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Pavasarīga dāvana Latvijai

Spožo
eža
adatu
darinā
šanā roku
pielicis
teju ikviens
Priekules
Mūzikas un mākslas
skolas audzēknis.

Idejas autore Kristīne Cukura (pirmā
no kreisās) izstādes atklāšanā kopā
ar domubiedriem un darbu autoriem.

Foto – Iluta Dreimane

Ievadot pavasari, kā skaista
dāvana valstij tās simtgadē
uzplauka Priekules novada
radošo ļaužu dažādās tehnikās
un no daudzveidīgiem materiāliem darinātu ziedu izstāde
“Zied, mana Latvija zied!”.
Latvijas simtgades svinības
nav tikai oficiālie valsts rīkotie
pasākumi – tā ir arī ikviena iedzīvotāja iniciatīva svinēt svētkus
un pasniegt simbolisku dāvanu
valstij un citiem pilsoņiem, iepriekš
paudusi kultūras ministre Dace
Melbārde. Spilgts apliecinājums
šai domai bija Priekules kultūras
namā 20. martā atklātā un līdz
5. aprīlim skatāmā izstāde “Zied,
mana Latvija zied!”.
Mākslinieces un pedagoģes
Kristīnes Cukuras izlolotā iecere
sarīkot pašdarinātu ziedu izstādi ar
100 veltēm dzimtenei tās simtgadē
guva plašu atsaucību. Priekules
Mūzikas un mākslas skolas un
Kalētu Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu, biedrības “Saspraude”
dalībnieku, kā arī individuālu meistaru darinājumi pat pārsniedza
sākotnēji iecerēto skaitli. Un ne
velti – izstādītie darbi tapuši teju
trīs gadu laikā. Tie veidoti dažādās
tehnikās, izmantots māls, akmens
mozaīka, āda, papīrs, filcs, foamirāns, fimo, tekstils, ir arī gleznoti
ziedi, pastāsta viena no izstādes
veidotājām Zenta Svara.
Izstādei izraudzīts simbolisks
nosaukums “Zied, mana Latvija zied!” – pārfrāzēta rinda no
pasaulslavenā novadnieka komponista Ērika Ešenvalda radītās
“Dvēseles dziesmas”. Izstādes atklāšanā idejas izlolotāja K. Cukura
uzsvēra, ka mums jāspēj novērtēt
pašu izcīnītā brīvība un iespējas,
ko tā sniedz, kā arī katram ar savu
veikumu jādod pienesums Latvijai.
Priekules novada iedzīvotāji,
gan lieli, gan mazi, bija ļāvuši brīvu
lidojumu savām idejām un radošajai pašizpausmei, vēlot daudz
laimes un simboliski pasniedzot ziedus savai
dzimtenei Latvijai
tās simtgadē.
Iluta
Dreimane

Pavasaris klāt – izstādē redzamie
daudzveidīgās tehnikās darinātie
darbi to apliecināja.
Ārija Zommere (centrā)
ne tikai uzgleznojusi magones,
bet izstādes atklāšanā no
lasīja arī Annas Sakses
pasakas fragmen
tu par šo krāšņo
puķi.

Daktere Maija Retējuma
darinājusi darbus
mozaīkas tehnikā.
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DOMES ZIņAS

projekti

Priekules novada Novada skolēni turpina iepazīt
pašvaldības domē profesijas un darba vidi
l 2018. gada 15. marta ārkārtas sēdē pieņemts lēmums
par projektu “Priekules novada
lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai”.
l 2018. gada 29. marta sēdē
pieņemtie lēmumi.

Dažādi jautājumi

Apstiprināja grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu
un amatalgu sarakstā 2018. gadam.
Pieņēma lēmumu par medību
tiesību iznomāšanu mednieku
apvienībai “Kalēti”.
Apstiprināja lēmumu par
dzīvokļu īpašumu izveidošanu
dzīvojamās mājās Liepu alejā 3
un Liepu alejā 3a Kalētu pagastā
un to reģistrēšanu zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda.
Apstiprināja lēmumu par
nekustamā īpašuma “Asfalta laukums” Kalētu pagastā reģistrēšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda.
Nolēma reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda nekustamos īpašumus “Augšas garnizons”,
“Mežiņi”, “Raibdzeņi” un “Ukstiņi”
Virgas pagastā.
Apstiprināja lēmumu par
adrešu “Pļaviņas” un “Aizupes”
Gramzdas pagastā likvidēšanu.
Apstiprināja finansējuma piešķiršanu “Priekules velomaratona
2018” organizēšanai.
Apstiprināja lēmumu par KPR
DI plāna ar tehniskiem precizējumiem saskaņošanu projekta
“Kurzeme visiem” gaitā.
Nolēma izdarīt grozījumus
Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas
komisijas sastāvā.
Pieņēma lēmumu atļaut pašvaldības domes priekšsēdētājai
savienot amatus.
Pieņēma lēmumu SIA “Priekules nami” iekasēto īres maksu
par pašvaldībai piederošajiem
dzīvokļu īpašumiem ieskaitīt
pašvaldības budžetā.
Pieņēma lēmumu par deleģēšanas līguma noslēgšanu dzīvokļu
īpašumu sakārtošanas darbiem
Priekules pilsētā ar SIA “Priekules
nami”.

Apstiprināja lēmumu par
naudas ieguldījumu SIA “Priekules
nami” pamatkapitāla palielināšanā.
Pieņēma lēmumu par Liepājas
Centrālās zinātniskās bibliotēkas
virzīšanu akreditēšanai, iegūstot
reģiona galvenās bibliotēkas
statusu.
Lēma par dzīvojamās telpas
īres tiesību piešķiršanu septiņām
pašvaldības teritorijā deklarētām
personām.
Apstiprināja lēmumu par
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
vienai personai.

Nolikumi. Noteikumi

Apstiprināja Priekules novada
pašvaldības saistošos noteikumus
Nr.18/3 “Noteikumi par Priekules
novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm”.
Apstiprināja lēmumu par
grozījumiem pašvaldības domes
2010. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Priekules
novada atvērto un daļēji slēgto
kapsētu uzturēšanas un darbības
noteikumi”.
Apstiprināja Priekules novada
pašvaldības Starpinstitūciju bērnu
tiesību aizsardzības komisijas
nolikumu.
Pieņēma lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības institūciju un darbinieku
atlīdzības nolikumā.
Apstiprināja saistošo noteikumu Nr.18/2 “Par kārtību, kādā
tiek saskaņota un organizēta
tirdzniecība Priekules novadā”
precizēto redakciju.

Izsoles

Apstiprināja lēmumu par
nekustamā īpašuma “Mazkalētu
mežs”, Kalētu pag., Priekules
nov., nodošanu atsavināšanai, kā
arī par nosacīto cenu un izsoles
noteikumiem.
Precīzu informāciju par
visiem lēmumiem (arī nekustamo īpašumu jautājumiem) varat
izlasīt Priekules novada
mājaslapā
www.priekulesnovads.lv.
Daiga Tilgale, dokumentu
pārvaldības speciāliste

Puķu draugu ievērībai!
12. maijā notiks Priekules novada puķu draugu ikgadējais pavasara izbraukums uz stādu audzētavām Dobelē,
kā arī dosimies pie tulpju kolekcionāra Blīdenē.
Pieteikties pie Maldas un
samaksāt dalības maksu 13 eiro līdz 27. aprīlim.
Sīkāka informācija pa tālruni 29296265.

INFORMĀCIJAI

Bunkas pagasta pārvaldes kasiere maksājumus pieņems:
14. maijā no plkst.10 līdz 12 Krotes bibliotēkā;
15. maijā no plkst.10 līdz 12 Tadaiķu bibliotēkā.

2017./2018. mācību gadā Priekules novada
skolās turpinās ES projekts “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,
Nr.8.3.5.0/16/I/001. Līdz šim notikušajos pasākumos uzsvars tika likts uz karjeras lēmuma
pieņemšanu un darba vides iepazīšanu.
Oktobrī Priekules vidusskolas 12. klase devās
uz Jelgavu, apmeklēja Jelgavas Biznesa parku, kur
iepazinās ar bijušajiem un esošajiem uzņēmumiem
un uzņēmējdarbības iespējām Jelgavā, izzināja, kādas ir studiju iespējas LLU. Pēc tam tika apmeklēta
“Karameļu darbnīca”. Tālākizglītības iespējas 9.–12.
klašu skolēni iepazina februāra beigās, apmeklējot
izstādi “Skola 2018” Rīgā.
Novembrī Priekules vidusskolā ciemojās dziesminieks Kārlis Kazāks. Šīs tikšanās laikā 6.–12. klašu
izglītojamiem bija iespēja uzklausīt mūziķa stāstu
par viņa ceļu mūzikā, mērķtiecību, savu spēju apzināšanu, nepieciešamajām prasmēm darbā ar publiku
un citām radošas profesijas niansēm.
Savukārt Krotes Kronvalda Ata pamatskolas
izglītojamie iepazinās ar folkloristi, pirtnieci, muzejpedagoģi Līgu Reiteri, kura pasākuma “Es būšu...”
laikā viesojās skolā 10. februārī. Skolēni uzzināja par
drosmi mainīt savu nodarbošanos, nebaidoties apgūt
jaunas zināšanas un prasmes, arī to, kā būt uzņēmīgam un motivētam, darbojoties visa mūža garumā.
Izglītojamie varēja piedalīties arī muzejpedagoģijas
nodarbībās, iepazīt glītrakstīšanas prasmes, uzklausīt
stāstījumu par dialektu, kā arī par izkoptas valodas
nozīmi karjeras veidošanā.
22. janvārī notika pasākums “Reālā dzīve”, kurā,

spēlējot simulācijas spēli, Krotes pamatskolas 8. un
9. klases izglītojamie varēja modelēt dažādas iespējas pieņemt lēmumu saistībā ar karjeru un izzināt
lēmuma sekas. Ar karjeras lēmuma pieņemšanas
iespēju bija saistīts arī marta pasākums Priekules
vidusskolas un Virgas pamatskolas 5.–9. klašu izglītojamiem “Es – savas karjeras veidotājs”. Piedaloties
dažādās spēlēs, skolēni varēja gūt priekšstatu, kā
plānot karjeru, tās izaugsmi, kā iepazīt savas stiprās
un vājās puses.
Darba vidi un uzņēmējdarbības iespējas laukos
skolēni iepazina mācību ekskursijā “Vēlos būt par...”.
Tajā devās Kalētu pamatskolas 1.–4. klašu izglītojamie, viņu mērķis bija iepazīties ar strausu audzētavas
“Nornieki” darbu.
Ārsta pediatra profesiju, prasības, izglītības iespējas šajā profesijā varēja iepazīt Priekules vidusskolas
7.–9. klašu izglītojamie, tiekoties ar ārstu Gundaru
Kukli. Dažādas profesijas, piemēram, elektriķa, vizāžista, friziera u.c., varēja iepazīt Purmsātu speciālās
internātpamatskolas izglītojamie pasākumā “Profesiju pasaulē”. Virgas pamatskolas skolēni iepazinās
ar stikla pūtēja profesiju pasākumā “Stari stiklā”.
Visu novada skolu 1.–4. klašu audzēkņi, sagaidot
pavasara brīvlaiku, cirka studijas “Beztemata” artistu
vadībā pasākumā “Mākslinieka kurpēs” varēja iejusties cirka mākslinieku lomās un izmēģināt dažādas
ar cirku saistītas profesijas – būt par žonglieri, stiprinieku, triku meistaru, akrobātu u.c. Arī turpmāk
skolās notiks dažādi karjeras izglītības pasākumi.
Ilze Krugale, karjeras konsultante

Kalētos notiks
Tvīda velobrauciens
Kalētos projekta “Kapacitātes
un saiknes stiprināšana starp
pašvaldības administrāciju un
vietējām kopienām, lai uzlabotu
dzīves apstākļus un sociālo dzī-

vi lauku rajonos Kuliai (LT) un
Kalēti (LV)” laikā notiks Tvīda
velobrauciens.
Aicinām visus interesentus
4. maijā pulksten 12 pulcēties

pie Kalētu tautas nama. Vēlams
ģērbties pagājušā gadsimta
20. – 30. gadu stilā. Braucienā
dosimies kopā ar pārstāvjiem
no Pluņģes pašvaldības.

5. MAIJĀ
BUNKAS PAGASTA SVĒTKI
No pulksten 6 līdz 10 makšķerēšanas
sacensības “Bunkas kauss”. Tikšanās
un reģistrācija pulksten 5.30 pie veikala
“Minitop” Bunkā. Starts pulksten 6.
Pulksten 10 svētku atklāšana un
koncerts pie Bunkas kultūras nama.
No pulksten 10 līdz 13 tirgus
(pieteikšanās līdz 27. aprīlim
pie Ditas Puteres pa tālruni 26339115).
Ap pulksten 11 ugunsdzēsēju
paraugdemonstrējumi.

No pulksten 10 līdz 12 bērnu
izklaides piepūšamajā pilsētiņā.
Pulksten 13 Roberto Meloni koncerts
un viņa pavārgrāmatas
atvēršanas pasākums
(grāmatu varēs arī iegādāties).
No pulksten 14 līdz 17 sportiskas
aktivitātes.
Pulksten 21 svētku balle ar grupām
“Sapņu pietura” un “Montana”.
Ieejas maksa 4 eiro.

Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule Gramzda Bunka Kalçti Virga Priekule
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“Bārtas pumpurs” aicina

Jau ceturto gadu Bārtas upē norisināsies
pavasara laivošanas svētki “Bārtas pumpurs”.
Aicinām pievienoties laivotājiem 1. maijā!
Starts tiks dots Bārtas upē apzīmētā vietā “Laņģeris” plkst. 10, bet pulcēšanās un reģistrēšanās
sāksies stundu agrāk – no plkst. 9. Svētku mērķis ir
popularizēt laivošanu Bārtas upē, vienlaikus vairojot
dalībnieku zināšanas par šo upi, kā arī par Priekules,
Grobiņas, Nīcas un Rucavas novadu, to apkārtni un
dabas bagātībām.
Šogad sacensību stafeti no Grobiņas pārņēmis
Priekules novads, tāpēc šī gada laivošanas svētku
tēma ir “Ikara lidojums pār Bārtu”. Laivotāji aicināti
izvēlēties savu vizuālo noformējumu atbilstoši tēmai.
Tomēr šie svētki nebūs tikai ātruma sacensības – balvas
saņems deviņas veiklākās un erudītākās komandas,
kā arī trīs viskrāšņāk tērptās komandas. Distances
garums ir apmēram 12 km, brauciens piemērots gan
ģimenēm ar bērniem, gan draugu pulciņiem.

Lai laivotāji bez rūpēm nokļūtu uz starta
vietu, tiks organizēti
autobusi no Priekules,
Nīcas, Rucavas un Liepājas (t/c “Ostmala”),
kuri gan nogādās uz sākuma punktu, gan pēc
finiša aizvedīs atpakaļ.
Sīkāka informācija
gūstama www.facebook.com/bartaspumpurs/ vai pa tālruni 26132442. Laivošanas svētkus
rīko biedrība “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”
sadarbībā ar Grobiņas, Nīcas, Priekules un Rucavas
novada pašvaldībām, kā arī ūdenstūrisma centru
“Sofijas laivas”.
Dace Gailīte,
tūrisma darba organizatore

Priekules Mūzikas un mākslas skolā,
Skolas ielā 12, Priekulē
sestdien, 2018. gada 2. jūnijā
skolas 50 gadu jubilejas koncerts
un absolventu salidojums

Mīļi gaidīti skolas absolventi, bijušie pedagogi un
darbinieki!
Pasākuma norise:
Plkst. 15.00 – 16.00 absolventu un viesu reģistrācija;
Plkst. 16.00 svētku koncerts;
Pēc koncerta – balle kopā ar grupu “Arvis@Co”.
Pieteikties līdz 21. maijam pa tālruni 22008528 vai
elektroniski skolas mājaslapā www.priekulemums.lv vai
www.facebook.com/Priekules-Mūzikas-un-Mākslas-skola.
Ziedojums – 5 eiro, līdzi ņemot groziņu.
Uz tikšanos!

Janvārī informatīvajā izdevumā publicētā saruna ar Jaunzemu ģimeni, kurā Inārs atklāti
runāja par savu alkoholismu,
bet dzīvesbiedre Inese dalījās ar
līdzatkarīgās sajūtām, raisījusi
atgriezenisko saikni. Lasītāji ne
tikai pauda viedokli un meklēja
kontaktus, bet ir radusies ideja
veidot atbalsta grupu sievietēm,
jo arī viņas smagi skar alkoholisms, taču bieži vien ir ļoti grūti
atklāti runāt par šo problēmu.
Priekulniece Gunita Vašķe
atklāti atzīst – esmu alkoholiķe.
Taču radusi spēku sadzīvot ar šo
slimību un mudina citas sievietes
nenolaist rokas, meklēt risinājumus. “Sabiedrībā nerunā par tādām
lietām. Bet es domāju – ja agrāk
bieži staigāju follā, tad ko man tagad kaunēties, kad septiņus gadus
nedzeru? Daudzi mani pazīst, zina,
kāda es agrāk biju. Ja mēs visi tā
klusēsim, maliņā čup, čup, tad jau
nekas nemainīsies. Gribas sievietes
vismaz nedaudz atbalstīt.”
Gunita dalās ar savu dzīvesstāstu cerībā, ka tas varētu pamudināt
kādu saņemties meklēt palīdzību
un atbalstu. “Man bija dzerošs
vīrs, un arī es pamazām nodzēros.
Arī gēnos tas bija. Ja toreiz būtu
bijušas tādas sieviešu grupas, būtu
uz turieni gājusi. Pieņemts jau, ka
vīrs drīkst vairāk vai mazāk dzert,
bet sievietēm tas ir citādi. Daudzas līdzatkarīgās sievietes negrib
zīmēties, tāpēc būtu vērts mēģināt
pulcēties atsevišķi. Varētu veidot
sieviešu grupu, ja būs atsaucība.”

Attur bailes
nodzerties

Šogad Gunita svinēs 45. dzimšanas dienu, pēdējos septiņus gadus
viņa dzīvo skaidrā. 18 gadu vecumā
izgājusi pie vīra – atraitņa ar diviem
bērniem. Vēlāk pašai piedzimuši divi
bērni. Pēc apprecēšanās arī sākusi
dzert. “Vīramāte bija priecīga, ka es
jau otrā dienā kopā ar viņu dzēru.
Vienu dienu dzēru, nu kādu liķierīti.
Pamazām tas pārauga, pārauga. Un
tā es nodzēros,” Gunita ir atklāta.
“Dzīvojām laukos, saimniecībā
bija lopi. Visu laiku biju mājās ar
bērniem. Juku laikos atradu darbu
fermā. Gadu nostrādāju, bet bija
iedzeršanas, nevarēju uz darbu aiziet,
tāpēc mani atlaida. Vīrs dzeršanas

Foto – Iluta Dreimane

Iedrošina sievietes nepadoties

dēļ pazaudēja darbu. Tad sapratu, ka
kaut kur jāmūk – jāmeklē darbs, jo
laukos jau cita darba nebija. Atnācu
uz Priekuli, dabūju dzīvoklīti, darbu
ceptuvē. Kādus divus gadus turējos,
drusku piebremzēju – pa druskai
dzēru, bet neuzturējos cilvēkos, te
visi bija sveši. Bet dzīvoklītis bija
vietā, kur apkārt dzeroši cilvēki, un tā
es sāku atkal. Un atkal mani atlaida
no darba. Sapratu, ka nav vērts citu
darbu meklēt, ja tava problēma ir
alkohols – visur būs tas pats.”
Kaimiņos dzīvojusi sieviete,
kura alkoholisma dēļ bijusi pavisam vārga un nolaidusies, atceras
Gunita. Bailes nonākt līdzīgā
stāvoklī un nevēlēšanās sagaidīt
pavisam bēdīgas vecumdienas
mazliet viņu atturējušas. “Manam
draugam bija tādi pati problēma.
Abi sākām apmeklēt atbalsta grupu – es viena pati nekad nebūtu
uzdrošinājusies. Vēl man sociālās
darbinieces palīdzēja. Bija neērti no
sociem – ja viņas man palīdz, tad kā
lai es neeju un sevi neglābju. Viņu
dēļ arī uzdrošinājos aiziet. Atbalsts
bija ļoti, ļoti vajadzīgs.”

Dievs kā psihologs

Iekļaušanās grupā notiek pamazām. “Tur sanāk cilvēki, dalās
savā pieredzē. Ja nav drosmes
uzreiz runāt, var klausīties. Cilvēki
atklājas ar laiku. Es arī vairākas
reizes vēl nevarēju runāt. Paveicās, ka braucām uz Skodu – tad
nevajadzēja runāt, tur runāja
skodenieki. Es ieklausījos, kas tur
notiek. Nevienu nespiež runāt, var
vienkārši paklausīties.” Vai tiešām
vienkārša parunāšanās var palīdzēt? “Man palīdz, vēl citiem arī
palīdz,” pasmaida Gunita.
Priekules atbalsta grupas dalībnieki uztur kontaktus ar līdzīgām
grupām visā Latvijā. Par tradīciju
kļuvusi lielu jubileju atzīmēšana.

“Kad tur cilvēki sāk stāstīt savus
dzīvesstāstus, tādu iedvesmu var
smelties! Tas ir ļoti pozitīvi. Cilvēki cits citu atbalsta, saprot, ir ļoti
draudzīgi.” Šīs tikšanās ļoti palīdz,
atzīst sieviete.
Viņai personīgi atbalstu sniegusi arī pievēršanās Dievam, ticībai.
“Atveseļošanās posms ir ļoti ilgs.
Man Dievs ir kā psihologs. Es daudzas lietas sāku saprast, ko dzerošās
dzīves laikā nesapratu. Pašapziņa
man ir augusi, Dievs man palīdz
atraisīties. Es uzskatu, ka viņš man
devis dziedināšanu.”
Nu Gunita atkal strādā ceptuvē.
Tikai nu vairs nav tā iemesla, par
ko atlaist, viņa nosmej. Attiecības
ar bērniem uzlabojušās, kļuvušas
draudzīgākas. “Dzerošam cilvēkam
bērni netic. Ja es dzertu, diez vai viņi
man tā zvanītu, brauktu ciemos.
Jaunākie bērni varēja salīdzināt,
kāda ir dzīve, kad mamma dzer
un kad nedzer vairs. Daudzas sievietes jau nesaprot, cik lielu postu
dzeršana nodara bērniem. Arī man
vienam dēlam ir tāda pati problēma,
nosliece uz alkoholu. Piespiest cilvēku mainīties nevar, viņam pašam
savs ceļš jāiziet, lai kaut ko saprastu
un iemācītos. Bet domāju – ja es
dzertu, tad būtu vēl trakāk.”

Jāmeklē jaunas
intereses

Tagad par sevi Gunita var teikt,
ka pirmajā vietā viņai ir ģimene.
Ļoti laba saprašanās arī darba
kolektīvā. Taču ar to, ka reiz esi
pārstājis dzert, var nepietikt, viņa
dalās pieredzē. Daudziem ir ļoti
grūti, nereti kāds arī noraujas.
Ir garīgi jāaug, sevi jāpilnveido,
jāatrod jaunas intereses, lai dzīve
būtu pilnskanīga. “Es neteiktu, ka
dikti viegli ir tiem alkoholiķiem.
Viņiem tā domāšana, man liekas,

jau kaut kāda citādāka.”
Sieviete priecājas, ka ģimenes
dzīves apstākļi uzlabojušies, nopirkta automašīna. Viņa pati drīzumā
varētu tikt pie autovadītājas apliecības. Agrāk neviens nav ticējis,
ka viņas tagadējais draugs, kurš
arī slīdzis alkoholismā, nokārtos
tiesības, brauks ar auto, atceras
Gunita. “Taču viņš vairs negribēja
nākt uz sapulcēm, sevi pilnveidot.
Un viņš norāvās, pazaudēja tiesības
uz četriem gadiem. Bet es domāju:
nekas, tas ir Dieva pirksts. Tā arī ir
sava veida augšana. Cilvēks bija par
daudz lepns palicis, jau uz dzērājiem
skatījās no augšas. Ja mums vienu
glāzi iedos, mēs varam palikt tādi

paši, kā jau bijām. Vienkārši mums
jāiemācās dzīvot nedzerot. Droši
vien citādi es nebūtu likusi tiesības,
bet nu man mašīna ir, un tiesības
vajag,” viņa pajoko par izveidojušos
situāciju. Priekulniece mudina sievietes, kurām pašām ir problēmas
ar alkoholu vai kuras kļuvušas par
līdzatkarīgajām ģimenes locekļu
alkoholisma dēļ, nenolaist rokas. Lai
saņemtu pirmo atbalstu, droši var
zvanīt uz norādīto telefona numuru,
uzrunāt Gunitu personīgi. Varbūt
laika gaitā sievietes varētu veidot
atbalsta grupu, palīdzēt cita citai.
Iedvesmai Gunita dalās ar savu
dzīvesstāstu.
Iluta Dreimane

Alkoholiķes dzīvesstāsts

Labdien! Mani sauc Gunita, un es esmu alkoholiķe. Gribu padalīties
ar savu stāstu un pieredzi ar sievietēm, kam ir tādas pašas problēmas.
Parasti cilvēki atklāti par alkoholisma problēmām nerunā un cieš
vienatnē. Alkoholisms ir slimība, ko nevar izārstēt, bet var iemācīties
ar to sadzīvot.
Kopš bērnības esmu līdzatkarīgā, jo mani vecāki dzēra. Nu jau abi
miruši, jo savlaik nemeklēja palīdzību. Apprecējos ar vīru alkoholiķi.
Sākumā dzēru vienu dienu nedēļā, bet ar gadiem iedzeršanas pārvērtās
par “plostu” visas nedēļas garumā. Cieta mani bērni. Dzīvoju laukos, bija
piemājas saimniecība, taču darba nebija. Tad atradu darbu, bet dzeršanas
dēļ tur ilgi nenoturējos. Nemitīgi bija skandāli ģimenē. Nesen mans nu
jau pieaugušais dēls atzinās, ka lūdzis Dievu, lai mamma nedzertu. Tikai
tagad apzinos, cik ļoti cietuši mani bērni.
Izšķīros no vīra, ar bērniem pārcēlos uz Priekuli. Atradu darbu, sākumā
turējos, bet tad atkal palēnām sāku stipri dzert. Otrreiz zaudēju darbu, un
sāku aizdomāties, ka man ir nopietna problēma, kas jārisina. Biju dzirdējusi
par anonīmo alkoholiķu grupu Priekulē un nolēmu to apmeklēt.
Sākumā bija ļoti liela nedrošība, kauns, bailes. Ar laiku sapratu, ka
anonīmo alkoholiķu sadraudzību apmeklē cilvēki ar tādu pašu problēmu
kā man. Palīdzēja tas, ka varēju izrunāties, klausīties citus un smelt
spēkus noturēties skaidrā.
Dabūju darbu, sakārtojās lietas. Radās bērnu uzticība. Tā noturējos
divus gadus, bet tad norāvos. Nolēmu apmeklēt Minesotas programmu
Jelgavā. Tur mēneša garumā ar tevi strādā psihologi, kuriem bijušas tādas
pašas problēmas. Tas man deva skaidrību par savu slimību – alkoholisms
ir ārstu atzīta slimība, ar kuru cilvēks ir bezspēcīgs cīnīties, tā jāpieņem,
jāizprot. Ir jāiemācās sadzīvot ar to.
Nu jau septiņus gadus nedzeru un jūtos lieliski, mana pašapziņa ir
augusi. Dievs dāvājis man savu žēlsirdību. Dievs ir mans psihologs, viņš
maina manu dzīvi. Tas ir brīnišķīgi, ka esmu sākusi skatīties uz dzīvi
citām acīm! Lai piedod man Dievs, līdzcilvēki, mani bērni, ka esmu kādu
sāpinājusi dzeršanas periodā!
Vēršos vairāk pie sievietēm, kam ir tādas pašas problēmas kā man,
pie līdzatkarīgām sievietēm, kam dzer tuvinieki. Ja jums ir grūti, nav
ar ko izrunāties, tad necietiet un necīnieties vienas! Nāciet uz anonīmo
alkoholiķu sadraudzību Priekules luterāņu draudzes namā otrdienās
pulksten 18 un svētdienās pulksten 17! Šeit jūs izjutīsiet sapratni, satiksiet cilvēkus ar tādām pašām problēmām. Necietiet un necīnieties
vienatnē! Kopības sajūtai ir spēks. Lai Dieva svētība jūs pavada!
Ar cieņu Gunita Vašķe (telefons 25703802)
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Koris ar dzīvesprieku

Foto – Iluta Dreimane

pašdarbības kolektīvs

Sieviešu kora “Priekule” dalībnieces lielāko atbildību izjūt, uzstājoties novadnieku priekšā.
“Man tāda sajūta, ka es
vienmēr ar prieku šeit atbraucu un ar prieku aizbraucu,”
saka liepājniece diriģente
Gunta Vite, kura ar kori Priekulē strādā kopš 1990. gada.
Savulaik pilsētā pastāvējis
jauktais koris, taču vēlāk tas
pārtapis par sieviešu kori.
Diriģente smej, ka viņa nemaz
vairs nevarot atteikties katru otrdienas vakaru braukt uz Priekuli
– sezonas sākumā ir pašsaprotami,
ka dziedošās priekulnieces atkal
pulcēsies, viņu uzrunās un gaidīs,
lai turpinātu darbu. Par stabilu
sastāvu kora dalībnieces sauc
16 – 18 dziedātājas. Galvenais iesaistīšanas veids kolektīvā ir tieša
uzrunāšana. Kolēģes, draudzenes,
radinieces – daudzas var nosaukt
citu kora dalībnieču vārdus, kuras
ievilkušas dziedātāju saimē.

Bumbuļus nepazīst

Kora vecākā Inga Dārzniece
nenoliedz – iesācējām nav viegli
ienākt kolektīvā. “Viņām liekas,
ka mēs te tā jau labi dziedam.”
Sieviešu kora repertuārs nebūt
nav viegls, dziesmas ir sarežģītas,
pārliecinājusies Gunta Dzintare. Ir
bijuši gadījumi, kad jaunpienācējas nobīstas. Bet tās, kuras iztur,

kļūst par īstenām kora dziedātājām – savā veidā tā ir arī rakstura
stingrības pārbaude.
“Bumbuļus nepazīst gandrīz
neviens,” smej Līga Biļinska-Rubeze, raksturojot dziedātāju nošu
lasīšanas prasmes. Tik vien kā
katrā balsu grupā pa kādam
nošu pratējam, papildina Gunta.
Kā diriģente panāk, lai dziesma
tomēr tiktu nodziedāta tā, kā
komponists iecerējis? “Viņa mūs
ļoti slavē,” bilst dziedātājas.
Diriģente esot neatlaidīga un
pacietīga, prot iedvesmot. “Man
diriģentes pacietība liekas apbrīnojama,” atzīst Inga. Pozitīvs
rezultāts panākams ilgstošā
darbā, pat vairāku gadu gaitā.
“Ja atceras, kā es pašā sākumā
dziedāju, tad tās bija šausmas.
Tagad jau varētu Rīgā operā uz
skatuves dziedāt,” viņa smejas.
Kolēģe Inta Gruntmane ar humoru piebalso: “Jā, jā, domāju, ka
šī nekad neiemācīsies dziedāt.”

Meitenes līmenī

Korī dzied dažāda gadagājuma sievietes, taču ballītēs vecuma atšķirības neesot jūtamas.
“Zinām, ka citos koros vecākā
paaudze pukst, ka jābrauc mājās,
jo nu jau pietiekot. Mums tā nav.

Kora
karoga
mets.

Danco līdz, un reizēm ir vēl lustīgākas par jaunākajām,” secina
Inga. Bez sadzīves un izklaidēm
kora pastāvēšana nebūtu iedomājama, viņa uzskata, un tam
piekrīt arī pārējās dziedātājas.
“Ja būtu tikai mēģinājumi, skates, Dziesmu svētki, nebūtu tas.”
Ko nozīmē dziedāt sieviešu korī?
“Forši, mēs varam ar vīriešiem
draudzēties,” smej kora dalībnieces. Priekulniecēm par labiem
draugiem kļuvuši Brocēnu vīru
kora dziedātāji. Turklāt uzstājoties
īpaši jāpiedomā arī pie vizuālā
tēla. “Ar to mūsu koris ļoti izceļas.
Vienmēr, kad ir koncerti, mūsu
meitenes kā lelles – sapucējušās,
safrizējušās un sakrāsojušās. Tas
mums tāds nerakstīts likums, iekšējā izpratne,” atklāj kora vecākā.
Diriģente paslavē: “Mūsu meitenes
vienmēr ir līmenī!”
Nereti saka, ka strādāt sieviešu kolektīvā ir tas pats, kas
uzturēties čūsku midzenī. Vai
tikpat traki klājas sieviešu korī?
“Ir jau, ka mēs brīžam izkašķējamies. Bet tādi baigie strīdi mums
nav bijuši, vairāk par tādiem
organizatoriskiem sīkumiem, par
dziesmām. Kad nāk skates, tad
jau visām nervi vārās. Tad var
pateikt – vajag tādu noti vai tādu,
pamācīt diriģenti,” ar smaidu cita
citu papildina dziedātājas.

Svētki iedvesmo

Šogad aprīlis koriem ir saspringts mēnesis – risinās skates.
Bet pēc tam vasarā gaidāms
īpašs notikums – Dziesmu svētki.
Grandiozais noslēguma koncerts
ir visemocionālākais, pārdomās
dalās dziedātājas. Citām savukārt
īpaši interesanti liekas kopmēģinājumi, kad slaveni diriģenti
strādā ar koriem.
Dziesmu svētku repertuāru
apgūt gan ir smagi, atklātas ir
priekulnieces. Mēģinājumi notiek
reizi nedēļā divu stundu garumā,
tad arī viss jāpaspēj iemācīties.
“Tikko dziesmu ieraugām, gribas
mukt projām,” neslēpj Inga. Līga
papildina – latgaliešu dziesmu divus gadus mācījušās, līdz normāli
sācis skanēt.
Domas par sarežģītāko dziesmu autoriem dalās – viena daļa
prāto, ka jaunie komponisti tādas
raksta, citas saka – ka pieredzējušie. “Mēs esam dziedātājas, un
dziesmas ir jādzied. Bet gribētos
kaut ko skanīgāku, vairāk tautai
piemērotu,” savas domas izsaka
Inga. “Profesionāļi, man liekas,
neaizdomājas, ka mēs esam pašdarbnieki,” vērtē Inta.

Milzīgs kolektīvisms

Korim savas himnas nav, taču
ļoti tuva dziedātājām ir novad-

Dziedot enerģijas apvienojas
un saliedējas, pārliecināta
diriģente Gunta Vite.
nieka Ērika Ešenvalda “Dvēseles
dziesma”. To dziedot, pārņem īpaša
sajūta. Mājās, uzstājoties novadnieku priekšā, satraukums esot lielāks,
nekā viesojoties citviet, atklāj
dziedātājas. Tūlīt gan no pašu vidus
atskan pretjautājums – par ko jūs
satraucaties? Kora vecākā stāsta –
ja repertuārs zināms, labi apgūts,
tad satraukums nav tik liels. Vairāk, ja dziesma vēl nesēž tik labi.
Lai dziedātu korī, svarīgs ir ģimenes atbalsts – kā nekā ir ne tikai
mēģinājumi otrdienu vakaros, bet
arī koncerti, izbraukumi brīvdienās.
Lai varētu piedalīties Dziesmu
svētkos, vairākām dalībniecēm
bijis laikus jāplāno atvaļinājums.
Ir bijušas situācijas, kad vīrs ar
zīdaini braucis līdzi uz Dziesmu
svētkiem, arī bērns kulbiņā uz
koncertiem vadāts līdzi. Tomēr,
neraugoties uz grūtībām, dziedātprieks ir pāri visam.
Atbildot uz jautājumu, ar ko
sieviešu koris “Priekule” atšķiras
no citiem kolektīviem, diriģente
saka: “Ar dzīvesprieku, ar milzīgu
kolektīvismu labā nozīmē. Tas
atspoguļojas arī skanējumā. To
nevar iemācīt, to nevar ieplānot
– tas vienkārši ir. Acīmredzot
enerģijas apvienojas un saliedējas,
tad notiek tā kopā skanēšana, ar
kuru tā feini sadzīvot.”
Iluta Dreimane

Kolektīva dalībnieces turas kopā kā liela ģimene.
Mēģinājumos trenē ne tikai balsis, bet arī kopības garu.
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Izdejots 5. starpnovadu
deju lielkoncerts
Vaiņodes vidusskolas JDK, VPDK
“Vartava” (Gavieze), Grobiņas
sākumskolas 4. klašu deju kolektīvs un mūsdienu deju kolektīvs
“Lightning” (Bunka).
Krāšņie tautas tērpi un raitais deju solis koncertu pārvērta
enerģētiskā lādiņā. Kolektīvi paši
izvēlējās dejojamo repertuāru. Scenārija izstrādi un koncerta vadību
uzņēmās “Duvzares” vadītāja Inga
Leive-Levite.
Uz skatuves un pie skatuves
vienlaicīgi dejoja pa diviem kolektīviem. Skatītāji varēja salīdzināt
katra sniegumu un dejas rakstura
atšķirības. Kopumā piedalījās
vairāk nekā divi simti dejotāju.
Pēc koncerta kolektīvu vadītāji
pārrunāja profesionālos jautājumus, lai skates dienā sniegums
būtu pēc iespējas augstvērtīgāks.
Koncerta izskaņā dejotāji baudīja
karstu zupu, bet vēlāk griezās jau
pavisam citos deju ritmos.
Gundars Venens, Kultūras
nodaļas vadītājs

Foto – Ziedonis Safronovs

10. martā Bunkas kultūras
namā norisinājās plašs deju
koncerts “Ar dancīti laiku
vedu”. Tradīcija iedibināta
pirms pieciem gadiem, lai dejas priekā dalītos ar līdzīgi
domājošiem. Šogad tā bija
iespēja pirms gaidāmās deju
skates pieslīpēt gan soļus, gan
stāju, gan dejas stāstu.
Dziesmu un deju svētku gadā
mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem pavasaris nāk ar skatēm,
kad jāstājas žūrijas priekšā. Tāpēc,
jo biežāk var uzstāties, jo labāku
skatuves rūdījumu kolektīvs gūst.
Šogad starpnovadu koncertā
Priekules kultūras nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs “Duvzare”
uz sadancošanu ielūdza savus
draugus. Atsaucās 11 kolektīvi:
JDK “Lāņupīte” (Vecpils), VPDK
“Lindale” (Durbe), VPDK “Druva”
(Druva), VPDK “Saksinis” (Rucava), JDK “Spararats” (Grobiņa),
Grobiņas ģimnāzijas JDK “Spararats”, TDA “Vaduguns” (Liepāja),

Uz sadancošanos
Bunkā draugus ielūdza
“Duvzares” dejotāji.

Foto – Dace Gailīte

Izskanējis Priekules novada mazo dziedātāju konkurss

“Priekules novada cālēns 2018” Emīlija Gailīte no Priekules
(skolotāja Inta Gruntmane) nofotografējusies kopā ar lelli Lupi,
ko atveidoja Sanita Bušma.
23. martā Gramzdas tautas
namā skanēja bērnu dziesmas
jaunāko dziedātāju izpildījumā. Mazo vokālistu konkurss
“Priekules novada cālēns” tiek
organizēts katru gadu martā,
un šogad tas norisinājās sesto
reizi.
Nolikums paredz, ka konkursā
piedalās pirmsskolas vecuma
bērni. Šeit viņiem paveras iespēja iepazīt skatuves mākslu un

uzstāšanās kultūru, koncentrēšanos un spēju tikt galā ar stresu
auditorijas priekšā. Uzdevums nav
viegls, tāpēc mazākie dzied vienu
dziesmu, bet vecākie – divas. Lai
skanējums būtu krāšņāks, daudzi
no mazajiem māksliniekiem dzied
fonogrammas pavadījumā, kas
prasa lielu koncentrēšanos un
labu ritma izjūtu.
Daži konkursanti paspēj uzstāties pat vairākas reizes, tā

notiek, ja pirmā piedalīšanās
konkursā bijusi, esot vēl pavisam
mazam. To, kuri bērni ir gatavi
konkursam, vislabāk spēj novērtēt
viņu muzikālie pedagogi. Šogad
bērnus gatavoja Madara Jansone
un Skaidra Klasiņa no Gramzdas pagasta, Monta Vernava no
Kalētiem, Inita Ozola no Bunkas
pagasta Krotes un Inta Gruntmane
no Priekules pilsētas.
Pirms konkursa norises katrs
dalībnieks izlozēja savu kārtas
numuru. Šis process katru gadu
notiek atšķirīgi. Šogad Gramzdas
tautas nama vadītāja Gunta Gruntiņa bija parūpējusies ne tikai par
interesantu konkursa gaitu un
skaisti noformētu skatuvi, bet arī
par speciālām piemiņas nozīmītēm ar konkursa logo, uz kurām
bija uzdrukāts numurs. Kopumā
pieteicās 15 dziedātāji.
Katra bērna uzstāšanās bija
pārdomāta gan dziesmas izvēles,
gan tērpa un aksesuāru ziņā. Tas
ļāva mazajiem māksliniekiem
pilnīgāk atklāt dziesmu saturu, kā
arī palīdzēja žūrijai vienoties par
katra dalībnieka īpašo raksturojumu, kas tika ierakstīta diplomos:
Evelīna Ozola (Kalēti) – “Raibākais
cālēns”, Nellija Tiesnese (Priekule) – “Rotaļīgākais cālēns”, Emīls
Liparts (Gramzda) – “Nopietnākais
cālēns”, Baiba Bluka (Gramzda)
– “Mīlīgākais cālēns”, Elīna Pole
(Priekule) – “Sirsnīgākais cālēns”,
Amanda Zube (Priekule) – “Smaidīgākais cālēns”, Emīlija Vecvagare (Krote) – “Teatrālākais cālēns”,
Ieva Grasmane (Kalēti) – “Emocionālākais cālēns”, Dita Butkus
(Gramzda) – “Kautrīgākais cālēns”,
Annija Kvietkauska (Priekule)
– “Elegantākais cālēns”, Emīlija
Gailīte (Priekule) – “Pavasarīgākais
cālēns”, Marta Kalveniece (Krote)
– “Noslēpumainākais cālēns”, Emīlija Šenvalde (Kalēti) – “Stilīgākais
cālēns”, Jānis Šenvalds (Kalēti) –
“Staltākais cālēns”, Vendija Jakšta
(Krote) – “Košākais cālēns”.

Galveno balvu un titulu “Priekules novada cālēns 2018” saņēma Emīlija Gailīte no Priekules,
mazās solistes skolotāja ir Inta
Gruntmane.
Žūrijā šogad strādāja vokālā
pedagoģe no Vaiņodes novada
Gunita Riežniece, Gramzdas bibliotēkas vadītāja Anita Tetere un
slimības dēļ Vaiņodes Mūzikas

skolas direktori Mirandu Ulberti
aizstājušais Gundars Venens.
Konkursa mākslinieciskā gaita
bija uzticēta lellei Lupei no bērnu
iecienītās TV pārraides “Kas te?
Es te”. Lelles lomā lieliski iejutās
Sanita Bušma.
Gundars Venens,
Kultūras nodaļas vadītājs

VAKANCE

Priekules novada pašvaldība aicina pieteikties
Sociālā dienesta vadītāja vakancei.
Amata pildīšanai vajadzīgā izglītība un pieredze:
l otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība
sociālajā darbā vai vadībā;
l vēlama vismaz divu gadu darba pieredze vadības vai sociālajā
jomā.
Prasības pretendentam:
l spēja plānot, vadīt, koordinēt un nodrošināt iestādes darbību
tās mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei;
l sociālās sfēras normatīvo aktu pārzināšana, zināšanas personāla
vadībā, datu statistiskajā apstrādē un analīzē;
l prasme orientēties klientu tiesību un interešu aizsardzības
jautājumos sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālās
rehabilitācijas sfērā;
l prasme konfliktu risināšanā, labas kumunikācijas prasmes,
psiholoģiska noturība stresa situācijās;
l prasme strādāt ar biroja tehniku, standarta programmatūru;
l teicamas valsts valodas zināšanas;
l vēlama B kategorijas vadītāja apliecība.
Amata pienākumi:
l nodrošināt Priekules novada pašvaldības Sociālā dienesta darbību
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
l organizēt sociālo darbu, sociālo pabalstu un pakalpojumu
sniegšanu personām un personu grupām, kurām tas nepieciešams;
l veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo
pakalpojumu attīstības koncepcijas, priekšlikumus jaunu pakalpojumu
ieviešanai, esošo uzlabošanai, veikt projektu piesaisti un vadīšanu;
l sagatavot iestādes budžetu, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu
racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
l nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu pārskatu sagatavošanu
un iesniegšanu.
Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV, augstāko
izglītību apliecinošas dokumentu kopijas) līdz 2018. gada 27. aprīlim plkst. 16.00 iesūtīt vai iesniegt Priekules novada pašvaldībā,
Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, LV-3434, e-pasta adrese
dome@priekulesnovads.lv, ar norādi “Sociālā dienesta vadītājs”.
Tālrunis uzziņām 29176392.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks iekļauti atlases
2. kārtā.
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Telpu futbolisti
noslēdz sezonu
FK “Bandava/Priekule” telpu futbolisti sezonu Kurzemes
līgā noslēguši 4. vietā.
Komanda sezonu iesāka ļoti
veiksmīgi, kad pirmajās trīs spēlēs
tika izcīnītas uzvaras. Tālāk sekoja
trīs zaudējumi, kas lielā mērā bija
saistīti ar sastāva problēmām, jo
ne visi spēlētāji tika uz spēlēm.
Izšķirošās divas spēles bija
ļoti aizraujošas, jo izbraukumā

tika pieveikti Saldus futbolisti
ar rezultātu 11:8, bet mājās tika
piedzīvota sāpīga neveiksme
pret nākamajiem čempioniem no
Ventspils – 6:9.
Par turnīra rezultatīvāko
spēlētāju tika atzīts FK “Bandava/
Priekule” spēlētājs Nils Sitenkovs,
kurš sešās aizvadītās spēlēs iesita
27 vārtus.
Raitis Feldmanis

FK “Bandava/Priekule” komandas sastāvs: Emīls Rubezis,
Edgars Štubis, Arnis Kvietkausks, Kārlis Tiškus, Ariks Stankus,
Markuss Rihards Dzintars, Nils Sitenkovs, Arturs Stauga,
Jānis Krautmanis, Māris Ģībietis, Helvijs Klāvs Bernāts, Valdis Nicis,
Arturs Blumbergs, Ģirts Jansons, Niks Rubezis, Niks Jansons,
Arturs Vašķis, Raimonds Sāmietis un Dāvis Pīlagers.

Ričards Daniels Tomass –
Latvijas čempions
Priekules novada sportisti no Kalētiem 2018. gada
16. martā devās uz Rīgu,
kur notika ziemas Latvijas
čempionāts šķēpa mešanā.
Čempionātā piedalījās Ričards
Daniels Tomass, Daniels Grīnbergs
un Artūrs Siliņš. Puiši startēja U16
grupā. Sacensības notika Rīgas
Tehniskās koledžas stadionā,
laiks bija ziemīgs un auksts. Grūti
startēt, jo gaisa temperatūra bija

-9 grādi, turklāt pūta liels vējš.
Taču rezultāts fantastisks!
Ričards Daniels Tomass kļuva par
Latvijas čempionu šķēpa mešanā
U16 grupā ar personīgo rekordu
45,53 metri (600 gr šķēps). Daniels
Grīnbergs ieguva 2. vietu un sudraba medaļu. Artūrs Siliņš izcīnīja
3. vietu un bronzas medaļu. Paldies sportistiem!
Ģirts Ločmelis

10. martā “Arēnā Rīga” tika
organizēta fitnesa diena. Savu
meistarklasi piedāvāja paši
labākie pasaules un Latvijas
treneri. Visas dienas garumā
bija iespēja piedalīties enerģijas pilnos pasākumos, ko
izmantoja arī Priekules un
Gramzdas fitnesa cienītājas.
Tika piedāvāts plašs nodarbību klāsts gan iesācējiem, gan
pieredzējušiem entuziastiem, piemēram, cīņa, joga, funkcionālais
treniņš un citi. Arī mēs, Priekules
un Gramzdas fitnesa cienītājas,
pieņēmām izaicinājumu un devāmies izbaudīt sportisku dienu
“Nike training day 2018”, kas
bija piepildīta ar dažādām fitnesa
aktivitātēm, sākot no grupas nodarbībām līdz pat specializētiem
treniņiem.
“Arēnu Rīga” aktīvi iesildīja
trenere Alīna Silicka. Dienas
laikā izbaudījām “spinning class”
nodarbību treneres Viktorijas Plivčas vadībā un “TRX” Nika Rubeža
vadībā, kur valdīja enerģija, spēks,
un izturība. “NTC boxing” zonā bija
iespēja izmēģināt savus spēkus
pie Eiropas un pasaules kikboska
čempiona Zaura Dzhavadova.

l No 1. aprīļa līdz 1. jūnijam var pieteikties
atbalstam biškopības nozarē (17,07 eiro par vienu
bišu saimi). Iesniegumu var iesniegt, tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektronisko
pieteikšanās sistēmu (EPS). Plašāka informācija un
veidlapas ir pieejamas LAD mājaslapā www.lad.gov.lv,
sadaļā “Atbalsta veidi” → “Valsts atbalsts” → “Valsts atbalsta veidi” → “Atbalsts biškopības nozarei”.
l No 19. aprīļa līdz 21. maijam var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākuma “Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas
uzlabošanā” apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana”.
Kopējais publiskais finansējums ir 2 miljoni eiro. Plašāka
informācija pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv,
sadaļā “Visas aktualitātes”.
l No 11. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimnieki
var pieteikties platību maksājumiem. Pēdējā diena,
kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma
sankciju, ir 15. jūnijs, bet atbalsta apjomam tiks piemērots 1% samazinājums par katru nokavēto darba dienu.
Atgādinām, ka arī šogad platību maksājumi sastāvēs
no divām galvenajām daļām – vienotā platību maksājuma
(VPM) un maksājuma par klimatam un videi labvēlīgas
lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu.
Zaļināšanas kalkulators, ar kura palīdzību var
aprēķināt jūsu saimniecības atbilstību zaļināšanas prasībām, ir pieejams LAD mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā
“E-pieteikšanās sistēma” → “Zaļināšanas kalkulators”.
l Valsts izmaksās atbalstu par lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem. Ņemot vērā 2017.
gada rudens pārāk mitros apstākļus, kas kavēja ziemāju
sēju, ir paredzēti atvieglojumi zaļināšanas maksājuma
kultūraugu dažādošanas prasības piemērošanā. Lauksaimnieki, kuru neiesēto ziemāju platība veido vismaz
30 procentus, būs atbrīvoti no kultūraugu dažādošanas
prasības, ja to aramzeme ir mazāka par 30 hektāriem, vai

Priekulnieces un gramzdenieces piedalījās fitnesa dienā Rīgā.
Visas dienas garumā varēja
darboties pie pasaulslaveniem
treneriem – cīņu instruktora
Samuela Ēriksona, daudzpusīgās
treneres Tairas Lisaueras, “Nike”
meistartrenera, horeogrāfa un
dejotāja Lara Šuilinga u.c. Pie
sporta fizioterapeita Rolanda Admidiņa guvām gan praktiskas, gan
teorētiskas zināšanas, izmantojot
“rollblack”, kas uzlabo lokanību,

līdzsvaru un spēku sportistiem.
Paldies Mārtiņam Mikālam
par iniciatīvu un atbalstu! Pateicoties viņam, varējām īstenot šo
ieceri un izbaudīt enerģijas pilno
dienu! Nespēka brīžos mums bija
motivācija – nepamet, bet dari!
Kā saka trenere Alina: “Dari to,
ko mīli, – bet dari!”
Liene Sokolovska, trenere

Novusisti piedalās sacensībās Polijā
Priekules novusisti piedalījušies FINSO 3. posma
sacensībās Polijā, kur startēja
72 sportisti no deviņām pasaules valstīm. Uz sacensībām
Veļičkā devās pieci Priekules
pārstāvji – Pēteris Svars,
Emīls Šeflers, Endijs Erbe,
Raitis Feldmanis un Daniels
Rašmanis.

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA
Lauku atbalsta dienests (LAD)
informē

Foto – no pasākuma arhīva

Fitnesa cienītājas izbauda sportisku dienu

SPORTS

arī tiks piemērota prasība nodrošināt divus kultūraugus
aramzemē, ja lauksaimnieka aramzeme ir no 30 līdz
150 hektāriem.
l Lai sekmētu bioloģisko daudzveidību, ir paredzēta īpaša ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas
metode. Tā ir brīvprātīga un paredz iespēju ilggadīgo
zālāju aizņemtā platībā saglabāt līdz 0,1 hektāram lielus
nenopļautus zālāju laukumus uz 1 hektāru ilggadīgo
zālāju platības, un nenopļautajos laukumos nedrīkst
veidoties kūlas slānis, tajos nevar būt arī koku vai
krūmu atvases.
l Maksājumam gados jauniem lauksaimniekiem ir palielināts atbalsta apmērs par hektāru.
Kā arī šī maksājuma saņemšanai tiek mainīts viens no
trim saimniecības dibināšanas kritērijiem. Kritērijs, kas
paredzēja lauksaimnieciskās darbības kā saimnieciskās
darbības veida reģistrēšanu VID, tiek dzēsts. Par saimniecības dibināšanas brīdi turpmāk tiks uzskatīts arī brīdis,
kad persona ir reģistrējusi Lauksaimniecības datu centrā
lauksaimniecības dzīvniekus, kuru skaits atbilst vismaz
trim nosacītajām liellopu vienībām. Noteikumi paredz
arī atcelt aktīva lauksaimnieka nosacījumu no 2018.
gada 1. aprīļa, savukārt brīvprātīgo saistīto atbalstu par
zīdītājgovīm piešķirt, ja govs ir arī atnesusies pēdējo
divu gadu laikā.
l Svarīgākie datumi, kuriem lauksaimnieki var
sekot līdzi, ir pieejami Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā “Aktualitātes un kalendārs”
→ “Platību maksājumu kalendārs”.
l Atgādinām! Tāpat kā iepriekšējos gados, arī
šogad VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu, kuram sniedz informāciju par kūlas degšanas
vietām. Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekiem tiek
samazināts Eiropas Savienības platību maksājums.
Informāciju apkopoja LLKC Priekules novada lauku
attīstības konsultante Irina Gintere
un Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante
Vizma Garkalne

Pirmajā dienā notika individuālās sacensības, kur spēlētāji
sacentās 11 kārtās. Vislabāk
veicās Raitim Feldmanim, kurš
ieguva 23. vietu, 35. vietā –
Endijs Erbe, 36. vietā – Pēteris
Svars, 60. vietā – Emīls Šeflers
un 62. vietā – Daniels Rašmanis.
Endijs Erbe junioru ieskaitē ieguva 2. vietu.

Otrajā dienā bija jauktās un
pāru dubultspēles. Jauktajās dubultspēlēs 12. vietu ieguva Endijs
Erbe, spēlējot pārī ar durbenieci
Samantu Kuzminu. V īru dubultspēlēs 10. vietu ieguva Emīls
Šeflers un Daniels Rašmanis, bet
15. vietā palika Pēteris Svars un
Raitis Feldmanis.
Raitis Feldmanis

Piedāvājums lauksaimniekiem

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eko Kurzeme” piedāvā izlietotā lauksaimniecības iepakojuma bezmaksas izvešanu un
nogādāšanu atkritumu otrreizējās pārstrādes punktos.
Lauksaimniekus aicina uzkrāt lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu:
n minerālmēslu maisus;
n dārzniecībā izlietoto plēvi (bez tīkla);
n lopbarības ietinamo plēvi (bez tīkla);
n izlietoto kaitēkļu apkarošanas šķidruma iepakojumu (plastmasas
kannas).
Tiklīdz lauksaimniekam uzkrājies zināms daudzums atkritumu, uzņēmums aicina zvanīt pa tālruni 22004476. Lauksaimnieka ieguvumi:
n apliecinājums par videi kaitīgo atkritumu nodošanu otrreizējai pārstrādei;
n iespēja izvairīties no kaitnieciskas darbības attiecībā pret dabas
piesārņošanu (videi bīstamo atkritumu dedzināšana);
n sakopta apkārtējā vide.
Agnese Inge, klientu apkalpošanas speciāliste

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

Laiks
Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un
piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00
(izņemot pieņemšanas dienas pagastos)
Krotes bibliotēkā
8.05. no plkst. 9 līdz 11 un 15.05. no plkst.
15 līdz 16.30
Tadaiķu bibliotēkā
8.05. un 15.05. no plkst. 12 līdz 14.30
Bunkas pagasta pārvaldē
8.05. no plkst. 15 līdz 16.30 un 15.05. no
plkst. 9 līdz 11
Kalētu bibliotēkā
9.05. un 16.05. no plkst. 9 līdz 12
Gramzdas pagasta pārvaldē
10.05. un 17.05. no plkst. 9 līdz 12
Paplakā, Virgas pagasta pārvaldē 11.05. un 18.05. no plkst. 9 līdz 11
Virgas bibliotēkā
11.05. un 18.05. no plkst. 12 līdz 13
Purmsātu bibliotēkā
11.05. un 18.05. no plkst. 14 līdz 15

Pieņemšanas laiki var mainīties. Pēc vajadzības ir iespējams vienoties par
papildu pieņemšanas laikiem, iepriekš sazinoties pa tālruni 28310484.
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Viktorīna turpinās Atbildes uz 1. kārtas jautājumiem
Noslēgusies Priekules novada izzinošās viktorīnas “Izzini
savu novadu!” 1. kārta, saņemtas 18 aizpildītas anketas. Paldies,
visiem drosmīgajiem dalībniekiem par sava novada vēstures
apzināšanu un izpēti! Bet nekas vēl nav beidzies, jo sākusies
viktorīnas 2. kārta.
Par pirmās kārtas līderiem kļuvuši Krista Pinkovska, Jānis Skadiņš
un Endija Ķervija, kuri saņems Priekules uzņēmēju piešķirtās balvas.
Kā jau zināms, vērtēta tiks katra kārta. Tāpēc, ja nepiedalījies 1. kārtā,
droši vari izzināt novadu arī 2. un 3. kārtā – līdz pat septembra beigām.
Vēlot veiksmi novada pētījumos,
Dace Gailīte, Priekules novada tūrisma organizatore

1. Kas šobrīd vada Kalētu pamatskolu?
n Inese Kuduma
2. Kurā gadā uzcelti Priekules Zviedru vārti?
n 1688. gadā
3. Cik grāmatu ir Virgas bibliotēkas krājumā?
n 4783
4. Pirms cik gadiem Priekules Ikars veica savu leģendāro lidojumu?
n 348 (1670. gada 21. oktobrī)
5. Kādai draudzei vēsturiski piederēja lielākā daļa
purmsātnieku?
n Gramzdas

6. Uzraksti vismaz septiņus Latvijā zināmus cilvēkus,
kuri dzimuši Priekules novadā!
n Jānis Peters – dzejnieks,
n Elmārs Ansons – dramaturgs,
n Jevgeņijs Meija – kultūras darbinieks,
n Valdis Kampars – ķīmijas zinātņu doktors,
n Edīte Zvagule – keramiķe,
n Ojārs Spārītis – mākslas zinātnieks, vēsturnieks,
n Alfrēds Leja – treneris,
n Ringolds Kalnenieks – bijušais šosejas riteņbraucējs,
n Ēriks Ešenvalds – komponists,
n Antra Bigača – operas un kamermūzikas dziedātāja,
n Andrejs Kurcijs – dzejnieks, rakstnieks,
n Malda Muižule – grafiķe, gleznotāja,
n Ēriks Kūlis – rakstnieks,
n Atis Kronvalds – publicists un valodnieks,
n Astrīda Stānke – literatūrzinātniece,
n Alfrēds Krūklis – dzejnieks,
n Ādolfs Kuršinskis – inženieris,
n Fricis Roziņš – marksists, revolucionārs,
n Jēkabs Nākums – biatlonists,
n Andžs Flaksis – šosejas riteņbraucējs,
n Matīss Burģis – galda tenisists,
n Māris Jučers – hokejists,
n Jānis Ģībietis – politiķis,
n Fricis Gulbis – fiziķis.
7. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Jānis
Dobelis ir dzimis Purmsātos 1894. gada
6. maijā, bet nav mācījies Purmsātu
skolā, viņš apmeklējis kādu no kaimiņpagastu skolām. Kuru?
n Aizvīķu pamatskolu
8. Ar ko ievērojams Blažģa ezers?
n Kokvaržu reintrodukcijas vieta
9. Kā sauc laukumu Gramzdā, kuru atklāja 2017. gada 4. maijā?
n “Vārti uz Latviju”
10. Cik daudz cilvēku dzīvo Virgas pagastā?
n 818 – 820 (dati 2018. gada 1. janvārī)
11. Par Bunkas pagasta Reiņu ezeru ir
nostāsts, ka tā dibenā kaut kas atrodas.
Kas tas ir?
n Tanks
12. Datums, kad tika ieviests Priekules
ģerbonis.
n 1938. gada 30. septembris
13. Kā sauc populārāko literāro tēlu, ko
radījis skolotājs un rakstnieks Sudrabu
Edžus?
n Dullais Dauka
14. Kā vārdā nosaukta Krotes skola?
n Ata Kronvalda
15. Cik liela ir Priekules purva platība?
n 206 ha
16. Kāds derīgais izraktenis iegūstams
n Gramzdā?
n Grants
17. Kāds gada skaitlis rakstīts uz pūralādes Krotes senlietu krātuvē?
n 1847.
18.Cik logu aiļu vari saskaitīt Priekules
pils sargu tornītī?
n 11
19. Kas ir mežaparka “Priediens” skulptūru autors?
n Ģirts Burvis ar dēlu Gaitu Burvi
20. Purmsāti pirmo reizi minēti rakstos
14. gs., 2017. gadā tie atzīmēja lielu
jubileju. Cik gadu ir Purmsātiem?
n 661
21. Cik gadu šogad aprit Priekules dramatiskajam kolektīvam?
n 98
22. Kurā gadā nolauza Lielo priedi
Gramzdas pagastā?
n 1958. gadā (Lūcijas Opeltes pieraksti
un publikācija laikrakstā “Kursas Laiks”
1.08.2002.)
23. Kurā gadā Krotē atvēra pirmo skolu?
n 1815. gadā
24. Ar kādiem pagastiem robežojas Priekules pagasts?
n Bunkas, Virgas, Gramzdas, Vaiņodes,
Embūtes, Kalvenes
25. Cik pilsētu ģerboņu ir Rīgas Brāļu
kapos?
n 60
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Lielajai talkai 10 gadu

Šogad 28. aprīlī visā Latvijā
risināsies Lielā talka. Tai pieteikusies arī Priekules novada
pašvaldība. Talkā aicināts
iesaistīties ikviens Latvijas
iedzīvotājs, kam rūp valsts
attīstība un iespēja dzīvot
nepiesārņotā, skaistā vidē.
2018. gada talkas vadmotīvs
ir “Mainām Latviju! Maināmies
paši!”, atgādinot Latvijas iedzīvotājiem, ka tikai mūsu pašu rokās
ir Latvijas labklājība, tīrība un
ilgtspēja. Aicinām Lielajā talkā
iesaistīties aktīvus, nesavtīgus
un darboties gribošus Priekules
novada iedzīvotājus! Kopīgiem
spēkiem izdarīsim ko labu savas
pilsētas, pagasta, mājokļa un ap-

kārtējās vides labā!
Lielajā talkā dalībnieki var
ne tikai vākt atkritumus, bet
darīt arī citus labus darbus
– stādīt kokus, radīt skaistas
puķu dobes, izgatavot putnu
būrīšus, atjaunot žogus, soliņus.
Dzīvosim skaisti un ar prieku!
Lielās talkas tradīcija aizsākās
pirms desmit gadiem – 2008. gadā.
Idejas autore ir rakstniece Anna
Žīgure, kura to noskatījusi Igaunijā. Lielā talka balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā,
radot saliedētību, pozitīvismu un
labi padarīta darba sajūtu.
Talkas norisi, tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu, administrēs Lielās talkas koordinators,

Priekules novadā tas ir pašvaldības izpilddirektors Andris Razma
(tālr. 29176392). Visiem talciniekiem iepriekš pieteiktajās talkas
vietās atkritumu savākšanai tiks
piegādāti maisi, nodrošināti cimdi
un silta zupa.

TALKAS VIETAS
PRIEKULES NOVADĀ
Bunkas pagastā plkst. 9 sāksies talka Krotes
Augšas parkā. Atbildīgā – Patricija Andersone.
Gramzdā plkst. 9 tautas namā aicināti pulcēties visi talkot gribētāji. Lielās talkas gaitā
teritorijas labiekārtošana topošajā mežaparkā un
ap atjaunoto rotaļu laukumu pie daudzdzīvokļu
mājām (Miera ielā 5). Līdzi ņemt darbarīkus – grābekļus un lāpstas. Atbildīgais – Dzintars Kudums.
Gramzdas ev. lut. draudze plkst. 9 rīko baznīcas apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas
talku. Tiks grābtas pērnā gada lapas, zāģēti krūmi
un vākti atkritumi. Atbildīgais – Vaclovs Kadaģis.
Kalētos plkst. 9 mežaparkā “Priediens” aktīvā
laukuma, taku, lapenes un estrādes remontdarbi,
Līgo plača sakārtošana, pēc tam turpat zupas
ēšana jautras mūzikas pavadībā. Atbildīgā – Agrita Driviņa.
Priekulē plkst. 9 teritorijas labiekārtošana SIA

“Priekules slimnīca” (Aizputes iela 5) iekšpagalmā.
Atbildīgie – Edgars Rubezis un Imants Rozenbergs.
Virgas pagastā darbu sākums plkst. 9.
Veicamie darbi Virgā: Virgas kapsētas un tās
apkārtnes sakopšana, darbi Baznīckalnā, tūju
stādīšanas turpinājums. Atbildīgā – Daiga Egle.
Veicamie darbi Paplakā: “Sarmu” un “Blāzmu”
apkārtnes labiekārtošana, atkritumu savākšana,
bedru aizbēršana, atpūtas zonas iekārtošana.
Aicināti abu māju iedzīvotāji. Atbildīgais – Gints
Rozenbergs. Paplakas kapu talka, teritorijas sakārtošana. Atbildīgie – Vida Staškiene un Arnolds
Pjulze.
Veicamie darbi Purmsātos: Purmsātu centrā
“Vārtāju” mājas un bijušā veikala teritorijas sakopšana. Atbildīgā – Krista Auzniece. Purmsātu
kapsētas un apkārtnes sakopšana. Atbildīgais –
Ivars Skābardis.

afiša
Bunkas pagastā

24. aprīlī plkst. 14 Tadaiķu bibliotēkā tikšanās ar Solvitu Mertenu
bibliotēku nedēļas “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” laikā –
stāsts par alveju un tās ietekmi uz veselību.
25. aprīlī plkst. 11 Bunkas kultūras namā biedrības “Mežābele”
tikšanās.
25. aprīlī plkst. 12 Bunkas bibliotēkā tikšanās ar savvaļas augu
pazinēju Vairu Kārkliņu. Iespēja iegādāties autores grāmatas un
dažādus kosmētikas un ārstniecības līdzekļus no savvaļas augiem.
Uzziņas pa telefonu 28379388.
Līdz 26. aprīlim Bunkas bibliotēkā Māras Tīmanes radošo darbu
izstāde “Sirds ceļš” (stiprās latvju zīmes).
5. maijā visas dienas garumā Bunkas pagasta svētki.
No 7. maija līdz 25. jūnijam Krotes bibliotēkā Māras Tīmanes
radošo darbu izstāde “Sirds ceļš” (stiprās latvju zīmes).
11. maijā plkst. 13 Krotē ikgadējais dzejnieka Alfrēda Krūkļa
atceres pasākums “...un mežābele maijā zied”.
19. maijā Muzeju nakts Bunkas pagastā.

Gramzdas pagastā

28. aprīlī plkst. 13 Miera ielā 5 atjaunotā rotaļu laukuma svinīga
atklāšana.
1. maijā plkst. 12 Gramzdas stadionā Lejaskurzemes MTB velokrosa seriāla 2. posms “Gramzdas zobrats 2018”.
12. maijā no plkst. 11 Gramzdas stadionā Ģimeņu dienas sarīkojums. Jautras aktivitātes, interesantas radošās darbnīcas, saldi
pārsteigumi un sirsnīga ģimenes kopābūšana – viss vienuviet.

Kalētu pagastā

18. aprīlī plkst. 15 pagasta konferenču zālē tikšanās ar dārzu
iekārtotāju un ainavu eksperti Liu Monu Ģibieti. Lekcija “Esi
lietpratējs savā dārzā!”.
19. aprīlī plkst. 10.40 tautas nama zālē “RIKKO leļļu” muzikāla
izrāde “Mākonīša labie darbi”.

4. maijā plkst. 12 pie tautas nama sāksies Tvīda velobrauciens.
Plkst. 14 Baltā galdauta svētki, Kalētu Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu koncerts.
Līdz 10. maijam katru darbdienu no plkst. 9 līdz 17 pagasta
konferenču zālē mākslinieces Mētras Drulles darbu izstāde “Aizputes glezniņas”.

Priekulē

24. aprīlī plkst. 18 Mūzikas un mākslas skolas akustiskajā koncertzālē Rīgas saksofonu kvarteta un Lejaskurzemes mūzikas skolu
jauno saksofonistu koncerts. Ieeja bez maksas.
28. aprīlī SIA “Kvanta” teritorijā Baznīcas ielā 28 pavasara tirgus.
Aicināti pirkt un pārdot gribētāji.
Līdz 2. maijam kultūras namā Kristīnes un Mārtiņa Cukuru
personālizstāde “101 prieka mirklis”.
3. maijā plkst. 17 kultūras namā izstādes “Mans tautastērps”
atklāšana. Izstāde skatāma līdz 8. jūnijam.
4. maijā Brīvības svētki Priekulē (plašāka informācija afišās un
bukletos):
plkst. 11 “3 km brīvības” – Brīvības ielas svētki;
plkst. 14 “Zviedru vārtiem 330” – izstādes atklāšana;
plkst. 15 Baltā galdauta svētki Priekules kultūras namā.

Virgas pagastā

No 4. līdz 23. aprīlim Purmsātu brīvā laika pavadīšanas
centrā bibliotēkas darba laikā pirmdienās un trešdienās
no plkst. 9 līdz 16, kā arī piektdienās no plkst. 9 līdz 15
apskatāma Virgas rokdarbnieču izstāde.
23. aprīlī plkst. 12 tikšanās ar darbu autorēm.
26. aprīlī plkst. 18 Virgas tradīciju namā un
27. aprīlī plkst. 18 Purmsātu brīvā laika pavadīšanas
centrā filma “Kriminālās ekselences fonds”.
4. maijā plkst. 12 Virgas tradīciju namā Baltā galdauta svētki.
12. maijā plkst. 10 Virgas pamatskolā Māmiņdienai veltīts
koncerts. Autobuss plkst. 9 no Paplakas (pa loku).

Notiks lielgabarīta
atkritumu savākšana

Spodrības mēneša laikā no 16. līdz 20. aprīlim Priekules
novada pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumu SIA “Pilsētvides serviss” organizē lielgabarīta
atkritumu savākšanu Priekules novadā.
Akcijas laikā iedzīvotāji bez maksas varēs nodot dažādus lielgabarīta atkritumus:
m mēbeles (dīvānus, matračus, skapjus, krēslus, paklājus un citus
liela izmēra sadzīves priekšmetus, kurus izmēra dēļ nav iespējams
vai nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu konteineros);
m nolietotu sadzīves tehniku un elektropreces (televizorus,
datorus, ledusskapjus, veļas mazgājamās mašīnas, gāzes plītis,
zāles pļāvējus u.c.).
Uzmanību! Vieglo automašīnu un traktoru nolietotās riepas
netiks pieņemtas!
Lielgabarīta atkritumu un nolietoto elektropreču utilizācija
iedzīvotājiem ir bez maksas, bet par to nogādāšanu uz savākšanas
vietām ir jāparūpējas pašiem. Lai savākšana noritētu raiti, aicinām
novada iedzīvotājus izvēlēties sev ērtāko lielgabarīta atkritumu
savākšanas vietu, kurā būs iespējams tos nogādāt darba laikā,
iepriekš sazinoties ar atbildīgo personu.
Priekulē iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus varēs novietot
Ķieģeļu ielā 3 darba laikā no 16. aprīļa plkst. 8.00 līdz 20. aprīlim plkst. 14.00.
Atbildīgais – Priekules pilsētas un pagasta saimniecības vadītājs
Edgars Rubezis, tālrunis 29428641.
18. aprīlī pašvaldības autotransports pārvietosies pa noteiktu
maršrutu Priekules pagastā:
l Mazgramzdā pie bērnu rotaļu laukuma (plkst. 13.00 – 13.45);
l Kalneniekos pie daudzdzīvokļu mājas Nākotnes ielā 10
(plkst. 14.00 – 14.45).
Atbildīgais – Priekules pilsētas un pagasta saimniecības vadītājs
Edgars Rubezis, tālrunis 29428641.
19. aprīlī apsaimniekošanas uzņēmuma autotransports pārvietosies pa noteiktu maršrutu Gramzdas un Kalētu pagastā.
Gramzdas pagastā:
l Aizvīķos, laukumā pie “Pagastnama” ēkas (plkst. 9.00 – 9.30);
l Skolas ielā 6 (plkst. 9.50 – 10.20);
l Meža ielā 3 pie daudzdzīvokļu mājas (plkst. 10.40 – 11.10);
l Miera ielā 4 pie esošajiem atkritumu konteineriem (plkst.
11.20 – 11.50).
Atbildīgais – saimniecības vadītājs Vitālijs Priščepovs, tālrunis
26166608.
Kalētu pagastā:
l Ozolu ciemā, šķiroto atkritumu konteineru laukumā
(plkst.12.20 – 12.50);
l Pie Kalētu pagasta pārvaldes (plkst.13.00 – 13.50).
Atbildīgais – komunālās saimniecības pārzinis Guntis Grietēns,
tālrunis 28619970.
20. aprīlī apsaimniekošanas uzņēmuma autotransports pārvietosies pa noteiktu maršrutu Bunkas un Virgas pagastā.
Bunkas pagastā:
l Krotē pie bibliotēkas (plkst. 8.30 – 9.00);
l Bunkā pie mehāniskajām darbnīcām (plkst. 9.30 – 10.00);
l Tadaiķu ciemā, laukumā pie Tēva nama (plkst. 10.20 – 10.50).
Atbildīgais – komunālās saimniecības pārzinis Nikolajs Afanasjevs, tālrunis 28322050.
Virgas pagastā:
l Virgā, laukumā pie mājas “Rožlejas-Kalniņi” (plkst. 11.00
– 11.30);
l Purmsātos, laukumā pie veikala (plkst. 12.00 – 12.30).
Atbildīgais – saimniecības vadītājs Gints Rozenbergs, tālrunis
26109863.
Andris Razma, Priekules novada pašvaldības izpilddirektors

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS
INFORMĀCIJA
Martā Priekules novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti deviņi miršanas gadījumi.
Iveta Juškeviča, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
CMYK
PRIEKULES NOVADA pašvaldības
bezmaksas informatīvais IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Iluta Dreimane,
e-pasts priekulesavize@inbox.lv.
Par vārdu, uzvārdu un datu pareizību atbild raksta autors.
Rakstus un informāciju iesniegt līdz mēneša 5. datumam.
Iespiests SIA "Kurzemes Vārds" tipogrāfijā. Tirāža – 2500 eksemplāru.
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