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Priekules novada skolēnu
un skolotāju apbalvošana

Foto – Harijs Ulmanis

Priekules novada teicamnieki 7.jūnijā.
7. jūnijā pieņemšanā pie
Priekules novada domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas
pulcējās skolēni ar augstiem
sasniegumiem mācībās un
skolotāji, kuru skolēni guvuši
augstus sasniegumus mācībās, sportā un dažādu mācību
priekšmetu olimpiādēs, sacensībās, konkursos valsts līmenī.
Saskaņā ar pašvaldības domē
apstiprināto skolēnu un pedagogu apbalvošanas nolikumu
viņi saņēma Goda diplomus un
naudas balvas.
Uz pasākumu tika aicināts 71
skolēns kopā ar saviem vecākiem:
Agate Jerika, Agneta Antanaviča,
Alise Pāvila, Alīna Eversone, Alīna
Nellija Sedola, Ance Tetere, Anda
Brauna, Anna Ivanova, Annija
Pauzere, Annika Riekstiņa, Anželika
Riško, Artis Krols, Arturs Kostjajevs,
Beate Ešenvalde, Dana Katrīna
Znotinaite, Daniela Amanda Kņūta,
Daniela Zube, Daniels Rašmanis,
Elisa Tuskena, Elizabete Lendele,
Elizabete Minka, Elīna Putniņa,
Emīls Šeflers, Endijs Erbe, Enija
Meiere, Enija Valdmane, Eva Loč
mele, Evelīna Jankevica, Ērika
Anīte, Grieta Melānija Dreimane,
Gustavs Einis, Gustavs Šteinbergs,
Ģirts Fromanis, Ieva Ikerte, Ingrida
Bertule, Jasmīna Tīna Spēka, Jānis
Uļezko, Jūlija Kņūta, Kārlis Ivanovs,
Kārlis Pinkovskis, Krista Mehaņiko

va, Kristaps Andis Ivanovs, Laura
Rosvalde, Lauris Plinta, Lāsma
Elīna Punga, Leonīds Kostjajevs,
Ligita Ķere, Linda Grīsle, Linda
Jaškus, Līva Cīrule, Līva Deviņa,
Līva Ozola, Madara Novika, Maira
Šulca, Mareks Bergmanis, Margarita
Sofija Tiškus, Marija Elīna Lācīte,
Marta Križevica, Marta Roga, Marta
Rubeze, Maruta Klane, Mārcis Put
niņš, Nikija Mikāle, Patrīcija Rubeze,
Ralfs Ziemelis, Reinis Isakovs, Ri
čards Auznieks, Roberts Volkevičs,
Roberts Zeiburliņš, Santa Fromane,
Tīna Juberte. Uz svinīgo pasākumu
tika aicināti arī skolotāji un pulciņu
vadītāji Aija Birze, Agra Jērica, Ai
rita Ešenvalde, Inese Upīte, Sandra
Grosberga, Sanita Pīlagere, Arturs
Zīlītis, Mārtiņš Mikāls, Līga Strēle,
Indra Zvirbule, Ivonna Rozentāle,
Annija Ķestere. Vecāki daudz pa
līdzējuši saviem bērniem, tāpēc
atzinība un pateicība arī viņiem.
Šajā svētku reizē īpaši tika
atzīmēta Krista Megaņikova. Goda
diplomu Krista saņēma gan par
augstiem sasniegumiem mācībās,
gan rezultatīvu piedalīšanos biolo
ģijas, ģeogrāfijas un latviešu valodas
olimpiādēs. Taču ar to Kristas cīņa
par labiem rezultātiem nebeidzas.
Šajā vasarā viņa piedalīsies Baltijas
valstu ģeogrāfijas olimpiādē Kaļi
ņingradā, kā arī pārstāvēs Latviju
pasaules ģeogrāfijas olimpiādē Ķīnā.
Pēc olimpiādes Kristai tika piedāvā

ta iespēja doties zinātniskās izpētes
braucienā pa Ķīnas ievērojamākām
vietām. Šo braucienu Kristai, pa
matojoties uz pašvaldības domes
lēmumu, apmaksās pašvaldība. Lai
veicas arī turpmāk! Paldies sakām
arī Priekules vidusskolas ģeogrāfijas
skolotājai Sandrai Grosbergai.
Vēl vēlētos pieminēt skolēnus
ar visaugstākajiem mācību sa
sniegumiem. Priekules vidusskolas
10. klases skolniecei Ērikai Anītei
vidējais vērtējums šajā mācību gadā
ir 9,83 balles. Tas nozīmē, ka Ērikai
gandrīz visos mācību priekšmetos
vērtējums ir 10 un tikai divos 9. Ar
vidējo vērtējumu 9,63 Kalētu Mūzi
kas un mākslas pamatskolas 9. klasi
pabeidza Alīna Nellija Sedola. Viņa
savas skolas un novada godu aiz

stāvēja arī divās olimpiādēs – mate
mātikā un vēsturē. Vidējie vērtējumi
virs 9 ballēm šogad bija arī Ancei
Teterei, Annai Ivanovai, Leonīdam
Kostjajevam, Andai Braunai, Danai
Katrīnai Znotinaitei, Santai Froma
nei, Anželikai Riško, Elīnai Putniņai
un Patrīcijai Rubezei.
Savukārt “Progresa balvu” par
centību mācībās saņēma Purmsātu
speciālās internātpamatskolas
audzēknes Ingrida Bertule un
Madara Novika.
Mūzikas un mākslas skolu
audzēkņi savas prasmes var pa
rādīt valsts konkursos, kas notiek
vairākās kārtās. Līdz finālam parasti
tiek tikai daži – paši labākie. Šogad
labāko vidū ir arī Priekules Mūzikas
un mākslas skolas audzēkne Grieta

Melānija Dreimane, kura valsts kon
kursa finālā izcīnīja 3. vietu. Paldies
skolotājām Ivonnai Rozentālei un
Annijai Ķesterei!
Kā ik gadus, augstus sasnie
gumus folkloras kopu konkursos
saņem Krotes Kronvalda Ata pa
matskolas folkloras kopa “Traistēni”
Līgas Strēles vadībā, bet mazpulku
goda nomināciju saņēma 2 Krotes
mazpulcēni, kuru vadītāja ir Indra
Zvirbule. Savukārt Priekules vidus
skolas komanda Latvijas Skolēnu
72. spartakiādes finālsacensībās
“Tautas bumba” izcīnīja augsto
1. vietu. Paldies skolotājai Sanitai
Pīlagerei!
Priekules novada izglītības
vadītāja Agrita Purviņa

16. IKARA SVĒTKI TUVOJAS!

Ieplāno 10. augustu svinēšanas priekam Priekulē
19.00 multihalles lielajā arēnā – lielkoncerts “KOPĀ AR MAESTRO”
Solisti: Raimonds PAULS (klavieres)
Daumants KALNIŅŠ (balss)
Dita LŪRIŅA-EGLIENA (balss)
Mārtiņš EGLIENS (balss)
l Raimonda

MACATA instrumentālais ansamblis
simfoniskais orķestris –
diriģents Mārtiņš BERGS
l Jauniešu

l Priekules

mūzikas festivāla apvienotais koris –
diriģenti Rudīte TĀLBERGA
un Māris DRAVNIEKS
l Vokālais ansamblis “Puķu bērni” –
vadītāja Agrita HANZOVSKA
l Vokālais ansamblis “Pipari” –
vadītāja Inta GRUNTMANE 		
l Koncerta vadītājs ĒRIKS EŠENVALDS
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Eiropas Padomes vēlēšanu
rezultāti Priekules novadā

DOMES ZIŅAS

Priekules novada pašvaldības
domes 2019. gada 30. maijā
domes sēdē pieņemtie lēmumi
Dažādi jautājumi

Pieņēma lēmumu par pašval
dības iestādes “Priekules feldšeru
punkts” izveidošanu Priekulē,
Aizputes ielā 5.
Pieņēma lēmumu par ārkārtas
gadījumā izdota rīkojuma apstip
rināšanu saistībā ar ugunsgrēka
nodarītajiem postījumiem, pie
šķirot pabalstu būvmateriālu un
iedzīves iegādei.
Apstiprināja lēmumu par
vienreizēja materiāla pabalsta
piešķiršanu politiski represētajām
personām un Černobiļas avārijas
seku novēršanā iesaistītajām
personām.
Apstiprināja lēmumu par
atbalsta sniegšanu izglītības
sasniegumu veicināšanai un
dalībai internacionālā pasaules
ģeogrāfijas olimpiādē Honkongā
(Ķīnā) no 2019. gada 29. jūlija līdz
5. augustam.
Apstiprināja lēmumu par
līdzfinansējuma nodrošināšanu
projekta “Pakalpojumu infrastruk
tūras attīstība deinstitucionalizā
cijas plāna īstenošanai Priekules
novadā” īstenošanai.
Apstiprināja lēmumu par iz
braukuma tirdzniecību Priekules
pilsētā, Priekules, Virgas, Bunkas,
Kalētu pagastos, ko veic SIA
“CP-23”.
Pieņēma lēmumu par projekta
“Priekules vidusskolas ieejas por
tāla un ārējo kāpņu atjaunošana
Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules
novadā” apstiprināšanu un reali
zāciju 2019. gadā.
Pieņēma lēmumu par adreses

Balsstiesīgie: 4012
Nobalsojušie: 1064 (26,52%)
Derīgās aploksnes: 1064 (26,52%)
Derīgās zīmes: 1054 (99,06%)

“Kairi” likvidēšanu Virgas pagastā,
Priekules novadā.

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Izsoles

Pieņēma lēmumu par pašval
dībai piederoša dzīvokļa īpašuma
Liepājas ielā 7A–28, Priekulē,
atsavināšanas izsoles rīkošanu,
nosacītās cenas un izsoles notei
kumu apstiprināšanu.
Apstiprināja izsoles rezultātus
un nomas līguma slēgšanu uz
pašvaldībai piekrītošajām zemes
vienībām “Dīķu lauks” un “Pie
Sarmām” Kalētu pagastā.
Apstiprināja izsoles rezultātus
un pirkuma līguma noslēgšanu
par pašvaldībai piederošo nekus
tamo īpašumu “Pagasta mežs”
Gramzdas pagastā.
Pieņēma lēmumu par nosacītās
cenas apstiprināšanu un pirkuma
līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma
tiesīgajām personām uz
l nekustamo īpašumu Galve
nā ielā 25, Priekulē,
l nekustamo īpašumu “Rude
ņi”, Virgas pagastā,
l nekustamajiem īpašu
miem “Suvorovs-31”–5 un “Suvo
rovs-31”–6, Bunkas pagastā,
l nekustamo īpašumu Liepā
jas ielā 1-27, Priekulē.

Derīgās zīmes
3
7
62
97
18
21
3
57
164
45
229
0
8
3
6
331

Procenti*
0,28%
0,66%
5,83%
9,12%
1,69%
1,97%
0,28%
5,36%
15,41%
4,23%
21,52%
0,00%
0,75%
0,28%
0,56%
31,11%

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Kopējais iecirkņu skaits: 5
Attēlot derīgo zīmju skaitu katram sarakstam
Nr.
578
581
587
589
602

Precīzu informāciju par
visiem lēmumiem
(arī nekustamo īpašumu
jautājumiem) varat izlasīt
Priekules novada mājaslapā
www.priekulesnovads.lv.

Iecirknis
PRIEKULES KULTŪRAS NAMS
BUNKAS KULTŪRAS NAMS
GRAMZDAS TAUTAS NAMS
KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE
VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

Balsstiesīgie
1922
666
442
438
544

Nobalsojušie Derīgās aploksnes
551
551
183
183
89
89
110
110
131
131

Derīgās zīmes
546
180
88
110
130

Informācija no CVK

Sporta biedrības “Kanu atvars” aktivitātes maijā

Dokumentu pārvaldības
speciāliste D. Tilgale

12. maijā Rīgā Latvijas Jātnieku federācijas
nacionālajā sporta bāzē “Kleisti” notika federācijas ieskaites sacensības pajūgu braukšanā.
Priekules novadu pārstāvēja pieci dalībnieki:
Loreta Aleksejeva un Annika Riekstiņa – otrā un
trešā vieta jaunos braucējos,
Laima Hamitova – otrā vieta bērnu kategorijā,
Dzintra Blūma – otrā jaunzirgu kategorijā,
Sintija Varnauska – ceturtā amatieros.
Nedēļu vēlāk 19.–20. maijā Polijā CAI3* sacen
sībās divjūgos startēja Dzintra Blūma. Gūta vērtīga
pieredze augstāka līmeņa sacensībās spēcīgā kon
kurencē, jo šis ir pasaules čempionāta gads zirgu
divjūgiem un ir jāsaprot, cik daudz vēl jātrenējas,
lai godam pārstāvētu savu valsti pasaules mērogā.

Par izmaiņām
ģimenes ārstu darbā

D. Leimanes prakses vietai ar
1. jūliju bijušās ģimenes ārstes
M. Asriances prakses vietā būs
atvērts feldšerpunkts, kur strā
dās sertificēta ārsta palīdze Vija
Zīverte. Dr. D. Leimanes ārstu
praksē turpinās strādāt bērnu
medmāsa Sanita Jansone. Feld
šerpunkts apkalpos Priekules
novada iedzīvotājus divus gadus,
kamēr rezidente, ģimenes ārste
Jekaterina Bulavkina pabeigs
rezidentūru, iegūs sertifikātu un
pārņems praksi, noslēdzot līgumu
ar Nacionālo veselības dienestu.

Par “panākumu” šoreiz jāuzskata tas, ka savlaicīgi
nokļuvām sacensību vietā un arī laimīgi ar visiem
zirgiem atgriezāmies mājās Latvijā (pa ceļam bija
jārisina daudz ar transportu saistītu problēmu). Ļoti
svarīgi bija būt laikā mājās, jo mūs gaidīja vairākas
skolēnu ekskursijas grupas un pajūgu braukšanas
paraugdemonstrējumi konkūra sacensībās Durbes
novadā. Tā ir lieliska papildu iespēja biedrības jau
najiem braucējiem uzstāties publikas priekšā.
Jūnijs gaidāms tikpat intensīvs, jo jāpiedalās
starptautiskā seminārā un sacensībās, kā arī vēl
jāorganizē sacensības Tērvetē. Un, protams, Jāņu
svētki un ar tiem saistītie pasākumi!
Priecīgus svētkus!
“Kanu atvara” valde

SIA “Priekules slimnīca”
valdes priekšsēdētāja
T. Ešenvalde

INFORMĀCIJA BUNKAS PAGASTA
IEDZĪVOTĀJIEM
Bunkas pagasta pārvaldes kasiere maksājumus pieņems:
11. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā,
15. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 11.30 Krotes bibliotēkā.

Foto – Vladislavs Rutkovskis

Ar 2019. gada 1. jūliju
Priekulē mainās primārās veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanas kārtība.
Sakarā ar ģimenes ārstu
M. Asriances un M. Retējumas
aiziešanu pensijā no 1. jūlija būs
izmaiņas Priekules novada iedzī
votāju primārās veselības aprūpes
kārtībā. Tie pacienti, kuri bija
pierakstīti pie minētajām ģimenes
ārstēm un ir deklarēti Priekules
novadā, automātiski tiks pie
rakstīti pie ģimenes ārstes Daigas
Leimanes. Tiem pacientiem, kuri
nav deklarēti Priekules novadā,
ģimenes ārsts būs jāmeklē savā
deklarētajā dzīves vietā.
Papildus ģimenes ārstes

Saraksts
“Latvijas Krievu savienība”
“Latviešu Nacionālisti”
Latvijas Reģionu apvienība
Zaļo un zemnieku savienība
Politiskā partija “KPV LV”
“PROGRESĪVIE”
“Jaunā Saskaņa”
Jaunā konservatīvā partija
“Attīstībai/Par!”
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Rīcības partija
“Atmoda”
Centra partija
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
“Jaunā Vienotība”

GRAMZDA BUNKA KALÇTI VIRGA PRIEKULE GRAMZDA BUNKA KALÇTI VIRGA PRIEKULE
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Piedalies akcijā “Tako Kurzemē!”
tiks izziņoti Kurzemes plānoša
nas reģiona “Facebook” profilā
un mājaslapā www.kurzemesregions.lv, daloties ar uzvarētāja
bildēm.
No akcijas dalībniekiem
sociālajos tīklos sagaidām gan
vienkāršas, ikdienišķas, ģime
niskas bildes ar jūsu takošanas
piedzīvojumiem, gan skaistus
dabas skatus, gan, protams,
sevišķi priecāsimies, ja izdosies
noķert kādu īpašu un neparastu
kadru.
Informācijai par Kurze
mes un Ziemeļlietuvas takām
aicinām izmantot arī jauno
dabas taku ceļvedi, kas ietver
informāciju par vairāk nekā
80 dabas takām un ir pieejams
visos Kurzemes novadu tūrisma
informācijas centros. Ceļvedī
ar zaļu krāsu ir izceltas takas,

kas pilnībā vai daļēji pieejamas
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
senioriem un vecākiem, kas
ceļo ar bērnu ratiņiem. Tāpēc
sevišķi priecāsimies, ja akcijā
piedalīsies arī cilvēki ar invali
ditāti, gados vecāki cilvēki un,
protams, visa ģimene.
Noderīgs palīgs Kurzemes
taku iepazīšanai būs arī īpaši
izveidotā sadaļa Kurzemes
plānošanas reģiona mājaslapā –
“Dabas takas”, kur pieejami gan
taku apraksti, gan arī audio un
videomateriāli.
Akcija tiek īstenota ar Inter
reg V-A Latvijas-Lietuvas pār
robežu sadarbības programmas
2014.–2020. gadam atbalstu.
Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja
Alise Lūse

Aicinām uz Latvijas audžuģimeņu,
adoptētāju un aizbildņu salidojumiem
29. un 30. jūnijā Līgatnes novadā, atpūtas
kompleksā “Ratnieki”,
17. un 18. augustā Engures novadā, Ķester
ciemā, atpūtas bāzē “Albatross”, notiks Latvijas
audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu salidojumi.
Tāpat kā aizvadītajās vasarās, kad tikāmies
neaizmirstamu emociju, jaunu zināšanu, sirsnības
un prieka pilnos ģimeņu salidojumos, tiksimies
arī šogad.
Priecāsimies vēlreiz satikties ar ģimenēm,
kuras iepazinām jau iepriekšējos salidojumos,
kā arī ar tām, kas atbrauks pirmo reizi! Aiciniet
ģimenes, kuras varbūt vēl nezina par lielisko
iespēju būt kopā, iegūt jaunus draugus, zināša
nas un pieredzi, sportot, dejot un pavadīt divas
brīnišķīgas dienas Latvijas skaistākajās vietās.
Lai nodrošinātu saturīgas aktivitātes bērniem
un pieaugušajiem, izmitināšanu, nakšņošanu un
ēdināšanu, ir jāzina precīzs dalībnieku skaits,
tāpēc audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu
iepriekšēja pieteikšanās uz izraudzīto pasākuma
vietu ir obligāta.
Dalībai salidojumos ģimenes var pieteikties
darba dienās no 9.00 līdz 17.00 no 28. maija līdz
10. augustam (pēc iespējas ātrāk, taču ne vēlāk
kā nedēļu pirms pasākuma).

Piesakoties lūdzam norādīt dalībnieku vārdus,
uzvārdus, bērnu vecumu un ģimenes statusu, ja
nepieciešams, ēdināšanas īpatnības (alerģijas u.c.).
Prioritāri nakšņošanu telpās nodrošināsim
ģimenēm ar bērniem līdz 3 gadu vecumam un
bērniem ar veselības problēmām. Iespēju robežās
arī pārējiem centīsimies nodrošināt nakšņošanu
telpās (līdzi ņemot savu gultasveļu un matračus),
kā arī, protams, varēsiet nakšņot līdzpaņemtās
teltīs.

Dalība un visu lielisko pasākumu
programma ir bez maksas!
Salidojumus nodrošina Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI)
sadarbībā ar nodibinājumu “Sociālo pakal
pojumu aģentūra”.
Pieteikties var, zvanot vai sūtot e-pastu:
l Aigai Romānei-Meierei, tel. 29728401,
elektroniski: aromane@inbox.lv,
l Baibai Ozerei, tel. 20334111, elektro
niski: baiba.ozere@gmail.com.
Vairāk informācijas, zvanot Evijai Rāce
nei pa tel. 27794994; e-pasts: evija.racene@
agentura.lv.

Veikalam Zviedru vārtos
jauns īpašnieks

Foto – Ojārs Zabarovskis

Sākot ar 20. maiju, Kurzemes plānošanas reģions
uzsāk akciju aktīvākam dzīvesveidam “TakoKurzemē”.
Tās mērķis – rosināt iedzī
votājus iet dabā, iepazīt dabas
takas un takot Kurzemē, kā
arī dalīties ar savām bildēm
un iespaidiem sociālajos tīk
los – “Facebook”, “Instagram”
vai “Draugiem.lv”, izmantojot
tēmturi (tagu) #TakoKurzemē.
Reizi nedēļā tiks izraudzīts
viens laimīgais, kas saņems
īpašu balvu no projekta “Da
bas tūrisms visiem” – somu ar
takošanai noderīgu inventāru.
Akcija ilgs visu vasaru, un tās
laikā ceļotāji ir aicināti takot arī
Lietuvas takās, šajā gadījumā
lietojot tēmturi (tagu) #TakaisperLietuvą.
Balvu ieguvēji katru nedēļu
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2019. gada martā veikala
Zviedru vārtos vadītāja Vizma Pūce kļuva par šī veikala
īpašnieci.
Tā kā veikals atrodas Prieku
lei un priekulniekiem svarīgā ēkā
– Zviedru vārtos, tad interesanti
zināt, vai un kā veikala īpašnie
ka maiņa ietekmēs tā darbību.
Sarunā ar V. Pūci atklājas, ka
lielāku izmaiņu nebūs. Veikala
darba laiks nemainīsies, darbi
nieki arī ne.
Vizma Pūce Zviedru vārtu
veikalā strādā vairāk nekā div
desmit gadu. Sāka kā apkopēja,
tad pašmācības ceļā apguva pār
devējas amatu. Tas Vizmai paticis
jau no bērnības. Ar iepriekšējā
veikala īpašnieka Vaclova Kadaģa
atbalstu viņas sapnis realizējās:
Vizma sāka strādāt par pārde
vēju. Dažreiz veikala vadītājas
prombūtnes laikā Vizma pildīja
arī veikala vadītājas pienākumus.
Tā apguva arī šī amata prasmes.
Tik labi, ka kādā brīdī no pārde
vējas kļuva par veikala vadītāju.
Un nu arī veikala īpašniece. Jau
divus mēnešus.
Lielu atšķirību starp darbu
veikala vadītājas amatā un vei
kala īpašnieces statusā V. Pūce
neredz. Darba tirdzniecībā būtība
paliekot tā pati: preces, pircēji,
finanses. Pēdējais ļoti atkarīgs
no pārdevējām, no viņu prasmes
sastrādāties ar pircējiem. Ja viņas
savu darbu prot un dara to labi,
tad to ļoti labi var redzēt veikala
ienākumos. “Manas pārdevējas
ir tieši tādas, tāpēc darbinieki
veikalā nav mainījušies,” V. Pūce
saka.
Preču izvēle ir otrs svarīgs
veikala darba virziens. Arī šajā
jomā pārdevēju prasmei izzināt,
dažreiz tikai nojaust pircēju
vēlmes ir ļoti liela nozīme. Galu
galā veikals strādā tieši viņiem
– pircējiem, un darbs ar viņiem
ir ne tikai svarīgs, bet arī ļoti
interesants. Parasti Zviedru
vārtu veikalā iepērkas apkārtējo
māju iedzīvotāji, tomēr gadās
arī iebraucēji vai caurbraucēji.
Agrāk, kad apļveida krustojums
vēl nebija izbūvēts, šādu pircēju
bija manāmi vairāk. Tagad ma
zāk, tomēr viņi ir. Jo īpaši tagad,
vasaras sezonā. Veikala atrašanās

vieta, tā plānojums pircējiem ir
ērts un interesants.
Liela nozīme veikala no
drošinājumā ar precēm ir to
izplatītājiem jeb aģentiem. Ir
tādi, kuri strādā tikai ar liela
apjoma pasūtījumiem. V. Pūces
veikala preču apgrozījums tāds
nav, tāpēc no šo aģentu pakalpo
jumiem nākas atteikties. Toties
ar pārējiem sadarbība ir tiešām
laba. Viņi savu preci pazīst, tāpēc
var ieteikt un pastāstīt par to.
Viņi var palīdzēt atrast vai izvē
lēties ko tādu, ko tieši šī veikala
pircēji meklē. Ar šiem aģentiem
vienmēr var vienoties par dažu
jaunās preces paraugu piegādi, lai
tikai piedāvātu to pircējiem un
noskaidrotu, vai viņiem šī prece
patīk. Ja pircējiem jaunā prece
patīk un viņi ātri to izpērk, tad
skaidrs, ka jāpasūta vēl.
Jaunā Zviedru vārtu veikala
īpašniece uzskata, ka labāk ir
strādāt ne no viena neatkarīgā
veikalā, kurš nav plašākas vei
kalu ķēdes posms. Tad vairāk
brīvības gan jaunu preču meklē
jumiem, gan ciešākai sadarbībai
ar pircējiem. Tieši šo tirdzniecī
bas darba elementu dēļ tas ir ne
vienkārši darbs un peļņas avots,
bet interesants darbs, kur peļņa
ir tikai tā rezultāts.
Par peļņu runājot, V. Pūce
saka, ka to veido ne tikai alkohola
un cigarešu tirdzniecība. Lielu
Zviedru vārtu veikala ienākumu
daļu veido arī pārtikas preču
tirdzniecība. Veikala plauktos
ir diezgan daudz tādu preču,
kuras šeit ilgi nestāv – ātri tiek
izpirktas. Vērojot V. Pūci preču
pasūtīšanas un pieņemšanas dar
bā, var just, ka viņa savu darbu
tiešām dara ar prieku, no sirds.
Tieši tā strādā arī pārdevējas, un
tā veikalā jūtas arī pircējs.
Pārdevējas Zviedru vārtu
veikalā ne tikai padod pircē
jam preci un iekasē naudu par
pirkumu, viņas ar pircēju arī
aprunājas – par preci un laika
apstākļiem arī. Cilvēciska uzma
nība – tas ir tas, kas šo veikalu
padara īpašu un atšķirīgu no
citiem veikaliem.
Vizma Pūce
Inga Raškova
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18. maijā Priekules novada
iedzīvotāji piedalījās mākslas
zinātnieka Ojāra Spārīša vadītajā ekskursijā.
Latvijas Zinātņu akadēmijas
prezidenta, mākslas zinātnieka
un mūsu novadnieka Ojāra Spā
rīša vadītās ekskursijas nu jau
kļuvušas par tradīciju. Tā ir brī
nišķīga iespēja novada kultūrvēs
turiskā mantojuma pētniekiem
un interesentiem uzzināt par
savu novadu ko tādu, kas nekur
citur nav uzzināms. Tā ir arī ie
spēja dalīties savās zināšanās un
pieredzē, kā arī uzdot jautājumus
cilvēkam, kurš, kā brīžiem liekas,
zina visu.
18. maija ekskursijas plāno
tais maršruts bija šāds: Priekule
– Virgas dzirnavas un muiža
– Purmsātu muiža – Kalēti –
Gramzda – Priekule. Ekskursijas
mērķis bija apskatīt muižas un
baznīcas, izzināt it kā jau zināmo
no kāda cita skata punkta. Tāds
bija plāns, bet dzīve, kā zināms,
tajos mēdz ieviest dažādas iz
maiņas. Tā notika arī šajā reizē.
Atšķirībā no iepriekšējām
reizēm šoreiz O. Spārītis ekskur
santus aicināja papildināt viņa
stāstu ar savējiem. Rezultātā
ekskursijas vadītāja lekcijai līdzī
gā stāsta vietā izveidojās visiem
interesanta un ļoti aktīva saruna,
kura brīžiem kļuva pat par dis
kusiju. Sarunas notika ne tikai
par vēsturi, bet arī par mūsdienu
procesiem, par cilvēkiem un dzīvi
kopumā. Sarunas un diskusijas
izveidojās tik aktīvas, ka eks
kursijas beigu posmā radās ideja
turpināt ceļojumu ar braucienu
uz Aizvīķiem arī. Tā kā O. Spārītis
nebija redzējis Aizvīķu baptistu
baznīcu un Smaižu baznīcas dru
pas, tad varēja cerēt uz kopīgu kā
jauna atklāšanu. Interesanti, ka
tieši tā arī sanāca.
Katrā pieturas punktā eks
kursantus sagaidīja pagastu
senlietu krātuvju vadītājas: Virgā
– Maira Rune, Purmsātos – Ieva
Šteinberga, Kalētos – Arta Troika,
Gramzdā – Skaidra Klasiņa un
arī Gramzdas baznīcas draudzes
vadītājs Vaclovs Kadaģis. Virgā
ekskursanti apskatīja Virgas mui
žu, par kuru stāstīja gan M. Rune,
gan Z. Rūja, gan O. Spārītis. Pā
rējie stāstījumu papildināja ar
jautājumiem, kuri rosināja dzīvas
sarunas par Kārļa XII zābaku un
vienu no Virgas muižas dīķiem.
Purmsātos ekskursanti bau
dīja Ievas Šteinbergas un viņas
palīdzes Dairas Šalmas gatavotu
kafiju muižas nama pagalmā, ap
skatīja Purmsātu senlietu krātu
ves jaunieguvumus un apsprieda
visu, kas kuram likās interesants:
muižas aleja, Purmsātu skolas
darbība, tūristu gaitas Purmsātos,
brīnišķīgā diena, ķieģeļu kolekcio
nēšana utt. jaukas, neformālas,
bet saturiski ļoti piesātinātas
sarunas.
Pusdienas Kalētu “Priedienā”
un tām sekojošā Kalētu muižas
nama apskate izvērtās par Purm
sātos iesākto diskusiju turpinā

Foto – Arta Volkeviča

Izdevusies ekskursija

Ojārs Spārītis.
jumu. O. Spārīti interesēja mūsu
novada lauksaimnieku pieredze.
Tajā labprāt dalījās Irēna un
Petrs Indriekus. Viņu stāsti un
atbildes uz jautājumiem rosināja
ekskursijas vadītāju “uzdāvi
nāt” Priekules kultūrvēsturiskā
mantojuma pētniekiem un arī
glabātājiem dažas idejas par to,
kā var “dabūt cauri” ko tādu, ko
citādāk “dabūt cauri” nevar. Pēc
skolas mācību gada beigām Prie
kules Tūrisma informācijas centrs
sadarbībā ar Purmsātu senlietu
krātuvi sāks darbu pie vienas no
šīm idejām sagatavošanas. Tā
saistīta ar novada muižām, to
senajiem saimniekiem, viņu pēc
tečiem un iespējamo sadarbības
iedibināšanu.
Ceļš no Kalētiem uz Gramzdu,
smieklos un sarunās pavadīts,
likās īsāks, nekā varēja domāt.
Šeit visus sagaidīja S. Klasiņa
un V. Kadaģis. Draudzes vadītāja
uzruna ekskursantiem notika
atjaunotās Gramzdas baznīcas
atklātajā daļā. Viņa stāsts par
baznīcas atjaunošanas gaitu no
idejas līdz tam, kas Gramzdas
baznīcā ir tagad, ļāva nedaudz
atpūsties, paklausīties sevī,
klusumā un Dievā. Pēc tam –
brīvsolis pa baznīcu, fotografē
jot visu, kas vien kuram likās
fotografēšanas vērts. Atklājums:
Gramzdas baznīca iekārtota tā,
ka burtiski no katra skata pun
kta paveras fotogrāfijas vērts
skats. Nevajag meklēt ne kādus
rakursus, ne apgaismojumu vai
kā īpaši piedomāt – kur skats

vēršas, tur tam kas interesants
atklājas. Skaidras un draudzes
sagatavotie atspirdzinājumi bija
tāds kā punkts uz “i”. Paldies
gramzdeniekiem!
Tiktāl viss bija ritējis tik
raiti, tik patīkamās noskaņās, ka
apstāties vairs nevarēja.
Gribējās kaut ko vēl. Radās
ideja par braucienu arī uz Aiz
vīķiem. Tikai visu, kas tur ir,
atlikušajā dienas daļā apskatīt
nebūs iespējams. Ko izvēlēties?
Atklājās, ka O. Spārītis nav redzē
jis ne Aizvīķu baptistu baznīcu, ne
Smaižu baznīcas drupas. Protams,
tā to atstāt nevarēja: gan viena,
gan otra baznīca bija jāredz. Vēl
jo vairāk tāpēc, ka varēja cerēt uz
kā jauna atklāsmi. Tā jau nebūs,
ka O. Spārītis neieraudzīs ko tādu,
ko paši vēl nezinām. Tā arī bija.
Īsa pietura, un neliels skats
uz Aizvīķu muižas māju. Nama
un apkārtnes sakoptība, kā arī
ēkas seno saimnieku Korfu ģer
bonis ļauj šai ēkai izskatīties
lepni arī šodien. Skaisti. Kamēr
ekskursanti apskata muižas
namu, tikmēr tiek sarunāta arī
baptistu baznīcas apskate. Tikai
mazliet jāuzgaida, jo draudzes
priekšnieks Voldemārs Gert
ners tobrīd bija aizņemts lauku
darbos. Bet tas nekas – mirklis
baznīcas biezo un augsto egļu
ēnā saulainajā un sutīgajā dienā
bija tīri patīkama ekskursijas
daļa. Pa to laiku varēja apskatīt
baznīcas ēku no ārpuses un
noklausīties O. Spārīša stāstu
par to, kā baptisti Latvijā vispār

radušies. Tad jau arī baznīcas
draudzes priekšnieks bija klāt un
devāmies tālāk – baznīcas visai
vēsajā telpā. Tā vienkārša, nekā
lieka, tikai altāra glezna… Tā
gan piesaista skatienu, gan tur
to piesaistītu ilgi, ilgi. Izrādās,
ka anonīma mākslinieka 20. gs.
70. gados veidotajai gleznai
sižetiska līdziniece Latvijā ir
tikai viena. Ahā, tātad kaut kas
ļoti, ļoti neparasts, un tik mazā,
vienkāršā baznīciņā, kurā pat
reti kurš priekulnieks bijis! At
klājums visiem: gan ekskursijas
vadītājam O. Spārītim, gan vi
siem pārējiem. Paldies Gertneru
ģimenei!
Nākamais pieturas punkts –
Smaižu baznīcas drupas. Par ceļu
uz turieni ekskursantu domas
dalījās, bet šoferītis I. Vismanis
kopā ar P. Indrieku visus bez
jebkādiem starpgadījumiem no
gādāja tieši tur, kur viņi vēlējās
nokļūt. Baznīcas uzkalna pakāje
liek aizrauties elpai – tik skaista
ainava! Tālāk kāpiens baznīcas
uzkalnā, kuru, kā liekas, kāds arī
kopj. Paldies šim cilvēkam par
ieguldīto darbu un gan jau arī
līdzekļiem! Un tad – pati baznīca.
Ir lietas, kuras vārdos izstāstīt
nav iespējams un nevajag arī.
Visi, kas šajā vietā bijuši, zina
tās īpatnējo, no citām baznīcām
un to drupām ļoti atšķirīgo
noskaņu. To papildina debesu
tuvuma sajūta, stāvot uz baznīcas
ieejas kāpnītēm un skatoties uz
tās torni. Augstāks vai zemāks
tornis ir visām baznīcām. Visās

tas simbolizē ceļu uz debesīm, un
tas nav nekas jauns. Bet šajā vietā
zemes tuvums debesīm ir īpašs.
Iespējams, tieši diezgan stāvā
uzkalna dēļ. Un tad… nākamais
atklājums.
Izrādās, ka Smaižu baznīca
uzskatāma par “modernās ar
hitektūras pērli”, kā O. Spārītis
to raksturoja. Tā celta 20. gs.
30. gados, tātad salīdzinājumā ar
daudzām citām baznīcām diezgan
jauna. Par pērli, par kaut ko ļoti
neparastu, pat unikālu to padara
baznīcu celtniecībā ārkārtīgi reti
izmantota tehnoloģija – betona
lējums. Mazliet iztēles, un top
vēl viens pārsteigums: kā ar
zirgiem un strādnieku rokām
vien varēja tik stāvā un diezgan
augstā uzkalnā uzvest tik daudz
betona un tā sajaukšanai nepie
ciešamo ūdeni?! Šī vieta tiešām
var pārsteigt visus, arī tos, kuri
šeit nav pirmo reizi. O. Spārīša
prasme “nolasīt” senās ēkas ļāva
klātesošajiem papildināt noskaņu
arī ar jaunām zināšanām par
“modernās arhitektūras pērli”.
Launags uz Smaižu baznīcas
drupu kāpnītēm un diskusijas par
ekskursijā redzēto un piedzīvoto
kopā ar ilgāku skatu brīnišķīgajā
ainavā pielika ceļojumam tādu kā
punktu. Nu varēja un arī gribējās
teikt: “Izdevusies ekskursija. Nu
varam braukt mājās.”
Paldies stāstniekiem un vi
siem, kuri palīdzēja!
Priekules tūrisma vadītāja
I. Raškova
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Bērniem ar invaliditāti Kurzemē joprojām
pieejami bezmaksas sociālie pakalpojumi

bērnu ar FT ģimeņu un visbiežāk pieprasīti sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi dažādu terapiju veidā.
Lai saņemtu projektā “Kurzeme visiem” pieejamos
sociālos pakalpojumus, vecākiem jādodas uz savas
pašvaldības Sociālo dienestu un jāraksta iesniegums.
Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības Sociālais
dienests pieņem lēmumu un informē par pakalpo
jumu piešķiršanu.
Plašākai informācijai par projektā pieejamajiem
pakalpojumiem aicinām sazināties ar savas pašval
dības Sociālo dienestu.
Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai pa
lielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā
personām ar invaliditāti un bērniem. Tā gaitā soci
ālos pakalpojumus var saņemt bērni ar invaliditāti
un to vecāki, kā arī personas ar garīga rakstura
traucējumiem (GRT). 2018. gadā “Kurzeme visiem”
ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus
14 Kurzemes pašvaldībās saņēmušas 50 personas ar
GRT, 154 bērni ar FT un 47 bērnu vecāki.
Par projektu “Kurzeme visiem”
Projektu “Kurzeme visiem” no 2015. līdz 2023. ga
dam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma
atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurze
mes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to
bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās
aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu www.
kurzemesregions.lv.
Informāciju sagatavoja
projekta “Kurzeme visiem”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Laura Homka
Laura.homka@kurzemesregions.lv

“Vakara riksis” pulcē daudzus
23. maijā sākās kārtējais
“Vakara riksis”, kurā aicināti
piedalīties visi tie, kuriem gribas kustēties, būt laukā un labi
pavadīt laiku.
23. maijā notikušajā pirmajā
posmā piedalījās 120 dalībnieku,
no kuriem divi bija nūjotāji, bet
44 pirmsskolas vecuma bērni.
30. maijā notikušajā otrajā posmā
piedalījās 76 dalībnieki. Šī gada
“Vakara riksis”, tāpat kā iepriek
šējais, arī ilgs visu vasaru, un tajā
būs desmit posmi. Īpaši gaidītas
tieši ģimenes, vēlams, vismaz
divas paaudzes – vecāki un bērni,
vecvecāki un mazbērni vai varbūt
visas trīs paaudzes. Būs arī distan
ce nūjotājiem.
Priekules novada sporta vadītājs
M. Mikāls uzsver, ka “Vakara riksis”
nav sacensības, tas ir skrējiens ve
selībai, labsajūtai un priekam. Tāpēc
tajā var piedalīties katrs, kam vien
gribas izkustēties. Tomēr, jā, skrē
jiena laika kontrole notiek, lai katrs
dalībnieks varētu pamanīt un priecā
ties par izmaiņām pats savā fiziskajā
formā. Mazie, līdz 2009. gadam dzi
mušie bērni, vispār skrien bez laika
kontroles, un visi saņem diplomus
un mazas balviņas. Gribas, lai viņi
pierod pie tā, ka skriešana ir laba un
patīkama darīšana. Iespējams, tieši
tāpēc mazo skrējēju katrā posmā ir
diezgan daudz. M. Mikāls saka, ka
prieks esot arī par gados vecākiem
skrējējiem “+40 grupā”. Svarīgi, lai
skrējiens ir interesants arī viņiem.

“Vakara rikša” galvenais ieguvums ir
tieši tas – prieks. Par sevi, par saviem
mīļajiem, draugiem un paziņām arī.
Mārtiņš stāsta, ka ideja par
skriešanu veselībai un priekam ra
dusies jau sen, pirms vairāk nekā 9
gadiem, kad Priekulē veidojās tolaik
jauns novada iedzīvotāju brīvā laika
pavadīšanas veids – izbraucieni ar
velosipēdiem. Ne sacensības, bet
vienkārši izbraucieni. No šīm aktivi
tātēm tad veidojās tagad populārais
MTB maratons, arī līdzdalība dažā
dās velosacensībās. Šo pasākumu
sakarā paralēli arvien vijās doma
par skriešanu kā jebkādu fizisku
aktivitāšu, arī veselības pamatu.
Skriešana darbina pilnīgi visu cil
vēka organismu: sirdi, asinsvadus,
visas muskuļu grupas, plaušas u.c.
Skriešana nodrošina organisma
sistēmu saskaņotu darbību, kas ir
cilvēka veselības pamats. Ik pa lai
kam velobraucēju sarunās pavīdēja
doma: ja jau varam kopā braukt ar
velosipēdu, tad taču varam kopā
arī skriet. Kāpēc ne? Atlika vien
spert pirmo soli un sākt kaut ko
darīt. “Gribam, lai cilvēki ir fiziski
aktīvi un lai brīvo laiku viņi pavada
saturīgi un lietderīgi,” Priekules
sporta organizators Mārtiņš saka.
Pirmais solis lika drusku pa
domāt. Paskatoties pasākumu
kalendārā, bija redzams, ka lielākā
daļa brīvdienu Priekules novadā ir
diezgan aizņemtas dienas. Nācās
ķerties pie darbdienu vakariem, kad
varētu ieplānot kādus skriešanas

pasākumus. Tā kā paši Priekules
novada sporta dzīves vadītāji brī
vāki tieši ceturtdienu vakaros, tad
pie tiem arī palika – vakara riksis
ceturtdienas vakaros. Vasaras vaka
ros ilgi gaišs, kālab gan nepavadīt
tos kopā kādās fiziskās aktivitātēs?
Pirmais “Vakara riksis” sākās
2018. gada augustā. Jau pirmajā
no septiņiem posmiem piedalījās
gandrīz simt cilvēku no dažādām
vecuma grupām – no pirmsskolas
vecuma līdz tiem, kam pāri 40 un
vēl vairāk. Katras vecuma grupas
rikšotājiem bija sagatavota sava,
vecumam atbilstoša distance.
“Vakara rikša” septiņos posmos
tās tika mainītas, lai skrējējiem
būtu interesanti: sporta laukums,
Priediens, Valta birzs, Ģimeņu
dārzs pie novada pašvaldības un
“Kalētu Priediens”. 2018. gada
“Vakara rikša” 7 posmos laikā no
2. augusta līdz 22. septembrim
piedalījās gandrīz 200 cilvēku.
Rikšotāji brauca pat no Aizputes,
Vaiņodes, Grobiņas, Engures.
Domājams, ka šī gada “Vakara
riksis” dalībniekiem un organizē
tājiem pašiem arī būs tikpat inte
resants un veselīgs kā pagājušajā
gadā. Nāciet, piedalieties arī jūs.
Paldies biedrībai “Priekules veloklubs” un FK “Bandava” entuziastiem, kas palīdz sarīkot šos “Vakara
rikša” visus desmit posmus.
Mārtiņš Mikāls
Inga Raškova

Radošā darbnīca.

Foto – Una Ržepicka

Lai sniegtu atbalstu Kurzemes bērniem ar
invaliditāti un viņu ģimenēm, īstenojot projektu
“Kurzeme visiem”, ir pieejami vairāki apmaksāti
sociālie pakalpojumi, kuriem var pieteikties
savas pašvaldības Sociālajā dienestā.
Vēršam uzmanību, ka sociālās aprūpes pakalpoju
mi pieejami ikvienam Kurzemē dzīvojošam bērnam ar
funkcionāliem traucējumiem (FT), kas saņēmis Vese
lības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas
(VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepiecieša
mību, savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
pieejami projektā jau iepriekš izvērtētajiem bērniem.
Kurzemes bērniem ar FT, kuriem piešķirts
VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepiecie
šamību, projekta “Kurzeme visiem” gaitā pieejami
sociālās aprūpes pakalpojumi gan bērna dzīvesvietā,
gan pie “atelpas brīža” pakalpojuma sniedzēja. Sociālās
aprūpes pakalpojums bērniem līdz 4 gadu vecumam
pieejams līdz 50 stundām nedēļā un 5 – 17 gadus
veciem bērniem – līdz 10 stundām nedēļā. Savukārt
projekta apmaksātu “atelpas brīža” jeb īslaicīgas
aprūpes pakalpojumu bērni ar invaliditāti un viņu
ģimenes var izmantot līdz pat 30 diennaktīm gadā.
Līdz šim aprūpes pakalpojumam pieteikušās 25 un
“atelpas brīža” pakalpojumam – 46 bērnu ģimenes.
Projekta laikā līdz šim jau izvērtētajiem 277 bēr
niem ar FT ir iespēja izmantot apmaksātus sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši katram bērnam
izstrādātajā individuālajā atbalsta plānā norādīta
jam. Turklāt pašlaik vecākiem ir iespēja izvēlēties
pakalpojuma sniedzēju, pie kura bērns varētu saņemt
nepieciešamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Līdz šim iespēju saņemt pakalpojumus projekta īs
tenošanas gaitā izmantojuši aptuveni puse izvērtēto

Bērnu sportiskā darbošanās.
31. maijā Kalētos noritēja Starptautiskajai bērnu
aizsardzības dienai veltīti
svētki.
Starptautiskajai bērnu aizsar
dzības dienai veltītie svētki bija
Interreg V-A Latvijas–Lietuvas
pārrobežu programmas 2014.–
2020. gadam projektā “Kapacitātes
un saiknes stiprināšana starp
pašvaldību administrācijām un
vietējām kopienām, lai uzlabotu
dzīves apstākļus un sociālo dzīvi
lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti
(LV)” (Sports activities), LLI-361
paredzētais pēdējais pasākums
Latvijas pusē.
Starptautiskajai bērnu aiz
sardzības dienai veltītie svētki
Kalētos 31. maijā sākās ar Kalētu
Mūzikas un mākslas pamatskolas
audzēkņu ar labām un teicamām
sekmēm pieņemšanu pie Kalētu
pagasta pārvaldes vadītājas Ag
ritas Driviņas. Pieņemšanas laikā
koncertu sniedza Reinis Jaunais
un audzēkņi saņēma pateicības.
Pēc pieņemšanas visi klāt
esošie, viesi un visi interesenti
tika aicināti doties uz nelielu
koncertu Kalētu Mūzikas un
mākslas pamatskolā. Koncertu
sniedza Kalētu tautas nama bērnu
vokālais ansamblis Līgas Kvāšes
vadībā. Ansamblis izpildīja Kalētu
Mūzikas un mākslas pamatskolas
bijušās skolotājas Ingas Grantiņas
sarakstītās dziesmas ar dažādu

autoru vārdiem.
Pēc koncerta sākās aktīvā
atpūta ārā, skolas teritorijā, kur
pasākuma apmeklētājiem bija
iespēja izlēkāties piepūšamajās
atrakcijās. Varēja vingrināt do
māšanu un attapību, spēlējot lielo
dambreti un liekot lielformāta
puzles. Aktīvākajiem un sportis
kākajiem tika piedāvāta iespēja
sacensties basketbola soda me
tienos. Pirmās trīs vietas ieguva
jaunieši no Kuļu ciema Lietuvā.
Bez soda metieniem bija iespējams
piedalīties metienos “gigantiskajā
mērķī”, “milzu kaķenē” un “buļļa
ragos”.
Kad sportiskās aktivitātes
bija nogurdinājušas, dalībnieki
varēja nodoties rāmākām nodar
bēm radošajās darbnīcās – ziepju
burbuļu meistarklase, kā arī
mazu, individuāla dizaina papīra
iepirkuma maisiņu gatavošana.
Maisiņus varēja ņemt līdzi kā
suvenīrus. Sportisko aktivitāšu
dalībnieki saņēma arī nelielas,
saldas balviņas par piedalīšanos.
Turpmākās aktivitātes šajā
projektā noritēs Lietuvā – Kuļos,
kur piedalīties pasākumos tiks
aicināti arī Priekules novada iedzī
votāji, it īpaši no Kalētu pagasta.
Priekules novada pašvaldības
Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja
Una Ržepicka
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No 10. līdz 12. maijam
Priekules vidusskolas jaunieši piedalījās tradicionālajā
draudzības festivālā Tirvā
(Igaunija).
1965. gadā Priekules vidus
skolā aizsākās brīnišķīga tradī
cija – draudzības festivāls, ko
organizēja mūsu skolas kolektīvs
direktores Antoņinas Vilcānes un
vēstures skolotājas Lūcijas Zēber
gas vadībā. Pirmajos draudzības
svētkos piedalījās delegācijas
no Tirvas (Igaunija), Salantu un
Skodas (Lietuva) vidusskolām.
Latviju pārstāvēja Priekules
vidusskola un Priekules astoņga
dīgā skola. Vēlāk draugu pulkam
pievienojās krievu draugi no
Gdovas vidusskolas (Krievija) un
Viveru vidusskolas (Baltkrievija).
Atsevišķos draudzības svētkos
ir piedalījušās arī Ukrainas un
Dānijas delegācijas. Katru gadu
festivāla norises vieta mainās,
to organizē draugu skolas pēc
kārtas.
Mūsu skola jau vairāk nekā
50 gadus piedalās draudzības
festivālā, kurā iesaistās jaunieši
no Tirvas, Priekules, Gdovas un
Salantu skolas. Šogad festivāls
notika Tirvā, un mums tas bija
īpašs, jo skolā mācāmies pēdējo
gadu.
Pirmās dienas vakarā Tirvas
kinozālē notika nakts trase. Tika
izveidotas jauktās komandas, lai
mēs sadraudzētos ar jauniešiem
no citām delegācijām. Katra
komanda saņēma dažādus uz
devumus. Viens no tiem bija
atminēt dziesmu nosaukumus

Foto – Sanita Pāvila

Festivāls “Draudzība 2019” Tirvā, Igaunijā

Latvijas delegācija draudzības festivālā Tirvā, Igaunija.

un to izpildītājus.
Otrajā dienā notika suvenīru
tirdziņš, modernā teātra izrāde
“Kukulītis”, sporta spēles, kurās
komandas piedalījās stafetēs un
spēlēja volejbolu, nacionālais
koncerts un diskotēka.
Trešajā dienā bija ekskursija
pa Tartu. Apskatījām pilsētas
laukumu, bijām arī Tartu univer
sitātē un pilskalnā. Ekskursijas
beigās vidusskolas dejotāji pilsē
tas rātslaukumā nodejoja deju,

ko iepriekšējā dienā dejoja nacio
nālajā koncertā. Pēc ekskursijas
devāmies atpakaļ uz skolu, lai
piedalītos popmūzikas koncertā
“Fabrikas zvaigzne”.
Šis festivāls mums atmiņā
paliks ar garšīgu ēdienu, foršu
kompāniju un dažādiem smiek
līgiem atgadījumiem. Kā jau
katru gadu, dienas pirms festi
vāla ir stresainas, visi ir nervozi
un kašķīgi, bet tas pieder pie
lietas. Beigu beigās viss bija labi,

festivāls bija izdevies. Paldies
skolotājiem, kuri deva mums
iespēju pēdējo reizi piedalīties
festivālā!
Lielu paldies sakām peda
gogiem Valentīnai Remesei,
Sanitai Pīlagerei, Lienei So
kolovskai, Agritai Hanzovskai,
Agitai Rukutei, Zanei Važai,
Kristapam Šteinbergam par
atbalstu, gatavojoties festivā
lam un festivāla norises dienās.
Paldies skolēniem, kas gatavo

jās un piedalījās festivālā, par
ieguldīto darbu un entuziasmu.
Paldies sakām arī Priekules no
vada pašvaldībai par atbalstu,
lai Priekules vidusskolas skolēni
varētu piedalīties festivālā.
Īpašu paldies sakām mūsu šo
ferītim Ivaram Vismanim par
to, ka brauciena laikā varējām
justies droši un komfortabli.
12. klases meitenes,
skolotāja S. Pāvila

Droša vasara bērniem
Skolas brīvdienas ir sākušās, tādēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus
pārrunāt ar bērniem piecus
jautājumus par drošību, lai
vasara būtu piedzīvojumiem
bagāta un tiktu aizvadīta bez
liekām rūpēm un raizēm.
1. Kā uzvesties, atpūšoties
pie ūdens?
Peldēties ieteicams tikai ofi
ciālajās peldvietās (par to liecina
zīme “Peldēties atļauts”). Ja tuvu
mā nav šādu peldvietu, tad tādās
peldvietās, kuru krasts ir lēzens,
ar cietu pamatu, bez lielas strau
mes un atvariem. Bērniem var
ļaut rotaļāties ar piepūšamiem
peldlīdzekļiem (riņķi, matracīši,
bumbas u.c.), peldēties tik tālu,
cik pieaugušais var labi redzēt un
nepieciešamības gadījumā var
ātri piesteigties palīgā. Visdrošāk
būs, ja pieaugušais atradīsies
ūdenī starp krastu un dziļumu.
Nodarbojoties ar kādu no ūdens
sporta veidiem vai vizinoties ar
laivu, kuteri vai kādu citu peldlī
dzekli, obligāti jāvelk glābšanas
vestes.

VUGD atgādina, ka pie ūdens
tilpnēm uz mirkli nepieskatīts
bērns var pakļūt zem ūdens un
noslīkt. Piemēram, piemājas
dīķi bieži kļūst par traģēdijas
iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst
atstāt pagalmā bez pieskatī
šanas, ja tajā ir izveidots dīķis
vai piepūšamais baseins. VUGD
aicina vecākus apzināties, ka
atrašanās ar bērnu pie ūdens
nav atpūta, bet gan divkāršs
darbs, jo bērni bez pārtraukuma
ir jāuzmana visu laiku – pat uz
minūti novēršot uzmanību no
bērna, var notikt liela nelaime
un viņš var iekrist ūdenī.
2. Kā rīkoties, ja notikusi
nelaime, un kādos gadījumos
jāzvana uz tālruni 112?
Nereti brīžos, kad notikusi
nelaime, ne tikai bērni, bet arī
pieaugušie apjūk un nezina,
kā pareizi rīkoties un kur ir
jāzvana, lai saņemtu palīdzību.
Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar
bērniem rīcība situācijās, kad
ir notikusi nelaime – jāpārrunā
tas, kuros gadījumos ir jāzvana
ugunsdzēsējiem glābējiem uz

tālruni 112 un kāda informācija
jāsniedz piezvanot, kā arī jāpār
runā iespējamā rīcība situācijās,
kad ir notikusi nelaime, bet
nav pieejams telefons – tad ir
jāmeklē tuvākais pieaugušais un
jāizstāsta par notikušo.
Ir svarīgi, lai bērniem tiktu
izstāstīts un viņi apzinātos, ka
par katru nelaimi ir nekavējoties
jāziņo, jo tad vēl ir iespējams
glābt gan cilvēkus, gan īpašu
mus. Bērnam ir jāizskaidro, ka
viņam par nelaimes izraisīšanu
nedraudēs sods, citādāk kritiskā
brīdī bērns domās nevis par to,
kā izglābties pašam, bet gan par
to, kā izvairīties no gaidāmā
soda.

3. Kā droši lietot plītis un
elektroierīces, paliekot mājās
bez pieaugušo klātbūtnes?
Vasarā noteikti būs arī die
nas, kas jāpavada telpās bez
pieaugušo klātbūtnes. Atstājot
mājās vienatnē atbilstoša ve
cuma bērnus, aicinām vecākus
parūpēties, lai bērniem pašiem
nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz
plīts, jo, nepareizi darbojoties ar

plīti vai aizmirstot ēdienu uz tās
un aizskrienot ar draugiem spē
lēties, var izcelties ugunsgrēks.
Ne vienmēr bērnu izraisīto
ugunsgrēku iemesls ir pārgalvī
ba, jo ugunsgrēki nereti izceļas
tieši no bērnu nezināšanas vai
neprasmes veikt saimnieciskos
darbus. Pirms uzticēt bērniem
patstāvīgi darboties ap plīti
vai kādu citu sadzīves tehniku,
VUGD ierosina vecākiem kopā ar
bērniem to izmēģināt, piemēram,
gatavot ēdienu un tikai pēc tam
ļaut bērnam rīkoties virtuvē
patstāvīgi.
4. Kāpēc jāinformē pieaugušais par to, kur plāno
doties un cik ilgi?
Sākoties vasaras brīvlai
kam, daudzi bērni mājās paliks
vieni, taču vecākiem būtu jāie
māca bērni regulāri informēt
vecākus, kurp viņi nolēmuši
doties, ar ko kopā un cik ilgu
laiku būs prom.
Ikvienam vecākam jebkurā
laikā būtu jābūt spējīgam atbil
dēt uz jautājumu, kur pašlaik
atrodas un ar ko nodarbojas

viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir
svarīgi gadījumos, ja ar bērnu ir
noticis kāds nelaimes gadījums
vai nepieciešama vecāku palī
dzība, bet bērns satraukumā var
nespēt uzreiz nosaukt precīzu
savu atrašanās vietu.
5. Kāpēc nedrīkst atrasties
un staigāt pa pamestām ēkām
un būvlaukumiem?
Ja bērni vasaras brīvlaiku
pavada pilsētā, aiciniet viņus
kā pastaigu un rotaļu vietu
neizvēlēties pamestas jauncelt
nes un ēkas. Tas var būt ļoti
bīstami, jo ir iespējams nokrist
no liela augstuma, iekrist bedrē
ar būvgružiem, tādējādi gūstot
nopietnas veselības problēmas
un pat apdraudot savu dzīvību.
VUGD aicina vecākus pār
runāt ar bērniem viņu drošības
jautājumus, lai bērni nekāptu
uz ēku jumtiem un nestaigātu
pa pamestām ēkām.
Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas
un sabiedrības
informēšanas nodaļa
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Maisam gals vaļā!

Par programmu

No 2001. gada Latvijā veiksmī
gi darbojas lasīšanas veicināšanas
programma “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija”. Priekules bibliotēka

programmā piedalās jau 13 gadus.
Tā ir LR Kultūras ministrijas
un Latvijas Nacionālās bibliotēkas
finansēta Bērnu literatūras centra
iniciatīva, ko raksturo visplašā
kais aptvērums. Programma tiek
īstenota ikvienā Latvijas novadā,
un kopš 2007. gada tā ir pieejama
arī ārpus Latvijas robežām. Katrai
vecuma grupai ieteiktās grāma
tas lasa un vērtē bērni, jaunieši,
no 2012. gada – arī pieaugušie.
Tādējādi, rādot priekšzīmi bēr
niem, par žūrijas ekspertiem ir
kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki
un skolotāji.
Kopš pirmsākumiem, kad
programmā piedalījās ap 100 da
lībnieku, tā ir piesaistījusi lasītāju
tūkstošus. 2018. gadā programmā
bija ap 20 000 lasītāju no 630 Lat
vijas bibliotēkām un skolām, kā
arī 57 latviešu diasporas centriem
citās pasaules valstīs.
Programmas mērķis ir veici
nāt lasītprasmi un interesi par
grāmatām, vienot lasītājus un
rosināt diskusijas par grāmatām,
sekmēt augstvērtīgas literatūras
izplatību.

Galvenie
programmas
norises posmi

Bibliotēkās, kuras pieteikušās
dalībai programmā, nonāk aktu
ālāko grāmatu kolekcija. Grāmatas
tiek iepirktas gan par valsts, gan
pašvaldību, gan sponsoru līdzek
ļiem. Kolekcijā ir pieredzējušu un
profesionālu bērnu un jauniešu
literatūras ekspertu ieteiktas
grāmatas.
Skolās un bibliotēkās tiek
izvietoti plakāti ar rosinājumu
lasīt grāmatas, kā arī infolapas
ar aicinājumu “Lasi un vērtē!”.
Skolotāji un bibliotekāri mudina
bērnus un vecākus iesaistīties

Foto – Maija Grantiņa

Ir sācies jaunais lasīšanas
veicināšanas programmas
“Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija” gads.
Iepriekšējais gads Priekules
bibliotēkas žūrijas dalībniekiem
sadarbībā ar vidusskolas bib
liotēku (paldies Zentai Siksnai)
noslēdzās ar jauku pasākumu
“Jura staļļos” Grobiņā. Noslēgu
ma pasākumā varēja piedalīties
tikai 11 izturīgākie un čaklākie
lasītāji – Annija Ķezēna, Ne
ringa Lindene, Madara Ozola,
Elizabete Minka, Anna Ivanova,
Evita Karabauska, Lāsma Elīna
Punga, Ruta Šneidere, Amanda
Karabauska, Daniela Zube un
Ligita Ķere.
Bērniem bija iespēja ļoti daudz
uzzināt par zirgiem, doties izjādē,
notika jautrošanās jauki iekārto
tajā dārzā zem 160 gadus vecās,
cienījamās mežābeles, izbaudīta
šķēršļu trase, un brīvā dabā no
tika iestiprināšanās ar garšīgām
pusdienām. Lai arī bija nedaudz
pavēss un lietutiņš smīlāja, no
slēgumā devāmies izbraucienā
ar “karieti”. Drīzāk gan tas bija
tāds kā zirgu tramvaja vagoniņš
ar jumtu. Vietas pietika visiem.
Bija diezgan savāda sajūta, kad
zirgu divjūgs, zvārgulīšiem ska
not, izgriezās uz Rīgas – Liepājas
šosejas. Visapkārt mašīnas, un
šķiet, ka zirgi ir tik neaizsargāti.
Lielās “fūres” gatavas noslaucīt
divus zirgspēkus grāvī, bet zirgi
zinoša saimnieka roku vadībā ir
pieredzējuši un droši. Brauciens
beidzās laimīgi. Tas bija brīnišķīgs
dienas piedzīvojums!

“Bērnu žūrijas” noslēguma pasākuma dalībnieki.
lasīšanas sacensībās.
Līdz janvāra beigām dalībnieki
izlasa sešas izvēlētās vecuma
grupas grāmatas un aizpilda elek
tronisko grāmatu novērtēšanas
anketu. Pēc anketas aizpildīšanas
viņi saņem balviņu, aicinājumus
no bibliotēkas piedalīties dažādos
pasākumos, braukt ekskursijās,
kā arī citas vietējās sabiedrības
sarūpētas atzinības balvas.
Aizpildīto anketu rezultāti

tiek apkopoti Latvijas Nacionā
lās bibliotēkas Bērnu literatūras
centrā. Pavasarī Rīgā notiek Lielie
lasīšanas svētki. Tajos piedalās
aptuveni 800 lasītāji no visas
Latvijas. Svētkos tiek sumināti
iecienītāko grāmatu autori,
ilustratori, tulkotāji, izdevēji un
aktīvākie lasītāji.
Tēviem, kuri kopā ar bērniem
lasa grāmatas un piedalās Vecāku
žūrijā, ir iespēja vinnēt loterijā

teātru biļetes, žurnālu abonemen
tus, bezmaksas ieeju visai ģimenei
kādā muzejā, atpūtas parkā vai
zinātnes centrā. Aktīvās mātes
– lasītprieka vēstneses Vidzemē,
Kurzemē, Zemgalā, Latgalē un
Rīgā/Pierīgā – Lielajos lasīšanas
svētkos saņem dāvanā interesan
tas grāmatas.
Priekules bibliotēkas
vadītāja Zenta Svara

Saruna ar 11. klases skolnieci Kristu Megaņikovu
Jūlijā Priekules vidusskolas 11. klases skolniece Krista
Megaņikova pārstāvēs Latviju
pasaules ģeogrāfijas olimpiādē Honkongā, Ķīnā. Par to, kā
Krista mācījusies, ko darījusi, lai
sasniegtu šādu – pasaules – līme
ni, uzzinām sarunā ar viņu pašu.

– Krista, pastāsti, lūdzu, kā
kas noticis.
– Jā, braukšu uz pasaules ģeo
grāfijas olimpiādi Honkongā. Tas
ir Ķīnā. Pirms tam šī gada aprīlī
bija valsts olimpiāde. Tur dabūju
pirmo vietu. Tas man bija liels
pārsteigums. Valsts olimpiādei
sekoja vēl viens konkurss – atlase
pasaules olimpiādei. Es biju viena
no desmit pretendentiem. Četri
ieguva tiesības braukt uz pasaules
olimpiādi. Jā, tā iznāca.
– Kāpēc tu saki – “pārsteigums”?
– Skolas olimpiādē konkurēju
ar vēl vienu meiteni. Viņa saņēma

vairāk punktu nekā es. Tomēr
uz valsts olimpiādi aizbraucām
abas. Tur pēc uzdevumu izpildes
man likās, ka varēju savu darbu
izdarīt labāk. Bet tad, kad paziņoja
olimpiādes galarezultātus, tad iz
rādījās, ka man 1. vieta. Protams,
pārsteigums.
– Kādi uzdevumi valsts
ģeogrāfijas olimpiādē jāpilda?
– Vispirms ir tests, kur no vai
rākām atbildēm jāizvēlas pareizā.
Otrs uzdevums – rakstiskais. Te
pašam jādomā, lai atrastu atbildi.
Trešais uzdevums laukā izpildāms
– praktisks.
– Kāpēc tieši ģeogrāfija? Kā
tev klājas citos priekšmetos?
– Vispār es vairāk mācos
bioloģiju. Janvārī bija bioloģijas
olimpiāde. Likās, ka tas šogad būs
arī viss, bet ne. Vēl bija latviešu
valodas un tad arī ģeogrāfijas
olimpiāde. Ģeogrāfijas olimpiādei
īpaši daudz neko nemācījos. Dažas
reizes aizgāju pie skolotājas, bet

tā īpaši nepiedomāju. Vienkārši
piedalījos, un viss. Bet, re, kā sa
nāca: tiku līdz valsts olimpiādei.
Jā, tad gan gatavojos. Arī tagad
gatavojos – pasaules olimpiādei.
– Kā tu pati šādus rezultātus skaidro?
– Olimpiādēs viss ir citādāk
nekā stundās, kur iemācies kaut
ko, tad to pašu atbildi un saņem
atzīmi. Olimpiādēs daudz jādomā.
Citreiz tiešām ir tā, ka zināt nezini,
bet loģiski izdomāt, izsecināt var
tik un tā.
– Interesanti, no kurienes
tev šāda prasme – domāt?
– Nezinu, neko citādāk nekā
citi bērni bērnībā neesmu darī
jusi. Viss kā visiem. Ja nu vienīgi
plašāks redzes loks: skatos ziņas,
lasu, daudz ko interesantu atrodu
internetā. Nav tikai teorijas vai
tas, ko skolā māca. Ir arī kaut
kas cits.
– Ahā, tātad brīvajā laikā
tev arī ir kādas intereses un

darbošanās. Kas tev vispār
dzīvē šķiet interesants?
– (Smejas.) Laikam taču mācī
ties. Tikai ne tādā nozīmē, ka sēžu
pie grāmatām un kaut ko kaļu gal
vā. Man patīk visu ko lasīt, skatīties
un atklāt ko jaunu. Tā, piemēram,
“Youtube” – skaties kaut ko, īpaši
interesanti nav, tomēr atklājas
kaut kas jauns, neparasts, par ko
iepriekš nav domāts. Paskaties,
padomā, un, jā, – interesanti. Tā par
visu ko – vienkārši interesanti. Tas
viss paliek atmiņā un kaut kādos
apstākļos noder.
– Kad tu brauc uz Honkongu? Kas tur notiks un kā?
Pastāsti vairāk.
– Olimpiāde sākas 30. jūlijā.
Vēl tikai Baltijas valstu olimpiāde
ģeogrāfijā Kaļiņingradā (Krievija).
Tā notiek ne tik daudz kā konkurss
par labākiem sasniegumiem, cik
treniņš, gatavošanās lielajai –
pasaules – olimpiādei. Baltijas
ģeogrāfijas olimpiādē piedalīsies

skolēni no 6 valstīm, kopā 10 cil
vēku. Uz Honkongu brauksim četri
no Latvijas: Rīga, Cēsis, Gulbene
un es no Priekules. Visus šos pasā
kumus organizē un kontrolē Valsts
izglītības satura centrs. Honkongā
būsim laikam līdz 9. augustam.
Olimpiāde ilgs vairākas dienas.
Pēc tam tās dalībniekiem plānotas
arī ekskursijas un dažādas aktivi
tātes, lai iepazītos gan ar citiem
dalībniekiem, gan ar viņu valstīm.
Viss angļu valodā. Liekas, ka būs
interesanti.
– Ko domā darīt pēc tam,
kad pabeigsi vidusskolu?
– Man liekas, ka studēšu bio
loģiju. Tā domāju pašlaik. Nemaz
nezināju, ka ģeogrāfija arī man
padodas. Studijām interesanta
būtu arī tā, tikai darba vietu ar
šādu diplomu atrast būtu grūti.
– Paldies, Krista, par sarunu. Lai tev interesanti un
lai veicas!
Inga Raškova
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“Ķiņķēziņu” koncertu sezona noslēgusies

Deju studijas
“Ķiņķēziņi”
koncertuzvedumā
“…kā sirsniņa
azotē”.

Foto – Līga Svara

Ar māmiņām veltīto koncertuzvedumu “…kā sirsniņa
azotē” 11. maijā noslēgusies
deju studijas “Ķiņķēziņi” astotā sezona.
Iztaujājot Priekules kultūras
nama direktori Rigondu Džeriņu
par galvenajiem maija pasāku
miem, atklājas, ka viņas uztverē
visi pasākumi ir galvenie. Sirdij
tuvākais esot 11. maijā notikušais
deju studijas “Ķiņķēziņi” koncert
uzvedums “…kā sirsniņa azotē”.
Katru gadu maija uzvedumi vel
tīti ģimenēm, bet šogad tas bijis
veltījums tieši māmiņām.
Interesanti, ka par pašu deju
studijas sākumu var uzskatīt
Rigondas redzēto Kuldīgā, kur
uzstājās bērnu deju grupa. Vērojot
pasākumu, likās: “Mēs taču arī tā
varam!” Ar “mēs” Rigonda domāja
gan savu mazo meitiņu, kurai gri
bas darboties, gan savus skolēnus
un kolēģus skolotājus arī. “Mēs
taču arī tā varam! Taisām augšā:
tu taisīsi dejas, es – scenārijus,”
tā Rigonda uzrunāja savu kolēģi
Lienu Braži. Viņa, arī radošs un
atraktīvs cilvēks, piekrita. Skolotāji
bija, dejotāji atradās, telpas mēģi
nājumiem ar pašvaldības atbalstu
arī atradās. Finansējums tieši tāpat
– ar pašvaldības atbalstu atradās.
Tā arī 2011. gada rudenī viss sākās.
“Mums ar Lienu ir tā: ir ideja, un
mēs viņu dabūsim cauri, lai tur
vai kas. Kā tas iespējams? Izrādās,
ka tā var tikai tad, ja nedomā par
peļņu. Mēs nekad neskatāmies uz
to, vai ar to varēs nopelnīt.” Tātad
– vispirms ideja un darīšana, tad
arī finansējums atrodas.
Šobrīd var teikt, ka “Ķiņķēziņi”
ir bērnu deju skola. Sākumā bija
tikai mazo bērnu grupa un daži
lielāki bērni – divdesmit dejotāji.
Tagad mums ir piecas dejotāju
grupas – sešdesmit dejotāji. No
3 līdz 13 gadiem. Pamatgrupas
bērni sāka apmēram divu gadu
vecumā, tagad viņiem jau desmit
vienpadsmit gadu. Tie ir arī vissta
bilākie apmeklētāji. Citās grupās
dejotāji mēdz mainīties: kādi nāk
visu laiku, kādi citi aiziet, bet citi
nāk vietā. Stabilitāti sākumā, ka
mēr bērni mazi, uztur vecāki, bet
vēlāk jau pašiem bērniem gribas
nākt. Mammas jau vairs neved,
dažbrīd pat nezina, kad ir mēģinā
jumi. Tomēr “Bērni jau pieraduši
nākt, viņiem ir iekšēja vajadzība to
darīt, un tieši tas bija mūsu mēr
ķis, kad šo deju studiju bērniem
veidojām,” Rigonda stāsta.
“Mums gribējās, lai bērniem
ir iespēja nākt dejot, spēlēt teātri,
būt uz skatuves un atraisīties.
Gribējās, lai viņiem ir sajūta –
“man to vajag, nevis mamma
grib”, lai veidotos piederība šai
pilsētai, šai vietai.” Tieši aktīva
darbošanās ir tā, kas piesaista
cilvēku viņa dzīves vietai. Iekšējā
vajadzība darboties, būt aktīvam,
piedalīties, kaut ko radīt ir vērtība,
kura paliek uz visu cilvēka mūžu.
Mēģinājumi, koncerti šodien ir, rīt
nav, bet vēlme un vajadzība aktīvi
dzīvot paliek. Tādu bērnu, kuri
daudz ko grib un arī var paši, nu
mums jau ir diezgan daudz. Tieši
viņu iniciatīvas rezultāts ir arī
popgrupa “Pipari”. Tātad abu deju

grupas skolotāju – Rigondas un
Lienas – nolūks īstenojas. Grupā
bērni mācās ne tikai dejot, bet
vēl arī aktīviem un radošiem būt.
Rigonda stāsta, ka ir interesanti
vērot, kā darbošanās deju studijā
atver bērnu spējas. Vispirms atve
ras bērna talants un tad arī vēlme
dejot, būt uz skatuves. Tikko bērns
pamanījis, cik tas patīkami un inte
resanti, tā viņam gribas vēl kaut ko.
Tāpēc diezgan daudzi deju studijas
bērni mācās Mūzikas un mākslas
skolā, sporto un piedalās dažādos
pasākumos. Un visam viņiem
pietiek laika. “Tā arī ir: nevar teikt,
ka tev nav laika, var teikt tikai, ir
tev interese uz kādu lietu vai nav.”
Tā, lūk, aktīva darbošanās vienā
jomā atver bērnā interesi arī par
citām. Tā, kā Rigonda stāsta, esot
likumsakarība.
Esot patīkami vērot, kā bērni
mainās, kā mācās kopā būšanas
prieku. Labi var redzēt, ka viņi nāk
ne tikai padejot, bet arī kopā būt –
runāt, spēlēties, draudzēties. Bieži
vien bērni atnāk uz mēģinājumu
ļoti savlaicīgi, tad līdz mēģinā
juma sākumam spēlē kultūras
namā ķerīti vai paslēpes. Redzams,
ka bērniem vienkārši gribas būt
kopā, un arī tas ir svarīgi. Pat ļoti
svarīgi. Jo īpaši šajā laikmetā,
kad lielākā daļa cilvēku dzīvo ar
degunu telefonā, viens ar otru
nerunā un tāpēc arī sadarboties
ne grib, ne māk.

Deju studijā bērni mācās arī
atbildību. Sākumā mazuļus uz
nodarbībām atved vecāki. Viņi
ir klāt visos mēģinājumos, viņi
organizē bērnus. Bet nu jau daži
“ķiņķēziņi” izauguši tik lieli, kļu
vuši tik patstāvīgi, ka paši nāk,
paši darbojas, paši vēl arī citus
organizē un nemaz vairs negrib,
ka mammas viņus pavada. Deju
skolotājas ļaujot bērniem mācī
ties arī to – pašorganizāciju un
atbildību.
Līdz 2018. gada decembrim
visas “Ķiņķēziņu” deju grupas
vadīja tikai Rigonda un Liena vien.
Un tas bija daudz grūtāk izpil
dāms uzdevums, nekā, no malas
skatoties, varētu likties. Rigonda
stāsta: “Ar vienu nosaukumu “deju
grupa” mums darbojas nevis viens
pulciņš, bet veseli pieci. Sākumā
katrai grupai mēģinājumi bija
divas reizes nedēļā, tātad četras
dienas nedēļā. Vēlāk, kad izvei
dojās vēl trīs grupas, iekārtot un
vadīt mēģinājumus arī tām bija
ļoti grūti, – nepietika nedēļā die
nu un stundu. Mēs sapratām, ka
divatā visas vadīt vairs nevarēsim.
Galu galā bērni darboties var tikai
pēc tam, kad beigušās mācības
skolā. Daudzi no viņiem ir arī
citās interešu grupās vai mācās
mūzikas skolā. Laimīgā kārtā
mums izdevies atrast vēl vienu
deju skolotāju – Janu Fromani.
Viņa vada 3 deju grupas, mēs ar

Lieni – divas. Par to ļoti priecāja
mies. Jana pati dejo tautiskās dejas
Liepājā, dzīvo Priekulē. 2018. gada
decembrī aicinājām viņu palīgā.
Sākumā tā bija palīdzība mazo
dejotāju sagatavošanā koncertam
un katram numuram atsevišķi.
Mazajiem vajag palīdzību, gan lai
saģērbtos, gan lai laikus būtu tur,
kur katram jābūt. Tad arī uzrunā
jām Janu: “Vai esi gatava jaunam
izaicinājumam? Nāc! Nāc mums
palīgā!” Jana piekrita, un tas ir labi.
Arī tāpēc, ka viņa ienes deju grupā
jaunas vēsmas, idejas un arī iespē
jas. Dejojam tepat, Priekulē, dejo
jam arī citur. Uzstājamies visur,
kur vien varam. Gribam redzēt, ko
citi dara. Vecāki brauc līdzi, palīdz
saģērbt bērnus, pieskatīt. Ir tādi,
kuri palīdz arī ar tērpu šūšanu.
Kādreiz šuvām pašas, nereti arī
naktī pirms koncerta. Jana arī
palīdz ar šūšanu. Viņa kopā ar
savu mammu, kura ir viena no
mūsu dejotāju mammām, savas
grupas nodrošina ar tērpiem. Un
tas nemaz nav viegls uzdevums,
jo katram numuram tērps ir savs
un visiem 20 dejotājiem jābūt
vienādos tērpos. Nopirkt visiem
ko vienādu ir dārgi, bet sašūt,
jā, – to var.”
Jana Fromane stāsta: “Pievie
nojos “Ķiņķēziņiem” šīs sezonas
vidū. Viņiem vajadzēja kādu, kurš
palīdz apģērbt bērnus, aizvest līdz
skatuvei. Rosība ap to koncertu

laikā ir tik liela, ka vienam ar
to tikt galā ir grūti. Domāju, ka
palīdzēšu tikai saģērbt bērnus.
Tomēr tajā pašā dienā Rigonda no
stādīja mani piedāvājuma būt arī
par deju skolotāju priekšā – tāda
iespēja ir, paskatīsimies, kā ies. Es
piekritu. Tas gan nebija lēmums
tukšā vietā. Pati dejoju jau ilgi.
Mana sirdslieta ir tautas dejas.
Mans mazais sapnis apmēram
tāds arī bija – mācīt bērniem to,
ko pati daru.
Sākumā biju diezgan nobiju
sies, jo “Ķiņķēziņi” dejo visu ko –
teatrāls uzvedums, mūsdienu deja,
tautiskās dejas elementi. Tik pla
šas pieredzes man nav. Un tad vēl
bērni. Tie gan man nav pavisam
sveši, – pašai ir jaunāks brālis un
māsa, kura arī dejo “Ķiņķēziņos”.
Tomēr mācīt bērniem kaut ko, jā,
tas ir kas jauns. Nebija pieredzes
arī deju grupas vadīšanā. Tomēr
sāku, darīju un nu jūtos ļoti labi.
Šis periods gan bijis vairāk kā
iepazīšanās ar bērniem, darbu.
Pašai bija jāsaprot, ko bērni var,
ko nevar, ar ko lielāki atšķiras no
mazākiem. Dejas pati neesmu iz
domājusi, tas vēl priekšā. Atklāju,
ka tas nemaz arī nav viegls darbs.
Pamatīgs izaicinājums.
Daudz palīdzēja Liena un
Rigonda. Ar mazākiem bērniem
strādāt ir grūtāk. Vairākas reizes
kaut kas jāatkārto, kamēr mazie
saprot, kas no viņiem tiek sagai
dīts. Turklāt mazākie bērni ir ļoti
kustīgi: viņi negaidīs, kamēr sko
lotāja uzliek mūziku, un tad sākas
darbs. Kamēr skolotāja aizņemta,
tikmēr mazie dejotāji jau paklīduši
kādās savās rotaļās. Otra skolotāja
klātbūtne te ļoti noderīga.”
Uz jautājumu, ar ko Janai
asociējas maijs, viņa atbild: “Maijs
man asociējas ar pienenēm un
dzeltenajiem pieneņu un rapšu
laukiem. Kultūras dzīvē darbs
tiek skaitīts ne gados, bet sezonās.
Tāpēc maijs asociējas ar kādu
darbu noslēguma posmu – sezonas
beigām.”
Uz līdzīgu jautājumu atbild
arī kultūras nama vadītāja Ri
gonda Džeriņa. Tikai viņa smejas:
“Protams, ar pavasara gaidīšanu,
lapu plaukšanu, ziedēšanu un
to, ka darba ir ļoti daudz. Maijā
daudz lielu svētku, kuri gatavoti
aprīlī. Maijā gatavojam nākamos
lielos svētkus – Līgo svētkus
jūnijā. Daudz darba Līgo izrādes
tapšanā. Mums tā ir – domās
visu laiku uz priekšu. Brīžiem
grūti saprast, kāds šodien datums.
Mēs nedzīvojam šodien: parīt
mums svētki, bet domās esam
nākamajā mēnesī, varbūt pat
vēl tālāk. Pašlaik gatavojam Līgo
izrādi “Meldermeitiņa”, režisors
Varis Siliņš. Tajā piedalīsies arī
“Duvzares” dejotāji un “Zaļā galma
kapela”. Izrādē piedalīsies manāmi
vairāk aktieru nekā citus gadus.
Kuri tie būs? Pagaidām lai paliek
noslēpums. Nāciet, skatieties un
visu paši redzēsiet. Izrāde šogad
notiks 22. jūnijā, lai cilvēkiem ir
iespēja svinēt Līgo svētkus savu
ģimeņu un draugu pulkā.”
Rigonda Džeriņa
Jana Fromane
Inga Raškova
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2018./2019. mācību gadā
Priekules vidusskolas skolēni
un skolotāji piedalījās trīs
"Erasmus+" finansētos projektos. Tā ir Eiropas Savienības
programma izglītības, mācību,
jaunatnes un sporta jomā.
Priekules vidusskolas angļu
valodas skolotāja Zaiga Strelēviča
stāsta, ka šajā programmā skolo
tājiem iespējams piedalīties tā
saucamajos skolotāju mobilitātes
pasākumos. Tie ir braucieni uz
dažādām valstīm, lai mācītos savu
mācību priekšmetu pasniegšanā
kaut ko jaunu. Pati skolotāja šādās
mācībās piedalās jau vairākus ga
dus. Nu par tiem ieinteresējušies
arī citi Priekules vidusskolas sko
lotāji. Tā, piemēram, šajā mācību
gadā skolotāja K. Tiškus apmek
lēja mācības Grieķijā, skolotājs
A. Māss – Portugālē, skolotājas
Z. Strelēviča un A. Ešenvalde –
Īrijā, kur ar nolūku mācīties ko
jaunu uz nedēļu vai divām sabrauc
skolotāji no visas Eiropas.
Skolotāja Z. Strelēviča stāsta,
ka tikšanās, iepazīšanās ar tik dau
dziem kolēģiem no tik dažādām
valstīm ir ieguvums pats par sevi,
jo burtiski no katra vienkāršās
sarunās par to, kā kurš strādā,
var kaut ko jaunu uzzināt. Mācī
šanās notiek grupu darba veidā:
skolotāji tiek sadalīti grupās, katra
grupa saņem kādu uzdevumu,
kura rezultāti prezentējami pēc
tā izpildes. No malas izskatās, ka
cilvēki vienkārši labi pavada laiku,
tomēr rezultātā gandrīz vai ne
manot skolotāji iemācās tieši tās
metodes, tos darba paņēmienus,
kuru dēļ šeit braukuši.
Tā, piemēram, skolotāja Z. Stre
lēviča šogad apmeklēja Īriju, kur
skolotāji no dažādām Eiropas
valstīm bija ieradušies, lai mācī
tos tehnoloģiju, vietējās kultūras,
mākslas elementu izmantošanu
svešvalodas stundās. “Viena no
manas darba grupas tēmām bija
īru valoda. Tad nu mēs, četri cilvēki
no dažādām Eiropas valstīm, gājām
Dublinas ielās, intervējām cilvē
kus, lai iegūtu grupas uzdevuma
izpildei nepieciešamo informāciju.
Ārkārtīgi interesanti: iepazīties
ar cilvēku uz ielas, uzdot jautā
jumus, saņemt atbildes, apkopot
tās, prezentēt secinājumus – to
skolotāji iemācās paši un tad to
pašu var mācīt saviem skolēniem,”
skolotāja Z. Strelēviča stāsta. Viss
ar smiekliem, ar jautrību, aktīvi,
it kā spēlējoties un bez mazākās
garlaicības noskaņas, tāpēc ar ļoti
labiem mācību rezultātiem. Arī
to skolotāju mobilitātes projektu
dalībnieki iemācās – kā pašiem
mācīties un citus mācīt ar prieku
–, tāpēc ļoti efektīvi, ar labiem
rezultātiem.
Skolotāja Z. Strelēviča stāsta,
ka, ilgāku laiku mācību nodar
bības dažādās Eiropas valstīs
apmeklējot, dažus skolotājus ga
dās satikt atkal un atkal. Tad jau
pirmajā dienā, pirmajā pasākumā

Foto – Airita Ešenvalde

"Erasmus+" projekti
Priekules vidusskolā

Spāņu skolēni kopā ar priekulniekiem Liepājā.
viens otru ierauga un: “O, tu arī
šeit? Kā tev klājas? Kas jauns?”
Veidojas ne tikai profesionāla, bet
arī personiska draudzība: “Bija
tik jauki tevi satikt! Tiksimies
atkal! Brauc ciemos!” Saziņa un
sarunas turpinās arī tad, kad visi
jau atgriezušies mājās: dalīšanās
pieredzē, jautājumu uzdošana,
atbilžu meklēšana. Mācīšanās
kopā un citam no cita turpinās. Tā
– sarunās un diskusijās – mācīties
ir viegli un interesanti. Turklāt ne
tikai skolotājiem, bet viņu sko
lēniem arī. Galu galā citiem var
iemācīt tikai to, ko paši skolotāji
gan zina, gan prot.
Šādās draudzīgās attiecībās
rodas arī nākamo projektu ide
jas. Tā, piemēram, kad skolotāja
Z. Strelēviča bija mācībās Malagā
(Spānija), viņu uzrunāja skolotāja
no Polijas, sakot, ka gribētu kopā
organizēt kādu projektu. Tieši tā
tapa viens no 2018./2019. gadā
realizētajiem skolēnu apmaiņas
projektiem.
Tā saucamie skolēnu apmai
ņas projekti ir otrs “Erasmus+”
atbalstīto projektu veids, kurš
Priekules vidusskolas skolēniem
ir interesants. Īstenojot tādu pro
jektu, skolēni no vairākām valstīm
ciemojas cits cita zemē, piedalās
dažādos gan izglītojoša, gan izklai
dējoša rakstura pasākumos. Cits
cita valstī satiekas arī projektā
iesaistīto valstu skolotāji – skolē
nu pasākumu koordinatori. Viņu
satikšanās mērķis – skolēnu pasā
kumu plānošana, organizācija un
pieredzes izvērtēšana. Priekules
vidusskolas skolēni 2018./2019.
mācību gadā piedalījās divos
skolēnu apmaiņas projektos.
“Log in Nature” – Itālija, Por
tugāle, Grieķija, Polija, Rumānija,
Latvija (dabas projekts). Skolēni
iepazina projektā iesaistīto valstu
dabu un tās iespējas cilvēku dzīves
kvalitātes uzlabošanā.
Deviņi Priekules vidusskolas
skolēni piedalījās dabas izziņas

pasākumos Grieķijā. Pēc tam 28
skolēni un 13 skolotāji no pārē
jām projekta valstīm atbrauca
pie mums – uz Priekuli. “Mēs
saviem viesiem rādījām ceriņu
dārzu Dobelē, Lielo Ķemeru tīreļa
taku, Joda dambi Embūtē, Bātas
avotu Vaiņodē, kā arī Liepājas
jūrmalu, ezera skatu torni”. Visās
vietās dabas izziņas nodarbības
ar izmēģināšanu, pagaršošanu,
aptaustīšanu, pasmaržošanu,
gatavošanu, zvejošanu, apsprie
šanu, arī ar mākslas un sporta
elementiem. Viss kustībā, darbībā,
ar smiekliem un jautrību.
“Europe des Arts – Europe des
Corps” – Itālija, Spānija, Francija,
Čehija, Latvija. Īstenojot šo projek
tu, skolēni iepazīst tajā iesaistīto
valstu kultūru. Šis projekts ir
neparasts ar to, ka nevienu reizi
nesatikās visu tajā iesaistīto val
stu skolēni: vienas valsts skolēni
brauca uz vienu citu valsti. Toties
uz Spāniju gan brauca pārstāvji no
divām valstīm – priekulnieki no
Latvijas un pārstāvji no Čehijas.
Mākslas projektā visas no
darbības ir vērstas uz dažādu
tautu kultūras – mūzikas, dejas,
folkloras, drāmas – izziņu. Šādos
mākslas projektos parasti tiek
veidotas koncertprogrammas,
kur skolēni cits citu iepazīstina
ar to, kas kura valstī interesants.
Šī projekta noslēguma pasākums
plānots pēc gada Francijā, un šai
reizei skolēni visu gadu gatavos
uzvedumu par tēmu Šekspīrs un
viņa “Romeo un Džuljeta”.
“Europe des Arts – Europe
des Corps” projekta pasākumu
plānošanas un gatavošanas dienās
Spānijā franču skolotāji atklājuši,
ka viņiem nav “tik izcilas angļu
valodas prasmes kā latviešiem”.
Tā lūk! Patīkami, vai ne? Turklāt
skolotāji citās valstīs brīnās, kā
mēs panākam tik labu rezultātu
ar tik mazu stundu skaitu. Sko
lotāja Z. Strelēviča šādus bērnu
sasniegumus skaidro ar viņu

darba prieku, ar vēlmi un gatavību
mācīties; arī ar motivāciju to darīt.
Pašiem piedaloties vai dzirdot
kaut ko par skolēnu apmaiņas
projektiem, kaut kur braukt, kaut
ko jaunu redzēt gribas arī pārē
jiem. Skolēni labi saprot, ka bez
svešvalodas kaut kur ceļot ir grūti,
pat neiespējami. Ir skolēni, kuri
gatavojas starptautiskā līmeņa
angļu valodas eksāmenam. Pro
tams, liela nozīme skolēnu sekmēs
ir arī internetam un televīzijai, kur
bērni jau no agra vecuma daudz
ko dara, lasa, klausās, pat runā
angļu valodā.
Priekules viesu atsauksmes
liecina par to, ka pirmais, ko abu
projektu dalībnieki ievēro, ir cil
vēki. Tie šeit esot ļoti draudzīgi,
emocionāli atvērti, kā dēļ viesi
Latvijā jutušies ļoti labi. Skolotāja
no Itālijas atzīmēja, ka pasākumi
Priekulē atšķīrušies ar izcilu orga
nizāciju. Citos projektos ir tā, ka
dalībnieki, svešā valstī ieradušies,
paši meklē ceļu uz projekta pasā
kumu vietu, bet šeit viss noticis
citādi: burtiski katrs cilvēks, katra
grupa tika sagaidīta un pavadīta
pilnīgi visur. Un tas ir skolotāju
Z. Strelēvičas un A. Ešenvaldes
darba stils. Par to viņas saka: “Jā,
tas ir mūsu stils, bet gribas, lai cil
vēkiem ir labi, lai viņiem prieks.”
“Erasmus+” projektu dalīb
nieki Priekulē pamanījuši un
ļoti atzinīgi novērtējuši arī dabu.
Turklāt ne dabu vispār, bet tieši
tās neskartību un dabiskumu.
Daudzi projektu dalībnieki, jo īpaši
mākslas projekta dalībnieki, dzīvo
lielās pilsētās, piemēram, Seviljā
(Spānija), kura Rīgai līdzīga. Tāpēc
dabiska, neskarta daba viņiem
liels atklājums, pat brīnums. Viesi
saka, ka, šajā dabā ieejot, tiešām
var atpūsties, var just ko īpašu –
citādāku, nekā viņu mājās.
Abu projektu dalībnieki dzī
voja ģimenēs, tikai grieķu skolēni
un skolotāji – internātā, kā grieķu
bērnu vecāki bija vēlējušies. “Bērni
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ģimenēs – tas ir īpaša stāsta vērts
pasākums,” skolotāja Z. Strelēviča
pauda. “Raudāja bērni, raudāja
vecāki, kad vajadzēja braukt prom.
Bērni rakstīja vecākiem, ka grib
palikt šeit – Latvijā, mājās braukt
negribot.” Vecāki, kuri uzņēma
viesus savās ģimenēs, arī bija
ļoti apmierināti un priecīgi par šo
iespēju. Katra ģimene bija izdo
mājusi ko savu, kur savus bērnus
kopā ar viņu viesiem aizvest, ko
parādīt, ko kopā darīt un izdarīt
arī. Tā nu projektu dalībnieku
skolēnu un skolotāju dienas Prie
kulē bija tiešām piesātinātas un
piedzīvojumiem bagātas.
Mūsu bērni, viesojoties Grie
ķijā, arī dzīvoja ģimenēs, un tas
viņiem ļoti patika. Tā ir vērtīga
pieredze tāpēc, ka ļauj ieraudzīt
citu valsti, citu dzīvi it kā no “sētas
puses”. Iespēja redzēt un piedzīvot
ko citu un citādāku ir svarīga
tāpēc, ka attiecībā pret kaut ko
jaunu nāk prātā doma par to, kā ir
pie mums. Bet tā jau ir pašapziņa,
pašiem savu vērtību, savu zināša
nu un pieredzes apzināšanās. No
pašapziņas tālāk veidojas prieks
un lepnums pašam par sevi, savu
zemi, savu valsti. Tas arī ir tas, ko
saviem bērniem un jauniešiem
vēlamies iemācīt.
Interesanti, ka Latvija apmai
ņas projektu dalībniekiem ir ļoti
interesanta. Gadās tā, ka, piemē
ram, no Francijas uz kādu Eiropas
valsti aizbrauc daži skolēni, bet uz
Latviju – divreiz tik daudz. Itāļiem
līdzīgi. “Jā, jā, Eiropieši tiešām
grib redzēt Latviju, jo īpaši tad,
ja nav šeit būts. Ir arī tā, ka tie,
kuri šeit bijuši, izstāstījuši citiem,
tāpēc viņiem nu arī gribas redzēt,”
skolotāja Z. Strelēviča stāsta.
Uz jautājumu, ko bērni no
dalības šādos projektos iegūst, sko
lotāja Z. Strelēviča atbild: “Vispirms
jau iekšēju brīvību gan saskarsmē
ar cilvēkiem, gan angļu valodas lie
tošanā. Šādā neformālā vidē vingri
noties, pazūd visi kompleksi, pazūd
visi “es nevaru, nezinu, negribu”.
Viņi redzējuši pasauli, iespaidu
salīdzinājumā ar jau zināmo vei
dojas viedoklis par sevi un citiem,
par dabu, par mākslu, par sadzīvi,
dzīvi un pasauli. Droši var teikt, ka
ar labākiem rezultātiem šie bērni
nokārtos angļu valodas eksāmenu,
gan pamatskolu, gan vidusskolu
beidzot. Prieks par bērniem ir arī
vecākiem, kad projekta dalībnieku
un vecāku sapulcē tieši viņu bērns
uzstājas, stāsta par iespaidiem,
rāda fotogrāfijas – prezentē.” Tik
daudz ir pateicības vārdu dzirdēts
no vecākiem par šo fantastisko
iespēju aizbraukt uz kādu Eiropas
valsti un savā ģimenē uzņemt
viesskolēnu.
Laikā, kad top šis raksts,
Z. Strelēviča saņem priecīgu ziņu
– ir apstiprināts viņas kārtējais
skolotāju mobilitātes projekts, kas
dos iespēju vairākiem Priekules
vidusskolas skolotājiem doties uz
mācībām Nīderlandē, Horvātijā,
Lielbritānijā, Kiprā un Norvēģijā.
Paldies visiem, kuri palīdzēja,
atbalstīja un kopā bija.
Zaiga Strelēviča
Inga Raškova
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NOVADA ĢIMEŅU DĀRZĀ –
JAUNI STĀDĪJUMI

Foto – Ziedonis Safronovs

Ģimeņu dārza 2019. gada stādīšanas pasākuma dalībnieki.
2. jūnijā plkst. 12.00 Priekules novada pašvaldības
zālē uz svinīgu ievadu satikās
ģimenes, kas tika ielūgtas uz
stādīšanas darbiem novada
Ģimeņu dārzā.
Šīm ģimenēm aizvadītais gads
bijis īpašs ar mazuļa ienākšanu.

Tradicionāli pašvaldība aicina pa
pildināt stādījumus ar dekoratīviem
augiem tieši jaundzimušo vecākus.
2019. ir devītais gads, kopš
novadā iedibināta šī tradīcija, bet
otrais, kopš stādījumi notiek dārzā,
kas ieguvis skaidras aprises ar celi
ņiem, laternām un atpūtas soliņiem.

Svinīgajā sadaļā vecāki klau
sījās aktrises Agneses KUPLĒNAS
dziedājumā, domes priekšsēdē
tājas Vijas JABLONSKAS apsvei
kumā, kā arī parakstījās īpašā
stādīšanas reģistrā. Kā apstiprina
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Iveta JUŠKEVIČA, precīza infor

mācija par to, kas stāda un ko
stāda, tiks uzglabāta nākamībai
Dzimtsarakstu nodaļas arhīvos.
Notika arī kopīga fotografēšanās.
Tradicionāli katra ģimene pēc
pasākuma saņēma dāvanā disku
ar fotogrāfijām, kā arī simboliskus
dārza rīkus mazulim par piemiņu

no šī sarīkojuma.
Šoreiz Ģimeņu dārzā tika
iestādīta nokarenā lapegle, skarai
nās hortenzijas, krāšņās veigelas
un kalnu kadiķis.
Priekules pašvaldības
kultūras nodaļas vadītājs
Gundars Venens

Kalētu pirmsskolas
INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
piedzīvojumi “Meža ABC” par siltumtrases būvniecības projektu
11. maijā Kalētu pirmsskolas lielās grupas bērni brauca
ekskursijā uz izglītojošo pasākumu “Meža ABC” Kuldīgas
novada Padures pagastā.
Uzzināt kaut ko jaunu vai
atsvaidzināt zināšanas varēja
53 darbnīcās. Bērni ar lielu inte
resi un sajūsmu aktīvi darbojās
dažādās darbnīcās. Viņi varēja
izspēlēt dažādas spēles, pagar
šot, pasmaržot, vērot putnus ar
binokļiem, mērīt kokus, izbaudīt
klusumu. Viss bija interesanti
un vērtīgi.

Izspēlējām tauriņu attīstības
ciklu no oliņas līdz tauriņam.
Redzējām šķeldas gatavošanas
paraugdemonstrējumus, mežiz
strādes tehniku, baļķu pludināša
nu, medību suņu parādi, paijājām
čūskas… Visu nav iespējams
uzrakstīt, tas jāredz, jāpiedalās
un jāizjūt katram pašam. Mājās
pārvedām jaunas zināšanas,
pašu darinātus putnu būrīšus un
dažādas dāvaniņas par veiktajām
aktivitātēm.
Kalētu pirmsskolas
skolotāja Rūta Feldmane

2019. gada 30. maijā Prieku
les novada būvvalde izdeva aktu
par inženierbūves – siltumtrases
Priekulē – pieņemšanu ekspluatā
cijā. Līdz ar to Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda projekta Nr.
4.3.1.0/18/A/016 “Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules
centralizētajai siltumapgādes
sistēmai” (turpmāk – projekts)
būvniecība ir realizēta.
Projekta realizētājs SIA “Prie
kules nami”, būvniecības veicējs
SIA “Grobiņas SPMK”. Projekta
kopējās izmaksas ir 281 118,74
EUR, t.sk. Kohēzijas fonda fi

nanšu instrumenta finansējums
98 365,07 EUR.
Projektā ir izbūvēti apakš
zemes tīkli 2833,97 m garumā,
tādējādi radot iespēju siltumtrasei
pieslēgt sešus objektus Priekules
pilsētā – Priekules kultūras namu,
Sociālā atbalsta centra ēku, SIA
“Priekules nami” administratīvo

ēku, Priekules novada pašvaldības
administratīvo ēku, dzīvojamo
māju Liepājas ielā 11b un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas die
nesta ēku.
SIA “Priekules nami”
valdes locekle
Arta Brauna
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SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” (LLKC) informācija
Lai mudinātu iedzīvotājus atklāt fantastiskas
saimnieces, šefpavārus un to virtuves arī ārpus
lielajām pilsētām, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs” (LLKC) radītais un cilvēku jau
iemīļotais zīmols “Novada garša” ar devīzi “Atnāc.
Atklāj. Iemīli!” šogad ikvienu aicina apmeklēt piecus
aizraujošus garšas svētkus katrā Latvijas novadā,
kuri ar grandiozu pasākumu septembra beigās
noslēgsies Rīgā.
Kurzemes reģionālais pasākums notiks 29.
jūnijā pie Nabītes ezera (Nabīte, Kuldīgas novads),
apvienojot mājražotājus un lauku saimniecības
no Talsu, Tukuma, Ventspils, Kuldīgas, Saldus un
Liepājas puses.
Makšķerēšanas festivālā, ko vadīs zivjumīlis
Māris Olte, gaidīs lielus un mazus copmaņus, kuri
varēs sacensties par lielāko noķerto zivi. Savukārt
atraktīvais aktieris Normunds Laizāns “Nogaršo
Latviju Kurzemē” pasākumā palīdzēs izgaršot pavāru

meistarklases, rūpēsies par mazo pavāru skoliņu un
aicinās balsot par sev tīkamāko novada ražotāju
produkciju konkursā “Tautas garša”. Šī konkursa uz
varētāji saņems brīvbiļeti uz “Novadu garša Latvija”
noslēguma festivālu septembra beigās Rīgā, jaunajā
Hanzas peronā.
Pirmie “Novada garšas” pasākumi jau aizvadīti
Valmierā un Pierīgā. Nākamās garšas pieturas plā
notas šādos laikos un vietās:
l 6. jūlijā Ribes dzirnavu 150 gadu svinību laikā
Ceraukstē, Bauskas novadā (Zemgale);
l 20. jūlijā Krāslavas pilsētas svētku laikā
(Latgale);
l 27.–28. septembrī visu “Novadu garšu” satik
šanās Rīgā, Hanzas peronā.
Pasākuma aktualitātēm seko: www.facebook.com/
NovadaGarsa/.
SIA LLKC Priekules novada
lauku attīstības konsultante Irina Gintere

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē:
Platību maksājumu kalendārs
Datums/ Periods

Svarīgi atcerēties

25. jūnijs

Datums, līdz kuram laukiem jābūt apsētiem vai apstādītiem ar vienotajā platību maksājuma pieteikumā norādīto kultūru, nodrošinot kultūraugu biezību vairāk kā 60%
apmērā no laukā augošajiem augiem.

27. jūnijs

Pēdējā diena, kad var iesniegt labojumus attiecībā uz lauku platību pārklājumiem bez
sankcijām.

30. jūnijs

Datums, līdz kuram lauksaimniekiem jāizņem 2018./2019.gada sezonas dīzeļdegvielas
atlikums. 2019./2020. gada sezonas degvielas apjoms būs aprēķināts no 1. jūlija, un
to varēs izņemt līdz 2020. gada 30.jūnijam.

Vairāk lauksaimniekiem noderīgas informācijas www.lad.gov.lv.

SIA LLKC Priekules novada
lauku attīstības konsultante Irina Gintere un
Priekules pagasta
lauksaimniecības konsultante Vizma Garkalne

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC)
Priekules novada Lauku attīstības konsultantes IRINAS GINTERES
pieņemšanas laiki 2019. gada jūlijā atvaļinājuma laikā:
Vieta
Priekules novada pašvaldībā

Laiks
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.30

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

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
SIA “Priekules nami” ie
pirkumu komisija 2019. gada
29. aprīlī pieņēma lēmumu pie
šķirt līguma slēgšanas tiesības
iepirkumā “Ūdens apgādes un
kanalizācijas sistēmu pārbūve
Priekules pilsētā un Priekules
pagasta Saulaines ciemā” SIA
“Grobiņas SPMK” par līgumcenu
4 258 444 EUR. Grobiņnieku
iesniegtais piedāvājums bija
vienīgais piedāvājums šajā ie
pirkumā, un tas atbilda visām
nolikumā izvirzītajām prasībām.
Pašlaik Centrālā finanšu
un līgumu aģentūra (turp

māk – CFLA) veic projekta Nr.
5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaim
niecības pakalpojumu attīstība
Priekules aglomerācijā, 2. kārta”
projekta “Ūdens apgādes un
kanalizācijas sistēmu pārbūve
Priekules pilsētā un Prieku
les pagasta Saulaines ciemā”
būvniecības iepirkuma norises
pārbaudi.

Lai projektu realizētu, Prieku
les novada pašvaldība 2019. gada
30. aprīlī nolēma lūgt Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kon
troles un pārraudzības padomei
atļauju ņemt ilgtermiņa aizņē
mumu.
SIA “Priekules nami”
valdes locekle
Arta Brauna
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“Mūsmājām”
jauns saimnieks
2019. gada pavasarī Priekules viesu nams “Mūsmājas” Ganību ielā ieguva
jaunus saimniekus – tā ir
Hartmaņu ģimene.
“Mēs jau neesam priekulnie
ki. Nākam no Liepājas,” stāsta
“Mūsmāju” jaunais saimnieks
Guntars Hartmanis. Sieva un
dēls pagaidām vēl Norvēģijā,
kur ģimene dzīvojusi un strādā
jusi 10 gadus. Nu atgriezušies
Latvijā. Kāpēc? Ko viņi te grasās
darīt? Par to stāsta Guntars.
Guntars atgriezās tāpēc, ka
Norvēģijā pietrūka māju sajū
tas. “Ne mirkli nenožēloju to,
ko izdarīju. Jūtos šeit kā mājās.
Dēls gan uz visu raugās nedaudz
citādi. Kad aizbrauca no Latvi
jas, viņam bija tikai divi gadiņi,
bet nu – divpadsmit. Dēlam tur,
Norvēģijā, ir visa viņa dzīve –
draugi, skola, nodarbības un
mājas. Ceram un darīsim visu,
lai arī šeit viņš atrastu kaut ko
interesantu un viņam vērtīgu,”
Guntars stāsta.
Viesu māja Ganību ielā
Priekulē būs jaunā Hartmaņu
ģimenes dzīves un darba vieta
arī. Ideju un plānu daudz, tikai
“visam jau vajag laiku un ne
daudz arī naudas,” Guntars sme
jas. Bet nekas, “ja grib strādāt,
tad darbu var atrast visur, un
no tā mēs nebaidāmies”. Jaunie
“Mūsmāju” saimnieki izvirzījuši
sev šādu mērķi – piesaistīt
vairāk viesu un uz ilgāku laiku.
Priekulē šo to var apskatīt, bet
nav īpaši daudz nodarbību, lai
varētu ceļotājus mūsu pilsētā
noturēt ilgāk nekā dažas stun
das. Tāpēc jāpadomā, ko var
šai virzienā darīt. Ir Hartmaņu
ģimenei dažas idejas, kā savu
mērķi sasniegt.
Vispirms pašas viesu mājas
remonts. Gribas, lai viesiem
šeit patīkami atrasties. Tā kā
tūrisma sezona jau sākusies un
viesu mājā jau apmetušies viesi,
tad lielus remonta darbus tagad
darīt nevar. Pagaidām tikai sīkie
darbiņi, kuri viesus netraucē.
Visu saimnieks dara pats ar
savām rokām, nedaudz palīdz
vecākais brālis. Apskatot viesu
māju no iekšpuses, redzams, ka
arī tādā režīmā dažas telpas
ieguvušas modernu izskatu. Bet
tas viss tikai sākums. “Vēl daudz
ko modernizēsim un mainīsim,”
tā Guntars.
Lielas cerības jaunais saim
nieks liek uz zāli, kuru pēc
pamatīga remonta varēs iz
mantot konferencēm, kādiem
korporatīviem un vienkārši
pasākumiem. Uzņēmēji un uz
ņēmumi ar nelielu darbinieku

skaitu vispār ir jauno viesu
nama saimnieku “noskatīta”
mērķauditorija. Šajā zālē un
viesu namā ērti var uzņemt
apmēram 30 cilvēkus. Pēc kā
das sanāksmes vai saviesīga
pasākuma viņi varētu izmantot
arī viesu mājas pirti, tad šeit
pat pārnakšņot, lai nākamajā
dienā vai nu dotos mājās, vai
arī uzspēlētu disku golfu. Tā ir
vēl viena interesanta ideja, par
kuru Guntars stāsta.
Kad Hartmaņu ģimene sāka
iepazīt Priekuli un tās apstāk
ļus, tad sievai Janai radās jau
tājums par Valta birzi: “Kāpēc
tur nekas nenotiek? Kāpēc tā
tukša?” Aprunājoties ar cilvē
kiem, noskaidrojās, ka tas ir tālu
no centra un ka tur nekā tāda
nav. Te radās vēl viens jautā
jums: “Kas tas ir – “tālu”? Ko tas
Priekulei nozīmē?” Kādu dienu
Guntars uzvilka botes un devās
skrējienā ap Priekuli. Izrādījās,
ka nemaz tik tāls šis skrējiens
nebija, – tikai 7 kilometri. “Vai
tas ir tālu? Rīgā, jā, tur varētu
būt “tālu”. Tomēr arī tur “tālu”
var izrādīties nemaz ne tik tālu.
Aizbrauciet uz Ņujorku, tad gan
redzēsiet, kas tas ir – “tālu”.” Tā
luma izpratne, protams, katram
var būt sava, tomēr Valta birzs
un Janas jautājums palīdzēja
radīt ideju par disku golfa trasi
tieši Valta birzī. Kāpēc gan ne?
Disku golfs Latvijā vēl nav
tik populārs kā Igaunijā un
Somijā. Nekādu lielo peļņu ar
to iegūt nevar, bet ieinteresēt
vietējos cilvēkus un arī pilsētas
viesus gan varētu. Vēl jo vairāk
tāpēc, ka spēle ir ļoti interesan
ta un, pats galvenais, piemērota
pilnīgi visiem cilvēkiem un
jebkuriem laika apstākļiem.
Spēles trase visu gadu būtu
pieejama visiem, kuriem patīk
pastaigas un kustības brīvā
dabā. Ziemā to varētu izmantot
arī slēpošanai. Disku golfa spē
les piederumus varētu iznomāt
viesu namā, tad spēli varētu gan
iemācīties, gan vēl arī kādas
sacensības sarīkot. Kāpēc ne?
Viss ir iespējams, ja ir gribēšana
un patikšana.
Biedrība “Valta birzs” jau no
dibināta, vienošanās ar Prieku
les novada pašvaldību par trasei
nepieciešamās teritorijas nomu
panākta. Kontakti ar Priekules
novada sporta dzīves organizē
tājiem iedibināti. Priekšdarbi
viesu mājas nosaukuma maiņai
arī veikti – “Ābols”. Tālāk tikai
laiks, drusku naudas un, pats
galvenais, darbs.
Inga Raškova
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Aizputes ielā 5 notiek mākslinieka darbnīcas iekārtošana.
Atverot durvis Aizputes ielas
5. nama pirmajā stāvā, kur agrāk
VSAA telpas bija, acīm atklājas
interesants skats: pelēkām flīzēm
klāta grīda, baltas mēbeles, bēbis
groziņā un telpu remontam rak
sturīga noskaņa. Pirmā doma: “Te
noteikti mākslinieks kaut ko dara.
Tādas krāsas kopā salikt var tikai
viņi.” Pretī nāk bēbīša mamma, vēl
pirms neilga laika Priekules novada
tūrisma organizatore, joprojām arī
māksliniece Dace Gailīte.
Uz jautājumiem, kas šeit notiek
un kas te būs, viņa nemaz nevar
tā īsi atbildēt. Ideju, kā jau visiem
radošajiem cilvēkiem, ir daudz.
Pati galvenā ideja par to, ka vispār
šāda darbnīca vajadzīga, nemaz
arī nav jauna. Dace jau labu laiku
domā par to, ka vajag nošķirt darbu
no mājas dzīves. Kamēr viss zem
viena jumta, tā īsti koncentrēties

nevar ne vienam, ne otram. Nu
beidzot apstākļi sakrituši tā, ka var
ķerties pie šīs idejas realizācijas.
Top mākslinieka darbnīca. Bet kas
tur notiks?
Ir Dacei doma par visu, kas
saistīts ar reklāmu, tās noformē
šanu un publiskošanu. Ir vēl viena
doma par dekorēšanu, dizaina
veidošanu. Ir izglītība un prasme
stikla mākslā. Ir arī ideja par
darbnīcu, kurā Priekules viesi un
citi interesenti varētu darboties
arī praktiski. Kas šeit būs tad, kad
visi telpu iekārtošanas darbi būs
pabeigti, vēl grūti pateikt. Pagai
dām Daces pamata darba vieta
tomēr ir mājas, un šeit, darbnīcā,
var rosīties tikai no mammas darba
pienākumiem brīvajā laikā.
Kamēr Dace strādāja par tū
risma organizatori, viņa ievēroja,
ka cilvēkiem ļoti patīk darboties.
Tā ideja par mākslinieka darbnīcu
papildinājās ar ideju par darbnīcu

Foto – Inga Raškova

Jauna darbnīca Aizputes ielā

Mākslinieces darbnīca top.
vispirms tūristiem. Šeit viņi varētu
paši ar savām rokām uztaisīt kādu
lietu piemiņai par Priekuli. Kāpēc
ne? Darbnīcas ēka atrodas ļoti labā
vietā. Tā viegli pieejama, telpa gana

AFIŠA

Priekulē

14. jūnijā plkst. 11.00 Priekules stacijā piemiņas brīdis pie komunistiskā genocīda upuru piemiņas akmens
Priekules stacijā.
22. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 Priekules tirdzniecības laukumā notiks Zāļu dienas tirgus. Tirgus laikā
vizināšanās ar ponijiem un pajūgā (ZS “Stiebriņi”);
radošā darbnīca, kurā katrs varēs uzpīt savu Jāņu
vanagu, ar kuru padižoties vakara pasākumā pie Priekules kultūras nama. Lielos un mazos priecēs truši no
Durbes novada saimniecības “Upmaļi”.
22. jūnijā plkst. 20.00 aicinām visus pie Priekules
kultūras nama, kur pašā īsākās nakts priekšvakarā
kopā izspēlēsim, izdziedāsim un izdejosim Voldemāra
Sauleskalna lugu "Meldermeitiņa Priekulē" (nekaunīgi
saīsinājis un režisējis Varis Siliņš). Lomas izspēlēs
vietējie un ārštata aktieri, dziesmas izdziedās “Zaļā
galma kapela”, dejas izdejos “Duvzare” I. Leives-Levites vadībā.
Pēc izrādes Jāņu svētku lielā loterija!

Bunkas pagastā

14. jūnijā Krotes bibliotēkā pasākums 1941. gada
represēto iedzīvotāju piemiņai.
18. jūnijā plkst. 17.00 Bunkas kultūras nama pagalmā – vainagu pīšanas meistarklase ar Līgu Reiteri no
Ventspils. Līdzi jāņem jāņuzāles.
18. jūnijā Tadaiķu bibliotēkā spēļu un aktivitāšu pēcpusdiena bērniem (otrdienās).
19. jūnijā plkst. 17.00 pie Krotes skolas ielīgošanas
pasākums kopā ar folkloras kopu “Traistēni”.
20. jūnijā pulkst.12.00 līgosim un svinēsim Vasaras
saulgriežus un Līgo svētkus ar dziedošo aktrišu kopu
“Atštaukas”. Būs svētku tirdziņš. Varēs iegādāties
Vecpils meistares Ingūnas 17 sierus, būs arī citu sieru
meistaru gardumi, varēs iegādāt arī pašceptu maizi un
zemenes. Notiks Līgu un Jāņu sumināšana.
21. jūnijā plkst. 12.00 “Vasaras saulgrieži” Tadaiķu
bibliotēkā.
21. jūnijā Bunkas kultūras namā ielīgošana ar kapelu
“Luste” no Dobeles.
No 26. līdz 28. jūnijam konkursa “Par sakoptu
Priekules novadu” 1. kārta – sētu vērtēšana Bunkas
pagastā.

Gramzdas pagastā

5. jūnijā plkst. 20.00 Gramzdas lasītāju klubiņa
tikšanās Gramzdas meža kinozālē (lietus gadījumā

– Gramzdas bibliotēkā), lasītāju klubiņa kārtējā tikšanās – pārrunas par R. Šepetis darbiem; plkst. 22.00
Gramzdas meža kinozālē (lietus gadījumā – Gramzdas
tautas namā) tiks demonstrēta filma “Pelni sniegā”,
kura veidota pēc R. Šepetis grāmatas “Starp pelēkiem
toņiem”. Ieeja bez maksas visiem interesentiem!
23. jūnijā plkst. 20.00 Gramzdas Mednieku parkā
sarīkojums “Līgo, Gramzda!” Gramzdas Nacionālais
amatierteātris ielūdz skatītājus uz Baibas Juknevičas
joku lugu “Vasaras neprāts”. Sveiksim pagasta Līgas
un Jāņus! Izsolīsim gardumus un “kaķi maisā”, vilksim
laimīgās lozes (piedalās visi sarīkojuma apmeklētāji)
un degsim lielo svētku ugunskuru!

Kalētu pagastā

No 12. līdz 21. jūnijam konkursa “Par sakoptāko
sētu” Kalētu pagastā 1. kārta.
15. jūnijā plkst. 18.00 skolas sporta hallē Kalētu
Mūzikas un mākslas pamatskolas 9. klases absolventu
izlaidums.
22. jūnijā plkst. 4.00 “Līgo turnīrs” makšķerēšanā.
Pulcēties pie centra pieturas.
23. jūnijā plkst. 10.00 “Līgo turnīrs” strītbolā;
plkst. 13.00 “Līgo turnīrs” volejbolā (skolas sporta
laukumā).
23. jūnijā plkst. 20.30 Kalētu Līgo parkā vasaras
saulgrieži “Lai līgojam, lai svinam!”. Svētku ielīgošana
kopā ar tradīciju zinātājām, etnomuzikoloģēm Igetu
Gaiķi un Diānu Loginu. Līgu un Jāņu sumināšana. Sakoptāko sētu saimnieku un “Līgo turnīra” uzvarētāju
sveikšana. Kursim gaišu Jāņu ugunskuru, piedalīsimies
atrakcijās (“Umurkumurs“ u.c.) Izmēģināsim laimi
loterijā (1 EUR).
Līgo svētku zaļumballe kopā ar muzikantu Andri
Nierliņu no Talsiem.
24. jūnijā plkst. 14.00 skolas sporta laukumā “Jāņu
dienas” turnīrs futbolā.

Virgas pagastā

14. jūnijā pie Virgas akmens pasākums 1941. gada
represēto iedzīvotāju piemiņai.
21. jūnijā plkst. 18.00 pie Prūšu ūdenskrātuves
sakoptāko sētu saimnieku sumināšana, Virgas amatierteātra izrāde “Ak, Jāni, precē mani!”, sportiskas
aktivitātes bērniem, brīnumainas pārvērtības kopā ar
Agnesi Meļķi, konkursi un aktivitātes pieaugušajiem.
Baudīsim alu un sieru muzikālā atmosfērā kopā ar
lauku kapelu “Luste”.

plaša un būs jauki iekārtota. Ja vēl
varēs nodrošināt darbnīcas viesus
ar tēju vai kafiju, tad šeit saturīgi
un patīkamās noskaņās varēs uz
kavēties labu brīdi. Turklāt ne tikai
mākslinieces Daces Gailītes klienti
un tūristi, bet arī priekulnieki.
Vispār Dace ir dzimusi un au
gusi priekulniece. Kādu laiku bija
prom no mājām – Rīgā, bet tad
nolēma atgriezties atpakaļ. “Bēr
niem šeit augt ir veselīgāk,” Dace
smaida. Jā, bērniem pakļauta visa
viņas dzīve. Tāpēc uz jautājumu, ar
ko tev asociējas maijs, viņa atbild:
“Ar skolas gada beigām un vasaras
sākumu.”
Uz jautājumu, kas tevi iedves
mo, kas dod spēku, Dace atbild:
“Sarunas ar kompetentiem, dzīves
izglītotiem cilvēkiem. Priekulē tādu
nav īpaši daudz. Patīk apmeklēt
koncertus un teātrus. Operā gan
sen neesmu bijusi.”
Priekules kultūras nama va
dītāja Rigonda Daci raksturo kā
ļoti radošu cilvēku, kurš atsaucas

uz vistrakākajām idejām un kura
darba spējas ir neierobežotas. Uz
lūgumu pastāstīt par savu darbu
vairāk Dace atbild ar tādu kā ne
izpratni: “Kas tur ko stāstīt? Vien
kārši jādara, un viss. Man jau arī
patīk tas, ko es daru. Ja nepatiktu,
tad nevarētu.”
Varbūt ne visas, tomēr daudzas
no tām skaistajām afišām, kuras
varam redzēt populārajā “Face
book” lapā un uz afišu dēļiem, arī
pati “Facebook” lapa “Leišmalīte”,
ir Daces darba rezultāts. Jaunie
Priekules tūrisma bukleti arī. Dace
kā māksliniece palīdzējusi veidot
daudzu Priekules pilsētas pasāku
mu dekorējumus, noformējumu,
rotājumus. Kā māksliniece viņa
piedalās arī Gramzdas baznīcas
atjaunošanas darbā. Ne velti saka:
“Kas grib strādāt, darbu atradīs.” Ja
vēl arī kāda patikšana, tad jebkura
darba rezultāts iepriecinās gan
pašu darītāju, gan citus cilvēkus.
Dace Gailīte
Inga Raškova

KAPUSVĒTKI
PRIEKULES PA GA STĀ

PRIEKULĒ

20. jūlijā

4. augustā

Plkst. 11.00 Mazgramzdas kapos
Plkst. 12.00 Judu kapos
Plkst. 13.00 Stervēnu kapos
Plkst. 14.00 Nodegu kapos

Plkst. 13.00 Mālkalnu kapos
Plkst. 14.00 Lībju kapos

Priekules ev.-lut. draudze

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
Maijā reģistrētas:
4 dzimšanas, 5 miršanas, 3 laulības.
SVEICAM
Zigurdu un Kristinu KUNCĪŠUS
ar meitiņas GABIJAS piedzimšanu
(Gramzdas pag.).
Priekules novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča
PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Inga Raškova,
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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