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“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” ir ES mēroga
programma, kuru sadarbībā
ar pedagogiem īsteno Eiropas
Parlamenta birojs (EPB) Latvijā.
Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā
nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni
par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Programma
paredzēta 9.–12. klašu audzēkņiem
un sniedz tik ļoti nepieciešamo
metodisko atbalstu skolotājiem
integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā
mācību procesā, atspoguļojot mūsu
mijiedarbību ar Eiropu – kultūrā,
vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā,
fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c.
Eiropas Parlamenta Vēstnieku
skolu programmā aktīvi iesaistās
arī Latvijas eiroparlamentārieši.
Priekules vidusskola “Eiropas
Parlamenta Vēstnieku skolas”
(EPVS) programmā piedalās trešo
mācību gadu, tādējādi veicinot
pastāvīgi augošu skolu, skolotāju
un skolēnu tīklu, kas sadarbojas
ar Eiropas Parlamentu (EP), EP deputātiem un informācijas birojiem.
Skolas, kuras vēlas iesaistīties šajā
tīklā, īsteno izglītojošus pasākumus
izpratnes vairošanai par Eiropas
parlamentāro demokrātiju un Eiropas pilsoniskuma vērtībām. Eiropas
Parlamenta vēstnieku skolotājiem

Foto – Kristīne Dundure

Priekules vidusskolas skolēni jau ceturto reizi
nopelnījuši braucienu uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā

Skolotāja Agita Rukute
ar EPVS sertifikātu.

Priekules EPVS entuziastu komanda.
ir iespēja piedalīties izglītojošos
braucienos uz Eiropas Parlamentu
Briselē un Strasbūrā.
Šogad projektā piedalās apmēram 70 Latvijas skolas. Projekta
vadītāja ir skolotāja Agita Rukute
un deviņi ļoti aktīvi EPVS Priekules
vidusskolas jaunieši: Anda Brauna,
Ērika Anīte, Agate Jerika, Elizabete
Lendele no 11. klases, Anna Šiline
no 12. klases, Jana Matule, Baiba
Birzniece, Gustavs Einis no 10. klases, Kristiāna Cīrule no 9. klases.

Visa sākums

2017. gada rudenī skolotāja Agita Rukute piedalījās EPVS apmācību
seminārā. Agita dalās par dzirdēto:

“Šis projekts veicina jauniešu apziņu
kā latviešu un Eiropas nozīmīgu daļu,
rosina līdzdarboties, no tā ļoti daudz
iegūst gan skolotāji, gan skolēni.
Starptautiskā līmenī paplašina savas
zināšanas par Eiropas Savienību, tās
darbību, stiprina izpratni, līdzdalību
sabiedriskos procesos. Skolotāji un
skolēni brauc uz Briseli, uz Strasbūru.
Mācās vēsturi, ekonomiku, politiku,
runā angliski.” EPVS programmā
teikts, ka skolotājam jāizveido 5–6
aktīvu skolēnu komanda, jāpiedalās
aktivitātēs un semināros. Skolotāja
toreiz uzrunājusi Elizabeti, Ēriku,
Agati, Andu un Anastasiju, kuras
mācījās 9. klasē. Agita stāsta, ka
ar nolūku uzrunājusi 9. klases jau-

niešus, jo šis projekts varētu pavērt
jaunu pieredzi, jaunas sadarbības
prasmes, kā arī pastāstījusi par iespēju tikt uz EUROSCOLA (skolēnu
diskusijas un parlamentārā darba
simulācijas) Eiropas Parlamentā
Strasbūrā, Francijā. Skolotāja piebildusi, ka darba būs daudz, bet
noteikti būs interesanti. Meitenes
ar dzirkstošām acīm teikušas JĀ!
“Mēs nezinājām, kas tas ir, un tad
mēs sākām – tā, kā mēs to sapratām.”

Jālasa nopietna
literatūra un
jāorganizē pasākumi

Pirmajā gadā bija ļoti precīzas un daudzveidīgas nostādnes.

Meitenes stāsta, ka obligāti bija
jāizlasa grāmata, kuru katra EPVS
skola izlozēja. Jaunietes izlasīja
grāmatu “Sarkanais dzīvsudrabs”
(Arno Jundze), kuru jauniešiem
piedāvāja izlasīt EP deputāts Roberts Zīle. Skolnieces uzrakstīja
viņam arī pateicības vēstuli, uz
kuru saņēma atbildi, un uzaicināja deputātu ciemos uz Priekules
vidusskolas EPVS atklāto stundu
“Eiropas nākotne”.
Skolotāja ar jauniešiem mērķtiecīgi strādāja ar materiālu “Trāpīts
– ES!”, kuru integrēja dažādos pasākumos un mācību stundās. EPVS
rīkoja atklātās stundas sabiedrībai.
Pirmajā gadā meitenes noorganizēja un novadīja Ziemassvētku
pasākumu 2.a klasei, kurā stāstīja
par Ziemassvētku tradīcijām Eiropā. Tika sagatavoti dažādi erudīcijas
jautājumi. Kā, piemēram, otrklasniekiem bija jāatmin katras valsts
Ziemassvētku tradīcijas. Mazajiem
tik tiešām ļoti patika, kaut arī
nebija viegli. Iemesls šādam pasākumam – stāstīt, spēlēties, spēlēt,
zīmēt, darboties kopā bērniem par
Eiropas Savienību jau no mazām
klasēm, lai saprot, ka tas ir pozitīvi,
un mēs visi esam kopā, veidojot
tagadni un nākotni šeit – Eiropā, un
lai nākotnē mazie būtu ieinteresēti
paši iesaistīties projektos.
>> 4.lpp.

Paziņojums par Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu
1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai
Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2019. gada 28. novembra
sēdes lēmumu Nr.679 (protokols Nr.15,
85. punkts), laika posmā no 2020. gada
10. janvāra līdz 10. februārim (ieskaitot), tiek organizēta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu
1. redakcijas publiskā apspriešana.
Teritorijas plānojuma grozījumi ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā tiek
precizēts funkcionālais zonējums, prasības
teritorijas izmantošanai un apbūvei Priekules novada teritorijā.
Ar teritorijas plānojuma grozījumu
1. redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM
no 2020. gada 10. janvāra līdz 10. februārim
(ieskaitot) varēs iepazīties Priekules novada
pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules

novadā, LV-3434,
l pirmdienās, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās 8.00–12.00 un 12.45–17.00;
l piektdienās 8.00–12.00 un 12.30–
15.30.
Ar teritorijas plānojuma grozījumu
1. redakcijas ELEKTRONISKO versiju no
2020. gada 10. janvāra līdz 10. februārim
(ieskaitot) varēs iepazīties Priekules novada
pašvaldības mājaslapā www.priekulesnovads.lv (sadaļā “Pašvaldība” -> “Dokumenti”
-> “Priekules novada teritorijas plānojums”)
un Telpiskās attīstības plānošanas sistēmas
vietnē https://tapis.gov.lv/.
RAKSTISKUS KOMENTĀRUS UN
PRIEKŠLIKUMUS par teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakciju no 2020. gada
10. janvāra līdz 10. februārim (ieskaitot)

būs iespējams sniegt šādos veidos:
l klātienē Priekules novada pašvaldībā,
Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, LV-3434;
l sūtot pa pastu uz adresi: Priekules
novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV-3434;
l sūtot elektroniski uz e-pasta adresi
dome@priekulesnovads.lv.
Priekules novada teritorijas plānojuma
grozījumu 1. redakcijas SABIEDRISKĀS
APSPRIEDES SANĀKSMES norisināsies:
30.01.2020.:
l 16.00, Kalētu tautas nams, Liepu
aleja 4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.;
l 18.00, Gramzdas tautas nams,
Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag.,
Priekules nov.

31.01.2020.:
l 15.00, Virgas pagasta pārvalde,
“Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.;
l 17.00, Bunkas kultūras nams,
“Bunkas kultūras nams”, Bunkas pag.,
Priekules nov.;
l 19.00, Priekules kultūras nams,
Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.
AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS BŪT AKTĪVIEM UN IESAISTĪTIES PLĀNOŠANAS
DOKUMENTA IZSTRĀDĒ, KAS NOSAKA
PRASĪBAS MŪSU NOVADA TERITORIJAS
IZMANTOŠANAI!
Kontaktpersona: Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja U. Ržepicka,
tālr. 63497939, 26101674,
e-pasts una.rzepicka@priekulesnovads.lv.
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DOMES ZIŅAS

Priekules novada pašvaldības domes
2019. gada 19. decembrī
domes sēdē pieņemtie lēmumi
Dažādi jautājumi

Apstiprināja lēmumus par
degvielas limitu noteikšanu pašvaldības transporta līdzekļiem
un pašvaldības darbiniekiem
personīgo transporta līdzekļu
izmantošanai darba pienākumu
veikšanai 2020. gadā.
Apstiprināja mobilo telefonu
lietošanas limitus pašvaldības
darbiniekiem 2020. gadā.
Apstiprināja lēmumu par
daļēju brīvpusdienu izdevumu
segšanu no pašvaldības budžeta.
Pieņēma lēmumu par
2020. gadam valsts piešķirtās
mērķdotācijas Priekules novada
pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai
un sociālajam nodoklim sadales
kārtības apstiprināšanu.
Apstiprināja lēmumus par
sadarbību ar Liepājas Sporta
skolu un par pašvaldības dotāciju
Kurzemes plānošanas reģionam.
Apstiprināja lēmumu par
ziedojuma pieņemšanu Mežupes
pamatskolai.
Pieņēma lēmumu par domes
priekšsēdētāja, vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai
piemērojamā koeficienta lieluma
noteikšanu un apstiprināja pašvaldības amatu un amatalgu sarakstu
2020. gadam.
Izdarīja grozījumus Priekules
novada bāriņtiesas nolikumā.
Apstiprināja lēmumu par
Priekules novada zemes komisijas
darbības izbeigšanu.
Pieņēma lēmumu par autorallija “Eiropas rallija čempionāta
posms Rally Liepāja” trases saskaņošanu.
Apstiprināja lēmumu par
Priekules novada pašvaldības

būvvaldes funkciju deleģēšanas
līguma slēgšanu 2020. gadam ar
Vaiņodes pašvaldību.
Pieņēma lēmumu par grozījumu likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums”.
Apstiprināja lēmumu par grozījumiem 2019. gada 4. februāra deleģēšanas līgumā Nr.2.2.7/19/243
ar SIA “Priekules nami”.

Nolikumi, noteikumi

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.8/19 “Grozījumi Priekules
novada pašvaldības 2019. gada
28. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/19 “Par Priekules novada
pašvaldības budžetu 2019. gadam””.
  

Izsoles

Apstiprināja lēmumu par
izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu pašvaldībai
piederošajam nekustamajam īpašumam Uzvaras iela 2–5, Priekulē.
Apstiprināja lēmumu par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu
zemes vienības daļai “Atkritumu
izgāztuve” Priekules pagastā.
Apstiprināja izsoļu rezultātus
un pirkumu līgumu noslēgšanu
nekustamiem īpašumiem “Lejiņas”
Gramzdas pagastā, “Vējkalnu mežs”
Bunkas pagastā, “Pagasta mežs”
Priekules pagastā un dzīvokļa īpašumu Liepājas ielā 5A–7, Priekulē.
Precīzu informāciju par
visiem lēmumiem
(arī nekustamo īpašumu
jautājumiem) varat izlasīt
Priekules novada mājaslapā
www.priekulesnovads.lv
D. Tilgale,
dokumentu pārvaldības
speciāliste

Lai ekonomētu pašvaldības līdzekļus par pasta
pakalpojumiem, kas no 2020. gada palielināsies,
un vienkāršotu iedzīvotājiem pakalpojumu rēķinu
saņemšanu, tos iedzīvotājus, kas vēlas turpmāk
rēķinus saņemt elektroniski, aicinām pieteikties
maksāšanas paziņojumu saņemšanai e-pastā, darot
zināmu pašvaldībai savu e-pasta adresi, izmantojot
vienu no iespējām:
l iesniedzot pašvaldībā iesniegumu elektroniskā
formā;
l sūtot to uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv;
l papīra formātā Priekules novada domē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē.
Atgādinām, ka juridiskām personām saziņai ar nodokļu
administrāciju ir pienākums paziņot pašvaldībai savu
e-pasta adresi (LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmās daļas (11) pants).

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības
domes 2019. gada 19. decembra
sēdes lēmumu Nr.743 (prot. Nr.16, 52.p.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/19
Grozījumi Priekules novada
pašvaldības domes
2019. gada 28. februāra
saistošajos noteikumos Nr.2/19
"Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019. gadam"
Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likumiem:
"Par pašvaldībām" 21.; 26. pantu;
"Par pašvaldības budžetiem".
Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes
28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2/19 "Par
Priekules novada pašvaldības budžetu 2019. gadam"
(turpmāk noteikumi) šādus grozījumus:
1.
Izteikt noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

1.1.
budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu
763 529 EUR;
1.2. ieņēmumi 8 385 891 EUR;
1.3. izdevumi 7 206 493 EUR;
1.4. aizdevumu izsniegšana 98 365 EUR;
1.5. aizņēmumu atmaksa 1 834 562 EUR;
1.6. aizņēmumu saņemšana 0 EUR;
1.7.
akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu
kapitālā 10 000 EUR.
2. Izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
3.1. līdzekļu atlikums uz gada sākumu 3 567 EUR;
3.2. ieņēmumi 2 048 EUR;
3.3. izdevumi 5 615 EUR.
4.
Izteikt noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (skatīt 1. pielikumu).
5.
Izteikt noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā (skatīt 3. pielikumu).
6.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to parakstīšanas.
Pašvaldības domes priekšsēdētāja
Vija Jablonska
Pielikumus skatīt Priekules novada pašvaldības
mājaslapā www.priekulesnovads.lv (pašvaldība – domes lēmumi).

16. janvārī sāksies parakstu vākšana tautas nobalsošanas
ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem
No 2020. gada 16. janvāra
līdz 14. februārim notiks parakstu
vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta
apturētajiem likumiem “Grozījumi
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām””.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu
vākšanas vietā, tiks nodrošināta
iespēja parakstīties savā atrašanās
vietā (uzrakstot iesniegumu, ka veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties
parakstīties). Tiesības piedalīties
parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri
parakstīšanās brīdī būs sasnieguši
vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personu
apliecinošais dokuments (Latvijas
pilsoņa pase vai personas apliecība).
Satversmē noteikts, ka Valsts
prezidentam likuma publicēšana
ir jāaptur, ja to pieprasa ne mazāk
kā viena trešā daļa Saeimas locekļu,
un šādā kārtībā apturēts likums
nododams tautas nobalsošanai,
ja to pieprasa ne mazāk kā viena
desmitā daļa vēlētāju. Kārtība,
kādā jānotiek parakstu vākšanai,
noteikta likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu

un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”. Šā
gada 23. decembrī, pamatojoties
uz Latvijas Republikas Satversmes
72. pantu un 41 Saeimas deputāta
prasību, Valsts prezidents Egils
Levits apturēja Saeimā 2019. gada
19. decembrī pieņemto likumu
publicēšanu uz diviem mēnešiem.
Grozījumi paredz mainīt domes
pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu
sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt,
ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk
nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās
jauno domi ievēl uz atlaistās domes
pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz
kārtējām vēlēšanām palikuši no
deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno
domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz
četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat
izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām
domes vēlēšanām ir palikuši mazāk
nekā deviņi mēneši, jaunas domes
vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām
domes vēlēšanām darbojas pagaidu
administrācija.
Saskaņā ar likumu “Par tautas
nobalsošanu un likumu ierosināšanu” šajā laikā jānotiek trīsdesmit
dienu parakstu vākšanai, kurā
noskaidro, vai tautas nobalsošanas
sarīkošanu par apturēto likumu
atcelšanu atbalsta ne mazāk kā
viena desmitā daļa no pēdējās Saei-

PALDIES JUMS!

Klāt jaunais 2020. gads, kurš iesācies ar jauniem
darbiem, ar jaunām idejām un mērķiem, ar kādu sen
lolotu apņemšanos un ar domu izdarīt kaut ko labu. Un
laikam jau taisnība – kāds būsi pats, tāds būs arī tavs
jaunais gads. Katrā ziņā, lai tas ir laimīgs, enerģisks,
veselīgs, priekpilns un labvēlīgs jums un mums! Vēlam
veiksmi un izdošanos ikvienam, kas ikdienā dara gan
lielos, gan ne tik lielos darbiņus, kas dara, kas rada, kas
rūpējas, kas veido savu un citu dzīvi Latvijā un Priekulē
skaistāku. Mēs – Priekules kultūras nama kolektīvs
– sakām paldies ikvienam, kas atbalstījis, palīdzējis,
iedvesmojis un reizēm arī analizējis un kritizējis. Tā mēs
veidojamies un topam labāki, stiprāki, radošāki. Paldies

mas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu
skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.
Parakstoties par apturētajiem
likumprojektiem, vēlētājs nevēlas
šādu grozījumu pieņemšanu.
Apturētie likumi:
l “Grozījumi Republikas
pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu likumā”,
l “Grozījums likumā “Par
pašvaldībām””.
Spēkā esošās attiecīgo likumu redakcijas:
l “Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likums”,
l “Par pašvaldībām”.
Parakstīties par apturēto
likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu
vākšanas vietā Priekules novada
pašvaldības ēkā, Saules ielā 1,
Priekulē , Priekules novadā, tālrunis 26423443.
Darba laiks
Pirmdien		 9.00 – 13.00
Otrdien		 14.00 – 18.00
Trešdien		 9.00 – 13.00
Ceturtdien		 14.00 – 18.00
Piektdien		 9.00 – 13.00
Sestdien		 12.00 – 16.00
Svētdien		 9.00 –13.00
Priekules novada vēlēšanu
komisija, www.cvk.lv

ikvienam, kas neatsaka būt sabiedrotie un palīgi mūsu
ideju īstenošanā. Kopā mēs varam padarīt tik daudz!
Šajā reizē vēlamies teikt lielu paldies visiem uzņē
mējiem, kas atbalstīja jaunā gada loteriju un iepriecināja daudzus jo daudzus pasākuma apmeklētājus.
Paldies sakām Inesei Riško un veikalam “Gaisma”,
Agnesei Meļķei un SIA “SC GRAND”, Tomam Šteinam
un SIA “Maileks”, maiznīcai “Priekule”, Kristīnei Cukurai
un keramikas darbnīcai “Virzas", Agnesei Auzniecei,
Laurai Spēkai, Antrai Dobelei, Inetai Veitei, Ivaram
Kāpiņam, Priekules daudzfunkcionālajai sporta hallei,
Edgaram Sokolovskim un ZS “Astilbe”, Millijai Anziķei
un SIA “Ābolīt’s”!
Priekules kultūras nama mākslinieciskā vadītāja
Liena Braže
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Pateicība Gramzdas
amatieru teātra kolektīvam
Atkal jaunais gads klāt!
Ļaudis mēdz sacīt – kā jauno
gadu sagaidīsi, tā dzīvosi
cauru gadu.
Tad nu mēs, gramzdenieki,
2020. gadā daudz prieka un
smieklu piedzīvosim. Mums,
pagasta iedzīvotājiem, gadu mijā
tika uzdāvināta skaista dāvana.
Pusotra stunda pilna smieklu.
Dāvanu – vienreizēju teatrālo
programmu “Vecgada neprāts”
– mums bija sarūpējuši aktieri no
Gramzdas amatieru teātra kopā ar
savu vadītāju Guntu.
Es un daudzi pagasta iedzīvotāji vēlas pateikt lielu PALDIES
šim kolektīvam. Jau piecus gadus
viņi mūs uzjautrina Līgo vakarā
un nu jau arī gadu mijā.
Gribu viņus apbrīnot un slavēt, jo tas darbs, ko viņi padara

vēlās vakara stundās, nav vārdos
izstāstāms.
Paldies jums, mūsu mīļie aktieri! Tik daudz smieklu jūs mums
dāvājat! Mēs jums – skaļas ovācijas! Neko mēs vairāk nespējam dot
kā pilnu zāli skatītāju un aplausus,
aplausus… Un atcerieties: “ja par
jums nepārtraukti smejas, tas
nozīmē, ka jūs dāvājat prieku”!
Laimīgu jauno gadu novēlu
aktieriem un Guntai! Lai jums vēl
ilgi, ilgi pietiek spēka un izturības
mūs iepriecināt, lai jums nepazūd
radošais optimisms.
Arī aktieru ģimenēm novēlu
izturību un pacietību jaunajā gadā!
“Kamēr man netrūks smieklu,
kamēr man būs, ko smiet, būs mana
dzīve viegla, lai cik grūti man iet.”
Gramzdas amatieru
teātra fane

Gramzdas amatieru teātra kolektīvs “Vecgada neprātā”.

Labs
darbs
padarīts!
Kultūras nams izaicina!
Šogad tāds zīmīgs gads –
2020! Izrādās, ka pirms apaļiem 120 gadiem pašā Priekules centrā ir uzcelts nams, kurš
pulcinājis priekulniekus un
Priekules viesus gan mācīties,
gan dziedāt, gan teātri spēlēt
un būt visiem kopā. Laikam
ejot, pilsēta ir mainījusies,
ļaudis ir nākuši un gājuši, bet
nams vēl joprojām ik dienu
gaida atnākam Priekules iedzīvotājus, lai kopā dziedātu,
dejotu un teātri spēlētu!
Tieši tādēļ mēs – kultūras
nama ļaudis – šogad aicinām
visus priekulniekus piedalīties
vienreizējā akcijā – KULTŪRAS

NAMS IZAICINA!
Ikvienam priekulniekam,
kolektīvam/klasei un ģimenei
ir iespēja tikt nominētam šādās
nominācijās:
KULTURĀLĀKĀ ĢIMENE,
KULTURĀLĀKAIS KOLEKTĪVS/KLASE,
KULTURĀLĀKAIS PRIEKULNIEKS.
Kas ir jādara?
1. Visa gada garumā jāapmeklē kultūras nama pasākumi.
2. Tas mirklis jāiemūžina
fotogrāfijā.
3. Fotogrāfijas jāatsūta uz
kultūras nama e-pastu kulturasnamsizaicina@inbox.lv.

Pirmā izvērtēšana notiks
maija beigās, kad apkoposim
rezultātus, un tie, kuri būs apmeklējuši visvairāk pasākumu,
tiks pie ievērojamām pārsteiguma balvām no mūsu sponsoriem.
Līgo vakara izrādes noslēgumā paziņosim pirmā pusgada
uzvarētājus!
Otra izvērtēšana notiks decembra izskaņā, kad jaunā gada
sagaidīšanas pasākuma laikā
paziņosim otrā pusgada kulturālākos priekulniekus.
Lai jums izdodas!
Priekules kultūras
nama direktore
Rigonda Džeriņa

Sirsnīgākā labdarības akcija “Eņģeļi pār Latviju” Kalētu
pirmsskolā ir noslēgusies ar lielu gandarījumu. 3. janvārī, pateicoties Kalētu pārvaldes atbalstam, desmit sešgadīgo grupas
bērni, pieci vecāki, skolotāja un auklīte brauca uz Rīgu, lai
aizgādātu ziedojumu kastīti uz TV3 studiju, kuras paspārnē
darbojas kampaņa “Eņģeļi pār Latviju”. Mēs bijām patīkami
pārsteigti, ka izdevās saziedot 580 eiro, kas palīdzēs bērniem
kļūt veselākiem.
Sirsnīgs paldies visiem jums, kuri atbalstījāt mūsu iniciatīvu ar
saviem ziedojumiem!
Īpašs paldies visam pirmsskolas iestādes kolektīvam, bērnu vecākiem un vecvecākiem! Paldies, ka atvērāt savas sirdis labām lietām un
parādījāt bērniem, ka jābūt līdzjūtīgiem, ka jāpalīdz tiem, kam tas ir
nepieciešams, ka dāvinājāt to, kas patiešām ir svarīgs!
Lai labais vairo labo un lai dots devējam atdodas!
Kalētu pirmsskolas skolotāja Rūta Feldmane

Foto – Agrita Purviņa

Esi drošs Priekules novadā!

Paldies priekulniekam, Valsts
policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja priekšniekam Gintam Ešenvaldam par
sarūpētajām dāvanām Priekules
novada pirmsskolēniem. Atsta-

rojošās vestītes un aproces tiks
dāvinātas pirmsskolas grupām,
lai pastaigu laikā bērni būtu labi
redzami, bet piekariņus audzinātājām lūgsim nodot tiem bērniem,
kuriem tādu nav. No Valsts polici-

jas visi sešgadnieki saņems arī krāsojamo grāmatiņu “Veiklā zaķēna
dzimšanas diena” ar uzdevumiem
par drošību uz ceļa. Paldies Valsts
policijai, kas rūpējas par mūsu
bērnu izglītošanu un drošību!
Savukārt mūsu novada vecākiem
vēlos pateikt paldies, ka pievēršat
uzmanību savu bērnu drošībai,
iegādājoties apģērbu un somas ar
atstarojošiem elementiem. Diemžēl jāatzīst, ka samēra daudz bērnu
uz ceļa vēl ir nepamanāmi. Vēlos
atgādināt, ka pirms dažiem gadiem Priekules novada pašvaldība
visiem skolēniem uzdāvināja aproces ar gaismiņām. Sameklējam tās,
nomainām baterijas un lietojam!
Būt redzamam tumšā laikā ir ļoti
svarīgi jūsu bērnu drošībai!
Priekules novada izglītības
vadītāja Agrita Purviņa

Bērni palīdz skaitīt labdarības akcijā saziedoto naudu.
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Priekules vidusskolas skolēni jau ceturto reizi
nopelnījuši braucienu uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā
Pirmajā gadā skolotāja Agita
Rukute piedalījās EPVS programmas ietvaros skolotāju seminārā
Parlamentā Briselē, iegūstot jaunu
pieredzi un skatījumu.
Katru gadu tiek izspēlētas
dažādas spēles ar mazāko klašu
skolēniem – Eiropas bumba, domino,
dabas loto, vērtību spēle… Bērniem
spēlējot ir iespējas iemācīties, piemēram, par Eiropas dzīvniekiem un
augiem, demokrātiju, izteikt savu
viedokli, to pamatot. Gustavam radusies ļoti laba ideja, kuru, cerams,
izdosies realizēt šajā mācību gadā
– Eiropas Parlamenta Vēstnieku
skolām Latvijā ieteikt izveidot
junioru skolu (1.–6. kl.). Tā noteikti
tiks šogad izveidota, jo ir jau uzkrāta
vērtīga pieredze, kuru Priekules vsk.
EPVS komanda var popularizēt un
pilnveidot.
Ir Eiropas Savienības programmas kā “Skolas auglis” un “Skolas
piens”. Jaunieši izpētīja ceļu, kā
ābols vispār līdz skolai nonāk. Tāpat
par pienu – kā piens no Kazdangas
ticis līdz Priekulei. Tiek apskatīta arī
demokrātija un lēmumu pieņemšana. Agita to māca arī sociālajās
zinībās – pamatā 8. un 9. klasē, arī
citās pamatskolas klasēs. Skolotāja
izsaka pateicību: “Prieks, ka mums ir
laba sadarbība izveidojusies ar skolotājas Valentīnas Remeses klasi, kur
mūsu EPVS vadītie pasākumi guvuši
vislielāko atsaucību un rezultātus 3
gadu laikā. Paldies klasei, skolotājai!
Paldies jāsaka skolas adminstrācijai
– Irinai Tiesnesei un Airitai Ešenvaldei – un skolas kolektīvam par
atbalstu un sadarbību EPVS rīkotajās
aktivitātēs.”
Katru gadu Priekules EPVS
pārstāvji organizē un vada Eiropas
dienu. Dienas iesākumā vienmēr
ir lielisks skolas jauniešu koncerts,
kurā zilidzeltenās Eiropas krāsas savijas ar latviski raibajiem dzīpariem
dziesmu un deju soļos. Savukārt
dienas turpinājumā ir dažādas
stundas, kurās zīmē gan uz asfalta,
gan sporto, gan erudīciju attīsta un
tiekas ar sabiedrībā pazīstamiem
cilvēkiem. Visa skola cenšas nolikt
Eiropas dienas eksāmenu.
Aktīvā skolēnu komanda kopā
ar skolotāju Agitu ir organizējusi
arī medus brokastis – Eiropas pro
grammu par medu un bitēm. Tā kā
skolotājs Artūrs Māss ir arī bitenieks,
iespēju laist garām nevarēja. Tā nebija tikai degustācija, bet arī stāsts
par procesu. Ne tikai pagaršojot
baltmaizi ar medu un pienu, bet pat
vērojot mikroskopā, kuru skolotājs
bija paņēmis līdzi. Artūrs saistoši
stāstīja par savu aizraušanos, un
tas bija interesanti arī skolēniem.
Šajā pasākumā iesaistījās visa skola.
Lieliska iespēja, ko EP piedāvā,
ir piedalīties dažādos semināros.
Par tiem jaunieši stāsta ar patiesu

Foto – no Priekules EPVS arhīva

< < 1.lpp.

Priekules vidusskolnieces Eiropas Parlamentā Strasbūrā
2019. gada rudenī.
sajūsmu. Tur uzstājas tādi Latvijā
pazīstami cilvēki kā Dace Melbārde,
Toms Grēviņš, Kaspars Ozoliņš, Andris Gobiņš, Mārtiņš Daugulis, Roberts
Zīle, Krišjānis Kariņš, Marta Rībele
u.c. slavenības, politiķi un žurnālisti.
Tur tiek runāts gan par aktuālām
tēmām, gan slavenību personīgo
pieredzi. Priekulnieki atzīst, ka tas
vienmēr ļoti iedvesmo un motivē
darīt vairāk un mērķtiecīgi iet uz
priekšu. Agita piebilst: “Te lielais
paldies lai ceļo Latvijas Eiropas
Parlamentam un īpaši programmas
vadītājai Jolantai Bogustovai.”
Tikuši aicināti piedalīties EP
“Garšīgie likumi” pasākumā ar Roberto Meloni. Tur bijis ļoti interesanti. Notikušas dažādas meistarklases
– gan vegānu, gan kaņepju, gan arī
fotografēšanas, kur mācīja, kā pareizi
nofotografēt ēdienu.
Jaunieši stāsta, ka darbošanās
tik apjomīgā programmā prasa
daudz laika, bet tam ir pozitīvās
puses, kas teicami atspoguļojas arī
mācībās. Piemēram, visi kā viens
atzīst, ka iemācījušies plānot laiku,
jo jāsarunā, kad visi sanāks kopā. Tas
nebūt nav viegli, jo visi ir ļoti aktīvi
– gan izcili un teicami mācās, gan
piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un konsultācijās, gan gandrīz
visi ir dejotāji un dzied ansamblī,
piedalās Debašu skolā, skolas avīzē
u.c. aktivitātēs.

Citu skolēnu motivēšana pievienoties
Eiropas Parlamenta
Vēstnieku skolai

Anna stāsta, ka iesaistījusies
projektā tikai šogad, bet pirms tam
ir izbaudījusi, ko piedāvā EPVS
Priekules pārstāvji. Tāpēc skolniece
bijusi tik ieinteresēta pievienoties
aktīvajam jauniešu bariņam. Noderīgākais pasākums Annas skatījumā
bija, kad projekta jaunieši rīkojuši ES
izmēģinājuma vēlēšanas. Jauniete
bijusi jau pilngadīga un varējusi
vēlēšanās piedalīties, un daudz par
tām uzzinājusi tieši no mājiniekiem.
Process palīdzējis saprast ES – kas
tas ir, kā tas notiek. Ļoti noderīga
bijusi jauniešu sniegtā informācija.
Kristiāna stāsta, ka pievienojusies, jo
draudzene Jana jau sen stāstījusi par

visām iespējām, ko piedāvā EPVS.
9. klases skolniece arī ļoti fano par
Franciju. Brauciens uz Strasbūru ir
vislielākā motivācija.
EPVS aktīvisti stāsta, ka jāpiepūlas, lai piesaistītu vairāk skolasbiedru šim projektam. Šodien jauniešus
grūti motivēt, jo nav viegli izkāpt no
savas komforta zonas, lai mēģinātu
darīt ko jaunu. Tāpēc viņiem prieks ir
darboties, jo tikai procesā var iznākt
kāds rezultāts!

Pašvaldības atbalsts

Katru gadu pie jauniešiem
EPVS atklātajā stundā viesojas
pašvaldības pārstāvji, lai uzzinātu
par paveikto un iecerēto. Skolotāja
Agita pastāsta: “Pirmajā gadā uzaicinājām uzņēmēju Tomu Šteinu
(Priekules vsk. absolventu), kurš
parādīja diagrammu, kurā atspoguļots eksports no Priekules uz ES.
Toms arī pastāstīja par tirdzniecības
un sadarbības procesiem. Priekules
vsk. absolvents Arnis Kvietkauskis
pastāstīja par jauniešu iespējām,
strādājot un dzīvojot gan Latvijā,
gan ārzemēs. Piedalījās arī novada
izglītības vadītāja Agrita Purviņa.”
Atklātajā stundā par Eiropas Savienības vēlēšanām 2019. gada
pavasarī piedalījās pašvaldības darbinieki Andris Razma, Una Ržepicka,
Guntars Jankus, Agrita Purviņa, kā
arī jaunieši, pedagogi un EP pārstāvji.
Katru gadu Agita ar jauniešiem
dodas atbildes vizītē uz Priekules
novada pašvaldību, lai pastāstītu par
padarīto un arī par turpmākajiem
plāniem. Jaunieši ir pārliecināti, ka
sadarbības modelis ir ļoti svarīgs
jebkurā dzīves jomā, kā arī stāsts par
to, ko viņi dara un kā viņiem veicas.
Visi kā viens ļoti priecājas par
veiksmīgu sadarbību ar Priekules
novada pašvaldību. Īpašs paldies
izpilddirektoram Andrim Razmam.
Ļoti jūtams atbalsts, ko visi augstu
novērtē! Paldies!

Vislabākā dāvana –
ceļojums uz Eiropas
Parlamentu Strasbūrā

Lieliski startējuši un izpildījuši
EPVS prasības, martā uz Parlamentu Strasbūrā dosies Priekules vsk.
jaunieši un projekta vadītāja Agita

“Eiropas diena 2019” Priekules vidusskolā.
Rukute, kura vadīs Latvijas delegācijas braucienu jau otrreiz, pārstāvot
valsti Strasbūras Parlamentā. Prieks
visiem kopā par lieliski paveiktu
darbu, un tas dod motivāciju jaunām
idejām, darbiem.
EPVS jaunieši atspoguļojuši arī
Donoru dienu decembrī, kurā visus
12. klases skolēnus iesaistījusi Anna.
Visām aktivitātēm nepieciešamas
arī publikācijas. Skolēnu aktīvā
darbība tiek atspoguļota skolas
“Facebook” lapā un EPVS grupas
lapā šajā tīklā. Priekules skolēniem
ir arī “Instagram” konts, kuru izveidoja Jana pēc Gustava iniciatīvas.
“Eiropas Parlaments Latvijā sūtīja
mums veiksmes vēlējumus!” priecājas jaunieši.
Prieks, ka jaunieši piedalās un
iedvesmo citus!

Eiropas Parlaments
Strasbūrā – EP
Euroscola sertifikāts

Uz Parlamentu jaunieši dodas,
lai piedalītos EUROSCOLA (skolēnu
diskusijas un parlamentārā darba
simulācijas) Eiropas Parlamentā
Strasbūrā, Francijā. Viņi jau laikus
ir izvēlējušies sava darba tēmu un
par to debatē ar citiem jauniešiem,
mērķtiecīgi virzot uz lēmuma pieņemšanu. Uz katru sesiju ierodas
apmēram 500 skolēnu no ES dalībvalstīm. Viena no interesantākajām aktivitātēm ir “Eurogames”,
kur jauniešus no dažādām valstīm
sadala pa četriem katrā komandā.
Viņiem piešķir kartītes, uz kurām
ir 19 jautājumi par ES. Katrs jautājums ir savā valodā. Tad nu katram
dalībniekam jādomā, kā uz tiem
pareizi atbildēt. Tas noteikti ir lielisks veids, kā komunicēt, jo jaunieši
nekautrējoties iet pie katra valsts
pārstāvja un jautā. Angļu valoda ir
ļoti svarīga, lai varētu iesaistīties
EPVS. Vienā no braucieniem Anda
ar savu komandu veiksmīgi atbildējuši gandrīz uz visiem jautājumiem,
bet pietrūcis viena vai divu punktu,
lai uzvarētu. Lai veicas šoreiz!

EPVS programmā. Dažādi muzeji,
baznīcas, pilsētu vēsturiskie centri,
pilis… Eiropa pavasarī, rudenī, gleznaini pasakainā Ziemassvētku sajūta
Strasbūrā... Šiem jauniešiem un
skolotājai ir cits pasaules redzējums
– viņi ir ļoti atvērti un komunikabli,
ir idejas un vīzijas, ir pieredze, kura
veiksmīgi tiek integrēta skolas un
Priekules sabiedrībā.

Skolotāja devums

Jaunieši stāsta, ka bez sava mentora – skolotājas Agitas – nevarētu
tik tālu tikt. Tik liela motivācija un
virzība nāk tikai no izcila līdera.
Skolotājai ir tāda enerģija, kas
aizrauj, paķer līdzi un iedvesmo. Ir
apbrīnojami tas, cik ļoti Agita jūt
līdzi saviem censoņiem.
Skolotāja jauniešiem uzdāvinājusi lielisku dāvanu Ziemassvētkos.
Visi kopā viesojušies Priekules
kultūras nama Brīnumķēķī. Bijis
bezgala jauki un interesanti. Visi
kopā brīnišķīgi pavadījuši laiku un
atpūtušies, lai atkal smeltos enerģiju
tālākiem darbiem.
Agita vēlas pateikt milzīgu
paldies katram jaunietim, jauniešu
vecākiem, Priekules vidusskolas
kolektīvam, Priekules novada pašvaldībai un atbalstītājiem! “Mēs
esam kopā!”
Paldies Eiropas Parlamenta
Vēstnieku skolu programmai par šo
lielisko iespēju, kas sniedz jauniešiem un skolotājiem starptautisku
pieredzi un veicina arī Latvijas skolu
savstarpējo sadarbību!
Agita piemin, ka nemaz nebrīnītos, ja kāds no šiem deviņiem
skolēniem Strasbūrā kādu dienu
arī strādās. Tas nemaz nav tik nesasniedzams sapnis. Kā laiku laikos ir
pierādījies – neatlaidīgs komandas
darbs atmaksājas!
Kristīne Dundure

Daļu Eiropas jaunieši
jau apceļojuši

Jaunieši ļoti priecīgi stāsta, ka
paspējuši apceļot jau sešas valstis
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Goda cilvēks Virgas pagastā Sarma Henke
Lauku apvidus
ļoti tuvu sirdij

Aicinājums kļūt
par pedagogu

Vaicāta par karjeras izvēli, Sarma atbild: “Laikam pats Dievs to ir
ielicis rokā.” Skolotāja atklāj, ka jau
bērnībā, kad dzīvojusi Liepājā, tikusi
dēvēta par Loču ielas brigadieri. Tajos laikos bērni negāja bērnudārzā.
Sarma jau no bērnu dienām bijusi
ļoti kustīga, un visi sētas bērni jau
no paša rīta meiteni saukuši pa
logu, lai nāk ārā. Esot izdomājusi
spēles, un bērniem kopā bijis ļoti
interesanti.

Savu maizīti
nopelna ar prieku

Sarma stāsta, ka savu darbu
veic ar lielu mīlestību un ir ļoti
pateicīga, ka tas ir ielikts sirdī.
Skolotāja novērtē, ka tagad mācību materiāli ir viegli pieejami un
daudzi pat jau gatavi atrodami.
Kādreiz nebūt tā nebija, viss bija
jāgatavo pašu rokām un kad gan, ja
ne vakaros pēc darba laika. 42 gadu
pirmsskolas darba pieredzē materiāli ir gatavoti pat naktīs. Iesākumā
nebija pat nodarbību plānu. Tie bija
jāizdomā audzinātājiem – gan par
to, kādus materiālus izmantos, gan
– kāds būs nodarbības mērķis. Tas
ir devis ļoti lielu rūdījumu. Sarma
piekrīt, ka laikam ir jāiet līdzi, un to
labprāt pieņem. Viņa novērtē tagad
tik viegli atrodamo informāciju, izmantojot datoru. Skolotāja vienmēr
apzinājusies, ka katrs bērns ir citāds.
Darba rūdījums ļauj viegli saskatīt,
kas kuram bērnam nepieciešams.
Galvenais ir pieredze un gribēšana
to ieraudzīt. Sarmai ļoti tuva ir
bērnu psiholoģija jau kopš studiju
laikiem.

Darba pieredze

Sarmas karjera darbā ar bērniem aizsākusies Liepājas 19.
bērnudārzā Kuģinieku ielā, kur
iesākumā strādājusi par auklīti.
To izvēlējusies darīt, lai pati varētu savu meitiņu gan aizvest, gan
pārvest no bērnudārza. Trīs gadus
tur nostrādājusi, līdz meita sākusi
mācīties 1. klasē. Dzīves apstākļu

Foto – Kristīne Dundure

Sarmas dzīves ceļš aizsācies
Liepājā. Kaut gan pati sevi it nemaz
neuzskata par pilsētnieci, jo jau bērnībā brīvdienas pavadījusi laukos
Aizvīķos, kur viņai tik ļoti paticis.
Daba vienmēr bijusi ļoti tuva. Liepāja esot kā tāds starpposms, jaunības
pilsēta, kur mācījusies, studējusi un
strādājusi, jo tā sanācis, ka dzīves
līkloči atveduši Sarmu uz Virgu.
Sarma ir virdzeniece jau 21.
gadu. Tieši tikpat ilgi viņa strādā
Virgas pirmsskolā. Kā Sarma pati
stāsta, jaunības dienās Virgas pagasta biešu laukus ir ravējusi “tā, ka
noskan”. Šis apvidus pazīstams jau
no 12 gadu vecuma, jo tad meitene
pārcēlusies no Liepājas uz Paplaku.

Sarma Henke saņēma
apbalvojumu “Goda
cilvēks Virgas pagastā”
2019. gada 16. novembrī.

Pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle teic pateicības vārdus
Sarmai Virgas pamatskolas pirmsskolas 20 gadu jubilejā.

Amizanti bērnu izteicieni:

l Stāvam pie rožu dobes, vērojam. Meitenīte saka: “Tās ir
rozes!” Zēns iedziedas: “Rozes, tikai rozes...” (no J. Sproģa
repertuāra).
l Lūdzu bērniem, kuriem mājās ir vistas, salasīt kūtī vistu
spalvas. Jautāju mazajiem, kad atnesīs? Zēna atbilde:
“Labi, atnesīšu veselu kasti, varēsi krāmēties līdz apniku
mam!”
l Saku meitenītei, lai nesteidzas. Zēns nosaka: “Jā, visa
dzīve vēl priekšā!”
l Bērni skrien sporta laukumā. Sarma tiem uzsauc: “Ātrāk,
ātrāk, tempu, tempu!” Puisītis uzsauc: “Es jau pietempos!”
piespiesta, Sarma aizgāja strādāt
citā darbavietā. Pēc pusotra gada tā
paša bērnudārza vadītāja zvanījusi
un piedāvājusi jaunajai sievietei
darbu, bet šoreiz jau par audzinātāju, jo saskatījusi lielu potenciālu
Sarmas mīlestībā pret darbu ar
bērniem.

Virgas bērnudārza
pirmsākumi

1999. gadā “Izglītības likums”
noteica, ka piecgadīgajiem un
sešgadīgajiem bērniem bija jāsāk
obligātā apmācība. Tajā laikā bija
iespēja pieteikties darbā arī Virgas
pagastā, ko Sarma arī izdarīja. Viņa
bija pirmā, kas uzsākusi bērnudārza darbību Virgas pagastā. Sarma
atminas, ka atnākusi četrās tukšās
sienās. Audzinātāja uzrakstīja mērķus – lauku un viensētas bērnus
ievest kultūrvidē un sabiedriskās
dzīves norisēs, lai būtu iespēja komunicēt ar citiem bērniem, kurus
apstiprināja deputātu komisija.
Sarma par Virgas pirmsskolu un
tās bērniem runā ar lielu aizrautību
un sirsnību. Var just, ka pirmsskola
ir kā bērniņš, kuru Sarma savām
rokām izlolojusi.
Pērnā gada rudenī tika atzīmēta
Virgas pamatskolas pirmsskolas 20
gadu jubileja. Sirsnīgs sarīkojums,
kura laikā skatītāji varēja iepazīties
ar skaistiem atmiņstāstiem par piedzīvoto divu gadu desmitu garumā.

Kad sauc, tad jāiet

Pagasta ļaudis Sarmu novērtē,
viņa nekad neatsaka palīdzīgu

roku. Pagasta pārvaldes vadītāja
Daiga skolotāju ļoti slavē. Stāsta,
Sarma ir cilvēks, uz kuru patiesi var
paļauties. Ja kāda no pirmsskolas
skolotājām saslimst, Sarma vienmēr gatava palīdzēt. Pati noteic, ka
ir priecīga par to, ka vēl joprojām
savu darbu pirmsskolā spēj veikt
labprāt un no visas sirds.

Divas paaudzes
izaudzinātas

Sarma ar lepnumu stāsta, ka
atceras un pazīst visus bērnudārza
bērnus. Visi viņi esot ļoti forši un
tuvi, un katram ir savs dzīvesceļš.
Jau bērnudārzā daudzmaz varējis
nojaust, par ko katrs bērniņš izaugs.

No integrētām
nodarbībām
līdz jaunajām
kompetencēm

Ir teiciens gadu simtiem: “No
vērošanas uz domāšanu, no domāšanas uz darbību!” Sarma tam ļoti
piekrīt un pēc tā arī vadās. Integrētā
nodarbība skolotājas skatījumā
bijusi ļoti vērtīga. Kā pati stāsta,
“sausā audzināšana” padomju laikos
gan nav patikusi. Tad matemātika
bija matemātika un zīmēšana bija
zīmēšana. Viss bija nodalīts un
atsevišķi kā mācību priekšmeti
skolā. Dažādus mācību priekšmetus
savīt kopā Sarmai vienmēr sanācis
dabīgi. Pieņemsim, bērni mācās
zilo krāsu. Sarma dalās domās, ka
to ļoti veiksmīgi var savienot arī ar
matemātiku, bērniņam var palūgt

saskaitīt, cik zilo priekšmetu ir uz
galda. To pašu tehniku var lietot arī
mūzikas nodarbībās. Par jaunajām
kompetencēm runājot, Sarma saka:
“Jaunu maisiņu vajag, bet tā saturs
paliek tas pats!” Skolotāja turpina:
“Bērnam mēs dodam zināšanas, un
to kompetenci jau viņš pats apgūst
rotaļu stūrīšos. Bērns nevar viens
pats kaut ko iesākt, ja viņam nedod
zināšanas.”

Toreiz un tagad

Uz jautājumu, vai ar mūsdienu
bērniem ir grūtāk, Sarma atbild, ka
ir mazliet grūtāk. Bet, ja tā pavisam
godīgi, tad grūtāk ir ar mūsdienu
vecākiem, ne visiem, protams,
skolotāja nosaka. Ja kādreiz vecāks
apsolīja, ka būs, tad arī bija. Bija
lielāka kārtība. Bet, kā jau saka,
katram kokam ir divi gali, jo ir arī
brīnišķīgas un atbildīgas ģimenes.

Sarmas vaļasprieks –
fotografēšana

Sarunā ar Sarmu secinu, ka
sieviete ir ļoti aktīva. Un nodomāju,
vai ir maz kas tāds, ko viņa nedara
vai neprot darīt? Sarmai patīk gan
dziedāt, gan dejot. Jau no bērnu

dienām paticis zīmēt, ir apmeklējusi daiļlasītāju skolu. Kā pati saka:
“Padod visu, kas interesants!” Tagad
Sarma brīvajā laikā kopā ar citiem
rokdarbu mīļotājiem Priekules
mākslas biedrībā “Saspraude” auž
audeklus. Fotografēšana skolotājai
ir ļoti mīļa aizraušanās. Īpaši tuva ir
dabas fotografēšana. Ar aizrautību
Sarma stāsta, ka patīk iemūžināt
to pašu objektu dažādās sezonās,
piemēram, ceriņzariņu. Pēc tam ir
tik interesanti skatīties uz tā brīnumainajām pārmaiņām. Laikam
jau tā tas ir, kaut mēs katrs spētu
saskatīt to skaisto – pat mazā ceriņzarā. Sarma katru gadu arī piedalās
Priekules novada konkursā “Skaistie
skati”, kur labākie darbi tiek ievietoti Priekules novada kalendārā.

Vēlējumi
Virgas pagasta un
Priekules novada
iedzīvotājiem

Pārmaiņas ir vienmēr bijušas un
būs. Lai ir grūti, vajag spēt, izturēt!
Veselību, dzīvesprieku, darba
sparu ikdienā!
Kristīne Dundure
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UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA
SIA “Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības
centrs” (LLKC) informācija
LLKC Liepājas birojs organizē maksas
mācības
l 5. februārī plkst. 9.30 apmācības augu aizsardzības līdzekļu (AAL) apliecības pagarināšanai.
Norises vieta: Grobiņas kultūras nams “Robežnieki” (Liepu iela 1a, Grobiņa).
Mācību maksā ir iekļauts PVN, izdales materiāli,
kafijas pauze, VAAD tests (ja nepieciešams) un apliecība, ko uzreiz saņem mācību noslēgumā.
Uz apmācībām līdzi jāņem viena fotogrāfija
(izmērs 3x4 cm) apliecības sagatavošanai.
Lūgums pieteikties laikus.
l Četru dienu apmācības “Augu aizsardzības
līdzekļu pareiza, precīza un ekonomiska lietošana” ar iespēju iegūt AAL lietotāja apliecību
(no jauna).
Apmācību dienas – 2020. gada 6., 12., 13. un
14. februāris.
Norises vieta: LLKC Liepājas birojs, Bāriņu iela
15 (2. stāvs), Liepāja.
Dalībniekiem ir jāapliecina iesaiste lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā.
Mācību maksā ir iekļauts PVN, izdales materiāli,
kafijas pauze, VAAD tests un apliecība, ko uzreiz
saņem mācību noslēgumā.
Uz apmācībām līdzi jāņem viena fotogrāfija
(izmērs 3x4 cm) apliecības sagatavošanai.
Lūgums pieteikties laikus.
Papildu informācija un pieteikšanās apmācībām:
Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts:
aleksejs.kacanovs@llkc.lv).
Apmācības notiek LAP 2014.–2020. apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju
apguves pasākumi”, LAD līguma Nr. LAD131118/
P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku
atbalsta dienests.
l 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 apguves pasākumus, 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, atjaunojamo energoresursu, zinātnes
atziņu un jaunas prakses pielietojamības 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 paredzētas teorētiskām nodarbībām, bet otra puse – praktiskām, kas notiek
ne tikai auditorijā, bet arī uz vietas 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 tālr. 27843096, par
mežsaimniecības jautājumiem – ar Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) Dienvidkurzemes
nodaļas Liepājas biroju, zvanot pa tālr. 63491241
vai 29285111, par pārtikas produktu ražošanas tēmām – ar LLU Mūžizglītības centru, zvanot pa tālr.
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.
Tiem lauksaimniekiem un mežsaimniekiem,
kuri vēlas gūt vēl lielāku praktisku pieredzi un
dalīties tajā ar citiem, iesakām apmeklēt arī citu
LLKC organizētu pasākumu, par kuru plašāka
informācija pieejama LLKC mājaslapā www.llkc.lv,
sadaļā “Tālākizglītība” → “Saimniecību un mežu
apmeklējumu nodrošināšana”.
Mācības tiek nodrošinātas lauku attīstības
programmas investīciju pasākuma 2014.–2020.
gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un
prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD līguma
Nr. LAD131118/P44.
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 februārī
Vieta
Priekules novada pašvaldībā
Krotes bibliotēkā
Tadaiķu bibliotēkā
Bunkas pagasta pārvaldē
Kalētu bibliotēkā
Gramzdas pagasta pārvaldē
Paplaka, Virgas pagasta pārvaldē
Purmsātu bibliotēkā

Laiks
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.30
(izņemot pieņemšanas dienas pagastos)
11.02. no plkst. 9 līdz 11
11.02. no plkst. 12 līdz 14.30
11.02. no plkst. 15 līdz 16.30
12.02. no plkst. 9 līdz 12
13.02. no plkst. 9 līdz 12
14.02. no plkst. 9 līdz 11
14.02. no plkst. 12 līdz 13

Pieņemšanas laiki var mainīties. Pēc vajadzības ir iespējams vienoties par papildu pieņemšanas laikiem,
iepriekš sazinoties pa tālr. 28310484.
LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere

l Lauku atbalsta dienests (LAD) informē
No 2020. gada tiek palielinātas prasības attiecībā uz ieņēmumiem
no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas.
Ja līdz šim tie bija vismaz 285 eiro no hektāra, tad šogad tie būs 350
eiro. Saimniecībām, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko
lauksaimniecību ir sertificētas bioloģiskās saimniecības, tie bija vismaz
200 eiro no hektāra, bet būs 210 eiro.
Plašāka informācija LAD mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā AKTUALITĀTES.
l Lauksaimniecības datu centrs (LDC) informē
2020. gadā Latvijā jāveic lauku saimniecību integrētā statistikas
datu apkopošana par lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un
kūtsmēslu uzglabāšanas veidiem novietnē.
Anketa ir aizpildāma obligāti līdz 1.02.2020.
Plašāka informācija mājaslapā www.ldc.gov.lv, sadaļā “Novietņu
infrastruktūra” un pa tālruni 67095069, 67095057, 67027240.
l Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē
Valsts ieņēmumu dienests informē, ka no 2019. gada 19. decembra
ir uzsākta degvielas uzglabāšanas tvertņu reģistrācija Elektroniskās
deklarēšanas sistēmā (EDS). Tvertnes, kuru tilpums ir 1 m3 vai lielāks,
jādeklarē degvielas lietotājam (juridiskai vai fiziskai personai, kas ir
reģistrēta komercreģistrā kā komersants vai nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs), kurš izmanto degvielu, izņemot
gāzi, savām vajadzībām.
Jādeklarē tikai stacionārās tvertnes, bet pārvietojamās tvertnes,
kas paredzētas tikai degvielas pārvadāšanai, nav jādeklarē.
Plašāka informācija VID mājaslapā www.vid.gov.lv, sadaļā AKTUALITĀTES →Visi notikumi.
LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere
un Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante Vizma Garkalne

Novada vēstures
pētniecība turpinās

Bijušais priekulnieks gleznotājs Edgars Vērpe turpina
2019. gadā iesākto Priekules brīvprātīgo rotas veidošanās
un cīņas gaitu pētniecību.
Pagājušajā gadā Latvijas armija svinēja savu 100. dzimšanas
dienu. Tieši pirms 100 gadiem, 1919. gada martā, Priekulē tika
izveidota viena no pašām pirmajām Latvijas armijas vienībām –
Priekules brīvprātīgo rota. Latvijas armijai par godu un Priekules
brīvprātīgo rotas dibināšanas piemiņai pagājušā gadā tika izdots
informācijas par Priekules brīvprātīgo rotu apkopojums, iepretim
slimnīcai tika uzstādīts Priekules brīvprātīgo rotas informācijas
stends, bet Priekules ev. lut. baznīcā tika svinīgi atklāta Priekules
brīvprātīgo rotas piemiņas plāksne. Tāda kādreiz Priekulē bijusi, bet
tikusi nozaudēta 2. pasaules kara laikā.
2019. gada 3. maija svinīgajā pasākumā piedalījās arī bijušais
priekulnieks gleznotājs Edgars Vērpe. Viņa vectēvs Vilis Vērpe bija
viens no tiem apmēram simt vīriem, kuri 1919. gadā pieteicās
dienestam Priekules brīvprātīgo rotā. Pēc neilgas militāro prasmju
apguves tepat Priekulē karavīri devās katrs uz savu dienesta vietu
kādā no pirmajiem trijiem topošās Latvijas armijas pulkiem. Kādi
no šiem cilvēkiem Priekulē vairs neatgriezās, jo gāja bojā. Kādi citi
atgriezās, dzīvoja, strādāja Priekulē vai kur citur.
Tajos laikos par Latvijas brīvvalsts laikiem runāt nedrīkstēja,
varbūt kādreiz negribējās. Tagad citādāk – gribas zināt, gribas saprast, gribas kādam ko pajautāt, tikai nu vairs nav kam. Visi Latvijas
Brīvības cīņu dalībnieki nu jau aizsaulē. Nu atbildes uz jautājumiem
jāmeklē citādāk – ne sarunās ar notikumu aculieciniekiem, bet vēstures dokumentu un dažādu informācijas avotu pētniecībā.
Tieši ar to – ar Priekules brīvprātīgo rotas, ar sava vectēva Viļa
Vērpes un viņa draugu un paziņu gaitu Latvijas Brīvības cīņās pētniecību – nu aizrāvies arī gleznotājs Edgars Vērpe. Viņam izdevies
atrast daudz jaunu ziņu gan par tiem, kuri priekulnieki brīvprātīgo
rotā pieteicās, gan par to, kuru Latvijas armijas pulku sastāvā dienēja,
gan arī par viena otra cīņu gaitām un atdusas vietām.

AICINĀM ar bijušā priekulnieka gleznotāja
Edgara Vērpes pētījumu materiāliem
iepazīties Priekules bibliotēkā.

Priekules tūrisma organizatore
Inga Raškova
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FK “Bandava/Priekule” debitē U-18
Latvijas telpu futbola čempionātā
15. decembrī FK “Bandava/
Priekule” pirmo reizi piedalījās
Latvijas telpu futbola U-18 čempionātā. Pirmo spēli FK “Bandava/
Priekule” aizvadīja mājās pret SK
“Kengaroos”, kas ir viena no spēcīgākajām jauniešu komandām
Latvijā. Jau no spēles sākuma SK
“Kengaroos” pārņēma iniciatīvu un
kontrolēja bumbu. Tas vainagojās
divos bezatbildes vārtos pirmajās
trīs minūtēs. Priekulnieki sāka
spēlēt drošāk, un sestajā minūtē
Dāvis Dāvids Spēks guva vēsturiski
pirmos vārtus FK “Bandava/Priekule” Latvijas telpu futbola U-18
čempionātā. Puslaika beigās viesi
guva trešos vārtus. Otrais puslaiks
iesākās ar viesu pārsvaru, ko viņi
pakāpeniski palielināja līdz 1:6.
31. minūtē pretuzbrukumā Dāvis
Dāvids Spēks guva mājiniekiem
otros vārtus un sākās pakaļdzīšanās. Izveidojot vairākus bīstamus
momentus, beidzot 37. minūtē krita arī trešie vārti, kad pēc teicamas
Renalda Gulbja-Švana piespēles
bumbu vārtos trieca Daniels Rašmanis. Pagāja nepilna minūte, un

Priekules daudzfunkcionālās halles
tribīnes burtiski uzsprāga, kad 4:6
panāca Endijs Erbe, kas guva skaistus vārtus pretuzbrukumā pēc teicamas Daniela Rašmaņa piespēles.
Turpinājumā priekulnieki metās uz
priekšu, kur viesus vairākkārt glāba
vārtsargs. Spēle beidzās ar 4:6, bet
liels prieks par parādīto sniegumu
un atmosfēru tribīnēs.
FK “Bandava/Priekule” – SK
“Kengaroos” 4:6 (1:3)
Vārtu guvumi: Dāvis Dāvids
Spēks – 6. min., 31. min., Daniels
Rašmanis 37. min., Endijs Erbe
38. min.
Komandas sastāvs:
#12 Ralfs Jansons (vārtsargs)
#2 Renalds Gulbis-Švans
#7 Endijs Erbe
#18 Gatis Kadaģis
#77 Dāvis Dāvids Spēks
#5 Kristians Erbe
#15 Roberts Roga
#21 Mariss Kadaģis
#33 Daniels Rašmanis
Novada sporta metodiķis
Raitis Feldmanis

Edgars Auders ar perfektu
bilanci uzvar Priekules novada
atklātā čempionāta 3. posmā zolītē
13. decembrī notika Priekules novada atklātā čempionāta zolītes
3. posms. Uz to bija ieradušies 14 zolmaņi. Teicamu sniegumu nodemonstrēja iepriekšējā gada Priekules novada čempions Edgars Auders,
kas ieguva 1. vietu ar maksimāli iespējamiem 30 punktiem (+109),
otrais palika Jānis Kalnītis ar 20 punktiem (+56), bet trešais bija šī
gada kopvērtējuma līderis Andris Eglītis – 19 punkti (+28). Atlicis vēl
viens posms, kas tiks aizvadīts janvārī.
Kopvērtējuma tabulu skatīt Priekules novada pašvaldības mājaslapā
www.priekulesnovads.lv.
Novada sporta metodiķis Raitis Feldmanis

NK “Priekule” sāk ar trīs uzvarām
Latvijas čempionātā novusā

4. janvārī Talsos sākās Latvijas čempionāts novusā 2. līgā.
NK “Priekule” startē jau otro gadu. Pagājušajā gadā 16 komandu
konkurencē ieguva 5. vietu. Šogad komandas mērķis ir tikt
1. līgā, kur tiek trīs labākās līgas komandas.
Šogad NK “Priekule” komandu pārstāv: Arvīds Ķesteris, Gundars
Auznieks, Ēriks Bakuns, Emīls Šeflers, Māris Isakovs, Armands Strelēvičs, Pēteris Svars, Endijs Erbe un Raitis Feldmanis.
Pirmajā spēlē Talsos mūsējie pārspēja “Madlienu” ar 29:21. Otrā
spēle bija pret spēcīgo “Kolkas” komandu, un pretinieks pirmo reizi tika
apspēlēts ar 28:22. Trešajā mačā tika pārliecinoši uzvarēti mājinieki
– “Talsi” ar 29:11.
Nākamās trīs spēles notiks 18. janvārī Priekulē pret “VPK”, “Laucieni” un “RSVK”.
Novada sporta metodiķis Raitis Feldmanis

Bunkas pagasta pārvaldes kasiere maksājumus pieņems:
11. februārī no plkst. 10.00 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā,
12. februārī no plkst. 10.00 līdz 11.30 Krotes bibliotēkā.

Gundars Auznieks uzvar Priekules
novada kausa izcīņā novusā
14. decembrī notika Priekules novada kausa izcīņa novusā.
Kopumā pieteicās 20 dalībnieki,
kas tika izlozēti divās grupās pa
desmit spēlētājiem katrā. Grupā
spēlētāji cīnījās cits pret citu, un
astoņi labākie no katras grupas
tika izslēgšanas spēlēs.
Izslēgšanas spēles sākās ar
diviem pārsteigumiem, kur “A”
apakšgrupas 1. un 2. vietas ieguvēji Emīls Šeflers un Aldis Juškevičs
piekāpās “B” apakšgrupas 8. un
7. vietas ieguvējiem. A. Juškevičs
piekāpās Kristiānam Erbem ar
4:2, bet E. Šeflers otro gadu pēc
kārtas zaudēja Raitim Feldmanim 4:2. Pārējos mačos uzvarēja
apakšgrupās augstāk palikušie
spēlētāji – Endijs Erbe, Armands
Strelēvičs, Harijs Ulmanis, Ēriks
Bakuns, Staņislavs Ļeiļuns un
Gundars Auznieks. Jāpiemin, ka no
apakšgrupas neizkļuva pagājušā
gada čempions Daniels Rašmanis.
Ceturtdaļfinālos bija ļoti aizraujoši mači, kur trijos no četriem
bija nepieciešami 7 seti. Septiņu
setu mačos uzvarēja A. Strelēvičs,
G. Auznieks un Ē. Bakuns, kas attiecīgi pieveica H. Ulmani, K. Erbi
un S. Ļeiļunu ar 4:3. R. Feldmanis

Gundars Auznieks un Raitis Feldmanis ar ceļojošo kausu.
ar 4:0 pieveica E. Erbi.
Pusfinālā turpinājās sīvas
cīņas, kur G. Auznieks ar 4:2 uzvarēja Ē. Bakunu, bet R. Feldmanis
ar 4:3 uzvarēja A. Strelēviču.
Finālā novusistiem bija jāspēlē

līdz piecu setu uzvarai. G. Auznieks nospēlēja labāk un uzvarēja
“Priekules novada kausa 2019”
izcīņā ar rezultātu 5:2.
Novada sporta metodiķis
Raitis Feldmanis

Izmaiņas pacientu līdzmaksājumu
apmēros, sākot no 2020. gada
Sākot ar 2020. gada 1.
janvāri, spēkā stājušies grozījumi*, kas paredz izmaiņas
pacientu līdzmaksājumu
apjomā, saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes
pakalpojumus. Visiem iedzīvotājiem līdzmaksājumu summas būs samazinātas, izņemot
līdzmaksājumu par ģimenes
ārsta apmeklējumu personām
līdz 65 gadu vecumam.
Pacientu līdzmaksājums pie
ģimenes ārsta personām no 65
gadu vecuma līdzšinējo 1,42
eiro vietā būs 1 eiro. Savukārt
personām līdz 65 gadu vecumam,
apmeklējot ģimenes ārstu, būs
jāmaksā 2 eiro par vizīti. Pacienta
līdzmaksājums par ģimenes ārsta
mājas vizīti paliks nemainīgs –
2,85 eiro.
Visiem iedzīvotājiem samazi
nāti līdzmaksājumi, veicot izmek
lējumus un apmeklējot ārstu
speciālistu. Ja iepriekš pacienta
līdzmaksājums bija 4,27 eiro, tad
no 2020. gada – 4 eiro. Līdzīgi
samazinājies arī līdzmaksājums
par gultas vietu dienas stacionārā
– no 7,11 uz 7 eiro. Par ārstēšanos
diennakts stacionārā, sākot ar
otro dienu, ārstniecības iestādēs
līdzmaksājums paliek nemainīgs
– 10 eiro, savukārt par ārstēšanos
aprūpes nodaļās vai gultās un

no onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām,
alkohola, narkotisko, psihotropo
un toksisko vielu atkarības līdzšinējo 7,11 eiro vietā pacienta
līdzmaksājums ir 7 eiro.
Pacienta līdzmaksājums datortomogrāfijas izmeklējumiem
bez kontrastvielas, sākot ar 1.
janvāri, ir 14 eiro, nevis 14,23
eiro. Savukārt par izmeklējumu
ar kontrastvielu 21,23 eiro vietā
jāmaksā 21 eiro. Par kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumu
bez kontrastvielas līdzšinējo
28,46 eiro vietā jāmaksā 28 eiro,
bet par izmeklējumu ar kontrastvielu līdzšinējo 35,57 eiro vietā
jāmaksā 35 eiro.
NVD atgādina, ka vairākas
iedzīvotāju grupas no pacientu
līdzmaksājumiem ir atbrīvotas,
piemēram, bērni līdz 18 gadu
vecumam, politiski represētās
personas, 1. grupas invalīdi,
trūcīgas personas un citas. Plašāka informācija par pacientu
līdzmaksājumiem, tostarp no
pacientu līdzmaksājumiem atbrīvotajām iedzīvotāju grupām,
pieejama NVD mājaslapā www.
vmnvd.gov.lv sadaļā “Veselības
aprūpes pakalpojumi” – “Pacienta
līdzmaksājumi”.
Līdz ar Latvijas pievienošanos
Eirozonai 2014. gadā pacientu

līdzmaksājumu summas no latiem tika konvertētas uz eiro. Tā
rezultātā pacienta līdzmaksājums
1 lata apmērā tika konvertēts uz
1,42 eiro, bet 3 lati uz 4,27 eiro,
un līdzīgi ar citām līdzmaksājumu likmēm. Tā kā norēķini ar
cipariem aiz komata nav ērti ne
pacientiem, ne ārstiem, turklāt
neveicina sabiedrības izpratni
par veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas kārtību, kā arī ir
sarežģītas un grūti uztveramas,
tika pieņemts lēmums atgriezties
pie apaļām summām, kā tas bija
pirms eiro ieviešanas.
*Grozījumi Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas
un samaksas kārtība”.  
Informāciju sagatavoja:
Sintija Gulbe,
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
Tālr. 67045007; 28383970
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Valsts sociālās aprūpes centra
“Kurzeme” filiāle “Aizvīķi” aicina darbā
MASIERI
(profesijas klasifikatora kods 3255 01)
Amata mērķis: nodrošināt masiera pakalpojumus
filiāles “Aizvīķi” klientiem.
Prasības pretendentam:
l Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta
personu reģistrā reģistrēta ārstniecības persona;
l augstākā vai vidējā profesionālā izglītība, masiera
kvalifikācija, sertifikāts specialitātē.
Piedāvājam:
l sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē
noteiktajam;
l bruto atalgojumu no 745,00 EUR līdz 1049,40
EUR atkarībā no profesionālās pieredzes;
l veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta ½ gada;
l regulāru piemaksu.
Darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Darba vieta – Aizvīķi, Gramzdas pagasts,
Priekules novads.
Darba laiks – normālais darba laiks.
FIZIOTERAPEITU
(profesijas klasifikatora kods 2264 02)
Amata mērķis: nodrošināt fizioterapeita pakalpojumus filiāles “Aizvīķi” klientiem.
Prasības pretendentam:
l Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta
personu reģistrā reģistrēta ārstniecības persona;
l profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē
un fizioterapeita profesionālā kvalifikācija, sertifikāts specialitātē.
Piedāvājam:
l sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē
noteiktajam;
l bruto atalgojumu no 835 EUR līdz 1190 EUR at-

karībā no profesionālās pieredzes par nepilnu slodzi;
l veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta ½ gada;
l regulāru piemaksu.
Darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Darba vieta – Aizvīķi, Gramzdas pagasts,
Priekules novads.
Darba laiks – normālais darba laiks.
SOCIĀLO APRŪPĒTĀJU/REHABILITĒTĀJU
(profesijas klasifikatora kods 3412 01/ 3412 02)
Amata mērķis:
l nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem/klientu sociālo rehabilitāciju.
Prasības pretendentam:
l pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes vai sociālās aprūpes sniegšanas jomā
vai profesionālā vidējā izglītība sociālās aprūpes
jomā, ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis;
l prasme pielietot savas profesionālās zināšanas,
izmantojot dažādas teorijas, metodes, pielietojot
informatīvus un vizuālus materiālus;
l zināšanas par starpinstitucionālās un starpprofesionālās komandas principiem.
Piedāvājam:
l sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē
noteiktajam;
l bruto atalgojumu no 552,00 EUR līdz 802,00 EUR
atkarībā no profesionālās pieredzes;
l regulāru piemaksu;
l veselības apdrošināšanu.
Darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Darba vieta – Aizvīķi, Gramzdas pagasts,
Priekules novads.
Darba laiks – summētais darba laiks saskaņā
ar grafiku/normālais darba laiks.

Pieteikuma vēstuli un dzīvesgaitas aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: dina.silina@vsackurzeme.gov.lv
Sīkāka informācija pa tālruni 63491156.

AFIŠA
PRIEKULE

25.01. plkst. 15 Priekules KN – Priekules vidusskolas dejotāju koncerts “Dejojam no sirds”. Ieeja
– ziedojums kolektīvu attīstībai.
28.01. plkst. 18 Priekules KN – Aizputes televīzijas
filmas “Godaprāta ļaudis Priekulues novadā” pirmizrāde un tikšanās ar filmas varoņiem. Ieeja brīva.
1.02. plkst. 16 Priekules KN – kultūras nama
mazo pašdarbnieku un draugu koncerts “Kas notiek
Priekulē?”. Piedalās: deju studija “Ķiņķēziņi”, bērnu
popgrupa “Pipari”, bērnu vokālais ansamblis “Burbulīši” (Pāvilosta), bērnu vokālais ansamblis “Ūbelīte” (Vaiņode), bērnu popgrupa “Bums” (Skrunda). Ieeja brīva.
Plkst. 18 – “Konfetti” diskotēka kopā ar dj Gunchs.
Ieeja 1 eiro. Atnāc! Nosvinēsim Priekules dzimšanas
dienu kopā! Būs jautri! Dejas, dziesmas un, protams,
popkorns un cukurvate.
4.02. plkst. 17 Priekules KN – Edgara Vērpes gleznu izstādes atklāšana. Izstāde apskatāma visu februāri.
8.02. plkst. 16 Priekules KN – Priekules pilsētas
92. dzimšanas dienas svinības “Kad sapņi piepildās”.
Goda priekulnieku sveikšana, goda, atzinības un pateicības rakstu pasniegšana. Piedalās grupa “Baritoni”.
Plkst. 21 – svētku balle kopā ar grupu “Lustīgais
blumīzers”. Ieeja 4 eiro. (Iepriekšēja pieteikšanās un
galdiņu rezervēšana līdz 6.02. kultūras namā vai pa
tālruni 26260526.)

VIRGA

31.01. plkst. 13 Purmsātu brīvā laika centrā –
“Sveču dienas svečošanās”. Radošā darbnīca un citi
pārsteigumi!

8.02. Purmsātu muižā – “Darini pats savu iepirkumu tašu, kuli, kulīti – sauc, kā gribi!” Kas tev jādara?
Jāpiesakās uz radošo darbnīcu līdz 3.02. pa tālruni
29353408, Ieva. Iespēja tikai pirmajiem 10 gribētājiem! Būsim radoši!

GRAMZDA

24.01. plkst. 19 Gramzdas TN – Ivara Zviedra
dokumentālā filma “Valkātājs”. Mežā pie Eiropas Savienības austrumu robežas naktī satiekas nelegālie
imigranti un vietējais iedzīvotājs Pepiņš...
1.02. plkst. 19 Gramzdas TN – Gramzdas mednieku kolektīva un draugu atpūtas vakars.
13.02. plkst. 17 Gramzdas pagasta pārvaldē,
2. stāvā – tikšanās ar lektori, grāmatu autori Inesi
Prisjolkovu. “Kā iemīlēt sevi!” un ne tikai…
14.02. plkst. 13 Gramzdas TN – tematisks sarīkojums senioriem “Mana bērnības garša”.

BUNKA

15.02. plkst. 22 Bunkas KN – Mīlestības svētku
balle kopā ar “Lustīgo blumīzeri”.

KALĒTI

1.02. plkst. 21.30 Kalētu TN – masku balle “Sveiks
Žurkas gadā”. Muzicēs Artis Arājs. Ieeja 3 eiro.
7.02. plkst. 9 skolas sporta laukumā – Meteņdienas jampadracis “Vizu, vizu, Metenīti”.
14.02. plkst. 15 Kalētu TN – atpūtas pasākums
senioriem “Sirsnīgā noskaņā”.
21.02. plkst. 18 Kalētu TN – Durbes amatierteātra
“Dīvatrons” izrāde “Dzimumzīme degungalā”.

Par skolēnu
dziesmu svētkiem
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie
Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kuri notiek
reizi piecos gados. Bērni un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka senās
latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek
turpinātas un godā turētas.
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir Latvijas
mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma sastāvdaļa jau 50
gadus, jo svētku vēsture aizsākās 1960. gadā, kad pirmo reizi Rīgā
pulcējās 8539 dziedātāji no 178 skolām un 1200 dejotāji. Tradīcija
vērsusies plašumā, jo XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu svētkos
2015. gadā, piedalījās 38 000 dalībnieki, tai skaitā arī 7 kolektīvi
no Priekules novada ar 103 dalībniekiem.
2020. gadā dziesmu svētkiem gatavojas visas mūsu novada izglītības iestādes, tāpēc 9. aprīlī plānojam dziesmu svētku ieskaņas
koncertu. Lai koncerta laikā gūtu priekšstatu par iepriekšējo svētku
atmosfēru, esam plānojuši parādīt nelielu ieskatu tajos. Tāpēc aicinu
visus Priekules novada pašvaldības iedzīvotājus, kas ir piedalījušies
kādos no iepriekšējiem skolēnu dziesmu un deju svētkiem, pārcilāt
savas vecās fotogrāfijas un padalīties ar tām. Tie, kam pašiem ir
iespēja fotogrāfijas noskenēt vai kam ir elektroniskas fotogrāfijas vai
video, lūgums tos atsūtīt uz e-pastu – dziedundejopriekule@inbox.lv
vai Whatsapp uz tālruni 26138392. Ja jums ir fotogrāfijas, bet
nav tehnisku iespēju tās digitalizēt, lūgums vērsties sev tuvākajā
izglītības iestādē vai pagasta pārvaldē, vai pašvaldībā pie izglītības
vadītājas Agritas Purviņas. Jums noteikti palīdzēs!
Jau iepriekš liels paldies par atsaucību!
Izglītības vadītāja Agrita Purviņa

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS
Priekules novada iedzīvotāju saimei
decembrī pievienojušies trīs jaundzimušie.
Mans bērns, tu esi gaisma man sirdī,
Mierinājums, lepnums un lielākais prieks.
Mīlestībā radīts mīlestības auglis,
Tēta un māmiņas skaistākais zieds. (E. Dambis)

Reģistrēta viena laulība.
Dzīves straumē upe garām tecēs,
Tā jums abiem tikai viena būs.
Jūsu laime – gaišu ziedu svece,
Un jums abiem jāsargā tās mūžs.

Decembrī reģistrēti 5 miršanas gadījumi.
Katram dziļi, dziļi sirdī
Sāpju rēta sūri smeldz.
Vēji, šalciet, vēji, dziediet –
Mūžs ir bijis goda vērts.
(A. Krūklis)

MŪŽĪBĀ DEVUŠIES:
Austra VAMZE (Kalētu pagastā),
Dzintra ROLAVA (Priekulē),
Raivo Zitmanis-Zihmanis (Virgas pagastā).
Lai gaiši jums Aizsaules ceļi!
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
(Respektējot piederīgo vēlmi, publicēti tiek to aizgājušo vārdi, par
kuriem tie snieguši rakstisku piekrišanu.)
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja I. Juškeviča
PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Kristīne Dundure,
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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