pašvaldību.
Apstiprināja lēmumu par apsaimniekošanas tarifa noteikšanu
Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastā.
Pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājuma piemērošanu 2019. gadā 9
represētajām personām.
Pieņēma lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu
2 personām.
Apstiprināja lēmumu par
autorallija “Eiropas rallija čem-

pionāta posms “Rally Liepāja””
trases saskaņošanu.
Apstiprināja lēmumu par deleģēšanas līguma noslēgšanu par
dzīvokļa īpašuma sakārtošanas
darbiem ar SIA “Priekules nami”.

Nolikumi. Noteikumi

Apstiprināja saistošos noteikumus:
Nr.13/18 “Grozījumi Priekules
novada pašvaldības 2018. gada
25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Priekules novada
pašvaldības budžetu 2018. gadam””,
Nr.14/18 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Priekules
novada Prūšu ūdenskrātuvē”.

Izsoles

Apstiprināja lēmumu par
pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Upes iela 5, Priekulē,
Priekules novadā, otrās mutiskās
izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu, kā arī apstiprināja trešās mutiskās izsoles ar
augšupejošu soli sākumcenu un
izsoles noteikumus.
Pieņēma lēmumu par pašvaldības dzīvokļa “Suvorovs
31”, Tadaiķos, Bunkas pagastā,
Priekules novadā, nodošanu
atsavināšanai.
Precīzu informāciju
par visiem lēmumiem
(arī nekustamo īpašumu
jautājumiem) varat izlasīt
Priekules novada mājaslapā
www.priekulesnovads.lv.
Dokumentu pārvaldības
speciāliste Daiga Tilgale

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr.13/18

Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes
2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1

“Par Priekules novada
pašvaldības budžetu 2018. gadam”

Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 25.01.2018. saistošajos
noteikumos Nr.1 “Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
1.1. budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu 512 873 EUR;
1.2. ieņēmumi 6 965 473 EUR;
1.3. izdevumi 9 014 816 EUR;
1.4. aizdevumu atmaksa 345 112 EUR;
1.5. aizdevumu saņemšana 2 089 452 EUR.
Izteikt noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistību apmēru uz
31.12.2018.”
Izteikt noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.
Izteikt noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.
Izteikt noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska

Kad domājam par neatkarīgu Latviju, tad
atmiņās raisās ziemas spelgonis, aizkurti
ugunskuri un plašās barikādes Rīgā. Latvijas
Tautas frontes organizētajās barikādēs piedalījās neatkarības idejas aizstāvji no visas valsts,
arī no Priekules novada.
Tas bija satraucošs notikums. Uz galvaspilsētu
devās visi, kam sirdī kvēloja alkas pēc brīvas Latvijas, arī vīri un sievas no Bunkas, Gramzdas, Kalētu,
Virgas, Priekules pagasta un pilsētas.
Šis būs jau 28 gads, kad ik janvāri barikāžu dalībnieki Priekules novadā sanāk kopā uz pasākumu

“Plecu pie pleca”. Šogad tas norisināsies 18. janvārī
plkst. 18 Purmsātu muižā ar kopīga ugunskura
iedegšanu un ieklausīšanos Ģirta Valda Kristovska
stāstījumā par to, kā notika barikāžu stratēģiskā
plānošana, kas izrādījās tik veiksmīga un bija pasaules apbrīnota.
Pēc viesa uzstāšanās koncertu sniegs Nacionālo
bruņoto spēku bigbends, bet vēlāk paredzētas sarunas brīvā stilā pie kafijas un kopīga fotografēšanās.
Kultūras nodaļas vadītājs
Gundars Venens

Bāriņtiesu vadīs
Iveta Kalneniece

Kopš šā gada 2. janvāra par Priekules novada bāriņtiesas
priekšsēdētāju strādā Iveta Kalneniece, kas līdz šim bija bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece.
Kopš Priekules novada izveides bāriņtiesu vadījusi Olga Niedola.
Šogad viņa nolēmusi pārtraukt darba attiecības ar pašvaldību, jo saņēmusi citu darba piedāvājumu. Lai nodrošinātu bāriņtiesas funkciju
izpildi, bija nepieciešams izraudzīties jaunu priekšsēdētāju. 2018. gada
28. decembra domes sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja I. Kalnenieces
kandidatūru bāriņtiesas priekšsēdētājas amatam.
Kontakti: tālrunis 63461240 vai 22047889;
e-pasts barintiesa@priekulesnovads.lv.

Apmeklētāju pieņemšana:
Pirmdienās no plkst. 8 līdz 12 un no plkst. 12.45 līdz 17;
Otrdienās no plkst. 13 līdz 16;
Ceturtdienās no plkst. 8 līdz 12.
Apmeklētāju pieņemšana var nenotikt, ja ir jāpārstāv bāriņtiesas
intereses tiesā, steidzami jānodrošina bērna intereses/tiesības, jāapmeklē mācību semināri/kursi un tamlīdzīgos gadījumos.
Par citu pieņemšanas laiku iespējams vienoties, iepriekš to saskaņojot pa tālruni 63461240.

Informācija
pirmsskolas
vecuma
bērnu vecākiem

Lai precizētu audzēkņu
uzskaiti uzņemšanai un plānotu pakāpenisku uzņemšanu
grupās 2019./2020. m. g. Priekules pirmsskolas izglītības
iestādē “Dzirnaviņas” Priekulē,
Dzirnavu ielā 2, un Gramzdā,
Skolas ielā 4, lūgums bērnu
vecākiem vai likumīgajiem
pārstāvjiem ierasties iestādē
un veikt uzskaiti-pārreģistrāciju līdz šā gada 15. februārim.
Līdzi ņemt personu apliecinošu
dokumentu.
Pirmsskolas izglītības
iestādes “Dzirnaviņas”
vadītāja Ina Dalbiņa
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no plkst. 14 līdz 16,
Trešdienās no plkst. 9 līdz 12.
Saziņai telefons 26341151
vai e-pasts
dzirnavinas@priekulesnovads.lv.

DARBALAIKA IZMAIŅAS
PAGASTU PĀRVALDĒS

Bunkas pagastā

Gramzdas pagastā

No 2019. gada 1. februāra Bunkas pagasta pārvaldes dokumentu pārvaldības speciālistes (iedzīvotāju
reģistrs) darba laiks:
Pirmdiena
8 – 12 un 12.45 – 17
Otrdiena
brīvs
Trešdiena
8 – 12 un 12.45 – 17
Ceturtdiena 8 – 12
Piektdiena
brīvs

No 2019. gada 1. februāra Gramzdas pagasta
pārvaldes dokumentu pārvaldības speciālistes (iedzīvotāju reģistrs) darba laiks:
Pirmdiena
8 – 12 un 12.45 – 17
Otrdiena
8 – 12 un 12.45 – 17
Trešdiena
8 – 12
Ceturtdiena brīvs
Piektdiena
brīvs

No 2019. gada 1. februāra Bunkas pagasta pārvaldes kasieres – nodokļu administratores darba laiks:
Pirmdiena
8 – 12 un 12.45 – 17
Otrdiena
8 – 12 un 12.45 – 16
Trešdiena
8 – 12 un 12.45 – 17
Ceturtdiena 8 – 12 un 12.45 – 16
Piektdiena
brīvs

No 2019. gada 1. februāra Gramzdas pagasta pārvaldes kasieres – nodokļu administratores darba laiks:
Pirmdiena
brīvs
Otrdiena
11.30 – 17.00
Trešdiena
8 – 12 un 12.45 – 17
Ceturtdiena 8 – 12 un 12.45 – 17
Piektdiena
8 – 12 un 12.30 – 15.30

Piektdienās pašvaldībai mainīts darbalaiks

Turpmāk Priekules novada pašvaldības
speciālistu darbalaiks piektdienās noteikts
no plkst. 8 līdz 15.30. Piektdienās saīsināts
pusdienlaiks no plkst. 12 līdz 12.30.
Pārējās darba dienās darbalaiks no plkst. 8 līdz

17 ar pusdienlaiku no plkst. 12 līdz 12.45. Sestdien,
svētdien – brīvs.
Darbalaika izmaiņas noteiktas saistībā ar jaunu darba kārtības noteikumu apstiprināšanu un
precizētu darba laika uzskaiti.

GRAMZDA BUNKA KALÇTI VIRGA PRIEKULE GRAMZDA BUNKA KALÇTI VIRGA PRIEKULE
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Tipiskākās kļūdas, šķirojot atkritumus
Atkritumu šķirošana ir
veids, kā ikviens no mums
var ikdienā gādāt par taupīgu
dabas resursu izmantošanu,
jo pareizi sašķiroti atkritumi
tiek pārvērsti par ražošanas
izejvielām, kas izmantojamas
atkārtoti.
Tomēr ne katrs Priekules
novada iedzīvotājs zina, kurā
konteinerā metami kuri atkritumi.
Laikā, kad novadā darbu uzsācis
jaunais atkritumu apsaimniekotājs, esam apkopojuši informāciju
par biežāk izplatītajām kļūdām
dalītajā atkritumu vākšanā.
“Apkopojot pieredzi citās Liepājas apkārtnes novadu pašvaldībās, esam priecīgi par to, ka arvien
vairāk iedzīvotāju domā “zaļi” un
cenšas atkritumus šķirot, tomēr
mūsu darbiniekiem nereti nākas
saskarties ar konteineriem, kuros
iemesti neatbilstoši atkritumi.
Rezultāts – tvertnes saturs nav
derīgs pārstrādei,” skaidro pilnsabiedrības “Vides pakalpojumi
Liepājai” izpilddirektore Ramona
Pitena.
Ļoti izplatīta un nepieņema
ma kļūda ir sadzīves atkritumu
mešana šķirotajiem atkritumiem
paredzētajos konteineros. Ļoti bieži šajos konteineros tiek ievietoti
maisi ar sadzīves atkritumiem –
mizām, ēdiena atliekām un visu
citu, kas pagadās pa rokai, tā
neglābjami sabojājot konteinera
saturu.

Iepakojumam jābūt
tīram un sausam

“Ne mazāk grēko tie iedzīvotāji, kas šķiroto atkritumu
konteinerā met krējuma un jogurta trauciņus, piena pudeles, salātu
trauciņus un cita veida plastikāta
pārtikas iepakojumu, to iepriekš
neizskalojot. Iepakojumam ir jābūt bez pārtikas atliekām. Ja nav
laika un iespējas pārtikas iepakojumu noskalot, labāk ir uzreiz to
izmest pie sadzīves atkritumiem,”
uzsver R. Pitena. Iepakojumam
paredzētajos konteineros nav
jāmet arī kartona picu vai kūku
kastes, jo tās ir piesūkušās ar
taukvielām un nav derīgas pār
strādei. Arī kartona olu bretēm ir
jābūt tīrām un sausām, bez olu
čaumalām.
Ir gadījumi, kad cilvēks ir
kļūdījies, piemēram, izmetot

konteinerā iepakojuma putuplastu vai plastikāta olu bretes.
Tā rīkoties nevajadzētu, taču šos
atkritumus vēl var atšķirot ar
rokām, un, iespējams, konteinera saturs būs derīgs pārstrādei.
Runājot par plastmasas iepakojumu, ir jāpiemin, ka pārstrādei
neder arī biezās un krāsainās
daudzslāņu PET pudeles, kuras
parasti izmanto enerģijas dzērieniem, – tās metamas pie sadzīves
atkritumiem.

Nelikt šķirotos
atkritumus
necaurspīdīgos
maisos

Vēl ir vērts pieminēt, ka
kartona iepakojums, papīrs vai
PET pudeles konteineros bieži
vien tiek iemests aizsietos necaurspīdīgos plastmasas maisos.
“Aicinu tā nedarīt, jo vizuāli nav
iespējams izkontrolēt to saturu.
Tāpēc viss konteiners, visticamāk,
nokļūs pie sadzīves atkritumiem
un tiks apglabāts poligonā. Tāpēc šķirotie atkritumi ir jāliek
caurspīdīgos maisos vai pirms
izmešanas jāizkrata no maisa,”
skaidro R. Pitena
Nereti gadās situācijas, kad
papīra, kartona un plastmasas
iepakojumam paredzētais konteiners ir pārpildīts jau pirms laika.
Šādas situācijas rodas tāpēc, ka
iedzīvotāji mēdz nesaplacināt
atkritumus pirms ievietošanas
konteinerā. Pietiek kartona kastes
un PET pudeles saspiest ar kāju,
lai būtiski samazinātu to apjomu.
Tādējādi konteinerā ietilps daudz
vairāk atkritumu, šāda atkritumu
sapresēšana šķirošanu padara
videi draudzīgāku, jo nepieciešams mazāk resursu dalīti vākto
atkritumu izvešanai.
Stiklam paredzētajos konteineros ir jāievieto tikai stikla
tara – pudeles un burkas –, kuras
var būt arī saplēstas. Svarīgi, lai
burkas un pudeles būtu izskalotas – bez ēdienu un dzērienu
atliekām, turklāt tās konteinerā
jāmet bez maisiņa.
Dažkārt stiklam paredzētajos
konteineros tiek samestas glāzes,
stikla un keramikas trauki, šie
atkritumi, tāpat kā logu stikls,
automašīnu stikls, rūdīts stikls
un citi trauslā materiāla izstrā-

dājumi, nedrīkst nonākt stiklam
paredzētajos konteineros.
Nobeigumā ir vērts uzsvērt: ja
rodas šaubas par to, kas kurā konteinerā īsti metams, iesakām šos

atkritumus izmest pie sadzīves
atkritumiem, nevis sabojāt dalīti
vākto atkritumu konteinera saturu, jo tādā gadījumā šis saturs
tiek izvests kopā ar parastiem

sadzīves atkritumiem.
Pilnsabiedrības
“Vides pakalpojumi
Liepājai” preses sekretārs
Kaspars Līcītis

l iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska
grupas izglītojamos jauniešu
aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās
izglītības, nodrošinot aktivitāšu
pieejamību iespējami tuvu bērnu
un jauniešu dzīves un mācību
vietai.
Pavisam projektu konkursā
tika saņemti divi pieteikumi
– viens no Priekules novada

biedrības “Smaidiņi” un otrs no
biedrības “Piedzīvojuma gars”.
Abos projektos skolēnu brīvlaikos tika plānotas aizraujošas un
jauniešiem noderīgas aktivitātes
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai. Abi
projektu pieteikumi tika apstiprināti ar nosacījumu, ko izpildīja
tikai viena biedrība. Līdz ar to
par projektu konkursa uzvarētāju
tika atzīta biedrība “Smaidiņi”

ar projektu “Brīvlaiku radošās
dienas”. Projekta aktivitāšu realizēšanas vieta ir Virgas pagasts,
un tas nozīmē, ka Virgas pagasta
jauniešiem skolēnu brīvlaikos
būs pieejamas dažādas izaug
smi veicinošas un interesantas
aktivitātes.

PROJEKTI

Virgas pagastā būs
aktivitātes jauniešiem
2018. gada 6. decembrī
kļuva zināms, ka pēc projektu konkursā “Priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes
iniciatīvu projektos” saņemto
pieteikumu izvērtēšanas par
uzvarētāju kļuvusi biedrība
“Smaidiņi”.
Projektu konkurss tiek organi-

zēts, lai sasniegtu Eiropas Sociālā
fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”
noteiktos mērķus:
l palielināt priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju
turpināt izglītību un veicināt viņu
aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

Projektu konkursa
vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Una Ržepicka
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“Viņi zina, kas ir Latvija!”

himnu. Latvijas himna pedagogiem
ļoti patikusi, un Anna ierosinājusi to dziedāt arī korī. Pedagogi
atbalstījuši šo ideju, kā arī Annas
lūgumu apgūt to līdz 4. maijam, kas
ir Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas diena. “Korī visiem
izstāstīju, kas ir Latvija, ko mums
nozīmē 4. maijs, cik tie mūsu zemē
svarīgi svētki. Visi uzreiz teica, jā,
darām! Kad atsūtīju uz Latviju
ierakstu, daudzi man atrakstīja,
cik tas bijis labi un skaisti. Un arī
amerikāņiem patika mūsu himna.”
Tālu prom no mājām 2017.
gadā svinējusi 18. novembri. Ar
viesģimeni devusies svētku vakariņās, stāstījusi, ko šie svētki
nozīmē Latvijā. Meitene ar smaidu
atceras, ka viņai Amerikā nācies
bieži uzklausīt dīvainus jautājumus, piemēram, vai latvieši svin
4. jūliju – Amerikas Neatkarības
svētkus, vai mūsu valstī ir ceļi, vai
Latvijā visi runā krieviski?
Tā esot taisnība, ka amerikāņi
maz zina par pasauli un notikumiem ārpus savas valsts. “Bet viņu
valsts ir tik liela, ka diezgan daudz
jāmācās par savām teritorijām, kur
nu vēl kaut ko ārpus,” meitene min
attaisnojumu. Piemēram, 9. klasē
bērni mācās pasaules vēsturi, bet
11. klasē, kurā bijusi Anna, katru
dienu apgūst Amerikas vēsturi.
“Es tagad ļoti daudz zinu par
Amerikas vēsturi,” viņa smej. Vēstures stundās iepazinusi Amerikas
valsts struktūru, politisko sistēmu.
Uzzinājusi, ka valsts prezidenta
ievēlēšana tur ir ļoti sarežģīta
procedūra, nevis kā licies pirms
tam, ka tauta vienkārši viņu ievēl.

Astoņpadsmitgadīgā Anna
Šiline iepriekšējo 2017./2018.
mācību gadu aizvadīja Šenango ielejas vidusskolā ASV. Nu
viņa atgriezusies mājās un
rudenī atsākusi mācības Priekules vidusskolas 11. klasē.
Anna labprāt piekrita dalīties
iespaidos un atskatīties uz
pieredzēto svešā zemē.
Anna nokļuva Ņujorkas štatā,
iesaistoties “FLEX” apmaiņas
programmā, ko finansē ASV valdība. Latvijā to pārvalda organizācija “American Councils for International Education” ar Izglītības
un zinātnes ministrijas atbalstu.
Programmas mērķis ir veicināt
starpkultūru izpratni starp ASV
un citu reģionu iedzīvotājiem.
No Priekules jauniete izbrauca
2017. gada 6. augustā, bet Latvijā
atgriezās nākamā gada 17. jūnijā.

Ideāla ģimene,
draugi un sports

Mācību priekšmetus
izvēlas paši
Foto – Iluta Dreimane

Kā tas ir – gandrīz gadu būt
prom no mājām, ģimenes un draugiem, ierastās vides? Pirmie divi
mēneši Binghemptonā – pilsētā, kas
atrodas apmēram trīs stundu brauciena attālumā no Ņujorkas, bijuši
grūtākie, atceras Anna. Nodarbības
skolā vēl nenotiek, draugu nav, arī
māju pietrūkst. Pirmajā mēnesī
centusies satuvināties ar viesģimeni. Vecākiem jau bijusi pieredze
apmaiņas skolēnu uzņemšanā –
Anna bijusi ģimenē trešā. Mamma
Ketija un tētis Kevins sapratuši, kas
un kā jādara, bijuši ļoti izpalīdzīgi.
Anna varējusi kopīgi ar visiem doties
spēlēt boulingu, iepazīt apkārtni.
Viņa iesaistījusies arī mājas darbos,
ģimenē tos savstarpēji sadalījuši.
Ģimenē bijušas divas māsas
– vienai 12, otrai 10 gadu. “Pirmo
reizi pieredzēju, kā ir būt vecākajam
bērnam. Savā ģimenē esmu sešus
gadus jaunāka par brāli. Tagad ļoti
labi viņu saprotu. Gribēju brālim
rakstīt – piedod par visiem šiem
gadiem, ka biju tik kaitinoša!” smejas
Anna. Taču kopumā ar meitenēm
sadzīvojusi labi, kā pati saka, māsas
Dilana un Kortnija bijušas kolosālas.
“Man bija piemeklēta vienkārši
ideāla ģimene!” vērtē priekulniece.
Sports bijis tas, kas palīdzējis
iejusties, komandā atradusi draugus. Vēlāk arī skolā sapazinusies
ar jauniešiem, paziņu loks audzis.
14. augustā sākušies futbola treniņi. “Mūsu futbola, ne amerikāņu,”
smaidīdama piebilst Anna. “Viņi
mūsu futbolu sauc par “sokker”, bet
pašiem ir amerikāņu futbols.”
Skolā sporta nodarbībām atvēlētas trīs sezonas – rudens, ziemas
un pavasara. “Mājaslapā skatījos,
ko piedāvāja. Peldēt īsti nemāku,
bet krosu skriet man nepatīk, tāpēc
izvēlējos meiteņu futbolu, jo agrāk
Priekulē to spēlēju. Tur bija arī
atlase, lai tiktu augstāka līmeņa
komandā. Es ļoti centos un darīju
visu, ko varēju, un arī tur tiku.”
Ziemā spēlējusi basketbolu,
jo tas patīk. Pavasarī nav varējusi
izdomāt, ko izvēlēties no trim piedāvājumiem – vieglatlētiku, lakrosu
vai softbolu. Izvēlējusies vieglatlētiku, taču sezonas vidū nonākusi pie
domas, ka vieglatlētikā var trenēties

Anna Šiline valsts simtgades
pasākumā Priekulē kopā ar
saviem vecākiem – mammu
Andželiku un tēti Tomasu.
arī Priekulē, tāpēc labāk pamēģināt
ko jaunu. Lūgusi mainīt programmu,
lai varētu spēlēt lakrosu. Kā apmaiņas skolniecei viņai to atļāvuši,
citādi tā nevarētu, pasmaida Anna.
Sākusi spēlēt lakrosu, kaut par
šo sporta veidu iepriekš pat nav
zinājusi. “Spēlē ar nūjām, kam galā
tīkliņš, līdzīgs tauriņu ķeramajam.
Ir bumba, tu skrien pa laukumu,
padod piespēles, centies mest vārtos.
Uz laukuma ir 11 spēlētāji,” meitene
skaidro spēles nosacījumus. “Man
ļoti iepatikās. Bija tik interesanti!
Gribētos arī tagad paspēlēt. Ļoti
jautra spēle.” Turklāt latviešu
meitene sagādājusi amerikāņiem
pārsteigumu, par ko brīnījusies
pat trenere – atbrauc ārzemniece,
kas nekad nav turējusi nūju rokās,
bet vienā spēlē ņem un iemet divus vārtus! Visa skola bijusi šokā,
smejas Anna.

“Krievu akcents”
bez krievu valodas

Valodas barjeru Anna īpaši nav
jutusi, jo runāšana angliski allaž
labi padevusies, sarežģītāk esot ar
rakstīšanu. Sākumā gan vietējie
aizrādījuši, ka grūti saprast, ko viņa

saka, jo esot ļoti spēcīgs krievu akcents. “Es krieviski pat nemāku runāt!” smejas Anna. Sacījusi viņiem:
“Man ir latviešu akcents, bet jūs
vienkārši nezināt, ka ir tāda valsts
Latvija un ka ir tāda latviešu valoda,
tāpēc jūs sakāt – krievu akcents.”

– savu uzdevumu esot izpildījusi.
“Nu viņi zina, kas ir Latvija!”
Pērn maijā Baltā galdauta
svētku laikā Annas atsūtītais
video ar amerikāņu skolēnu kora
dziedāto Latvijas himnu aizkustināja daudzus. Skolā koris bijis

“Man liekas, ka viņi piedzīvoja lielāku
kultūršoku, kad stāstīju par Latviju,
nekā es, kad aizbraucu uz Ameriku.”
Priekules vidusskolas skolniece Anna Šiline

Priekules meitenei nācies
pamatīgi skaidrot, kas ir Latvija
un kur tā atrodas. Ja minējusi, ka
Latvija atrodas Eiropas ziemeļos,
uzreiz skanējis jautājums – vai tur
blakus ir Krievija? “Pagāja kādi trīs
mēneši, kamēr es iemācīju, kas ir
Latvija, kamēr izskaidroju, ka tā ir
atsevišķa valsts. Mans galvenais
uzdevums bija: lai vismaz mana
skola zina, ka ir tāda valsts Latvija.
Cik es varēju, tik arī to mācīju – ģimenei, visai skolai.” Anna lepojas

izvēles mācību priekšmets. “Tur
bija ļoti forša atmosfēra,” atceras
priekulniece. Viņa piedalījusies
atlasē arī augstāka līmeņa korim,
kurā vēlējusies dziedāt, taču nav
tajā iekļuvusi.
Ideja korim iemācīt Latvijas
valsts himnu radusies pēc atlases.
Annai prasīts nodziedāt Amerikas
himnu – viņai vajadzējis atzīt, ka
to neprot. Tad skolotāji attapušies,
ka meitene ir apmaiņas skolniece,
un lūguši nodziedāt savas valsts

Apmācību sistēma Amerikas
skolā bijusi pilnīgi atšķirīga no
Latvijas. Vidusskolas posms tur ir
no 9. klases, un vidusskolēni mācās
atsevišķi no jaunākiem skolēniem.
Katrā klasē bijis vismaz 100 skolēnu.
Taču kopā visi nemācās – katram
ir paša izvēlētu priekšmetu programma. Anna vispirms devusies
pie konsultanta, lai izveidotu savu
mācību priekšmetu sarakstu.
Bijuši obligātie priekšmeti, piemēram, angļu valoda, matemātika
līdz noteiktam līmenim, vēsture,
bet lielākā daļa no apgūstamajām
jomām bijusi jāizvēlas pašai. “Mans
grafiks bija apmēram tāds: no rīta
matemātika, tad ķīmija, tad vai nu
vēl viena ķīmija, vai sports, tad angļu valoda, vēsture, brīvās stundas.
Man baigi tas patika, ka pats vari
izvēlēties, ko tu gribi. Tas arī motivē jau laikus domāt par nākotnes
profesijas izvēli. Tagad Latvijā, kad
atkal jāmācās visi priekšmeti, tāds
pilnīgs apjukums.”
Taču nav tā, ka, ja reiz esi
izvēlējies apgūstamos priekšmetus, citos būsi visu zaudējis. “Ja,
piemēram, 11. klasē izdomā, ka
tev vajag bioloģiju, bet to mācīja
9. klasē, tad vari to iekļaut savā
grafikā. Un ja gribi 9. klasē informātiku, vari to izvēlēties, kaut
arī tā paredzēta tikai 10. klasē,”
meitene raksturo iepazīto izvēles
priekšmetu sistēmu.
(Turpinājums 5.lpp.)
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Daudzdzīvokļu namos,
kur izmanto dabasgāzi, jābūt
nodrošinātai ventilācijai

“Ir daudz pasākumu, kas palīdz
domāt par nākotni, izvēlēties sev
piemērotāko. Tie cilvēki, kas sastāda
sarakstu, daudz konsultē un iesaka.
Ir arī jāpilda testi, kura profesija tev
visvairāk būtu piemērota.”
Arī vērtēšanas sistēma atšķīrusies. “Mums vajag 34 procentus, lai
būtu sekmīgs. Tur vajadzēja 65 procentus! Visu laiku ir jāmācās.” Viņa
smaida, ka ķīmijā gan valodas dēļ
klājies pagrūti – ja Latvijā viņa būtu
ļoti sekmīga ar iegūto vērtējumu, tad
Amerikā kādu brīdi šajā priekšmetā
pat izkritusi no sekmīgo saraksta.
“Tad ir tāds stresiņš, bet beigās
jau automātiski sāka pielekt svešie
nosaukumi, kļuva vieglāk.” Mācību
gads sadalīts nevis semestros, bet
ceturkšņos. Katra ceturkšņa beigās
skolēni saņem liecību ar aprakstošu vērtējumu. Arī starpposmos ir
ziņojumi.

Lielākajai daļai Amerikas
vidusskolēnu ir autovadītāja apliecība, jo tur to var iegūt no 16
gadu vecuma. “Man liekas, ka tā
var ļoti ātri iemācīties atbildību,”
vērtē Anna. “Viņi dabū tiesības,
vecāki uzdāvina mašīnu – nu,
ne jau kādu glauno, tas atkarīgs
no katras ģimenes iespējām. Bet
benzīns jālej pašam! Tad kas tev
jādara? Jādabū darbs! Daudziem ir
darbs, un viņi to apvieno ar skolu
un sportu. Cepuri nost!”
Kad jaunieši satiekas, visi
sakāpj vienā mašīnā un aizbrauc
kaut kur kopīgi paēst, vai arī uz
kino, vai vienkārši pabraukājas
apkārt, vai pie kāda skatās filmas.
Jaunieši izklaidējas ļoti līdzīgi tam,
kā tas ir Latvijā, tikai brauc ar savu
auto, stāsta Anna.
Amerikāņi ir ļoti draudzīgi un
atvērti. Amerikāņu smaids, par
kuru tik daudzi runā, esot patiesība.
Viņi smaida pat pases fotogrāfijās,
tādēļ brīnījušies par Annas pases
foto, kāpēc tajā viņa tik nopietna,
smejas meitene.
Pret amerikāņu ēdieniem latvietei nekādu īpašu pretenziju nav
bijis. Amerikāņi ēd arī kartupeļus,
bet ne tik daudz, cik mēs, viņa novērojusi. Tur ir arī saldie kartupeļi,
tie gan nav gājuši pie dūšas. Nav
tā, ka visi amerikāņi ēstu ātrās
ēdināšanas iestādēs, vienkārši tur
to ir daudz, plašas izvēles iespējas.
Ģimenē pārsvarā gatavojuši ēdienu mājās. Ātrās uzkodas bijušas
vien tad, kad vajadzējis kaut kur
steigties. Amerikā latviete gribējusi
izmēģināt dažādus ēdienus, dažādu
tautu virtuvi. Annai ļoti iegaršojies
meksikāņu un ķīniešu ēdiens.
Par mērogiem Latvijā un
Amerikā Anna joprojām smaida.
Binghemptonā ir ap 63 tūkstošiem
iedzīvotāju, tur tā tiek uzskatīta par
nelielu pilsētiņu. Kad Binghemptonas skolēni šausminājušies, ka
viņu amerikāņu skola ir tik maza
un baumas tur tik ātri paklīst, latviete iebildusi, ka viņa mācās skolā,
kur dažās klasēs ir 6 vai 7 skolēni.
Viņai pārjautājuši – vai tas
tā ir vienā stundā? Amerikāņiem
bijis grūti noticēt, ka klases var
būt tik mazas. “Man liekas, ka viņi
piedzīvoja lielāku kultūršoku, kad
stāstīju par Latviju, nekā es, kad
aizbraucu uz Ameriku,” smejas
priekulniece.

Šā gada 1. janvārī stājās spēkā ugunsdrošības noteikumu
prasība, kas aizliedz daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu,
ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes
novadīšanu ārpus būves.
Kāpēc šāda prasība iekļauta ugunsdrošības noteikumos?
Minētā prasība ugunsdrošības noteikumos iekļauta pēc gāzes
ekspertu un skursteņslaucītāju atzinuma, jo, piemēram, pievienojot tvaika nosūcēju vienīgajam dabīgās ventilācijas kanālam, tiek
traucēta paredzētā gaisa apmaiņa virtuvē, kas objektos, kur tiek izmantota dabasgāze, var radīt sprādzienbīstamu gāzes koncentrāciju.

Foto no privātā arhīva

Amerikāņu smaids
pases foto
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Kādēļ prasība attiecināma uz namiem, kur izmanto dabasgāzi?
Dabasgāze ir vieglāka par gaisu un koncentrējas telpas augšējā
daļā, tādēļ arī dabīgās ventilācijas sistēma ierīkota, lai dabasgāzes
noplūdes gadījumā telpa tiktu vēdināta caur dabīgās ventilācijas
kanālu, kura ievads atrodas telpas augšējā daļā pie griestiem. Tas
nereti ir vienīgais ventilācijas kanāls, līdz ar to nosprostot ventilāciju
ar tvaika nosūcēju nedrīkst.

Pie Baltā nama Vašingtonā ASV.
Ziemassvētku rīts Amerikā
kopā ar Makkeibu
ģimeni – mammu Ketiju,
tēti Kevinu un māsām
Dilanu un Kortniju.

Kā tiks pārbaudīts, vai prasība tiek ievērota?
Ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan
drošas vides veidošana un uzturēšana. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nepārbaudīs katru mājokli, un pārbaudes galvenokārt
tiks veiktas tajos mājokļos, par kuriem tiks saņemti iesniegumi vai
sūdzības, kuros būs notikuši ugunsgrēki. Tomēr iespēju robežās notiks
arī dzīvojamā sektora apsekošana par ugunsdrošības prasību ievērošanu
mājokļos un koplietošanas telpās. Dzīvojamā sektora pārbaudes nebūs
nekas jauns, tās notiek katru gadu un notiks arī turpmāk.
Ko darīt, ja tvaika nosūcējs noslēdz vienīgo dabīgās
ventilācijas kanālu?
Obligāti veicamā darbība – atvienot tvaika nosūcēju no dabiskās
ventilācijas kanāla. Atgādinām, ka dabīgā ventilācija ir būves pamatkonstrukcija, un jebkura iejaukšanās, piemēram, bez saskaņojuma
pārbūvējot dabīgo ventilāciju un pievienojot tvaiku nosūcēju, nekad
nav bijusi pieļaujama un ir uzskatāma par patvaļīgu būvniecību.

Svētki kā mākslas
filmās

Pateicības dienā novembra beigās viesojušies pie viesģimenes tēva
Kevina vecākiem Longailendā. “Tie
ir ļoti jauki svētki! Tā ir reize gadā,
kad visa ģimene satiekas. Visu dienu
taisa ēdienus, māja smaržo, ir īpaša
atmosfēra. Tad visi apsēžas pie galda,
pasaka, par ko katrs ir pateicīgs šajā
gadā. Tad sākas lielā ēšana, tītars
ir obligāts. Man ļoti patika.” Anna
piedzīvojusi arī amerikāņu Ziemassvētkus. “Iepriekšējā vakarā bijām
baznīcā, aizlūdzām par viesmammas
mammas veselību, bija ģimeniskas
vakariņas. Tā mierīgi: snieg sniegs,
visi sēž pie kamīna. Bet Ziemassvētku rīts bija vienkārši nenormāls!
Bija kā filmās. Ziemassvētku rītā
māsas modināja jau sešos no rīta,
jo dāvanas nedrīkst atvērt, kamēr
visi nav lejā. Visi skrien pie eglītes,
dāvanu papīri iet pa gaisu, man jau
pašai no tā visa cēlās adrenalīns.”
Pēdējā mēnesī viesģimene
piepildījusi Annas sapni – redzēt
Niagāras ūdenskritumu, Ņujorku.
Ūdenskritums bijis ļoti skaists
un iespaidīgs savos apmēros. Arī
Ņujorku izstaigājusi, gluži kā filmās rāda – vaļēju muti, meitene
pasmaida. “Tajā visā jūties kā tāda
skudriņa.” Vēl kopā ar citiem apmaiņas skolēniem devusies apskatīt
Filadelfiju, pabijusi arī brīvdienu nedēļā Ziemeļkarolīnā pie okeāna, kur
izpeldējusies, par spīti aukstumam.

Prom esot, ar mammu un tēti
Latvijā sazvanījušies ik svētdienu.
Pārējā laikā par jaunumiem ziņojuši
“WhatsApp” īsziņās. Nedēļa saziņai
bijis optimāls laiks, vērtē meitene.
Sakrājies, ko pastāstīt, un nav jāskumst, ja pārāk bieži runāsies. Taču
nenoliedzami, tik tālu esot, ģimenes
un draugu pietrūcis. Palaikam
sakārojies arī kāds ēdiens, kaut vai
tie paši štovētie kāposti – ikdienā
Latvijā varbūt tos tik bieži arī neēd,
bet kad nav, tad jūti, ka pietrūkst,
smaida Anna. “Kad kaut kā nav, tad
sāc novērtēt. Es vēl nekad tik daudz
“Laimas” konfekšu, ko vecāki sūtīja,
nebiju ēdusi!”
Anna saka, ka viņai iznācis
“apgrieztais kultūršoks” – atpakaļ
atbraucot, bijis grūti iejusties. Bet
nu jau pagājis laiks, un pamazām
pieradusi. Laika zonu maiņas dēļ
pāris mēnešus līdz skolas sākumam
nav varējusi labi gulēt. Amerikā
mācību grafiks šķitis vienkāršāks,
mierīgāks. Tagad skolā Priekulē visa
kā ir tik daudz. “Emocionāli grūti, ka
tu gadu esi darījis kaut ko citādāk
un tagad atkal jādara citādāk. Ir tā,
ka “uzdod pa nerviem”.”
Aizvadīto gadu gan Anna nemainītu ne par kādu naudu, tas
bijis milzīgs ieguvums. “Es iepazinu
sevi, sapratu, kas esmu. Man it kā
atvērās acis, uz daudzām lietām
skatos citādāk. Jā, es izmainījos, un
man liekas – uz labo pusi, vismaz
pašas acīs.”
Iluta Dreimane

Kādi ir iespējamie problēmas risinājumi?
1. Noskaidrot, kāds ir tvaika nosūcēja modelis, proti, vai tajā var
ielikt speciālos filtrus, piemēram, ogles filtru smaržu noņemšanai un
dūmu filtru dažādu citu izgarojumu attīrīšanai, kas nodrošina tvaiku
attīrīšanu recirkulācijas režīmā. Var nomainīt esošo tvaika nosūcēju
ar tādu, kas strādā recirkulācijas režīmā. Vienlaikus norādām, ka
šādi filtri ir regulāri jākopj un nepieciešamības gadījumā jāmaina,
mainīšanas biežums ir atkarīgs no ēdiena gatavošanas biežuma un
tvaiku (taukvielu) intensitātes daudzuma (kontrole reizi pusgadā).
2. Jauna ventilācijas kanāla izbūve visai dzīvojamai mājai. Šajā
gadījumā jāņem vērā, ka:
n būvdarbiem ir jāsaņem kopīpašnieku piekrišana,
n jāiesaista sertificēts ventilācijas sistēmu speciālists, sertificēts
būvkonstruktors un sertificēts arhitekts,
n jāveic ēkas tehniskā apsekošana,
n ja ēka ir kvalificējama kā trešās grupas būve (piemēram, ēka,
kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi vai kurai ir vairāk nekā
viens apakšzemes stāvs), tad būvprojektam būs jāveic būvekspertīze.
3. Individuālais risinājums dabīgās ventilācijas izbūvei konkrētajā
dzīvoklī. Šajā gadījumā jāņem vērā, ka:
n visas izmaksas gulstas uz konkrētā dzīvokļa īpašnieku,
n būvdarbiem ir jāsaņem kopīpašnieku piekrišana,
n jāiesaista sertificēts ventilācijas sistēmu speciālists, sertificēts
būvkonstruktors un sertificēts arhitekts,
n jāveic ēkas tehniskā apsekošana,
n ja ēka ir kvalificējama kā trešās grupas būve (piemēram, ēka,
kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi vai kurai ir vairāk nekā
viens apakšzemes stāvs), tad būvprojektam būs jāveic būvekspertīze.
Atgādinām, ka atbilstoši “Ugunsdrošības noteikumu” 80. punkta
prasībām dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra ne retāk kā
reizi piecos gados, savukārt ja objektā ir gāzes aparāts – ne retāk
kā reizi trīs gados. Dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra
speciālists, kurš var apliecināt, ka ir tiesīgs to darīt.
VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un tuvinieku drošību, bet
gādāt, lai mājoklis būtu drošs! Ja jums ir radušies jautājumi par
ugunsdrošību mājoklī, vaicājiet VUGD amatpersonām – rakstiet,
zvaniet vai nāciet uz jums tuvāko daļu vai posteni!
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
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AKTUĀLI

UZŅĒMĒJDARBĪBA
UN LAUKSAIMNIECĪBA

Bunkā iedejo jauno gadu

l Informācijas saņemšanai par iespēju iegūt augu aizsardzības līdzekļu
(AAL) lietotāja apliecību, AAL lietošanas operatora apliecību vai iespēju pagarināt AAL apliecību lūgums sazināties ar LLKC Liepājas konsultāciju biroja
vadītāju Alekseju Kačanovu, zvanot pa tālruni 27843096. Šā gada februāra
beigās LLKC Liepājas birojā (Bāriņu ielā 15, 2. stāvā) tiek plānotas mācības
AAL lietotāja apliecības iegūšanai un apliecības pagarināšanai.
l Ir pieejamas bezmaksas konsultācijas ekonomikas, augkopības, lopkopības un mežkopības jomā. Bezmaksas individuālas konsultācijas 1500 eiro
apmērā ikvienam lauksaimniekam vai mežsaimniekam.
Iespēja individuāli saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju radīta Lauku attīstības plāna (LAP) 2014.–2020. gadam apakšpasākumā
“Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”. Tas
paredzēts kā praktisks atbalsts lauksaimniekiem ar mērķi veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, par nekaitīgumu
klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām, kā arī par savstarpējās
atbilstības prasību ievērošanu. Projekta laikā iespējams saņemt konsultācijas augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā un ekonomikas nozarē.
Lai saņemtu konsultācijas lauksaimniecībā, jāsazinās LLKC Liepājas biroja vadītāju Alekseju Kačanovu, zvanot pa tālruni 27843096, savukārt par mežsaimniecības jautājumiem – ar Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) Dienvidkurzemes nodaļas Liepājas biroju, zvanot pa tālruni 634911241 vai 29285111.
Eiropas apmaksātās konsultācijas būs pieejamas vēl līdz 2019. gada nogalei,
tādēļ aicinām lauksaimniekus un mežsaimniekus izmantot iespēju saņemt
profesionālu bezmaksas konsultāciju savas saimniecības vai uzņēmuma
ilgtspējīgas un ekonomiski izdevīgas saimniekošanas nodrošināšanai.
l Tiek piedāvātas lauksaimnieku un mežsaimnieku izglītošanās iespējas.
LLKC sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) līdz
pat 2022. gadam lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un pārtikas produktu
ražošanas nozarē strādājošajiem piedāvā plašas teorētisko un praktisko
mācību iespējas. Pasākuma mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības un
prasmju apguvi, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības, mežsaimniecības
vai pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas, konkurētspējas
uzlabošanas, kā arī zemes un meža apsaimniekošanas, vides un klimata,
ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu izmantošanu, par atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamību
un citiem jautājumiem.
Tiek piedāvātas 52 dažādu tēmu programmas, kuras varēs apgūt gan
Latvijā, gan izglītoties praktiskās nodarbībās ārzemēs. Mācību programmās
apmēram puse no stundu skaita paredzēta teorētiskām nodarbībām, otra
puse – praktiskām nodarbībām, kas notiek ne tikai auditorijā, bet arī saimniecībās, mežos un laboratorijās.
Mācību programmu piedāvājums dažādos Latvijas reģionos ir atšķirīgs.
Par lauksaimniecības tēmām jāsazinās ar LLKC Liepājas biroja vadītāju
Alekseju Kačanovu, zvanot pa tālruni 27843096, par mežsaimniecības jautājumiem – ar MKPC Dienvidkurzemes nodaļas Liepājas biroju, zvanot pa
tālruni 634911241 vai 29285111, par pārtikas produktu ražošanas tēmām
– ar LLU Mūžizglītības centru, zvanot pa tālruni 63005715 vai 26340144.
Lai varētu piedalīties mācībās, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās
nozarēs. Liela daļa mācību ir bez maksas, daļa – ar līdzfinansējumu.
LLKC mājaslapā www.llkc.lv, sadaļā “Tālākizglītība” → “Mācību pasākums 2018.–2022.” atrodamas visas lauksaimniecības, mežsaimniecības
un pārtikas produktu ražošanas programmu tēmas, tuvākajā laikā ieplānotās mācības un to programmas.
Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas investīciju
pasākuma 2014.–2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas
pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves
pasākumi”, LAD līguma Nr.LAD131118/P44.

Foto no pasākuma arhīva

5. janvārī Bunkas kultūras
namā notika bērnu deju kolektīvu sadraudzības pasākums
“Iedejosim jauno gadu!”
Pasākums notiek jau vairākus
gadus. Par tradīciju kļuvis, ka
Bunkas bērnu deju kolektīvi aicina
draugus ciemos pie sevis ziemā,
citi kolektīvi – pavasarī un vasarā. Šoreiz pasākumā “Iedejosim
jauno gadu!” piedalījās kolektīvi
no Durbes novada un Priekules,
kā arī Bunkas kultūras nama deju
kolektīvi.
Durbeniekus pārstāvēja Durbes
mūsdienu deju grupa “Light Stars”
un tautas deju kolektīvs “Lindalīte”,
kurā dejo bērni kopā ar pieaugušajiem. Abus kolektīvus vada Gražina
Afanasjeva, kura ir vadītāja arī
Bunkas bērnu un jauniešu deju
kolektīvam “Lightning” un kolektīvam, kurā dejo pieaugušie kopā
ar bērniem. Šim kolektīvam gan
vēl nav nosaukuma, taču pašu
mājās kolektīvs jau tiek dēvēts
par “Mazie, mīļie”, kas varētu būt
arī iespējamais kolektīva oficiālais
nosaukums. Priekules kultūras
namu pārstāvēja Rigondas Džeriņas un Lienas Bražes vadītās deju
studijas “Ķiņķēziņi” dalībnieki trīs
vecumu grupās.
Bērni un jaunieši parādīja
savu dejotprieku un aizrautību
gan mūsdienu deju ritmos, gan

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

Starp koncerta dalībniekiem mājinieki – Bunkas bērnu un
jauniešu deju kolektīvs “Lightning”.
tautas dejās. Par pasākumu vietējiem iedzīvotājiem bija zināms
jau kopš decembra, ar apdomu un
pēc pašu iedzīvotāju pieprasījuma
tas tika rīkots sestdienā – laikā,
kad uz to varētu ierasties ikviens
interesents, taču no iedzīvotāju
puses interese izrādījās ļoti niecīga. Neraugoties uz to, pasākums
izvērsās par svētkiem pašiem dejotājiem un viņu tuviniekiem. Bija
prieks, ka atnākušie labi pavadīja

laiku un noskaņoja sevi pozitīvi
jaunajam gadam. Ļoti ceru uz dejotāju un pasākumu atbalstīšanu
nākamajā reizē.
Milzīgs paldies dejotāju vecākiem un ģimenēm par atbalstu
un skolotājiem par darbu! Lai
izdevies gads!
Bunkas kultūras
nama direktore
Malda Andersone

Bērnu dāvināts prieks
Decembris ir Ziemassvētku gaidīšanas mēnesis. Arī
Priekules Ilgstošās sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā (ISASRC) tika
gaidīti šie gada skaistākie
svētki.
Centra iemītniekus iepriecināt ieradās Priekules vidusskolas
4. klases bērni kopā ar audzinā-

tāju Agnesi Razmu un 2. klases
bērni kopā ar audzinātāju Rutu
Bružiku. Mazie ciemiņi dalījās
ar savām izjūtām un pašu gatavotām dāvaniņām, radot centrā
īpašu gaisotni. Bērni iepriecināja
ne vien ar kopējo priekšnesumu,
bet arī apsveica un apdāvināja
klientus ar pārvietošanās ierobežojumiem viņu istabiņās. Tas,

ko pēc šādiem apmeklējumiem
iegūst centra klienti, ir vairāk, nekā citi spēj iedomāties.
Sirdsmīļu paldies mēs sakām 2.
un 4. klases bērniem un brīnišķīgajām audzinātājām par radīto
svētku sajūtu un savu talantu
dāvināšanu!
ISASRC vadītāja
Zane Rihlicka

Informāciju apkopoja LLKC Priekules novada lauku attīstības
konsultante Irina Gintere

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” (LLKC) Priekules novada lauku
attīstības konsultantes IRINAS GINTERES
pieņemšanas laiki 2019. gada februārī

Foto no Priekules vidusskolas arhīva

Vieta
Priekules novada pašvaldībā

Priekules vidusskolas 2. klases skolēni sagatavojušies priekšnesumam Ilgstošās sociālās
aprūpes un rehabilitācijas centrā.

Krotes bibliotēkā
Tadaiķu bibliotēkā
Bunkas pagasta pārvaldē
Kalētu bibliotēkā
Gramzdas pagasta pārvaldē
Paplakā, Virgas pagasta pārvaldē
Purmsātu bibliotēkā

Laiks
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17
un piektdienās no plkst. 8.30
līdz 16 (izņemot pieņemšanas
dienas pagastos)
12.02. no plkst. 9 līdz 11
12.02. no plkst. 12 līdz 14.30
12.02. no plkst. 15 līdz 16.30
13.02. no plkst. 9 līdz 12
14.02. no plkst. 9 līdz 12
15.02. no plkst. 9 līdz 11
15.02. no plkst. 12 līdz 13

Pieņemšanas laiki var mainīties. Pēc vajadzības ir iespējams vienoties
par papildu pieņemšanas laikiem, iepriekš sazinoties pa tālruni 28310484.
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ATBILDAM
LASĪTĀJIEM
Viena un tā pati mākslas filma vienā tautas
namā tiek izrādīta par vienu cenu, bet citā cena ir
atšķirīga. Kāpēc nav noteikta vienāda izrādīšanas
maksa visā novadā?
Mūsu novadā kultūras pasākumu un sarīkojumu lielā
plānošana notiek rudenī. Ar gada pasākumu plānu katrs
iedzīvotājs var iepazīties Priekules novada pašvaldības
interneta vietnē www.priekulesnovads.lv, sadaļā “Kultūra”. Lai plānu realizētu, tiek piešķirts atbilstošs budžets.
Filmas, leļļu teātru izrādes, nelielie koncertiņi, kurus gada

gaitā piedāvā neatkarīgie producenti, vairumā gadījumu
ir maksas pasākumi. Tad nu katras kultūras iestādes
vadītājam ir jākalkulē, cik iedzīvotāju nopirks biļetes, vai
izdosies izpildīt līguma finansiālās saistības. Tā ir iestādes
vadītāja kompetence.
Dažkārt to, ko izdodas realizēt pilsētā, nevarēs pagastu
kultūras namos. Mūsu novadā tehniskā aprīkojuma ziņā
kultūras iestādes atšķiras. Ir zāles, kurās ir uzstādītas modernas kino rādīšanas iekārtas ar lieliem un kvalitatīviem
ekrāniem un labu skaņu. Un tā noteikti ir viena no cenu
veidojošām komponentēm, jo brīvajā tirgū vienmēr būs
loģiski pamatotas atšķirības. Bet kas ir galvenais – mūsu
novadā biļešu cenas ir pieejamas visiem sabiedrības locekļiem un daudzi pasākumi joprojām tiek piedāvāti bez
maksas.
Atbildi sagatavoja Kultūras nodaļas vadītājs
Gundars Venens

Kāpēc 2019. gada Priekules novada kalendārā kā
īpaši atzīmējama Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas
diena izcelts 11. augusts?
11. augusts kā Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena noteikts likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām
dienām”. 1920. gada 11. augustā starp Latviju un Krieviju
tika parakstīts miera līgums, kas oficiāli izbeidza Latvijas
Brīvības cīņas. Neatkarības kara beigu datums noteikts
kā piemiņas diena brīvības cīnītājiem, skaidro Latvijas
Kara muzeja vēsturniece Barba Ekmane. Aizsardzības
ministrijas 2020. gada plānā ir iecere šī notikuma simtgadi
svinēt plašākā mērogā, zina teikt vēsturniece. 11. augusts
kā piemiņas diena atzīmēts arī daudzos citos kalendāros,
ko izdod visā Latvijas teritorijā.
Atbildi sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste
Iluta Dreimane

SPORTS

22. decembrī notika tradicionālais telpu futbola turnīrs
“Priekules kauss 2018”. Turnīrā piedalījās sešas komandas.
Komandas tika sadalītas divās apakšgrupās. A apakšgrupā
spēlēja “Priekule”, “FK Mērsrags”
un “Plunges Babrungas” (Lietuva).
B apakšgrupā spēlēja “Vaiņode”,
“Skuodas” (Lietuva) un “FK Alsunga”. Par grupu uzvarētājiem
kļuva “Priekule” un “FK Alsunga”,
kuras automātiski kvalificējās
pusfinālam, bet atlikušās četras
komandas spēlēja ceturtdaļfinālu.
Pirmajā ceturtdaļfinālā tikās
“Plunges Babrungas” ar “Vaiņodi”.
Jau no spēles pirmās minūtes
lietuvieši spēlēja kombinācijām
bagātu un skaistu telpu futbolu,
kas nesa rezultātu. Pēc nepilnām
piecām minūtēm rezultāts bija
2:0 Pluņģes komandas labā. Pirmā
puslaika beigās lietuviešu zaudētie vārti mazināja viņu pārliecību,
un tālākajā cīņā vaiņodnieki
pretuzbrukumos sodīja Pluņģes
futbolistus, izcīnot negaidītu, bet
pelnītu uzvaru ar rezultātu 3:2.
Otrā spēle starp “FK Mērsrags”
un Skodas komandu bija ļoti
līdzvērtīga. Mērsradznieki ieguva
divu vārtu pārsvaru, bet lietuvieši
atspēlējās, kas noveda pie pēcspēles sitieniem, kur veiksmīgāks bija

“FK Mērsrags”.
Pirmajā pusfinālā tikās “FK
Alsunga” ar “Vaiņodi”. Alsungas
komanda izskatījās svaigāka
un gatavāka pusfinālam, jo jau
pirmajā minūtē guva vārtus,
kam sekoja uzreiz vēl vieni vārti.
Vaiņodnieki mazliet atguvās otrā
puslaika sākumā, bet ar to bija par
maz. Ar rezultātu 6:2 “FK Alsunga”
pārliecinoši iekļuva finālā. Otrajā
pusfinālā spēle bija mazliet spraigāka, bet visu kontrolēja mājinieki. “FK Mērsrags” mazliet pietrūka
laika un spēka, lai atspēlētu divu
vārtu deficītu. “Priekule” pieveica
Mērsraga komandu ar 3:2, kas
savus otros vārtus guva pēdējā
uzbrukumā.
Spēlē par 3. vietu starp “Vaiņodi” un “FK Mērsrags” Mērsraga
futbolistiem, kas bija ieradušies
astoņu cilvēku sastāvā, pietrūka
spēka, un tika atzīts vaiņodnieku
pārākums ar 0:4. “Vaiņode” ieguva
bronzas godalgas.
Lielajā finālā tikās komandas,
kas turnīrā nebija zaudējušas ne
punktu – “Priekule” un “FK Alsunga”. Labāk spēli iesāka mājinieki,
kas pēc Jāņa Krautmaņa sitiena
ātri izvirzījās vadībā. Ļoti ātra un
dinamiska spēle turpinājās visu
atlikušo mača laiku. Viens no spēles kulminācijas brīžiem bija neilgi

Foto no sacensību arhīva

Izcīna Priekules kausu
telpu futbolā

Priekulnieku komanda – turnīra uzvarētāji.

UZZIŅAI

l Par turnīra labāko vārtsargu atzīts Ivo Jaunzems (“FK Alsunga”).
l Par rezultatīvāko spēlētāju kļuva Jānis Krautmanis (“Priekule”)
ar 6 vārtiem.
l Par vērtīgāko spēlētāju atzīts Niks Jansons (“Priekule”).
l Komandas “Priekule” sastāvs:
Emīls Rubezis, Ariks Stankus, Kārlis Tiškus, Arturs Stauga, Markuss
Rihards Dzintars, Niks Jansons, Jānis Krautmanis, Raimonds Sāmietis
un Dāvis Pīlagers.

pirms pirmā puslaika finālsvilpes,
kad Alsungas futbolists pārmeta

bumbu pāri priekulnieku vārtsargam, bet laukuma spēlētājs kritie-

nā uz līnijas ļoti strīdīgā epizodē
glāba vārtus. Otrajā puslaikā viesi
aktivizējās un spēles 20. minūtē
izlīdzināja rezultātu. Likās, ka
mačs tā arī noslēgsies, bet spēles
pēdējā minūtē J. Krautmanis pretiniekiem atņēma bumbu un guva
vārtus. “FK Alsunga” nepadevās
un burtiski pēc desmit sekundēm
rezultātu izlīdzināja – 2:2. Sekoja
pēcspēles sitieni, kur ar 9:8 galu
galā uzvarēja “Priekule”.
Raitis Feldmanis

Foto no pasākuma arhīva

Sporta biedrības
“Kanu atvars”
25 gadu jubileja
Virgas pagasta Paplakas stacijā sporta biedrība “Kanu atvars”
atzīmēja savu 25 gadu jubileju.
Pasākuma moto: “Nevis slinkojot un nīkstot, bet ar dziesmām un
dejām, čakli strādājot, svinam svētkus.” Pasākumā no visa bija pa
mazumiņam: talkošanas ugunskurs, vizināšanās ar lieliem un maziem
zirgiem, fotosesijas kamanās un pie egles, vēstures hronika senās un
ne tik senās fotogrāfijās, mazo talcinieku eglītes rotāšana, dziesmas,
dejas, svētku galds un apsveikumi. Un, protams, jubilejas torte!
Biedrības valde
Svētku reizē priecājās gan mazi, gan lieli.
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Atsākas vingrošana senioriem
Īstenojot projektu “Celies, velies, ripo droši!”,
janvārī atsākusies senioru vingrošana. Nodarbības ir bez maksas.
Plašāka informācija pa tālruni 29356809.

AFIŠA
Bunkas pagastā

Līdz 4. februārim Krotes bibliotēkā Valdas Zariņas fotoizstāde.
Līdz 7. februārim Bunkas bibliotēkā floristikas pulciņa radošo
darbu izstāde “Vāzes, vāzītes”.
9. februārī plkst. 12 Bunkas kultūras namā talantu parāde-skate.
Tajā var piedalīties ikviens iedzīvotājs gan no Priekules, gan citiem
novadiem, kam piemīt kādas īpašas spējas, prasmes utt. Pieteikties
līdz 28. janvārim pa tālruni 29296265.
16. februārī plkst. 22 Bunkas kultūras namā balle “Svētki mīlestībai”. Spēlēs Ēriks Budēvics no grupas “Hameleoni” un Indra Raila.
Ieeja 5 eiro. Ieejas biļetes piedalās loterijā. Tās vērtība atkarīga no
biļešu numura lieluma. Galdiņu skaits ierobežots, tādēļ tie jāpiesaka
laikus pa tālruni 29296265.
22. martā plkst. 12 Bunkas kultūras namā pēc piecu gadu pārtraukuma tiek kopā aicināti Lejaskurzemes novadu kolekcionāri un
mīļlietiņu krājēji. Pieteikties līdz 14. martam pa tālruni 29296265.

Gramzdas pagastā

16. februārī plkst. 17 tautas namā teātra diena “Gramzdas Nacionālajam amatierteātrim 5”. M. Hornas lugas “Brangais ķēriens”
pirmizrāde. Amatierteātra paveikto atmiņā atsauks īsfilma “Mums
pieci”.

Kalētu pagastā

29. janvārī plkst. 11 pagasta konferenču zālē tikšanās ar rakstnieci Lauru Dreiži.
8. februārī plkst. 10 pie mazās skolas Meteņdienas jampadracis
“Vizu, vizu, Metenīti!”.
14. februārī plkst. 14 tautas namā Valentīndienas pasākums
senioriem “Sirsnīgā noskaņā” kopā ar Purmsātu senioriem.
22. februārī plkst. 18 tautas namā Sikšņu pagasta amatierteātra
izrāde “Bezfilma”.

Priekulē

Publicējamā
informācija
par izsoles
objektiem

Privatizācijas aģentūra
pārdod atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli
neizīrētus valsts dzīvokļu
īpašumus:
Nr.6 Raiņa ielā 12, Priekulē, Priekules novadā – izsoles
sākumcena 320,00 EUR, nodrošinājums 32,00 EUR, izsole
21.02.2019. plkst.14.30;
Nr.7 Raiņa ielā 12, Priekulē, Priekules novadā – izsoles
sākumcena 240,00 EUR, nodrošinājums 24,00 EUR, izsole
21.02.2019. plkst.16.
Pieteikšanās līdz 2019. gada
7. februārim plkst.16. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles
notiek Privatizācijas aģentūrā,
Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā.
Nodrošinājums jāiemaksā līdz
pieteikuma iesniegšanai. Izsoles
noteikumi pieejami www.pa.gov.
lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz
5 gadiem. Informācija par apskati, zvanot pa tālruni 67021348,
67021413, 67021300.

IZDOTS
KALENDĀRS

26. janvārī plkst. 18 kultūras namā Kalētu Mūzikas un mākslas
pamatskolas izrāde “Zelta zirgs”. Režisore Agnese Meļķe.
Līdz janvāra beigām bibliotēkā M. Birznieces grāmatas “Lejaskurzemes teikas, nostāsti un spoku stāsti 2” ilustrāciju izstāde. Autore
māksliniece Anda Lieģe.
1. februārī plkst. 18 kultūras namā priekulnieka Ģirta Dreimaņa
fotoizstādes atklāšana.
2. februārī Priekules Mūzikas un mākslas skolā Vizuāli plastiskās mākslas programmas 20 gadu jubilejas svinības.
2. februārī plkst. 16 kultūras namā “Raibais prieks” – “Ķiņķēziņu” un “Piparu” sveiciens Priekulei dzimšanas dienā. Piedalīsies deju
un dziesmu draugi no Skrundas, Pāvilostas un Kapsēdes. Plkst. 18
dzimšanas dienas konfeti diskotēka ar Smurfeti un DJ Gunhc. Ieejas
maksa – 1 eiro. Būs popkorns un cukurvate.
9. februārī plkst. 16 kultūras namā Priekules 91. dzimšanas
dienas svinīgais sarīkojums “Mana sirds ir manas mājas”. Plkst. 21
svētku balle kopā ar Rikardionu. Ieejas maksa 4 eiro (galdiņus rezervēt
un ieejas kartes iegādāties līdz 7. februārim).
20. februārī plkst. 18 kultūras namā Ērika Vilsona monoizrāde “Mana Magadana”. Ieejas maksa – 2 eiro (represētajiem un
skolēniem ieeja brīva).
23. februārī plkst. 15 kultūras namā tikšanās ar gastroenterologu, profesoru Anatoliju Danilānu un rakstnieku Pēteri Strubergu
– grāmatas “Anatolijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu sirdi” autoru.

Virgas pagastā

18. janvārī plkst. 18 Purmsātu muižā Priekules novada pasākums
“Plecu pie pleca” barikāžu laika atcerei kopā ar Ģirtu Valdi Kristovski
un Nacionālo bruņoto spēku bigbendu.

INFORMĀCIJAI
Bunkas pagasta pārvaldes kasiere maksājumus pieņems:
11. februārī no plkst. 10 līdz 11.30 Krotes bibliotēkā;
12. februārī no plkst. 10 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA
Tapis Priekules novada kalendārs 2019. gadam, kas paredzēts
katrai mājsaimniecībai.
Tūrisma informācijas centra veidotajā izdevumā daļa no izmantotajām fotogrāfijām ir pašvaldības rīkotā konkursa “Priekules novada
skaistie skati” dalībnieku darbi. Kalendārā atzīmētas nozīmīgākās
svētku un atceres dienas valsts un novada mērogā.
Katra mēneša atvērumā ir rindas no Priekules novada autoru dzejoļu kopkrājuma “Pa lāsei prieka”. Kalendārā publicēta arī pašvaldības
iestāžu kontaktinformācija.

Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā decembrī
reģistrēti 5 dzimšanas un 8 miršanas fakti.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča
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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