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Marta sākumā Bunkas kul
tūras namā nedēļu varēja prie
cēt acis un rast jaunas idejas 
plašajā Lejaskurzemes rokdarbu 
meistaru kopizstādē “Mūsu 
skaistajai Latvijai – 100”. 

Bunkas kultūras nama vadī-
tājas Maldas Andersones aicinā-
jumam nest tautās veikumu bija 
atsaukušies ne vien daudzi jo daudzi 
Priekules novada entuziasti, bet arī 
dažādu rokdarbu pratēji kaimiņos 
– Liepājā, Durbes, Grobiņas, Nīcas, 
Pāvilostas un Rucavas novadā. 
Darbus izstādei bija sagādājuši ko-
lektīvi, kā arī individuālie meistari 
un rokdarbnieku ģimenes. Tie tapuši 
daudzveidīgās tehnikās un ļoti ap-
jomīgā klāstā – izstāde aizņēma ne 
vien plašo Bunkas kultūras nama 
zāli, bet arī tai līdzās esošo telpu.

M. Andersone pauda gandarīju-
mu, ka izdevies piesaistīt tik daudz 
meistaru un parādīt viņu veikumu 
plašāk. “Tas ir pasākums cilvēkiem 
ar gudrām galvām un zelta rokām, jo 
bez šīm divām lietām nekā nebūtu. 
Bunkas kultūras nams ir pārvērties 
par mākslas un skaistuma pasauli.” 
Visi izstādes dalībnieki saņēma pa-
teicības velti no mājasmātes rokām. 
Priekules novada kultūras vadītājs 
Gundars Venens vērtē – jaukākais, 
ka cilvēkiem ir īsta vēlēšanās dar-
boties, un vērienīgā izstāde tam ir 
spilgts apliecinājums.

Atklāšanas pasākumā meistarus 
un pārējos apmeklētājus ar dzies-
mām priecēja Bārtas etnogrāfiskā 
ansambļa sievas, kā arī Liepājas 
teātra aktieris Edgars Pujāts.

Iluta Dreimane

Skaistuma pasaulē
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Lejaskurzemes rokdarbnieku veikums aplūkojams divās plašās Bunkas kultūras nama telpās. 

Bunkas kultūras nama vadītājai un rokdarbnieku 
pulcinātājai Maldai Andersonei (no labās) 

pateicas pagasta pārvaldes vadītāja 
Patricija Andersone un Priekules novada kultūras 

vadītājs Gundars Venens.        

Priekulnieces Viktorijas 
Anškevicas smalkie stikla pērlīšu darbi sajūsmināja 
daudzus skatītājus. 

Virgas pagasta audēju pulciņa vadītāja 
Ināra Svipste gandarīta par savējo veikumu. 

Bārtas etnogrāfiskā ansambļa 
sievas ne vien skaņi dzied, 
bet arī labi pieprot rokdarbus. 



2 PRIEKULES NOVADA PAÐVALDÎBAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS

GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE  GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE

Dažādi jautājumi
Apstiprināja lēmumu par 

pašvaldības savstarpējo norēķi-
nu kārtību par Priekules novada 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2018. gadā.

Pieņēma lēmumu par grozī-
jumiem 2017. gada 26. janvāra 
lēmumā “Par pašvaldības dzīvo-
jamo māju īres un apsaimnieko-
šanas maksas noteikšanu Bunkas, 
Gramzdas, Kalētu, Priekules un 
Virgas pagastā”.

Apstiprināja lēmumus:
- par līdzfinansējuma piešķir-

šanu nodibinājuma “Zinātnes un 
inovāciju parks” Latvijas simtga-
dei veltītam projektam – Latvijas 
skolu jaunatnes fotokonkursam 
“Mana zeme skaistā”;

- par atbalstu projektam “Zivju 
resursu pavairošana Prūšu ūdens-
krātuvē 2018. gadā”;

- par atbalsta sniegšanu sporta 
sasniegumu veicināšanai.

Veica grozījumus Priekules 
novada pašvaldības amatu un 
amatalgu sarakstā 2018. gadam.

Apstiprināja lēmumu par 
Grobiņas sadarbības teritorijas 
Civilās aizsardzības komisijas 
izveidošanu.

Apstiprināja lēmumu par 
Priekules novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājas amatu 
savienošanu.

Apstiprināja lēmumu par paš-
valdības domes priekšsēdētājas 
komandējumu uz Baltkrieviju.

Pieņēma lēmumu par Kalētu 
pamatskolas apvienošanu ar Ka-
lētu Mūzikas un mākslas skolu.

Pieņēma lēmumu par paš-
valdības pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanas 

komisijas darbības izbeigšanu.
Pieņēma lēmumu par Kurze-

mes plānošanas reģiona projekta 
“Kurzeme visiem” ietvaros izstrā-
dātā deinstitucionalizācijas plāna 
saskaņošanu.

Nolikumi. Noteikumi
Apstiprināja saistošos no-

teikumus Nr.2/18 “Par kārtību, 
kādā tiek saskaņota un organizēta 
tirdzniecība Priekules novadā”.

Apstiprināja grozījumu veik-
šanu Priekules novada pašval-
dības 2015. gada 27. augustā 
apstiprinātajā “Priekules novada 
pašvaldības izglītības iestāžu iz-
glītojamo un pedagogu sasniegu-
mu izvērtēšanas un apbalvošanas 
nolikumā”.

Apstiprināja Priekules novada 
pašvaldības konkursa “Priekules 
novada uzņēmēju gada balva” 
nolikumu.

Izdarīja grozījumus Prieku-
les novada pašvaldības domes 
2016. gada 29. decembra lēmumā 
(protokols Nr.20, 3.§) “Par Purmsā-
tu speciālās internātpamatskolas 
nolikuma apstiprināšanu”.

Izsoles
Nolēma nekustamā īpašuma 

Brīvības iela 41, Priekulē, trešo 
rakstisko izsoli ar lejupejošu soli 
atzīt par nenotikušu un izbeigt 
atsavināšanas procesu.

Precīzu informāciju par 
visiem lēmumiem 

(arī nekustamo īpašumu 
jautājumiem) varat izlasīt 

Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv.

DOMES ZIŅAS

Priekules novada pašvaldības 
domes 2018. gada 22. februāra 
sēdē pieņemtie lēmumi

Informācijai 
BUNKAS PAGASTA PĀRVALDES KASIERE  
MAKSĀJUMUS PIEŅEMS: 
12. aprīlī no plkst.10 līdz 12 Krotes bibliotēkā; 
13. aprīlī no plkst.10 līdz 12 Tadaiķu bibliotēkā.
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Izstāde “Zied, mana Latvi
ja zied!”, ko atklās 20. martā 
plkst. 16 Priekules kultūras 
namā, ir veltīta Latvijas dzim
šanas dienai. Tās tēma – ziedi, 
dažādu materiālu un dažādās 
tehnikās darināti, gan lieli, 
gan mazi.

Nosaukumu veido mūsu pa-

saulslavenā novadnieka Ērika 
Ešenvalda “Dvēseles dziesmas” 
vārdi “Zied, mana Latvija zied!”. 
Latvija var lepoties ar ziedošām 
pļavām, un ziedi ir neatņemama 
svētku tradīcija. Nevieni svētki nav 
iedomājami bez ziediem, arī Jāņu 
vainagā tiek ievīti trejdeviņi ziedi...  
Izstādes autori ir Priekules novada 

mākslas skolu audzēkņi, pedagogi, 
biedrības “Saspraude” dalībnieki 
un citi radoši cilvēki. Eksponātu 
darināšana aizsākusies jau pirms 
trim gadiem. Ir izmantots māls, 
akmens mozaīka, āda, papīrs, filcs, 
foamirāns, fimo, tekstils, ziedi ir 
arī gleznoti.

Zenta Svara

Martā Priekules novada pašvaldība aicina 
iedzīvotājus uz tikšanos klātienē ar domes va
dību un speciālistiem visos pagastos un pilsētā.

Tikšanos ievadīs pagastu pārvalžu un pilsētas 
vadītāju sagatavots vispārējs ieskats par attiecīga-
jā teritorijā paveiktajiem un nākotnē plānotajiem 
darbiem. Pēc tam, lai taupītu klātesošo laiku un 
sniegtu pēc iespējas precīzākas atbildes, iedzīvotāji 
varēs vērsties ar sev interesējošu jautājumu tieši pie 
konkrēta speciālista.

Sapulcēs piedalīsies šādas amatpersonas un 
speciālisti: domes vadība (priekšsēdētāja, priekš-
sēdētājas vietnieks, izpilddirektors), pārvaldes 
vadītāja/-s, Finanšu nodaļas vadītāja, Attīstības 
plānošanas nodaļas vadītāja, bāriņtiesas pārstāve, 
Sociālā dienesta pārstāve, būvinženieris, Valsts 
un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 
centra vadītāja, skolas direktore/-s, tūrisma dar-

ba organizatore, nekustamo īpašumu speciāliste, 
Virgā un Priekulē – SIA “Priekules nami” pārstāvji.  

Iedzīvotāju sapulces notiks:
14. martā plkst. 18 Kalētu tautas namā,
16. martā plkst. 11 Tadaiķu bibliotēkā,
16. martā plkst. 13 Bunkas kultūras namā,
16. martā plkst. 15 Krotes bibliotēkā, 
20. martā plkst. 18 Gramzdas tautas namā,
21. martā plkst. 11 Paplakas pagastmājā,
21. martā plkst. 13.30
  Virgas pamatskolā,
21. martā plkst. 16 Purmsātu Brīvā laika
  pavadīšanas centrā,
28. martā plkst. 18 Priekules 
 kultūras namā.

“Par grozījumiem pašvaldī
bas 2.08.2017. lēmumā Nr.361 
(prot.Nr.4, 2. punkts) “Par 
līdzfinansējumu projektam 
“Ūdenssaimniecības pakal
pojumu attīstība Priekules 
aglomerācijā, 2. kārta”””.

Pamatojoties uz CFLA snieg-
tajiem norādījumiem par projekta 
iesnieguma precizēšanu, tika veikta 
projekta iesnieguma precizēšana 
un papildināšana atbilstoši pro-
jektu iesniegumu atlases nolikumā 
iekļautajiem kritērijiem, norādot 
projekta iesniegumā iekļautās 

kopējās izmaksas (kopējās projekta 
attiecināmās izmaksas, kopējās 
projekta neattiecināmās izmaksas 
un kopējās projekta izmaksas), 
plānotās atbalstāmās darbības un 
izmaksu pozīcijas, lai tās atbilstu 
MK noteikumos par specifiskā 
atbalsta mērķa īstenošanu noteik-
tajām, tostarp nepārsniedz noteikto 
izmaksu pozīciju apjomus. Precīzu 
informāciju par lēmumu varat 
izlasīt Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv.

Daiga Tilgale, dokumentu 
pārvaldības speciāliste

VAKANCE 
Iestāde/struktūrvienība: 
Priekules novada pašvaldība
Darba vieta: Priekule, Saules iela 1
Darba līgums: uz noteiktu laiku

Priekules novada  
pašvaldība konkursa  
kārtībā aicina darbā  
PROJEKTU VADĪTĀJU
Galvenie pienākumi:

1. Sagatavot projektu dienas centra izveidošanai 
saskaņā ar projektu “Kurzeme visiem”.

1.1. Ēkas pielāgošana dienas centra vajadzībām 
un specializēto darbnīcu projekta izveide personām 
ar garīgās attīstības traucējumiem.

2. Projekts jāizstrādā atbilstoši:
2.1. Ministru kabineta 20.12.2016. noteiku-

miem Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei 
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neat-

karīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. 
pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās 
un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īste-
nošanas noteikumi”;

2.2. Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem 
Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu 
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 
videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību perso-
nām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma 
“Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”;

2.3. Projekta “Kurzeme visiem” līguma nosacī-
jumiem, pašvaldības domes lēmumiem un projekta 
“Kurzeme visiem” deinstitucionalizācijas plānam.

Prasības un nepieciešamās kompetences:
2.4. pieredze projektu pieteikumu izstrādē, 

vadībā un plānošanā;
2.5.spēja strādāt patstāvīgi un atbildīgi.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, 
CV, kurā ietverts pieredzes apraksts) līdz 2018. gada 
3. aprīlim sūtīt vai iesniegt Priekules novada paš-
valdībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, 
LV-3434, e-pasts dome@priekulesnovads.lv, tālr. 
63461006, ar norādi “Projekta vadītājs”.

Ziedi mūsu Latvijai
Bibliotekāre 

Maija 
Grantiņa 

demonstrē 
pašdarinātus 

ziedus. 

Tikšanās ar iedzīvotājiem

Priekules novada pašvaldības domes 
2018. gada 9. marta ārkārtas sēdē 
pieņemts lēmums
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Priekules novada pašvaldī
ba izsludina projektu konkursu 
ar trīs virzieniem. Pieteikumi 
iesniedzami līdz 6. aprīlim.

Šogad konkursā ir trīs darbības 
virzieni: 

l “Bērnu un jauniešu aktivi-
tātes Priekules novadā”, 

l “Nevalstisko organizāciju 
aktivitāšu veicināšana Priekules 
novadā”;

l “Kultūras iniciatīvas Prieku-
les novadā”.

Projekti jāiesniedz līdz 6. aprī-
lim plkst. 17. Tāpat kā pagājušajā 
gadā, kopējais pieejamais finansē-
jums konkursam no pašvaldības 
budžeta ir 9000 eiro. No tā bērnu 
un jauniešu aktivitātēm paredzēti 
4000 eiro, nevalstisko organizāciju 
aktivitāšu veicināšanai – 2500 eiro 
un kultūras iniciatīvām – 2500 eiro.

Ar nolikumu var iepazīties 
pašvaldības mājaslapā www.prie-
kulesnovads.lv. Nepieciešamības 
gadījumā sazināties ar Priekules 
novada pašvaldības projektu koor-
dinatoru Guntaru Janku (tālrunis 
26368221; e-pasta adrese guntars.
jankus@priekulesnovads.lv).

Guntars Jankus,
projektu koordinators

PROJEKTI

22. martā plkst. 14 Kalētu pagasta bibliotēkā Komunistiskā geno-
cīda upuru piemiņas dienas pasākums “Sāpe, kas nenorimst”. Tikšanās 
ar represijas pieredzējušām personām, atmiņu stāsti.

23. martā, pieminot 1949. gada 25. marta deportācijas, Gramzdas 
pagasta pārvaldes vadītājs apmeklēs represētos pagasta iedzīvotājus.

25. martā plkst. 12 Bunkas pagastā piemiņas pasākums Krotes 
Augšas parkā kopā ar Maiju Kalniņu.

25. martā plkst. 12 svētbrīdis komunistiskā genocīda upuru 
piemiņai pie piemiņas akmens Priekules dzelzceļa stacijā. Pēc tā 
plkst.12.30 Priekules kultūras namā Dzintras Gekas dokumentālā 
filma “Tālā zeme – Sibīrija”. Ieeja bez maksas

25. martā plkst. 12 Virgas pagastā piemiņas brīdis pie Represēto ak-
mens. Plkst. 13 ar koncertprogrammu “Par saknēm būt” Virgas tradīciju 
namā viesosies Liepājas teātra aktrise Sigita Jevgļevska un mūziķis Māris 
Kupčs. Autobuss no Purmsātiem plkst. 11.30 un pēc pasākuma atpakaļ. 

Svinīgā pasākumā 20. aprīlī tiks pasniegta Priekules novada 
uzņēmēju gada balva. Pretendentus apbalvojumam iedzīvotāji 
var pieteikt līdz 20. martam.

Pērn pirmo reizi tika cildināti uzņēmēji, pasniedzot īpašu balvu vai-
rākās nominācijās. Šogad, rīkojot konkursu “Priekules novada uzņēmēju 
gada balva”, pašvaldība turpinās tradīciju, lai popularizētu veiksmīgu 
uzņēmējdarbību, veicinātu uzņēmēju atpazīstamību un sabiedrības 
izpratni par uzņēmējdarbības nozīmi. Noslēguma pasākumā svinīgi 
tiks godināti Priekules novada uzņēmēji, kuri, aktīvi strādādami savā 
nozarē, vienlaikus sekmē novada ekonomisko attīstību.

Šogad balvai izvirzāmi pretendenti piecās nominācijās. “Gada 
nodokļu maksātāju” izvirza pašvaldība, balstoties uz Valsts ieņēmu-
mu dienesta statistikas datiem. “Gada partneri” izvirza pašvaldība, 
iestādes un pagastu pārvaldes. Savukārt pretendentus nominācijām 
“Gada jaunais uzņēmējs”, “Gada ražotājs” (tai skaitā lauksaimniecis-
kās produkcijas ražotājs) un “Gada pakalpojumu sniedzējs/tirgotājs” 
izvirza iedzīvotāji, aizpildot publiskajās vietās pieejamās anketas. 
Tās publicētas Priekules novada pašvaldības interneta vietnē www.
priekulesnovads.lv, kā arī pieejamas Priekules novada pašvaldības 
administratīvajās ēkās, pagastu pārvaldēs, kultūras namos, sporta 
hallē un novada bibliotēkās. Elektroniski aizpildīto anketu var sūtīt 
uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv ar norādi “Uzņēmēju gada balva”. 
Uz atzinību var pretendēt juridiskas un fiziskas personas, kuras 
savas uzņēmējdarbības veikšanu reģistrējušas Priekules novadā, kā 
arī uzņēmumi un struktūrvienības, kas savu darbību veic Priekules 
novadā, bet ir reģistrējušās citur.

Iedzīvotāju anketēšanas rezultātu apkopošanu veiks ar izpilddi-
rektora rīkojumu apstiprināta vērtēšanas komisija deviņu cilvēku 
sastāvā, kas no konkursam pieteiktajiem pretendentiem katrā 
nominācijā izvirzīs ne vairāk kā trīs pretendentus balvas iegūšanai.

Pēc pretendentu izvirzīšanas vērtēšanas komisija apmeklēs viņus 
klātienē. Komisija konkursa uzvarētājus noteiks, apkopojot iegūto 
vidējo punktu skaitu. Katrā nominācijā uzvarēs pretendents ar vis-
lielāko iegūto punktu skaitu. Uzvarētāji saņems apliecinājuma rakstu 
un piemiņas balvu. Ar konkursa nolikumu detalizētāk var iepazīties 
pašvaldības tīmekļvietnē www.priekulesnovads.lv. 

Una Ržepicka, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 

Kurzemes nevalstisko organi-
zāciju (NVO) atbalsta centrs līdz 
30. martam no Kurzemes biedrī-
bām un nodibinājumiem pieņem 
projektu pieteikumus konkursā 
“Iesaisties Kurzemē!”.

Paredzētas trīs atbalstāmās 
darbības jomas – “Pilsoniskās sa-
biedrības iniciatīvas”, “Starpkultūru 
dialogs” un “Mazākumtautību NVO 
atbalsts”. Viena projekta maksimā-
lais finansējums ir līdz 1600 eiro. 

Projektu aktivitāšu īstenošanu var 
plānot no 2018. gada 1. maija līdz 
25. novembrim. Šogad projektu 
pieteikumus var iesniegt, tos iesūtot 
e-pastā konkursi@kurzemesnvo.lv 
līdz 30. martam plkst. 10. Doku-
menti nav jādrukā, jāparaksta un 
jāskenē vai jāiesniedz klātienē. Visa 
informācija par konkursu pieejama 
www.kurzemesnvo.lv.

Inese Siliņa, Kurzemes NVO 
atbalsta centra priekšsēdētāja

Ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, 
Priekules novada Sociālajā dienestā var pieteikties 
vairāku bezmaksas pakalpojumu saņemšanai valstī 
notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros.

Atelpas brīža pakalpojums vecākiem – bērna* 
īslaicīga (līdz 30 diennaktīm gadā) aprūpe un uzraudzība 
pie pakalpojuma sniedzēja, dodot iespēju vecākiem iegūt 
brīvo laiku atpūtai un/vai savu lietu sakārtošanai. Pakalpo-
juma ietvaros bērnam tiek nodrošināta ēdināšana četras 
reizes dienā, saturīga brīvā laika pavadīšana, pašaprūpes 
spēju attīstība, pastaigas, speciālistu konsultācijas. Prie-
kules novada iedzīvotājiem tuvākie šāda pakalpojuma 
sniedzēji ir Liepājā, Rīgā un Siguldā. Sociālais dienests, 
ja nepieciešams, var kompensēt ģimenes ceļa izdevumus 
nokļūšanai pie pakalpojuma sniedzēja.

Sociālās aprūpes pakalpojums bērnam* viņa dzī-
vesvietā – noteiktu stundu skaitu nedēļā tiek nodrošināta 
ikdienas aprūpe, uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība 
un brīvā laika saturīga pavadīšana, ja vecāki darba, 
mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar izdarīt paši. 
Pakalpojuma ietvaros netiek segti bērna pārtikas iegādes 
un tās pagatavošanas izdevumi. Pakalpojuma apjoms ir 
atšķirīgs dažādām vecuma grupām:

l līdz bērna četru gadu vecumam (ieskaitot) – ne 
vairāk kā 50 stundas nedēļā;

l no bērna piecu līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – 
ne vairāk kā 10 stundas nedēļā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – katrs bērns, 
kuram ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana projekta 
“Kurzeme visiem” ietvaros un izstrādāts atbalsta plāns, 
var saņemt dažādus rekomendētos sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumus, taču kopskaitā  ne vairāk kā 40 
saņemšanas reizes. Savukārt bērna likumiskie pārstāvji 
vai audžuģimene bez maksas var saņemt psihologa pa-
kalpojumus, rehabilitologa pakalpojumus, fizioterapijas 
nodarbības, kā arī apmeklēt izglītojošās atbalsta grupas, 
bet kopskaitā līdz 20 reizēm.

Sociālās rehabilitācijas, aprūpes un atelpas brīža pa-
kalpojumu izmaksas noteiktā apjomā tiek segtas projekta 
“Kurzeme visiem” ietvaros. Lai uzzinātu vairāk par pa-
kalpojumiem, to saņemšanas laiku, pieteikšanās kārtību 
un nepieciešamajiem dokumentiem, aicinām sazināties 
ar Mārīti Gertneri pa tālruni 26609076 vai 63461009.

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurze-
mes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā 
personām ar invaliditāti un bērniem. Vairāk informācijas 
par pakalpojumiem un projektu www.kurzemevisiem.lv.

* Tikai bērniem, kuriem ir Veselības un darbspēju ek-
spertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) atzinums par īpašas 
kopšanas nepieciešamību. 

Inese Siliņa, projekta “Kurzeme visiem” 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atbalsta iespējas ģimenēm, kuras 
audzina bērnus ar invaliditāti 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un interven-
ces pasākumus” ietvaros Priekules novada pašvaldība 
2017. gada 31. augustā ar Izglītības kvalitātes valsts 
dienestu ir noslēgusi līgumu Nr.P6-13/17 par sadarbību 
Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicī-
gas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta 
Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā un realizēšanā. Projekts 
tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi 
samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pa-
sākumus piecu Priekules novada pašvaldības izglītības 
iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē 
turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās at-
stumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā pare-
dzēts ieviest Latvijas vispārējā un profesionālajā izglītībā 
sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
risku samazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadar-
bības veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem 
un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus, 
kuriem ir risks pārtraukt mācības, un sniegtu viņiem 

personalizētu atbalstu. Tiks sniegts gan individuālais 
materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmis-
kais atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, 
atbalstošas mācību vides izveidošanai, pedagogu pro-
fesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem. 
Šajā projektā iesaistītas Priekules vidusskola, Kalētu 
pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Virgas 
pamatskola, Purmsātu speciālā internātpamatskola. 
Speciālisti ieteiks, kāda individuāla palīdzība nepiecie-
šama katram riska grupas skolēnam, lai viņš sekmīgi 
iekļautos izglītības apguvē. Šobrīd ir noslēdzies darbs 
pie 2017./2018. mācību gada 2. semestra individuālo 
plānu sagatavošanas, 16 plāni tiek realizēti. Par projekta 
līdzekļiem tiks apmaksāts pedagogu vai citu speciālistu 
darbs. Projektā ir paredzēts arī finansiāls atbalsts soci-
ālo problēmu risināšanai. Priekules novada pašvaldībai 
2017./2018. mācību gada 1. semestrī paredzētais 
finansējums ir 5241,98 eiro. 

Projekta koordinatore Priekules novada pašvaldībā 
Agrita Purviņa, 

tālrunis 26138392, 
e-pasts agrita.purvina@priekulesnovads.lv 

Izsludina pašvaldības projektu konkursu

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”, projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

Cildinās 

Aicinājums biedrībām 
un nodibinājumiem

Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņai

uzņēmējus
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Vardarbība – jēdziens, 
kas izskan aizvien biežāk, 
pievēršot tam pastiprinātu 
uzmanību. Kādas ir vardar
bības izpausmes, kur un kā 
meklēt palīdzību, ja iznācis ar 
to saskarties, lūdzām skaidrot 
jomas profesionāļus.

Izpaužas  
dažādos veidos

Parasti visvieglāk atpazīt 
fizisku vardarbību, kad nodarīti 
redzami miesas bojājumi, cietuša-
jam ir zilumi, lauzti kauli, skrāpē-
jumi, stāsta Juris Dilba, biedrības 
“Centrs Marta” Liepājas filiāles 
vadītājs. Grūtāk atpazīstami citi 
vardarbības veidi. “Piemēram, 
seksuālā vardarbība. Tā var būt 
ne tikai izvarošana, bet arī ar 
dažādām manipulācijām panākts 
seksuāls kontakts. Ir emocionālā 
vardarbība. Un ir arī tāda lieta kā 
ekonomiskā vardarbība.”

Emocionālā vardarbība var 
izpausties kā šantažēšana, iebie-
dēšana, noniecināšana, dažādu 
veidu vārdiska apvainošana, 
draudēšana ar fizisku vardarbību. 
“Mērķis varmākam, apzināts vai 
neapzināts, prātā stāv – kā noturēt 
kontroli pār cietušo, lai tas pakļau-
tos, lai vienmēr piekristu. Runājot 
par ekonomisko vardarbību, bieži 
vien varmākas ģimenē ir vienīgie 
pelnītāji, sieviete ir finansiāli 
atkarīga no varmākas. Finansiā-
lais aspekts tiek izmantots par 
šantāžas līdzekli: kur tu iesi, kā 
tu uzturēsi bērnus?”

Lai pateiktu, vai attiecībās 
eksistē vardarbība, galvenais 
jautājums vienmēr būs par to, vai 
pastāv kontroles attiecības. “Mēs 
visi esam cilvēki – visi strīdamies, 
esam dusmīgi, bet atšķirība ir tā, 
ka normālās attiecībās no kon-
fliktiem vai strīdiem mēs izejam, 
vienojoties, pārrunājot, saprotot, 
atzīstot savu vainu. Ja tas notiek 
vardarbīgās attiecībās, parasti 
kontroles moments paliek visu 
laiku.”

Runājot par vardarbību ģi-
menē starp vīrieti un sievieti, 
vardarbības izpausmes notiek 
cikliski. “Parasti ir spriedzes 
pieaugums, mazi kašķīši, strīdi 
par ikdienišķām lietām, tas krā-
jas, krājas, krājas – un pēkšņi ir 
lūzuma punkts, kad varmāka 
vairs nevar izturēt. Tas var būt 
gan vārdisku apvainojumu iz-
virdums, gan fiziska vardarbība. 
Parasti pēc šīs fāzes iestājas tā 
saucamais “medusmēnesis”, it kā 
spriedze ir izlādējusies, varmāka 
skatās, ko ir izdarījis, un sāk lūgt 
piedošanu. Bieži vien upuris notic, 
taču pārsvarā gadījumu varmākas 
joprojām vēlas saglabāt kontroli. 
Arī “medusmēnesī”, kad ir lūgumi 
pēc piedošanas, ziedi, konfektes, 
solījumi laboties, bieži vien tas 
pāraug ļoti uzbāzīgā veidā, kur 
upuris atkal jūtas apspiests – 30 
un vairāk īsziņu dienā ar mī-
lestības apliecinājumiem, zvani 
darba laikā, vēlās nakts stundās. 
Arī “medusmēneša” posmā var 
parādīties vardarbīgas kontroles 
iezīmes,” raksturo J. Dilba.  

Jo ilgāk, jo grūtāk
Ar vardarbību var saskarties 

jebkur – ne tikai ģimenē, bet arī 
publiskā telpā, darbavietā. Tā 
var būt vardarbība no draugiem, 
paziņām, kaimiņiem. “Ja mums ir 
konflikti, nesaprašanās darbavie-
tā, tad mēs varam aiziet mājās, 
ģimenē, kas ir mūsu drošības sa-
liņa. Ja vardarbība notiek ģimenē, 
tad drošības saliņas kā tādas nav, 
un cilvēkam grūti ar to tikt galā, 
viņš arvien vairāk un vairāk slīgst 
vardarbīgās attiecībās. Tāpēc 
īpaša uzmanība tiek vērsta uz 
vardarbības gadījumiem ģimenē, 
kas ir pavisam citādāki, nekā 
vardarbība no kādas nezināmas 
personas uz ielas vai darbavietā. 
Ar to arī visgrūtāk tikt galā. Ja 
runājam par darba attiecībām, 
tad vienīgais, kas saista, ir lī-
gums, darbs, par kuru maksā. 
Protams, var būt dažādas situā-
cijas, bet no darba aiziet ir daudz 
vieglāk nekā no attiecībām.”  
J. Dilba skaidro, ka attiecībās, 
par spīti tam, ka ir vardarbība, 
kontrole, kāds jūtas ietekmēts, 
pazemots un pakļauts, ir arī 
daudz pozitīvu emociju. “Kad 
sākās šīs attiecības, visticamāk, 
tās nebija vardarbīgas – bija 
romantika, savstarpēji solījumi. 
Līdz ar to upurim grūti nodalīt 
un saprast, kas ar viņu notiek, jo 
visu laiku prātā ir doma – varbūt 
viņš mainīsies, ne vienmēr bijis 
tik slikti, bijuši arī labie brīži. Jo 
ilgāk šīs vardarbīgās attiecības 
pastāv, jo no tām grūtāk aiziet.”

Kā saprast, kad varam būt 
iesaistīti vardarbīgās attiecībās? 
“Katram cilvēkam būs savi iemes-
li un apstākļi, kuros viņš sapratīs: 
jā, tā patiešām ir vardarbība, kaut 
kas jādara. Dažiem tas būs agrāk, 
dažiem vēlāk. Pēc centra piere-

dzes var teikt, ka ir gadījumi, kad 
sievietes nāk meklēt palīdzību jau 
pēc pirmā sitiena, un ir sievietes, 
kas vardarbību pacietušas 20 – 30 
gadus. Katram cilvēkam ir savs 
brīdis, kad to saprast, katram 
cilvēkam ir savs slieksnis, cik 
daudz viņš var izturēt un paciest,” 
novērojumos dalās speciālists.

Nostāties 
upura pusē

Lai pietuvinātu “apgaismības 
brīdi”, kas ļauj saprast, ka tas, 
kas ar mani notiek, nav normāli, 
svarīga loma informācijai publis-
kajā telpā, tam, ka runājam par 
vardarbību ģimenē kā kaut ko 
nepieļaujamu. Ļoti svarīgs ir arī 
tuvinieku atbalsts – lai nav vai-
nojošās attieksmes: pati izvēlējies 
tādu vīru un tādas attiecības. Vai 
arī frāze: “Labāk tāds tēvs bērniem 
nekā nekāds.”

“Šie apgalvojumi no tuvinie-
kiem un apkārtējiem grūž arvien 
dziļāk un dziļāk vardarbīgās at-
tiecībās. Ja ir skaidri zināms, ka 
ģimenē ir vardarbība, tuviniekiem 
vajadzētu nostāties upura pusē, 
būt atbalstošiem. Jārēķinās arī 
ar to, ka ne vienmēr upuris būs 
gatavs pieņemt palīdzību. Nevajag 
par to apvainoties, jo upuris bieži 
vien netic nekam, netic, ka kāds 
varētu palīdzēt, līdz ar to ir ļoti no-
raidoša attieksme pret dažādiem 
palīdzības piedāvājumiem. Pat ja 
palīdzība tiek noraidīta, draugiem 
un tuviniekiem joprojām vajag 
uzturēt attiecības ar upuri, radīt 
sajūtu – ja pienāks diena, kad 
palīdzība tomēr būs vajadzīga, tā 
tiks sniegta.”

Visbiežāk runā par vardarbību 
ģimenē pret sievieti, taču var būt 
arī citāda situācija, kad upura 
lomā ir vīrietis. Var būt tā, ka 

vīrieši cieš no cita vīrieša ģime-
nē, vai pensionāri vecāki cieš no 
sava pilngadīgā dēla – situācijas 
ir dažādas.

Lielākie cietēji nereti ģimenēs 
ir bērni, kuri pieredz vardarbīgas 
attiecības vecāku starpā. J. Dilba 
uzver – bērns jūt, saprot, ir ietek-
mēts no tā. “Arī likumos noteikts – 
ja bērns bijis liecinieks vardarbībai 
starp vecākiem, viņš automātiski 
kļuvis par vardarbības upuri. Tā ir 
ļoti liela emocionāla trauma, ja 
viņš redz, ka divi viņam mīļi un 
svarīgi cilvēki savā starpā var-
darbīgi risina konfliktu – viens ir 
varmāka, bet otrs upuris. Bērnam 
bieži vien rodas bezpalīdzības 
sajūta, apjukums, kas var atstāt 
dziļas traumas, ja tas netiek risi-
nāts. Ja mēs atgriežamies pie tā 
brīža, kad upuris saprot, ka vairs 
nav labi, bieži vien bērni nospēlē 
ļoti lielu lomu. Tas kaut kādā veidā 
nostrādā – ja vēl es pati to varu 
paciest, tad kas notiek ar bērniem, 
dzīvojot šādā ģimenē? Vēlme 
pasargāt bērnus no vardarbības 
bieži vien pamudina sievietes 
meklēt palīdzību un risinājumus, 
kā pārtraukt attiecības, kā meklēt 
drošu vidi.”

Laimīgu beigu 
var nebūt

Ja ģimenē ir normālas, vese-
līgas attiecības starp vecākiem, 
bet vardarbība pret bērnu tiek 
vērsta ārpus ģimenes, pirmais, 
ko pamanām, ir izmaiņas bērna 
uzvedībā. Bērns sāk kaut ko 
slēpt, ne tik daudz runāt ar ve-
cākiem. Vērīgs vecāks pamanīs, 
ka kaut kas nav kārtībā, un pa-
mazām sāks šķetināt, draudzīgā 
veidā meklēt iemeslus, kāpēc 
bērna uzvedība mainījusies.  
“Runājot par vardarbību starp 

bērniem skolā vai uz ielas, bieži 
vien šādai izpausmei “kājas aug” 
ģimenē. Skolā mēs ieraugām, 
ka bērns ir agresīvs pret citiem 
bērniem, bet bieži vien, ja pa-
pētām dziļāk, šī bērna ģimenē 
nav viss kārtībā ar attiecībām. 
Lai mazinātu savu bezspēcības 
sajūtu, kāda viņam ir ģimenē, 
piemēram, bērns neko nevar 
izdarīt, lai samierinātu vecākus, 
ir iespējams, ka viņš to kompensē 
ar agresiju un kontrolēšanu tur, 
kur var tāds būt.”

Speciālistiem iesaistoties šā-
dos gadījumos, noteikti jāstrādā 
ar abu bērnu ģimenēm – ne tikai 
pašiem bērniem, kas ir upura un 
varmākas lomās, uzsver J. Dilba. 
Viņš uzskata, ka tā zināmā mērā 
ir arī skolas atbildība, kā tiek 
risināts konflikts, pat ja saknes 
tam ir ārpus skolas. “Skolai jā-
būt bērniem drošai videi. Skolas 
atbildība ir meklēt resursus un 
iespējas, kā konfliktus atrisināt. Es 
neredzu citu iespēju šos konfliktus 
atrisināt, kā tikai iesaistot bērnu 
vecākus un citus speciālistus, kas 
var būt kā vidutāji, mediatori. 
Diemžēl bieži vien konfliktus neiz-
dodas atrisināt, un tad ir jāpieņem 
tas smagais lēmums, iespējams, 
par skolas maiņu. Laimīgo beigu 
vienmēr nebūs.”

Laukos un mazās pilsētās gan 
tas ir grūti izdarāms, nenoliedz 
J. Dilba. Līdzīgi arī gadījumos, 
ja vardarbība jāizjūt darbavietā. 
“Lauku reģionos šis jautājums 
daudz grūtāk risināms, bet cilvēki 
to dara. Es uzskatu, ka nav tā, ka 
viss ir tik ļoti bezcerīgi. Arī bied-
rībā “Centrs Marta” ir vērsušās 
sievietes no bijušā Liepājas rajona 
teritorijas.”

Mārīte Gertnere, Priekules novada pašvaldības Sociālā 
dienesta vadītāja.
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Risinājums ir iespējams

Juris Dilba, biedrības “Centrs Marta” Liepājas filiāles vadītājs.
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Paraudāt 
draudzenei uz pleca

Ko darīt, ja saproti, ka esi 
iesaistīts vardarbīgās attiecībās 
– meklēt speciālista palīdzību, var-
būt paraudāt draudzenei uz pleca? 
Arī tas ir daudz, ja vari saņemt 
draugu atbalstu, uzskata J. Dilba. 
“Tas, ko nevar sniegt profesionālis 
– psihologs, jurists vai sociālais 
darbinieks –, ir draudzība, klātesa-
mība, kas ir emocionālais atbalsts. 
Izraudāšanās draudzenei uz pleca 
arī ir ļoti svarīga. Bet, lai meklētu 
soļus un veidus, kā pārtraukt 
vardarbīgās attiecības, bieži vien 
tomēr ir nepieciešama speciālistu 
palīdzība un viņu atbalsts.”

Šobrīd palīdzība vardarbībā 
cietušām sievietēm tiek sniegta 
valsts programmas ietvaros, ir 
apmaksātas 20 speciālistu kon-
sultācijas. “Ja atbrauc sieviete no 
citas pašvaldības, ne no Liepājas, 
viņa var saņemt palīdzību, taču 
informācija par to neaizies uz 
citu institūciju, vietējo pašvaldību 
vai Sociālo dienestu,” iedrošina 
J. Dilba. “Ja sieviete sazinās ar 
mums, viņai notiek pirmā tikšanās 
ar centra sociālo darbinieku, tās 
laikā tiek iezīmēts ceļš, kā rīkoties 
konkrētajā situācijā. Speciālists 
sagatavo atzinumu, ka persona 
cietusi no vardarbības ģimenē 
un var saņemt valsts apmaksātos 
rehabilitācijas pakalpojumus. 
Vienkārši jāatnāk uz “Centru 
Marta” Liepājā un jāsatiekas ar 
sociālo darbinieku – tas ir pir-
mais solis, lai pēc tam saņemtu 
arī pārējo speciālistu palīdzību.” 
Tā var būt fiziska, seksuāla, emo-
cionāla, ekonomiska vardarbība, 
vardarbīga kontrole – palīdzību 
varēs saņemt jebkurā gadījumā, 
ja tiek konstatēta vardarbība. Nav 
svarīgi arī, no kā persona cietusi – 
no tuvinieka vai svešas personas.

Valsts programma paredz arī 
palīdzību tiem cilvēkiem, kuru 
tuvinieki cietuši no vardarbības 
ģimenē. Piemēram, bērns cietis 
no vienaudžu vardarbības skolā, 
bet vecākiem tas ir radījis stresu 
un pārdzīvojumus, viņi netiek ar 

to galā. Arī šādā gadījumā varēs 
saņemt valsts programmā iekļau-
tos pakalpojumus – gan psihologa 
atbalstu, gan jurista konsultācijas.

Bērniem īpaša vērība
Ja bērns ir cietis no vardarbī-

bas, jāvēršas vietējās pašvaldības 
Sociālajā dienestā, kur varēs sa-
ņemt valsts apmaksātu psihologa 
palīdzību. Priekules novadā šī 
iespēja tiek izmantota, apliecina 
Sociālā dienesta vadītāja Mārīte 
Gertnere. Viņa uzsver, ka vecāki 
ir atbildīgi par savu bērnu lab-
klājību. Ja ir pazīmes, ka bērns 
varētu ciest no vardarbības, tam 
uzmanību pievērš skola, bērnu-
dārzs vai arī vērīgi līdzpilsoņi. 
Sociālais dienests paralēli ziņo 
bāriņtiesai un policijai, ar var-
darbības gadījumu tiek strādāts 
sociālā darba ietvaros. Bērnam 
tiek sniegta sociālā rehabilitāci-
ja – ar viņu strādā psihologs, ko 
apmaksā valsts. Ja nepieciešams, 
bērnu ievieto krīžu centrā, kur 
darbu turpina speciālisti, dod kon-
krētus slēdzienus un ieteikumus 
turpmākajam periodam.

Ja vardarbībā cietušu bērnu 
rehabilitāciju paredz likums, tad 
ar pieaugušajiem tas ir citādi – 
līdz lēmumam lūgt palīdzību un 
izmantot iespēju konsultēties 
ar speciālistu katram jānonāk 
patstāvīgi. Darbu ar sievietēm, 
kuras cietušas no vardarbības, 
bieži apgrūtina tieši pašu cietušo 
nevēlēšanās atzīt pret viņām 
vērsto vardarbību, novērojumos 
dalās M. Gertnere. Viņa mudina 
nebaidīties, runāt par savām prob-
lēmām, jo palīdzību var saņemt 
konfidenciāli. Rehabilitācijas laikā 
var iesaistīties grupu konsultāci-
jās, kā arī sadarboties ar psihologu 
individuāli.

Turklāt rehabilitācija nepiecie-
šama arī varmākam, un šī iespēja 
ir jāizmanto. M. Gertnere atgādina, 
ka ne vienmēr varmācība nozīmē 
miesas bojājumu izdarīšanu – tai 
var būt arī citu veidu izpausmes, 
kas jau minētas iepriekš. Varmā-
kam jāmācās jauni uzvedības 
modeļi, jāstrādā ar sevi.

J. Dilba atzinīgi vērtē pašlaik 
pieejamo pagaidu aizsardzību 
pret vardarbību. “Cietušais var 

vērsties ar pieteikumu tiesā un 
panākt, ka varmāka tiek izlikts 
no kopējā dzīvokļa vai mājas, var-
mākam var arī uzlikt aizliegumu 
tuvoties. Parasti vienas dienas 
laikā tiesa pieņem lēmumu par 
pagaidu aizsardzību, un tad jau 
tālāk lēmums tiek nosūtīts Valsts 
policijai, kas nodrošina tā izpildi 
– izliek varmāku ārpus dzīvokļa. 
Ja varmāka pārkāpj pagaidu aiz-
sardzību, tad cietušajam jāzvana 
un jāinformē policija. Ja policija 
konstatē pārkāpumu, tad sekas 
jau ir smagākas, un varmākam 
būs kriminālatbildība. Līdz šim 
tas diezgan labi darbojies.” 

Nepārmanto, 
bet iemācās

Vai vardarbības meklēšana 
visur nav kļuvusi par pēdējā lai-
ka modes lietu? “Mans viedoklis 
– labāk saskatīt vardarbību tur, 
kur tās dažreiz varbūt nav, nekā 
palaist garām vardarbību, kur tā 
patiešām ir. Es domāju, ka ir ļoti 
labi, ja par to runā, ka arvien vai-
rāk un vairāk sieviešu vēršas pēc 
palīdzības – tas nozīmē, ka pub-
liskajā telpā runā par vardarbību 
kā kaut ko nepieļaujamu, un tas 
iedrošina daudzas sievietes vēr-
sties pēc palīdzības,” pauž J. Dilba.

“Runājot par konfliktiem vai 
strīdiem, kur it kā nav vardarbī-
bas – tur atkal jāpēta konkrētā 
situācija. Vai es esmu cietis no 
vardarbības vai ne – tā jau ir 
mana iekšējā sajūta, vai man ir 
nodarīts pāri vai nav. Un katram 
cilvēkam tā var būt ļoti dažāda. 
Ir cilvēki, kas pēc pirmās pļaukas 
pasaka: nē, es to vairs nepieļaušu! 
Un viņi kaut ko dara un risina. Bet 
ir cilvēki, kas to pacieš. Ir cilvēki, 
kuriem ļoti smagas sekas var 
izraisīt emocionāla vardarbība, 
un ir cilvēki, kuriem uzņēmība 
ir mazāka. Vienmēr cietušais būs 
mēraukla tam, vai viņam patiešām 
nodarīts pāri vai ne. Tas, man lie-
kas, ir svarīgākais jautājums, uz ko 
jāatbild, runājot par gadījumiem, 
kad liekas, ka vardarbība varētu 
arī nebūt, ka tas ir tikai strīds.” 

Diemžēl novērojumi rāda, ka 
mūsdienu skolās pedagogiem 

jēdziens “vardarbība” jau kļuvis 
par biedu. Viņu darbā to atra-
dīs ikviens, kam vien būs tāda 
vēlēšanās. “Ir dzirdēti gadījumi, 
ka bērni to izmanto ļaunprātīgi,” 
nenoliedz J. Dilba. “Bet atkal tad 
jautājums par to – kā bērns no-
nācis līdz tam, ka viņš izmanto 
ļaunprātīgu rīcību, lai iebiedētu 
skolotāju. Droši vien kādā brīdī 
pirms tam kaut kas nav pamanīts, 
kāds mazāks konflikts vai strīds. 
Un tas pat var nebūt tieši ar šo 
skolotāju. Vienmēr uz vardarbību 
es aicinātu skatīties ne tikai kā uz 
attiecībām starp varmāku un upu-
ri, bet gan plašāk. Arī varmākas 
taču nepiedzimst par varmākām, 
tas nav ģenētiski pārmantots. Tās 
ir kādas lietas, kas tiek vai netiek 
iemācītas, audzinot bērnu. Un 
bērns jau mācās ne tikai no tā, ko 
viņam māca tiešā veidā, bet arī 
no tā, ko viņš redz apkārt. Ja viņš 
redz, ka ar šantāžu un draudiem, 
ar vardarbīgu agresiju var risināt 
lietas sev par labu, tad viņš arī 
to kādā brīdī sāk izmantot. Var 
atklāties, ka saknes ir ģimenē.” 

Veidot 
“kopēju bildi”

Speciālists iesaka vienmēr 
skatīties plašāk. “Bieži vien tajā 
“lielajā bildē” mēs varam atrast 
atbildes un risinājumus. Bet, pro-
tams, ir otra puse – ja mēs gribam 
redzēt “lielo bildi” un strādāt ar to, 
meklēt risinājumus tās kontekstā, 
tas, protams, uzreiz prasa resur-
sus. Tad atkal ir jautājums par to, 
vai ir izstrādāts atbalsta modelis 
un sistēma šādos gadījumos, kad 
skolā ir vardarbība starp vien-
audžiem, starp skolēniem. Vai ir 
izstrādāta sistēma, kas strādā ne 

tikai ar šiem bērniem, bet arī ar 
vecākiem, lai meklētu iemeslus, 
lai iesaistītu abas puses konflikta 
risināšanā. Protams, vardarbīga-
jam bērnam ir jāsaprot, ka viņš 
ir nodarījis pāri, ka viņš ir bijis 
vardarbīgs, un par to ir jāatbild. 
Taču vienkārši prasot atbildību, 
mēs neatrisināsim situāciju – ar 
bērnu ir jāstrādā, jāmeklē veidi, 
kā mainīt viņa izpratni par to, kā 
risināt konfliktus, neizmantojot 
vardarbību. Iejusties otra ādā, 
saprast, kā tas ir, būt cietušajam.”

Turklāt J. Dilbas ieskatā lielākā 
problēma nav vis resursu atra-
šana, jo patiesībā tie jau pastāv. 
“Lielākā problēma ir salikt tos 
visus kopā, lai strādātu kā vienots 
mehānisms. Bieži vien mēs kaut 
ko darām, bet daudz resursu paliek 
ārpus tā, ko darām. “Lielā bilde” 
prasa, lai iesaistās daudz dažādu 
speciālistu, dažādas institūcijas 
un strādā vienota mērķa vārdā, 
nevis katrs velk deķīti uz savu 
pusi. Vai arī skalda: “Tas nav manā 
kompetencē, es to nedarīšu!” Ir ļoti 
labi ievērot kompetences robežas, 
tas ir arī vajadzīgs, bet ļoti svarīgi 
speciālistam apzināties – ja kaut 
kas ir ārpus viņa kompetences, tad 
viņš zina, pie kā vērsties un kurš 
būs tas speciālists, kurš palīdzēs 
risināt konkrēto jautājumu.”

J. Dilba rosina vērsties pēc 
palīdzības, par spīti tam, ka varbūt 
ir kādas nesakārtotas lietas gan 
valsts, gan pašvaldību līmenī. Ir 
iespējas, ko var izmantot. “Mūsu 
pieredze liecina, ka ir ļoti daudz 
arī veiksmes stāstu. Ja cilvēks 
nemēģinās kaut ko darīt, viņš arī 
neuzzinās, vai viņam bija iespē-
jams šis veiksmes stāsts.” 

Iluta Dreimane 

“Statistika rāda, ka vardar-
bība nereti “dzīvo” tieši ģimenē, 
un cietušajiem bieži dara pāri 
viņu vistuvākie cilvēki. Lai pa-
līdzētu tikt pāri šādām dzīves 
situācijām, valsts var nodrošināt 
ne tikai tiesisku aizsardzību un 
juridisku atbalstu, bet sniegt arī 
sociālu un psiholoģisku palīdzī-
bu,” uzsver labklājības ministrs 
Jānis Reirs.

Lai saņemtu pakalpojumu, 
cietusī persona aicināta vērsties 
pašvaldības Sociālajā dienestā 
vai institūcijā, kas reģistrēta 
sociālo pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā (piemēram, krīzes cen-
trā, ģimenes atbalsta centrā), vai 
saņemt konsultāciju, zvanot pa 
cietušo atbalsta tālruni 116006. 
Pakalpojumu var saņemt visi, 
kas cietuši no fiziskas, seksuālas, 
ekonomiskas vai emocionālas 
vardarbības, kā arī no fiziskas un 

seksuālas vardarbības draudiem 
un vardarbīgas kontroles.

Vēršoties savas pašvaldības 
Sociālajā dienestā vai institūcijā 
(piemēram, krīzes centrā, ģime-
nes atbalsta centrā), vardarbībā 
cietušie var saņemt šādus valsts 
apmaksātus pakalpojumus:

l rehabilitāciju ar izmitinā-
šanu – 30 dienu rehabilitāciju 
(papildus 30 dienu rehabilitācija, 
maksimāli 60 dienas);

l individuālas konsultācijas 
– 10 speciālistu konsultācijas, ko 
sniedz sociālais darbinieks, psiho-
logs, jurists (10 papildu konsultā-
cijas, maksimāli 20 konsultācijas).

Labklājības ministrijas Soci-
ālo pakalpojumu departamenta 
pārstāve Ineta Pikše norāda, ka 
vardarbībā cietušo personu soci-
ālās rehabilitācijas pakalpojuma 
mērķi ir ne tikai nodrošināt psi-
hosociālu palīdzību, bet novērtēt 

apdraudējumu un ar speciālistu 
atbalstu plānot drošības pasā-
kumus, lai cietusī persona spētu 
pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā 
un atgriezties ikdienas dzīvē. 
Pēc I. Pikšes vārdiem, būtiski, 
ka valsts apmaksātu palīdzību 
var saņemt gan pašas vardar-
bībā cietušās personas, gan arī 
personas, kuru tuvinieki cieš no 
vardarbības.

Lai mazinātu sabiedrības 
iecietību pret vardarbību, Lab-
klājības ministrija ir uzsākusi 
sociālu kampaņu “Sitieni starp 
kaimiņiem un savējiem skar arī 
tevi”, aicinot apkārtējos cilvē-
kus neignorēt vardarbību pret 
sievieti vai vardarbību ģimenē 
sev līdzās – pie kaimiņiem vai 
paziņu lokā. Kampaņa aicina 
iesaistīties un ziņot par vardar-
bības gadījumiem, piedāvājot 
konkrētu rīcības plānu. 

Kaimiņiem, tuviniekiem, 
saskaroties ar vardarbību līdzās, 
zvanīt pa tālruni 110, ja situācija 
ir kritiska, vai 116006, lai saņemtu 
konsultatīvu atbalstu, kā rīko-
ties, lai pārtrauktu vardarbību. 
Upuriem, informējot par valsts 
atbalsta iespējām saņemt valsts 
apmaksātu sociālas rehabilitācijas 
pakalpojumu un tiesiskās aizsar-
dzības iespējām (varmākas tūlītēja 
nošķiršana, valsts nodrošināta 
juridiskā palīdzība).

 Valsts apmaksāts sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums pie-
ejams kopš 2015. gada 1. janvāra. 
Kā liecina Labklājības ministrijas 
apkopotie dati, līdz 2017. gada 
1. decembrim ir saņemti 902 
pieteikumi no vardarbībā cietuša-
jiem. Savukārt no visiem cietušo 
sociālās rehabilitācijas pakalpo-
juma saņēmējiem 42% personu 
cietušas no emocionālās vardarbī-

bas, 32% no fiziskas vardarbības, 
11% no vardarbīgas kontroles, 8% 
no ekonomiskas vardarbības, 5% 
personu saņēmušas fiziskas vai 
seksuālas vardarbības draudus un 
2% cietušas no seksuālas vardar-
bības. Visbiežāk vardarbības veicē-
ji ir partneri vai laulātie (68%), citi 
mājsaimniecībā dzīvojošie (18%), 
bijušie partneri vai laulātie (10%), 
bet tikai 4% gadījumu vardarbības 
veicēji ir bijuši cietušajam sveši 
cilvēki.

Kampaņa tiek īstenota ar 
Eiropas Savienības programmas 
“Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 
un Labklājības ministrijas līdzfi-
nansējumu projekta “Izpratnes 
veidošanas kampaņa par nulles 
toleranci attiecībā uz vardarbību 
pret sievietēm” ietvaros.

Labklājības ministrijas 
sagatavota informācija

Atbalsts vardarbībā cietušajiem

NOBEIGUMS. SĀKUMS 4. lpp.

PALĪDZĪBU VAR MEKLĒT
Priekules novada pašvaldības  
Sociālajā dienestā,
Saules ielā 1, Priekulē, tālr. 63461009.
Biedrības “Centrs Marta” Liepājas filiālē,
Kūrmājas prospektā 11, Liepājā, tālr. 29195442.
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No 2018. gada 1. septembra Kalētos turpi
nās strādāt viena izglītības iestāde – Kalētu 
Mūzikas un mākslas pamatskola, kurā varēs 
apgūt gan pirmsskolas un pamatizglītības, gan 
profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Kalētu pamatskola un Kalētu Mūzikas un mākslas 
skola atrodas vienā ēkā. Pamatskolas direktore Inese 
Kuduma ir arī mūzikas un mākslas skolas direktora 
pienākumu izpildītāja. Mūzikas un mākslas skolas 
telpas uztur kārtībā Kalētu pamatskolas apkopējas. 
Ir izveidojusies laba pieredze kopīgu pasākumu 
veidošanā.

Jau kopš Kalētu Mūzikas un mākslas skolas ie-
priekšējās direktores aiziešanas no darba ir bijušas 
diskusijas par abu skolu apvienošanu. Līdz šim bija 
bažas, vai profesionālās ievirzes izglītības prog-
rammas varēs turpināt saņemt valsts finansējumu. 

Tagad ir iepazīta citu līdzīgi funkcionējošu izglītības 
iestāžu pieredze un secināts, ka bažām nav pamata.

2017. gada nogalē notika divu Kalētu Mūzikas 
un mākslas skolas profesionālās ievirzes programmu 
akreditācija. Akreditācijas komisiju ieteikumos no-
rādīts, ka pašvaldībai jāveic abu skolu apvienošana 
vai jārisina jautājums par konkursa rīkošanu uz 
atsevišķa direktora amatu. Kalētu pagasta pārvaldes 
vadītāja, Kalētu pamatskolas direktore un Priekules 
novada izglītības vadītāja uzskata, ka, apvienojot 
skolas, varētu efektīvāk organizēt abu skolu pārval-
dību. Ir veiktas sarunas ar skolotājiem un vecākiem, 
būtiski iebildumi nav uzklausīti. Līdz ar to februārī 
domes sēdē tika pieņemts lēmums apvienot Kalētu 
pamatskolu un Kalētu Mūzikas un mākslas skolu. 

Agrita Purviņa, 
Priekules novada izglītības vadītāja

Šogad simtgadi svin ne 
tikai Latvijas valsts, bet arī 
mūsu kaimiņi Lietuvā un 
Igaunijā. 16. februārī Prieku
les novada pārstāvji sveica 
lietuviešus.

Priekules novads robežojas 

ar Lietuvu, dažādās jomās aktīvi 
sadarbojas ar Skodas pašvaldību. 
Skodā visas dienas garumā norisi-
nājās plaši sarīkojumi, uz kuriem 
bija ielūgta arī Priekules novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja 
Vija Jablonska. 

Februāris izsenis ir garo 
ciemu un tālo ciemiņu gaidī
šanas mēnesis. Tā arī folklo
ras kopa “Traistēni” februāri 
iesāka ar viesošanos Durbes 
novada Dunalkā starpnovadu 
dziesmu svētku ieskandēšanas 
koncertā.

Pati daba palīdzēja mums ga-
rajā Meteņu skrējienā, braucienā 
un cūkas ausu ēšanā, un pelnu 
vākšanā, lai vasarā tārpi kāpos-
tus neēd. Lai spoži spīdētu saule, 
cienājām cits citu ar pankūkām. 

Metenis atnesa “Traistēniem” 
lielu dāvanu – jaunu kopas 
karogu. Paldies pagasta pār-
valdniecei Patricijai Anderso-
nei un kultūras nama direkto-
rei Maldai Andersonei gan par 
karogu, gan par karoga torti!  
Tālākais ceļš bija uz Nīcu, kur 
“Traistēnu” bērnu grupa piedalījās 
Lejaskurzemes festivālā konkursā. 

Aizvadīta Priekules un 
Vaiņodes novada tūrisma 
uzņēmēju tikšanās

TŪRISMS

Jaunais gads sācies ar 
jaunumiem tūrisma nozarē. 
22. februārī Priekules kultū
ras namā vienkopus pulcējās 
tūrisma uzņēmēji, mājražotāji 
un citi interesenti no Prieku
les un Vaiņodes novadiem, ko 
tikšanās gaitā dēvējām par 
Leišmalīti.

Ideja par tūrisma nozares 
sadarbību starp Priekules un 
Vaiņodes novadiem aizsākās jau 
pagājušā gada nogalē. Abiem 
novadiem ir daudz kopīga – abi 
atrodas viens otram blakus, abi 
robežojas ar Lietuvas Republiku, 
abi novadi domā, kā un ko darīt, 
lai piesaistītu tūristus. Soli pa so-
lim sāk realizēties kopīgās idejas. 
Pirmās ugunskristības notika  
2. – 4. februārī, kad starptautis-
kajā tūrisma izstādē “Balttour 
2018” tika prezentēts lokāmais 
buklets “Leišmalīte” ar abu 
novadu skaistākajām apskates 
vietām. Nākamais solis ir apzināt 
un izvērtēt esošo tūrisma piedā-
vājumu Priekules un Vaiņodes 
novados, lai, sākoties jaunajai 
tūrisma sezonai, varētu izdot 
apjomīgu tūrisma ceļvedi “Leiš-
malīte”.

Pasākuma gaitā abu paš-
valdību tūrisma pārstāves Dace 

Gailīte, Dina Ziemele un Ilze 
Strēle iepazīstināja ar pašvaldību 
tūrisma attīstības un mārketinga 
plāniem, jaunajiem projektiem 
un tūrisma materiāliem. Tika 
prezentētas tūrisma maršrutu 
idejas un alternatīvas, kā popu-
larizēt mazos novada uzņēmējus.

Paldies abu pašvaldību vadī-
tājiem par iedvesmojošajām uz-
runām klātesošajiem, paldies arī 
Dzintrai Blūmai no “Stiebriņiem”, 
“Embūtes garšaugu” izveidotājai 
un mājražotājai Inetai Jurķei-Mi-
ķelsonei, Liepājas RTIB vadītājai 
Intai Šoriņai un bankas “Citadele” 
Liepājas pārstāvjiem.

Ir gandarījums, ka pasākums 
bija kupli apmeklēts. Liels paldies 
visiem, kuri atvēlēja laiku un 
ieradās uz tikšanos! Lai veicinātu 
tūrisma uzņēmēju savstarpēju 
sadarbību, ir iecere tikties arī 
turpmāk.

Dace Gailīte, 
Priekules novada tūrisma 

organizatore, 
Dina Ziemele, 

Embūtes tūrisma informācijas 
centra vadītāja,

Ilze Strēle, 
Vaiņodes novada 

tūrisma organizatore

IZGLĪTĪBA

Kalētos pamatskolu apvienos 
ar mūzikas un mākslas skolu

Priekules novada sveiciens 
LIETUVAS SIMTGADĒ

Savukārt 16. februāra rīta pusē 
Gramzdas pagasta laukumā “Vārti 
uz Latviju” bija izlikti Latvijas un 
Lietuvas valsts karogi, apsveiku-
mi abās baltu valodās, skanēja 
lietuviešu mūzika. Automašīnas 
ar Lietuvas numura zīmēm tika 
apstādinātas, lai pārsteigtu va-
dītājus un pasažierus ar saldām 
dāvaniņām, ko rotāja Latvijas un 
Lietuvas simtgades simbolika. 

Autobraucēji atklāja, ka viņu 
galamērķi ir dažādi – daļa brauc 
darba darīšanās, citi savukārt 
izbaudīt svētku dienu Liepājā 
SPA centrā vai teātrī, bija arī in-
teresenti, kas devās uz Rīgu. Visi 
bija priecīgi, saņemot saldumus 
no Priekules novada pašvaldības 
vadītājas V. Jablonskas un Gramz-
das pagasta pārvaldes darbinieku 
rokām.

16. februārī pie Priekules 
novada pašvaldības ēkas karogu 
mastu aplī plīvoja Latvijas, Lietu-
vas un Eiropas Savienības karogs.  

Iluta Dreimane 

Priekules novada pašvaldības vadītāja Vija Jablonska 
lietuviešu autobraucējiem sniedz latviešu gardumus. 

Gramzdas pagasta 
kultūras darba 
organizatore 
Gunta Gruntiņa kopā 
ar bijušo pārvaldnieku 
Augustinu Eideju 
un pašreizējo 
pagasta pārvaldes 
vadītāju 
Dzintaru Kudumu 
sagādājuši 
pārsteigumus 
kaimiņiem. 
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“Traistēni” 
ciemojas 
un tiek 
pie jauna 
karoga

Folkloras kopas “Traistēni” 
karogs. 

Foto no kolektīva arhīva

Pirmais solis sperts, konkursā ie-
gūta 1. pakāpe, un ceļš uz skolēnu 
Dziesmu svētkiem ir vaļā.

Pavasara mēnesi martu iesā-
kām ar koncertu Aizvīķu pansio-
nāta darbiniecēm Sieviešu dienā. 
Lai mums visiem gaišs pavasaris, 
skanīgas balsis, raits solis festivālā 
“Baltica” un Dziesmu svētkos! 

“Traistēnu” vadītāja 
Līga Strēle
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Lauku atbalsta  
dienests informē 

l 11. aprīlī plkst. 10 Prie
kules kultūras namā (Peldu ielā 
1, Priekulē) notiks seminārs, kurā 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
pārstāvji pastāstīs par aktuali
tātēm platību maksājumos 
2018. gadā.

l Līdz 3. aprīlim lauk
saimnieki var veikt lauku 
bloku / ainavu elementu pre
ci zēšanu 2018. gadam. LAD 
elektroniskajā pieteikšanās sis-
tēmā var ierosināt precizēšanas 
pieprasījumus, lai par ainavas 
elementiem tiktu izveidoti koku 
vai krūmu puduri vai akmeņu 
kaudzes, vai dīķi. Pēc šī norādī-
tā termiņa vienotā iesnieguma 
pieņemšanas laikā precizēšanu 
vairs nevarēs veikt.

l Pasākuma “Agrovide un 
klimats” aktivitāte “Rugāju lauks 
ziemas periodā” (RLZP). Līdz 31. 
martam jāsaglabā neiestrādātas 
atbalsttiesīgo kultūraugu pēc-
pļaujas atliekas – rugāji vai to 
nenopļautas atliekas.

Lauksaimniecības 
datu centrs  
informē

Ganāmpulku īpašnieku un 
lopkopības pārraugu ievērībai! 
Lauksaimniecības datu centrs 
(LDC) plāno uzsākt darbu liellopu 
gaļas pārraudzības datu uz
skaites sistēmā “CILDA”. Pla-
šāka informācija LDC mājaslapā 
www.ldc.gov.lv, sadaļā “Jaunumi”.

Valsts ieņēmumu  
dienests informē 

Līdz 1. jūnijam saimniecis-
kās darbības veicējiem jāiesniedz 
gada ienākumu deklarācija par 
2017. gadu. Savukārt fiziskās per-
sonas, kuras neveic nekāda veida 
saimniecisko darbību un brīvprā
tīgi vēlas iesniegt gada ienākumu 
deklarāciju par 2017. gadu, lai 
saņemtu atpakaļ pārmaksāto 
iedzīvotāju ienākuma nodokli 
par attaisnotajiem izdevumiem 

un to nodokļa pārmaksu, kas iz-
veidosies, piemērojot diferencēto 
neapliekamo minimumu, to var 
izdarīt no šā gada 1. marta līdz pat 
2021. gada 16. jūnijam. Tāpat visa 
2018. gada laikā vēl var pieprasīt 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma 
nodokli arī par 2015. un 2016. 
gadu, bet līdz 2018. gada 16.  jū-
nijam – vēl arī par 2014.  gadu. 
Valsts amatpersonām kārtējā 
gada deklarācija par 2017. gadu 
ir jāiesniedz līdz 3. aprīlim. 
Plašāka informācija VID mājasla-
pā www.vid.gov.lv.

Informāciju apkopoja 
LLKC Priekules novada 

lauku attīstības 
konsultante Irina Gintere 

un Priekules pagasta 
lauksaimniecības 

konsultante 
Vizma Garkalne

SIA “Latvijas 
Lauku 
konsultāciju un 
izglītības centrs” 
(LLKC) 
informācija
v Provizoriskie 
bruto segumi 
par 2017. gadu.

Bruto segums parāda starpī-
bu starp saražotās produkcijas 
novērtējumu (ieņēmumiem) un 
mainīgajām izmaksām uz vienu 
ražošanas vienību (augkopībā uz 
1 ha vai 1000 kvm, lopkopībā uz 1 
dzīvnieku). LLKC Ekonomikas no-
daļa, sadarbojoties ar augkopības 
un lopkopības nozaru ekspertiem 
un saimniecībām, sagatavojusi 
192 provizoriskos bruto segumus 
dažādu kultūraugu un lopu gru-
pām par 2017. gadu.

v LLKC piedāvā 
mācības/seminārus:

l LLKC Liepājas birojs rīko 
maksas mācības apliecības pa-
garināšanai augu aizsardzības 

līdzekļu lietotājiem (pirkt, lietot, 
tirgot 2. reģistrācijas klases augu 
aizsardzības līdzekļus).

Mācības notiks 26. martā 
plkst. 9.30 LLKC Liepājas kon
sultāciju biroja telpās (Liepājā, 
Bāriņu ielā 15, 2. stāvā).

Piesakoties uz mācībām, 
iesniegt:

1) iesniegumu Valsts augu 
aizsardzības dienestam (VAAD) 
apliecības saņemšanai augu aiz-
sardzības jomā (pieejams VAAD 
mājaslapā); 

2) vienu fotogrāfiju (3x4 cm).
Pieteikties, kā arī saņemt 

papildu informāciju un iesniegu-
ma veidlapu var LLKC Liepājas 
konsultāciju biroja (Bāriņu ielā 
15, Liepājā) grāmatvedībā vai pie 
Alekseja Kačanova, tālr. 27843096, 
e-pasts aleksejs.kacanovs@llkc.lv.

l Lielā pieprasījuma dēļ tiek 
komplektēta nākamā trīs dienu 
mācību grupa visiem interesen-
tiem ar nepietiekošām zināšanām 
meliorācijas darbu organizēša
nā un cilvēkiem, kuriem paredzēts 
darbs meliorācijas projektu 
īstenošanā zemnieku saimnie
cībās vai pagastu teritorijās. 

Mācību norises laiks: 21. – 
23. marts.

Mācību norises vieta: LLKC, 
Ozolnieki, Rīgas iela 34.

v Martā Ozolniekos 
(Rīgas ielā 34) 
tiek plānots:

l kvalifikācijas celšanas 
seminārs slaucamo govju pārrau-
giem, kuriem piecu gadu periodā 
jāceļ kvalifikācija (MK noteikumi 
Nr.566), kā arī citiem nozares 
interesentiem; 

l pamatmācības gaļas šķirņu 
ganāmpulku pārraugiem apliecī-
bas pirmreizējai ieguvei.

Plašāka informācija ir pieeja-
ma mājaslapā www.llkc.lv, sadaļā 
“Visas aktualitātes”.

Informāciju apkopoja 
LLKC Priekules novada 

lauku attīstības konsultante 
Irina Gintere

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) 
Priekules novada lauku attīstības konsultantes IRINAS GINTERES 
pieņemšanas laiki aprīlī:

Vieta Laiks
Priekules novada pašvaldībā Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16 

(izņemot pieņemšanas dienas pagastos)
Krotes bibliotēkā 3.04. no plkst. 9 līdz 11; 24.04. no plkst. 15 līdz 16.30
Tadaiķu bibliotēkā 3.04. un 24.04. no plkst. 12 līdz 14.30
Bunkas pagasta pārvaldē 3.04. no plkst. 15 līdz 16.30; 24.04. no plkst. 9 līdz 11
Kalētu bibliotēkā 4.04. un 25.04. no plkst. 9 līdz 12
Gramzdas pagasta pārvaldē 5.04. un 26.04. no plkst. 9 līdz 12
Paplakā, Virgas pagasta pārvaldē 6.04. un 27.04. no plkst. 9 līdz 12
Virgas bibliotēkā 6.04. un 27.04. no plkst. 12 līdz 13
Purmsātu bibliotēkā 6.04. un 27.04. no plkst. 14 līdz 15

Pieņemšanas laiki var mainīties. Pēc vajadzības ir iespējams vienoties par papildu pieņemšanas 
laikiem, iepriekš sazinoties pa tālruni 28310484.

Zemkopības ministrija 
(ZM) aicina lauku uzņēmē
jus, jaunos zemniekus, kā arī 
ģimenes laukos pieteikties 
lauksaimnieku vidū iecienīta
jam konkursam “Sējējs 2018”.

Izvirzīt pretendentus konkur-
sam aicinātas ne tikai pašvaldības, 
lauksaimnieku un pārtikas ražotā-
ju nevalstiskās organizācijas, bet 
arī lauku attīstības konsultanti. 
Konkursa dalībniekus šogad vēr-
tēs septiņās nominācijās, un tiks 
pasniegta arī balva par mūža 
ieguldījumu lauksaimniecībā.

“Šogad konkurss “Sējējs” ir 
sevišķi īpašs divu iemeslu dēļ – tas 
notiek 25. reizi, un šis ir gads, kad 
svinam Latvijas simtgadi. Latvijas 
lauksaimnieki un lauku uzņēmēji 
gādā par sociālekonomisko akti-
vitāti laukos un dod ieguldījumu 
mūsu valsts ekonomikas attīstībā. 
Mums no svara ir katrs cilvēks, 
kas dzīvo laukos un nodrošina 
lauksaimniecisko ražošanu ne-
atkarīgi no tā, vai viņš ir mājra-
žotājs vai lielsaimnieks. Mums ir 
daudz talantīgu un centīgu lauku 
uzņēmēju. Tāpēc aicinu lauku 
uzņēmējus, jaunos zemniekus 
un ģimenes laukos pretendēt uz 
lauksaimnieku vidū augsti vērtēto 
gada balvu “Sējējs”. Aicinu pašval-
dības apzināt sava novada labākos 
un čaklākos saimniekus, piesakot 
viņus konkursam,” norāda zem-
kopības ministrs Jānis Dūklavs.

Dalībnieki konkursā “Sējējs 
2018” tiks vērtēti nominācijās “Gada 
lauku saimniecība”, kurā vērtēs aug-
kopības, piena un gaļas ražošanas 
saimniecības, “Gada uzņēmums 
pārtikas ražošanā”, “Ģimene lauku 
sētā”, “Jaunais veiksmīgais zem-
nieks”, kā arī “Gada veiksmīgākā 
kopdarbība”. Pieteikumi dalībai 
šajās nominācijās jāiesniedz Lat-
vijas Lauku konsultāciju un izglī-
tības centra konsultāciju birojos 
vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) 

reģionālajās lauksaimniecības pār-
valdēs, vai LAD Centrālajā aparātā, 
Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, 
Republikas laukumā 2, līdz 2018. 
gada 10. maijam.

Tāpat šogad dalībniekus vērtēs 
arī nominācijās “Rītdienas sējējs – 
mazpulka dalībnieks” un “Zinātne 
praksē un inovācijas”. Nominācijā 
“Rītdienas sējējs – mazpulka da-
lībnieks” pieteikumus jāiesniedz 
biedrībā “Latvijas mazpulki”, Rīgā, 
Ezermalas ielā 28-2, LV-1014, līdz 
2018. gada 31. maijam, savukārt 
nominācijā “Zinātne praksē un 
inovācijas” – Latvijas Lauksaim-
niecības un meža zinātņu akadē-
mijā (LLMZA), Rīgā, Akadēmijas 
laukumā 1, 204. kabinetā, līdz 
2018. gada 10. maijam.

Jau divpadsmito gadu tiks 
pasniegta balva par mūža iegul-
dījumu lauksaimniecībā. Preten-
dentus šai balvai var izvirzīt ZM 
un tās padotībā esošās iestādes, 
lauksaimnieku un pārtikas ražo-
tāju nevalstiskās organizācijas un 
LLMZA. Lai pieteiktu pretenden-
tus balvai par mūža ieguldījumu 
lauksaimniecībā, ZM Preses un 
sabiedrisko attiecību nodaļā, Rīgā, 
Republikas laukumā 2, 23. stāvā, 
2302. kabinetā, jāiesniedz raks-
tisks pieteikums (brīvā formā) līdz 
2018. gada 2. jūlijam.

Konkursa laureāti saņems 
gada balvu “Sējējs” (bronzas 
statuete), diplomu un naudas 
balvu. Tiks apbalvoti arī veicinā-
šanas balvu saņēmēji. Konkursa 
dalībniekus godinās noslēguma 
pasākumā 2018. gada rudenī.

Iepazīties ar konkursa no-
likumu, vērtēšanas kritērijiem, 
pieteikuma veidlapām un citu 
informāciju var gada balvas “Sē-
jējs” tīmekļvietnē www.sejejs.lv.

Viktorija Straujupe, 
ZM sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Aicina piedalīties konkursā 
“Priekules Ikars” 

2018. gadā Priekules Mūzikas un mākslas skola organizē 
6. vizuālās mākslas konkursu “Priekules Ikars”.

Šogad ir īpašs gads, kurā tiek godināta un cildināta mūsu 
dzimtene. Tādēļ arī konkurss ir saistīts ar Latvijas simtgadi. Kon-
kursa tēma – kā Ikars jūtas Latvijas simtgadē jauno tehnoloģiju 
un iespēju laikmetā?

Darbu iesniegšanas termiņš – 23. maijs. Ar konkursa nolikumu 
var iepazīties Priekules Mūzikas un mākslas skolas mājaslapā 
www.priekulemums.lv.

Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktore 
Inita Rubeze

Var pieteikties konkursam 

“Sējējs 2018”

Rīko donoru dienas
Pavasaris klāt, un laiks labajiem darbiņiem. Palīdzēsim saviem 

tuviniekiem un visiem pārējiem, kam tas nepieciešams! Priekules 
slimnīcā 2018. gadā notiks donoru dienas. 

11. aprīlī gaidām no pulksten 9 līdz 13. Donoru dienas plāno-
tas arī 12. septembrī un 5. decembrī laikā no pulksten 9 līdz 13.

Lūdzu, atcerieties, atnāciet,  esošie donori! Kā arī aicinām 
jaunus labas gribas cilvēkus. Uz tikšanos!

Galvenā māsa Irēna Grāve
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PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Iluta Dreimane, 
epasts 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. 

AFIŠA

NOTIKUMI

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA
Februārī Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 
4 dzimšanas – 1 meitene un 3 zēni. Reģistrētas trīs miršanas.

Iveta Juškevica, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Bunkas pagastā 
21. martā plkst. 15 Krotē Lielā diena kopā ar 

folkloras kopu “Traistēni”.
30. martā plkst. 14 kultūras namā filmas “Nameja 

gredzens” seanss. 
2. aprīlī plkst. 12 kultūras nama pagalmā Liel-

dienu jampadracis. 
6. aprīlī plkst. 21 kultūras namā novada sportistu 

atpūtas vakars ar grupu “Lustīgais blumīzers”.

Gramzdas pagastā 
16. martā plkst. 18 tautas namā piedzīvojumu 

filma visu laiku bērniem “Paradīze ‘89”. Ieeja 1 eiro. 
23. martā plkst. 10 tautas namā 6. Priekules 

novada mazo dziedātāju konkurss “Cālēns 2018”. 
Ikviens aicināts klausīties un atbalstīt mazos dzie-
dātājus!

29. martā plkst. 12 tautas namā Lieldienu sarī-
kojums senioriem “Raibās Lieldienu lustes”.

30. martā plkst. 18 tautas namā latviešu kino 
klasiķa, vecmeistara Ivara Selecka dokumentālais 
stāsts “Turpinājums”. Ieeja 1 eiro. 

2. aprīlī plkst. 12 tautas namā Lieldienu jam-
padracis ģimenēm – visdažādākās izdarības un 
jautrošanās, pankūku cepšana. Būs arī Lieldienu zaķa 
ciemošanās. Labvēlīgu laika apstākļu gadījumā akti-
vitātes notiks ārpusē pie tautas nama.

6. aprīlī plkst. 18 tautas namā krāpnieki, pistole 
un nolaupīts sunītis komēdijā “Kriminālās ekselen-
ces fonds”. Ieeja 2 eiro. Vecuma ierobežojums – 16 
gadi.

Kalētu pagastā 
17. martā plkst. 21.30 tautas namā pavasara 

balle “Skaistākā starp puķēm”. Spēlēs muzikants Andis 
no Talsiem. Ieeja 3 eiro, cienasta groziņš. 

28. martā plkst. 18 tautas namā Teātra dienai 
veltīts senioru vokālā ansambļa koncerts un teātra 
pulciņa izrāde “Muļķe sirds”. 

31. martā plkst. 10 pagasta konferenču zālē 
Lieldienu turnīrs šautriņu mešanā.

1. aprīlī plkst. 10.30 tautas namā pavasara 
saulgriežu pasākums “Ripo, oliņ!”. Bērnu vokālā an-
sambļa koncerts. Plkst. 11 Lieldienu turnīrs zolītē. 

No 9. līdz 30. aprīlim katru darbdienu no 
plkst. 9 līdz 17 pagasta konferenču zālē apskatāma 
mākslinieces Mētras Drulles darbu izstāde “Aizputes 
glezniņas”. 

Priekulē 
Līdz 16. martam kultūras namā Liepājas Tautas 

mākslas un kultūras centra studijas “Kursa” izstāde 
“Pastaiga Liepājā”. 

16. martā plkst. 19 kultūras namā muzikālais 
skeču šovs “Briseles kāposti, jeb kur vēl ņemt naudu?”. 
Amizantas, absurdas, intriģējošas un smieklīgas dzīves 
ainas ļaus pasmieties par Latvijā tik labi pazīstamām 
situācijām, kurās varēsim saskatīt apkārtējos un var-
būt arī paši sevi. Ieeja 2 eiro. 

Līdz 20. martam bibliotēkā studijas “Liepzars” 
Lieldienu dekoru izstāde.

20. martā plkst. 16 kultūras namā Priekules Mū-
zikas un mākslas skolas, Kalētu Mūzikas un mākslas 
skolas un biedrības “Saspraude” izstādes “Zied, mana 
Latvija zied!” atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 5. 
aprīlim.

22. martā plkst. 18 Mūzikas un mākslas skolas 
akustiskajā koncertzālē pianistes Agneses Egliņas 
solokoncerts. Ieeja bez maksas. 

23. martā plkst. 18 kultūras namā Ivara Selecka 
dokumentālā filma “Turpinājums”. Ieeja 1 eiro. 

27. martā plkst. 18 Mūzikas un mākslas skolas akus-
tiskajā koncertzālē audzēkņu koncerts “Skaņu karuselis”.  

2. aprīlī plkst. 15 Lieldienu lustes pie kultūras 
nama. Sekojiet informācijai afišās! 

4. aprīlī plkst. 19 kultūras namā latviešu krimināl-
komēdija “Kriminālās ekselences fonds”. Ieeja 3 eiro. 
Līdz 16 gadu vecumam neiesaka. 

5. aprīlī plkst. 17 Mūzikas un mākslas skolas akus-
tiskajā koncertzālē Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskolas zēnu kora koncerts. Ieeja bez maksas. 

7. aprīlī plkst. 17 kultūras namā Kristīnes un 
Mārtiņa Cukuru personālizstādes “101 prieka mirklis” 
atklāšana. Izstāde apskatāma visu aprīli.

11. aprīlī plkst. 18 Mūzikas un mākslas skolas 
akustiskajā koncertzālē akordeonistu ansambļa “Alek-
sandra kvartets” koncerts. Ieeja bez maksas.

24. aprīlī plkst. 18 Mūzikas un mākslas skolas 
akustiskajā koncertzālē “Rīgas saksofonu kvarteta” 
un Lejaskurzemes mūzikas skolu jauno saksofonistu 
koncerts. Ieeja bez maksas.

Virgas pagastā 
31. martā plkst. 11 pie Virgas tradīciju nama 

Lieldienu pasākums.
5. aprīlī plkst. 18 Purmsātu Brīvā laika pavadī-

šanas centrā un 6. aprīlī plkst. 18 Virgas tradīciju 
namā filma “Paradīze ‘89”. 

LIELDIENU 
DIEVKALPOJUMI

Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumi Priekules 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā: 

25.03. plkst.10 Pūpolsvētdiena,
29.03. plkst.18 Zaļā Ceturtdiena,
30.03. plkst.10 Lielā Piektdiena,
31.03. plkst.18 Klusā Sestdiena,
1.04. plkst.10 Kristus Augšāmcelšanās/Lieldienas. 
Paplakas baptistu draudzes Lieldienu dievkalpojums 
1. aprīlī plkst. 13.
Paplakas metodistu draudzes Lieldienu dievkalpojums 

1. aprīlī plkst. 14.

Klajā nācis simfoniskās mūzikas dubultkompaktdisks “Liepāja 
Concerti Vol. 1”, kurā Liepājas Simfoniskā orķestra un solis-
tu sniegumā iekļauti pieci Liepājas koncerti. To autori ir Ēriks 
Ešenvalds, Juris Karlsons, Vilnis Šmīdbergs, Rihards Dubra un 
Kārlis Lācis. Plānots, ka rudenī klajā nāks nākamais dubultal-
bums ar citu komponistu veikumu. Liepājas koncertus vairāku 
gadu garumā rakstījuši Andris Dzenītis, Kristaps Pētersons, 
Arturs Maskats, Andris Vecumnieks, Platons Buravickis, Santa 
Ratniece un Rihards Zaļupe, tiesa, abu pēdējo skaņdarbi izdoti 
netiks. Albums tapis skaņu ierakstu kompānijas “Odradek” 
paspārnē. Drīzumā tas būs pieejams tirdzniecībā Liepājā kon-
certzāles “Lielais dzintars” informācijas centrā. 

Ar bērnu un jauniešu koncertu “Tev, mana pilsēta!” noslēgušās Priekules 90 gadu svinības, kas ilga 
mēnesi. 3. martā Priekules kultūras namā priekšnesumus sniedza jaunākā pilsētnieku paaudze no 
bērndārznieku līdz jauniešu vecumam, uzstājoties gan individuāli, gan iesaistoties kolektīvos. Jaunie 
priekulnieki dziedāja, spēlēja dažādus mūzikas instrumentus, dejoja un paši arī vadīja koncertprogram-
mu. Attēlā koncerta dalībnieki – Priekules Mūzikas un mākslas skolas vokālais ansamblis “Puķu bērni”.
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Uz solokoncertu Priekules 
Mūzikas un mākslas sko
las akustiskajā koncertzālē 
22. martā pulksten 18 aicina 
viena no pieprasītākajām lat
viešu pianistēm Agnese Egliņa.

Lielākoties pianiste uzstājas 
kameransambļu vienībās ar Lat-
vijas labākajiem solistiem, realizē 
aizraujošas, smalki konceptuālas 
koncertprogrammas un spēlē lat-
viešu laikmetīgo mūziku kopā ar 
trio “Art-i-Shock”, tāpēc jo gaidīts 
ir Agneses Egliņas koncerts, kur 
varēsim dzirdēt pianistes sniegu-
mu brīnišķīgā mūzikā no klavieru 
solorepertuāra, kuru papildinās 
latviešu komponista jaundarbs.

Viendaļīgais koncerts ierāmēts 
ar Baha Otro franču svītu do minorā 
programmas sākumā un Alberto Hi-
nasteras kaismīgajām “Argentīniešu 
dejām” izskaņā. Tās var klausīties, 
baudot ritmisko enerģiju un melodi-
ju gaismēnas, vai mēģināt saklausīt 

nosaukumos ietvertos tēlus: veco 
boyero jeb vēršu ganu, daiļavu un 
attapīgo gaučo jeb Dienvidamerikas 
kovboju. Programmā dzirdēsim vēl 
vienu klaviermūzikā klasisku deju, 
kas balansē uz sapņainas fantāzi-
jas robežas, Morisa Ravela studiju 
gados sarakstīto “Pavanu mirušai 
infantai”. 

Koncerta vidusdaļa veltīta lat-
viešu mūzikai. Vispirms reti atska-
ņotie Jāņa Mediņa Trīs ievadi Raiņa 
“Ave sol”. Par šo skaņdarbu nekas 
daudz nav zināms, tas tapis, kom-
ponistam atrodoties bēgļu nometnē. 
Tajā pašā laikā sarakstīta Rapsodija 
flautai un klavierēm, sacerēšanas 
gads nezināms. Taču mūzikā gaišs 
dzīvesspars un romantiskas ilgas. 
Koncertā skanēs arī  ievadi Raiņa 
poēmas pirmajām divām daļām 
“Agra gaita” un “Ziedu svētki”. Ieeja 
bez maksas. Uz tikšanos!

No koncerta publicitātes 
materiāliem 

Pianistes Agneses 
Egliņas solokoncerts


