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1. novembrī Priekules sporta 
hallē tika atklāts jaunais Prieku-
les novada Tūrisma informācijas 
centrs, kurš tagad būs pieejamāks 
gan ceļotājiem no tālienes, gan 
no pašu mājām. Pats galvenais 
pakalpojums, ko šeit varēs saņemt, 
ir informācija par visu to, kas 
ceļotājam varētu būt vajadzīgs: 
kā kur nokļūt, kur ko apskatīt 
un darīt, kur paēst, atpūsties, 
iepirkties un sazināties ar kādu. 
Šeit gan klātienē, gan attālināti 
varēs lūgt palīdzību maršruta 
plānošanā, varēs saņemt arī gida 
pakalpojumu. Jaunajā Tūrisma 
informācijas centrā varēs uz-
lādēt telefonu, iegādāties kādu 
suvenīru un izmantot arī sporta 
hallē pieejamos pakalpojumus, 
gan lai atpūstos un sagatavotos 
nākamajam ceļa posmam, gan lai 
labi pavadītu laiku. 

Tajā pašā dienā, 1. novembrī, 
tūrisma speciālisti tika iepa-
zīstināti arī ar jauno tūrisma 
informācijas vietni “Leišmalīte”, 
kura tapusi ciešā sadarbībā ar 
Vaiņodes novada tūrisma spe-
ciālistēm (skat. www.leismalite.
lv). Kā liecina nosaukums, tad 
šī mājaslapa turpina dzejnieka 

I. Ziedoņa ideju par to, ka reiz 
ap visu Latviju gar tās robežām 
vīsies tūrisma ceļš. Pagaidām 
ceļotāju uzmanībai piedāvājam 
informāciju par pašām skaistāka-
jām un interesantākajām vietām, 
ko apskatīt un kur pavadīt laiku. 
Ir arī informācija par to, kur paēst, 
atpūsties un saņemt informāciju. 
Ir iespēja dalīties savos iespaidos, 
jautāt un komentēt. Tomēr tas 
viss ir tikai sākums. Ideju vēl 
daudz. 

Pagaidām viss tikai latviešu 
valodā, bet varētu būt un būs arī 
citās valodās. Pagaidām ziņas 
tikai par pašiem interesantāka-
jiem un skaistākajiem objektiem 
un vietām, bet varētu būt arī par 
citiem – kopskaitā vismaz 200. 
Pagaidām ir tikai īsi tūrisma ob-
jektu apraksti, fotogrāfijas un to 
atzīmes kartē, bet varētu piedāvāt 
arī gatavus maršrutus: īsām un 
garām pastaigām, velo un auto 
braucējiem, tematiskus maršrutus 
ar iespēju ne tikai atpūsties, bet 
arī uzzināt, piedzīvot ko jaunu. 
Pagaidām ir tikai skaistas bildes, 
bet varētu būt virtuālās pastaigas 
pagātnē, arī audiogida pavadībā. 
Varētu būt virtuālas pastaigas 

audiogida pavadībā pa vietām, 
kuras ikdienā grūti pieejamas: 
kuršu senkapi, pilskalni, nocie-
tinātas vietas. Varētu būt radošo 
un aktīvo cilvēku stūrītis, kur viņi 
dalītos savos ceļojumu iespaidos 
un piedzīvojumos gan teksta, gan 
foto un video formā. Varētu būt 
savs stūrītis tūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem, zemnieku saimnie-
cībām un mājražotājiem, kuri 
šeit varētu iepazīstināt vietējos 
cilvēkus un viesus ar saviem ražo-
jumiem un jaunumiem. Kāpēc lai 
neiegrieztos pie viņiem, lai kaut ko 
apskatītu, noskaidrotu, aprunātos 
un varbūt kaut ko arī nopirktu? 

Pagaidām tūrisma informāci-
jas vietnē “Leišmalīte” darbojas ti-
kai Priekules un Vaiņodes novadi, 
bet kāpēc lai mums nepievienotos 
arī citi Latvijas un Lietuvas piero-
bežas novadi gan no Latvijas, gan 
Lietuvas puses?! 

Daudz kas iespējams, ja vien 
cilvēkiem gribas darboties un 
atklāt arvien ko jaunu. Tieši tā 
skatāmies nākotnē, kuras veido-
šanā aicinām piedalīties visus tos, 
kuriem patīk ceļot. 

Priekules tūrisma
 organizatore I. Raškova

Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska un Tūrisma informācijas 
centra idejas iniciatore Dace Gailīte svinīgi pārgriež lenti un ver durvis Priekules novada tūrisma 
centram.
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Jaunumi novada tūrismā

S S
S S

Priekules evaņģēliski luteriskā baznīca 
29. novembrī plkst. 18 koncerts “Adventu sagaidot”. 
 Koncertu organizē Reinis Hanzovskis.

Ziemassvētku dievkalpojumi:
24. decembrī plkst. 18 Ziemassvētku vakars,
25. decembrī plkst. 10 Pirmie Ziemassvētki,
26. decembrī plkst. 10 Otrie Ziemassvētki – Sv. Stefana diena.
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Uzlabojot “Latvijas Pasta” 
vienotā informatīvā tālruņa 
darbību, pagarināts Klientu 
centra darbalaiks – tagad 
darbdienās centrs strādā divas 
stundas ilgāk un uz klientu 
zvaniem atbild arī sestdienās. 
Klientu centrs nodrošina visas 
valsts pasta nodaļu klientu 
apkalpošanu vienuviet ērtākajā 
saziņas veidā – pa tālruni, ar 
mobilo īsziņu, e-pasta vēstulē 
vai sociālajos tīklos. “Latvijas 
Pasta” Klientu centru nākotnē 
plānots aprīkot arī ar virtuā-
lajiem asistentiem.

Izveidojot mūsdienīgu un 
klientiem draudzīgu Klientu centra 
modeli, Latvijas Pasts pārņēmis 
visu pasta nodaļu klientu zvanu 
apkalpošanu vienuviet, nodrošinot 
identiskus apkalpošanas standar-
tus, klientu problēmu un jautāju-
mu apzināšanu, kā arī to analīzi 
un uzskaiti. Klients tādējādi iegūst 
vienotu un precīzu informāciju 
par viena un tā paša pakalpojuma 
saņemšanas iespējām neatkarīgi 
no pasta nodaļas atrašanās vietas.

“Latvijas Pasta” Klientu cen-
tra vadītājs Kārlis Udrass uzsver: 
“Klientu centra darbalaika pie-
lāgošana ilgāk strādājošo pasta 
nodaļu darbalaikam ir vēl viens 
solis komunikācijas uzlabošanā 

2019. gada 31. oktobra domes sēdē pieņemts 
lēmums pārtraukt Priekules novada attīstības 
programmas 2020.–2026. gadam izstrādi. Lē-
mums pieņemts, pamatojoties uz valstī notieko-
šo saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, 
kā rezultātā notiek arī dažādi grozījumi likumos 
un Ministru kabineta noteikumos, tostarp arī 
grozījumi “Teritorijas attīstības plānošanas li-
kumā”, kas ir galvenais dokuments, kurš regulē 
attīstības programmas izstrādi. 

2019. gada 22. oktobra Ministru kabineta sēdē 
ir izskatīts likumprojekts “Grozījums “Teritorijas at-
tīstības plānošanas likumā”” un nolemts to atbalstīt 
un virzīt tālāk izskatīšanai Saeimā. 

Ministru kabineta sēdē izskatītie un akceptētie 

grozījumi nosaka: “Nodrošinot administratīvi terito-
riālās reformas procesu 2019., 2020. un 2021. gadā, 
jaunus “Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 
20. panta 1., 2. un 3. punktā noteiktos pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus:

1) izstrādā pēc tā likuma stāšanās spēkā, kurš 
nosaka jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, 
pakārtojot pašvaldības teritorijas attīstības plā-
nošanas dokumentu izstrādi atbilstoši jaunajam 
administratīvi teritoriālajam iedalījumam; 

2) apstiprina pašvaldības dome, kas ievēlēta 2021. 
gada pašvaldību vēlēšanās.”.

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 
Una Ržepicka

Bunkas pagasta pārvaldes 
kasiere maksājumus  
pieņems:
11. decembrī plkst. 10.00 –11.30 
krotes bibliotēkā,
12. decembrī plkst. 10.00–11.30 
Tadaiķu bibliotēkā.

Dažādi jautājumi
Apstiprināja lēmumu “Par 

kurināmā iegādes izdevumu 
segšanu” sakarā ar situāciju, ka, 
uzsākot apkures sezonu, apkuri 
pašvaldības administrācijas ēkā, 
Sociālā atbalsta centrā, pašvaldī-
bas īpašumā Ķieģeļu ielā 2a un 
Priekules kultūras namā nodroši-
na no pašvaldības administrācijas 
katlu mājas un tādēļ nepieciešams 
papildu finansējums kurināmā ie-
gādei 5000 EUR apmērā (ar PVN).

Pieņēma lēmumu par de-
leģēšanas līguma noslēgšanu 
par dzīvojamās mājas īpašuma 
sakārtošanas darbiem ar SIA 
“Priekules nami”.

Apstiprināja lēmumus par 
pašvaldības dzīvokļa Liepājas 
iela 5–13, Priekulē, un  nekusta-
mā īpašuma “Dīķmaļi” nodošanu 
atsavināšanai.

Pieņēma lēmumu par dalību 
projektā “Dzelzceļa mantojuma 
maršruta izveide, lai savienotu un 
popularizētu dzelzceļa mantojumu 
Centrālās Baltijas teritorijā”.

Apstiprināja lēmumu “Par 
Priekules novada augstāko ap-
balvojumu piešķiršanu iedzī-
votājiem Latvijas Republikas 
proklamēšanas 101. gadadienas 
priekšvakarā”.

Apstiprināja lēmumu “Par de-
leģēšanas līguma noslēgšanu par 
ūdensvada izbūvi ar SIA “Priekules 
nami””. Ūdensvads tiks izbūvēts 
Virgas pagastā uz dzīvojamajām 
mājām “Sarmas” un “Blāzmas”.

Apstiprināja lēmumu par 
nekustamā īpašuma Liepājas iela 
11B, Priekule, uzņemšanu bilancē.

Apstiprināja lēmumu par Prie-
kules novada attīstības program-
mas 2020.–2026. gadam izstrādes 
pārtraukšanu.

Apstiprināja lēmumu par dā-
vinājumu SIA “Priekules slimnīca” 
60 gadu jubilejā.

Apstiprināja lēmumu par 
ikgadējā atvaļinājuma piešķir-
šanu pašvaldības domes priekš-
sēdētājas vietniekam A. Cīrulim 
no 2019. gada 21. oktobra līdz 
3. novembrim.

Nolikumi, noteikumi
Apstiprināja noteikumus “Par 

debitoru uzskaiti Priekules novada 

pašvaldībā”.
Pieņēma lēmumu par “Prie-

kules vidusskolas nolikuma” 
apstiprināšanu.

Pieņēma lēmumu par saistošo 
noteikumu Nr.6/19 “Grozījumi 
Priekules novada pašvaldības 
2019.gada 28.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.2/19 “Par Priekules 
novada pašvaldības budžetu 2019.
gadam”” apstiprināšanu.

Pieņēma lēmumu par Prieku-
les novada pašvaldības saistošo 
noteikumu Nr.7/19 “Priekules 
novada pašvaldības nolikums” 
apstiprināšanu.

Izsoles
Pieņēma lēmumus par atsavi-

nāšanas izsoles, nosacītās cenas un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu 
par pašvaldībai piederošajiem 
īpašumiem – nekustamo īpašu-
mu “Lejiņas”, Gramzdas pagastā, 
nekustamo īpašumu “Vējkalnu 
mežs”, Bunkas pagastā, pašvaldībai 
piederošo dzīvokli Uzvaras iela 
2–5, Priekulē,  nekustamo īpašumu 
“Pagasta meži”, Bunkas pagastā. 

Pieņēma lēmumu par otras 
mutiskās izsoles ar augšupejo-
ši soli sākumcenas un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu par 
pašvaldībai piederošo nekusta-
mo īpašumu Liepājas iela 5A–7, 
Priekulē.

Apstiprināja izsoles rezultātus 
un pirkuma līguma noslēgšanu 
par dzīvokļu īpašumiem – Zviedru 
vārtu iela 3–3, Priekulē, Liepājas 
iela 7A–28, Priekulē, Paplakas iela 
17, Priekulē, Liepājas iela 11A–8, 
Priekulē, un Liepājas iela 5–13, 
Priekulē.

Pieņēma lēmumus par izso-
les rezultātu apstiprināšanu un 
nomas līgumu noslēgšanu par 
pašvaldībai piederošo zemes vienī-
bu daļu “Ābolīši” un “Jaunpauzeri” 
Kalētu pagastā.

 Precīzu informāciju 
par visiem lēmumiem 

(arī nekustamo īpašumu 
jautājumiem) varat izlasīt 

Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv.

D. Tilgale,
dokumentu pārvaldības 

speciāliste

DOMES ZIņAS

Priekules novada pašvaldības 
domes 2019. gada 31. oktobrī
domes sēdē pieņemtie lēmumi

Priekules novada pašvaldības domes 
deputāti Toms Šteins, Gatis volke vičs, 
inese Meļķe un ruta Balode (lra) 
aicina iedzīvotājus uz tikšanos:
l Gramzdas pagasta pārvaldē 
20. novembrī plkst. 18.00;
l kalētu tautas namā 
27. novembrī plkst. 17.00.

Pārtraukta Priekules novada attīstības 
programmas 2020.–2026. gadam izstrāde

“Latvijas Pasta” Klientu centrs pagarina darbalaiku 
un uz klientu zvaniem atbild arī sestdienās

ar klientiem. Mūsu klienti jau 
šobrīd atzinīgi novērtē plašo sa-
ziņas iespēju klāstu ar “Latvijas 
Pastu” – tālruņa zvans, mobilā 
īsziņa, e-pasta vēstule vai ziņa 
sociālajos tīklos. Turpinot klientu 
apkalpošanas modernizāciju un 
saziņas dažādošanu, Klientu centru 
plānojam aprīkot arī ar virtuāla-
jiem asistentiem.”

“Latvijas Pasta” Klientu centrs 
pasta nodaļu ienākošo zvanu 
pakāpenisku pārņemšanu sāka 

2018. gada nogalē, un šobrīd cen-
tralizēta attālinātā komunikācija 
tiek nodrošināta visās 377 pilna 
spektra pasta nodaļās. 

“Latvijas Pasta” Klientu centra 
kontakti – tālrunis 27008001 vai 
67008001, e-pasta adrese info@
pasts.lv, darbdienās no plkst. 8 līdz 
19 un sestdienās no plkst. 9 līdz 15.

“Latvijas Pasts” pēdējos gados 
aktīvi īsteno dažādus klientu 
ērtību un kvalitātes uzlabošanas 
projektus.

Priekules novada pašvaldība informē visus paš-
valdības  zemes nomniekus, ka atbilstoši 19.06.2018. 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas per-
sonas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 
70. punktam nomnieks neapbūvētu zemesgabalu var 
nodot apakšnomā tikai tad, ja šādas nomnieka tiesī-
bas ir paredzētas publicētajos nomas nosacījumos, 
un 71. punktam – iznomātājam ir tiesības, rakstiski 
informējot nomnieku līgumā noteiktajā termiņā, kas 
nav īsāks par 10 darbdienām, vienpusēji atkāpties no 
nomas līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, 

kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja ne-
apbūvēts zemesgabals bez iznomātāja piekrišanas ir 
nodots apakšnomā, izņemot gadījumu, ja apakšnomas 
tiesības paredzētas publicētajos nomas nosacījumos.

Ja  jums ir pamatota informācija, ka zemes 
nomnieks ir nodevis zemi apakšnomā trešajām per-
sonām, lūgums rakstiski informēt par to nekustamo 
īpašumu speciālistus. 

Nomnieks, kurš būs nodevis zemi apakšnomā, 
tiks aicināts uz komitejas vai domes sēdēm, lai 
deputātiem skaidrotu rīcības iemeslus.

Informācijai pašvaldības 
zemes nomniekiem
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Rudens brīvlaikā 23. ok-
tobrī jau otro gadu organizēju 
semināru Priekules novada 
skolotāju palīgiem jeb mūsu 
mīļajām, jaukajām auklītēm. 
Seminārā valdīja pozitīva 
gaisotne ar dažādām izglīto-
jošām, jautrām un atraktīvām 
aktivitātēm. Tā kā pati esmu 
pozitīvi domājoša un zinu, ka 
smaids vairo labestību, tāpēc 
auklītēm sagatavoju prezen-
tāciju “Motivācija priekam un 
optimismam”.

Kalētu pirmsskolas auklītes 
mūsu viešņas iepazīstināja ar sa-
vām darba vietām grupiņās. Vēlāk 
pie kafijas tases dalījās pieredzē 
par ikdienas darbu pirmsskolā. 

Sadarbībā ar Priekules PII 

“Dzirnaviņas” vadītāju Inu Dal-
biņu auklītēm bija sagatavots 
pārsteigums – Gramzdas luterāņu 
baznīcas apmeklējums. Bijām 
patīkami pārsteigtas par baznīcas 
pārvērtībām, par gaumi, skaistu-
mu un labo auru, kas tajā valdīja. 
Mūsu novadā ir vēl viena skaista 
vieta, kurā gūt mieru un gaišumu. 
Paldies Vaclovam Kadaģim par 
jauko uzņemšanu un stāstījumu 
par baznīcas atdzimšanas laiku.

Visas auklītes saņēma mazu, 
manu audzēkņu darinātu dāvani-
ņu un apliecinājumus par piedalī-
šanos seminārā. Paldies, auklītes, 
par labajām atsauksmēm, par to, 
ka esat paņēmušas līdzi kādu 
ideju, kuru izmantosiet darbā vai 
aktivitātēs ģimenes lokā. 

Mana iecere ir katru gadu ru-
dens brīvlaikā organizēt līdzīgus 
pasākumus, lai šīs auklīšu tikša-
nās kļūtu par tradīciju un maziem 
svētkiem. Mums ir Skolotāju 
diena, domāju, ka arī auklītes ir 
pelnījušas kaut ko vairāk uzzināt 
un ieraudzīt.

Nobeigumā gribu novēlēt sa-
vai lielajai ģimenei, vislabākajiem 
kolēģiem un visiem Priekules 
novada iedzīvotājiem, jauku un 
patriotisku noskaņojumu Latvijas 
valsts svētkos. Lai prieks, atpūta 
un darbs iet roku rokā!

Kalētu Mūzikas un mākslas 
pamatskolas direktores 

vietniece pirmsskolā 
Rūta Feldmane

Seminārs “Skolotājs – bērns – 
skolotāju palīgs” Kalētos

Novada auklītes dalās ar pieredzi un prieku.
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Jau sesto gadu pēc kār-
tas notiks sociālais projekts 
“Ziemassvētku vecīša darbnī-
ca”, kura laikā mums visiem būs 
iespēja sarūpēt pārsteigumus un 
apdāvināt sociālās aprūpes centros 
mītošos cilvēkus. Katru gadu šis 
projekts ir iepriecinājis ļoti daudz 
senioru (2018. gadā – 6800), cil-
vēkus ar īpašām vajadzībām un 
radījis neaizmirstamus brīžus un 
patiesu prieku.

Šis gads nebūs izņēmums, un 
jau šobrīd “Eņģeļa pasts” un sociālās 
aprūpes centru komandas kopā ar 
iemītniekiem gatavojas šim brīnu-
mu un pārsteigumu pilnajam lai-
kam. Ziemassvētku vecīša darbnīcu 
plānots atvērt novembra vidū, jo 
līdz tam daudzi darbiņi darāmi, lai 
pēc tam jau mēs visi varētu radīt 
pārsteigumus un prieku.

Šogad projektā piedalīsies 
vairāk nekā 7000 cilvēku, kuri 
par mājām sauc sociālās aprūpes 

centrus. Ticu, ka mēs visi kopā 
spēsim sarūpēt dāvaniņas līdz 21. 
decembrim un tās saņems pilnīgi 
visi projektā esošie cilvēki.

Diemžēl ļoti daudzu vairs 
nav starp mums, arī to, kuriem, 
iespējams, jūs sūtījāt dāvaniņas 
pagājušajā gadā. Kā arī šogad 
pievienojušies jauni cilvēki, ku-
rus liktenis aizvedis uz aprūpes 
centriem, un tagad tās ir un būs 
viņu mājas. Tikai mēs visi kopā 
spējam padarīt viņu ikdienu 
gaišāku, svētkus priecīgākus 
un to, kas mums ir pa spēkam, 
– radīt prieku!

Ieplāno arī šo projektu savā 
laika plānotājā!

 Dāvaniņas vēlamais saturs 
būs redzams projektā, kā tas bija 
arī 2018. gada nogalē.

INFORMĀCIJAI PAR PROJEKTU 
SEKOT  www.engelapasts.lv.

“Eņģeļa pasta” vadītāja 
Līga Uzulniece

Šogad Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar igauņu un somu 
partneriem ir uzsācis projektu dabas tūrisma pieejamības veicināšanai. 
Projekta mērķis ir parādīt, cik būtiski ir pielāgot dabas takas un citu objektu 
pieejamību visiem – cilvēkiem ar invaliditāti, vecākiem ar bērnu ratiņiem, 
senioriem utt., ar nelieliem ieguldījumiem ieviešot efektīvus risinājumus 
esošo dabas objektu pielāgošanai, tādējādi laužot stereotipu par vides 
pieejamības dārdzību un būtiski sekmējot tūristu skaita pieaugumu.

Projekta īstenošanas rezultātā 2 gadu laikā plānots attīstīt 7 dabas 
objektus Kurzemē – veikt vides pieejamības uzlabojumus Būšnieku ezera 
takā Ventspilī, Zirgu salas takā Liepājā, Kazdangas Pīlādžu alejā, Kazdangas 
parkā, Žibgravas veselības takā Alsungā, pastaigu takā gar Ventas upes 
krastu Skrundā un Kalētu mežaparkā. Šajos dabas objektos tiks uzstādītas 
cilvēkiem ratiņkrēslos pieejamas sausās tualetes, atpūtas vietas, soliņi, 
rampas, uzlabots celiņu segums, pilnveidotas laipas, izvietoti taktilie objekti 
vājredzīgajiem un neredzīgajiem u.c. Viens no nozīmīgākajiem projekta 
rezultātiem ir pieejamo dabas taku ceļveža sagatavošana un Mapeirons.lv 
mājaslapas attīstīšana, apzinot un publicējot visas cilvēkiem ar invaliditāti 
pieejamās dabas takas Centrālbaltijas pamatteritorijā Latvijā, Igaunijā un 
Somijā, tādējādi izveidojot līdz šim vienīgo tik plaša mēroga visaptverošu 
informācijas avotu par dabas tūrisma pieejamību Centrālbaltijā. Paralēli 
projekta ietvaros tiks attīstīti arī 7 dabas objekti Igaunijā un Somijā, 
izveidota uz maņām balstīta dabas iepazīšanas spēle, izstrādāta vides 
pieejamības kritēriju anketa dabas objektu apsaimniekotājiem, īstenoti 
vairāki informatīvie semināri un vides pieejamības dienu pasākumi.

Projekts Nr. CB786 “Dabas pieejamība visiem (UniGreen)” tiek īstenots 
ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.–2020. gadam atbal-
stu. Tā kopējais finansējums ir 965 773,05 EUR, t.sk. ERAF finansējums 
762 931,78 EUR. Projektu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbī-
bā ar Igaunijas Vides pārvaldi, Rietumigaunijas Tūrisma asociāciju un 
Somijas Parku un dabas pārvaldi un tā īstenošana noris ciešā sadarbībā 
ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”, kas palīdz veikt dabas 
taku vides pieejamības apsekojumus un konsultē par risinājumiem dabas 
objektu pielāgošanai.

Plašāka informācija par projektu pieejama Kurzemes plānošanas 
reģiona mājaslapā: www.kurzemesregions.lv. 

Publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par 
šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas 
nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Kurzemes plānošanas reģiona NatAc projekta vadītāja Alise Lūse,

tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregionslv

ATTĪSTĪS 7 DABAS TŪRISMA 
OBJEKTUS KURZEMĒ



4 Priekules novada PaðValdîBas informatîVais izdeVums

Gramzda  Bunka  kalçti  VirGa  Priekule  Gramzda  Bunka  kalçti  VirGa  Priekule

Biežāk un biežāk rudens kurpēs kāpj, 
Vējš savus spēka ratus noturēt vairs nespēj
Un grožas spēcīgās palaiž vaļā. 
   (A. Stankeviča)

18. oktobrī no plkst. 10 līdz 12 Sociālā atbalsta centra telpās noti-
ka dzejas kopas divu gadu jubilejas pasākums “Rudens vējiem siets”. 
Dzejās un dziesmu skaņās uzplauka rudens ar dažādām nokrāsām un 
mīlestību tam. Laiks aizskrēja nemanot ļoti ātri, jo klausītāju uzmanībā 
pat nemanījām, ka drīz paskrējušas divas stundas. 

Saku lielu paldies dzejniekiem Silvijai Šternai, Uldim Berķim, kura 
dzeju lasīja Ārija Zommere, Inesei Saulītei, kas savu dzeju izdziedāja, 
Oļģertam Alunderim. Visi bija kopā ar mani. Mums uzausa katram savs 
uzrakstītais rudens. Paldies saku Dacei Vanagai, kas veltīja IAG (invalīdu 
atbalsta grupas) laiku un telpu. Paldies arī adītāju grupas “Vilkam kājas 
nosalušas” dalībniecēm un “Zilā lakatiņa” pārstāvēm, kā arī pārējām 
klausītājām. Bija paši ļoti laimīgi par apmeklētājām. Tas mūs sasildīja, jo 
sapratām, ka esam vajadzīgi. Visi jutām gandarījumu no sirds par katru. 

Sakām paldies Indrai Ļaudobelei, kas palīdzēja organizēties kopā. 
Jāsaka paldies par pārējiem dzejniekiem, kas nevarēja būt klāt. 

Bet jutām viņu klātbūtni no tālienes. Paldies Oļģerta šoferītei Līgai. 
Paldies par ziediem, kas tika mums dāvāti. Tie liek mums strādāt 

un iesaistīt jaunus biedrus, ko ļoti gaidām. Man pašai jāsaka vislielā-
kais paldies sociālajām darbiniecēm Lienei Oknerei un Andrai Valužei. 

Visu vārdā dejas kopas “Vārds skaņās” dzejniece 
Aina Stankeviča

Pūšot aukstajiem rudens 
vējiem un līstot lietiem, pašā 
tumšākajā laikā Gramzdas tau-
tas nams bija piepildīts ar cilvē-
ku čalām, bērnu smiekliem un 
skanīgām dziesmām. Gramzdā 
tika godināta latviešu tautas 
dziesma un cildināti tie cilvē-
ki, kuri to nesuši un nes tālāk 
cauri laikiem. Tautas dziesma 
ir tā, kura glabā mūsu senču 
gudrību, tikumu, pamācības 
un lielu mīlestību pret savu 
zemi. Nebūtu saglabāta tautas 
dziesma, nebūtu ne mūsu va-
lodas, ne tautas un varbūt arī 
Latvijas valsts.

Gramzdas bērni aktīvi sāka pie-
vērsties folklorai Trešās atmodas 
laikā, kuru sauca par dziesmoto 
revolūciju un auseklīšu laiku. 
1989. gada rudenī  liepājnieki Māra 
un Valts Dinnes, kuri bija folkloris-
ti, aicināja Liepājas rajona skolu 
bērnus uz tautisku sadziedāšanos 
Liepājā. Tur mēs iemācījāmies 
vairākas latviešu tautas dejas un 
rotaļas, kuras ir mūsu repertuārā 
līdz pat šodienai. Lielākais pie-
dzīvojums bija brauciens uz Rīgu 
1990. gada maija sākumā, kur 
piedalījāmies folkloras festivālā 

“Pulkā eimu, pulkā teku”, īsāk šo 
kustību sauc PEPT, kura vieno 
valsts bērnu folkloras kopas vēl 
tagad. Arī mūsu Gramzdas bērni 
piedalījās visos to dienu svarīgajos 
notikumos – gan balsojumā par 
Latvijas neatkarības deklarāciju, 
gan manifestācijā Daugavmalā, 
gan ziedu nolikšanā pie Brīvības 
pieminekļa un, protams, jaunu 
dziesmu apgūšanā. No tā laika 
mūsu spēka dziesma ir “Lai bij’ 
vārdi”, kuru dziedam visos svinīgos 
pasākumos jau 30 gadu garumā.

Šogad 19. oktobrī Gramzdā 
bija saaicināti  mīļākie draugi no 
Bārtas, Krotes, Kalētiem, Liepājas 
un arī bijušie jumīši. Pavisam šo 30 
gadu laikā folkloras kopā darboju-
šies ap 130 dalībnieku. Pasākuma 
svinīgajā daļā dziedājām skanīgas 
tautasdziesmas un teicām paldies 
skolotājām M. Bungšei, G. Šteinai, 
S. Sidorovai, kuras daudz palīdzēja 
PEPT ikgadējos izbraukumos, kā arī 
šoferītim V. Gertneram. Tā kā mēs 
pasākumu rīkojām veļu laikā, tad 
aicinājām arī ciemiņus aiziet pie 
mūsu svētozola, nolikām ziedus, 
aizdedzinājām svecītes un veltījām 
dziesmu. Bet mūsu veļus godinā-
jām un lūdzām aizgādību laukumā 
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Gramzdas folkloras kopa “Jumītis” svin 30 gadu jubileju

“Vārti uz Latviju”. Apmeklējām 
arī Gramzdas baznīcu, kur mūs 
silti uzņēma Skaidrīte un Vaclavs 
Kadaģi, mīļš paldies viņiem. 
Gramzdas baznīcā pieminējām 
tos Lejaskurzemes skolotājus, kuri 
mācīja bērniem tautas dziesmas 
un dzīvesziņu, bet tagad jau ir 
viņsaulē – Skaidrīti Maslovsku, 
Olgu Balbārdi, Mirdzu Vanagu un 

Guntu Ziemeli, jo viņu devums 
dzīvo vēl šobaltdien.

Atgriežoties Gramzdas tautas 
namā, visus gaidīja cienasts un 
jautrā danču kapela “Paurupīte”, 
sākās dejas, rotaļas un dziesmas. 
Dega sveces jubilejas lielajā tortē. 
Man ir lepnums par šiem bērniem 
un jauniešiem, kuri tur godā lat-
viešu tautas gara mantas.

Vislielākais paldies bērniem, 
lielākiem un mazākiem, kuri 
atbalstīja un atbalsta “Jumīti”, 
paldies pagastam un kādreizējai 
skolas vadībai par izpratni un 
materiālo atbalstu! Liels paldies 
visiem ciemiņiem, kuri kuplināja 
mūsu jubilejas pasākumu! 

Folkloras kopas vadītāja 
Skaidra Klasiņa 

23. novembrī 
Bunkas pagastā: 
11.00 Bunkas Vecajos kapos, 
11.30 Bunkas Jaunajos kapos, 
12.00 Usaiķu kapos, 
12.45 Krotes kapos, 
13.45 Pētera kapos, 
14.30 Vārtājas kapos.
23. novembrī 
Gramzdas pagastā: 
11.00 Aizvīķu kapos,

12.00 Dāmas kapos,
13.00 Gramzdas kapos.
24. novembrī 
Virgas pagastā:
14.00 Purmsātu kapsētā, 
15.00 Paplakas kapsētā, 
16.00 Virgas kapsētā. 
Kalpos sludinātājs 
Guntars Lašauri.
24. novembrī plkst. 15.00 
Kalētu kapos.

Priekules kultūras namā 
30. novembrī pulksten 11 no-
risināsies ikgadējais Adventes 
labdarības tirdziņš. Tas nu jau 
tradicionāli norisināsies sestdie-
nā pirms Pirmās adventes un ir kā 
Priekules draudžu kopīgs iegul-
dījums novada vientuļo senioru 
un mazturīgo ģimeņu atbalstam 
svētku laikā. Atnāciet, un kopīgi 
pavadītā diena nesīs prieku gan 
jums, gan arī cilvēkiem, kam 
tas nepieciešams visvairāk! 
Tirdziņa apmeklētājiem būs 
iespēja iegādāties pašdarinātus 
Adventes vainagus, dažādus 
rokdarbus, apsveikumu kartī-
tes un svētku suvenīrus, kā arī 
saimniecībā noderīgas lietas. 
Darbosies kafejnīca un dažādas 
radošās darbnīcas ģimenēm un 
bērniem. Lai radītu gaidāmo 
svētku sajūtu, apmeklētāji varēs 
baudīt dzīvo mūziku. 

Labdarības tirdziņa komanda 
savā pulkā labprāt sagaidīs ikvie-
nu, kuram ir vēlēšanās palīdzēt. 
Palīdzēt var jebkurš – gan ar savu 
darbu, gan pagatavojot Adventes 
vainagu, svētku suvenīru vai 
ziedojot kādu citu saimniecībā 
noderīgu lietu, ko pārdot tirdzi-
ņā. Varbūt kādam ir padevusies 
laba sīpolu vai ābolu raža, esat 
aicināti tos atnest, lai kuplinātu 
tirdziņa piedāvājumu. Tāpat arī 
uzņēmēji aicināti iesaistīties un 

ziedot Adventes vainagu paga-
tavošanai noderīgus dekorus un 
tirdzniecībai noderīgus produktus.  
Par saziedotajiem līdzekļiem 
pirmssvētku laikā sadarbībā ar 
Priekules novada Sociālo dienes-
tu iepriecināsim Priekules novada 
mazturīgās ģimenes un seniorus, 
kuriem svētku laikā nepieciešams 
atbalsts. Ja arī jums ir zināms kāds 
Priekules novada vientuļais se-
niors, kuru ir nepieciešams ieprie-
cināt svētku laikā un, iespējams, 
arī citās reizēs, gaidīsim ziņu!  
Tā kā šis tirdziņš ir jau tradicionāls 
un notiks nu jau sesto gadu, varam 
atklāt, ka lielai daļai cilvēku, ku-
rus cenšamies iepriecināt svētku 
laikā, svarīgāks par piegādāto 
pārtikas paku ir tieši sarunās pa-

vadītais laiks. Tādēļ aicinām pie-
dalīties arī kopīgajos braucienos, 
kuros iepriecināsim šos ļaudis. Tas 
ir veids, kā nepalikt vienaldzīgam, 
kā arī iespēja pārliecināties par to, 
ka darbs, ko darām, ir patiešām 
vajadzīgs un pat nepieciešams. 
Labdarības tirdziņš top, tikai 
pateicoties ziedojumiem, brīvprā-
tīgo darbam un entuziasmam, un 
pilnīgi visi iegūtie līdzekļi nonāk 
mērķa izpildīšanai.

Informācijai par aktivitātēm 
tirdziņā varat sekot mūsu feisbuka 
profilā https://www.facebook.com/
pbdraudze/.

Līga Svara,
 tirdziņa koordinatore, 

tālrunis 25947322

Saules rotaļas ar mākoņkalniem

Svecīšu vakari  
Priekules novada kapsētās

Priekulē notiks ikgadējais 
Adventes labdarības tirdziņš
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Priekules novada pašvaldī-
bas projektu konkursa “Kultūras 
iniciatīvas Priekules novadā” rok-
darbnīcas vasaras trešās sezonas 
noslēgumā Galvenās ielas Maza-
jos svētkos pie mums ciemojās 
“Mazliet elegances” meitenes ar 
našķiem un neparasta personība 
– viena no retajām grafoloģēm 
Latvijā – Anita Millere.

(Grafologa sertifikāts iegūts: 
2004. gadā Cambridge School of 
Graphology.

Maģistra grāds psiholoģijā 
iegūts 2009.gadā London Metro-
politan University.

American Association of 
Handwriting Analysts (AAHA) 
sertificētā biedre.

Aktīvi praktizē grafoloģiju (rok
raksta analīze, rokraksta ekspertī
ze, grafoterapija, grafoanalītika).

Veiksmīga sadarbība ar Liel
britānijas grafologu asociāciju, 
savstarpējā pieredzes apmaiņa ar 
Krievijas un Vācijas praktizējošiem 
grafologiem.

Vada meistarklases, semi
nārus, kursus un lekcijas, kā arī 
sniedz individuālas konsultācijas.)

Pēc rokraksta iespējams no-
teikt personības iezīmes, spriest 
par cilvēka psiholoģisko tēlu. 
Izprast viņa noskaņojumu un 
talantus, komunikācijas spējas 
un pat seksuālās noslieces, kā arī 
vēl daudz ko citu. Tomēr pilnīgi 
visu grafoloģija nespēj – analizē-
jot rokrakstu, nevar noskaidrot 

cilvēka vecumu, dzimumu, ādas 
krāsu vai reliģisko piederību, 
tāpat to, vai rakstīts ar labo vai 
kreiso roku. Anita stāstīja par 
pieredzi kriminālistikā, analizē-
jot rokrakstus, dzirdējām daudz 
kuriozu notikumu.

Interesanti, ka ar nodomu 
mainīt rokrakstu nav iespējams. 
Īpaši pacenšoties, tas var izdoties, 
bet, rakstot steigā un koncentrē-
joties uz domu, agrākās iezīmes 
atgriezīsies.

Divu vienādu rokrakstu nav. 
Tie var būt līdzīgi, bet nekad 
nav identiski. Nianses atšķirsies 
–  citādāka izmēra atstarpes starp 
burtiem un punktiem, kaut kur 
vilkts īsāks vai garāks loks, bet 
citur – burta stūris nedaudz asāks.

Uzzinājām arī, ka paraksts 
ir kā cilvēka vizītkarte, ko pa-
sniedzam iepazīstoties. Tajā sevi 
parādām tādu, kādu vēlamies, lai 
mūs redz apkārtējie. Tieši tāpēc 
daudziem cilvēkiem paraksts 
ir atšķirīgs no rokraksta – tā ir 
neapzināta vēlme slēpt vai izcelt 
kādas savas rakstura īpašības.

Pārsteidzoši, ka katram, kas 
vēlējās, pēc uzrakstītiem diviem 
vārdiem grafoloģe kā no grāmatas 
nolasīja rakstura nianses. Bija 
daudz jautājumu, daudz atbilžu – 
ļoti interesants vakars. Iespējams, 
ka nākošajā gadā tepat Liepājā 
tiks organizēti grafoloģijas kursi. 

 “Saspraudes” 
vārdā Zenta

Rokdarbnīcas vasaras 
trešās sezonas noslēgums

No 14. līdz 18. oktobrim Priekules novada skolās norisinājās karjeras dienas, kurās skolēniem 
bija iespēja iepazīties ar dažādu jomu speciālistiem, kuri pastāstīja par savām profesijām. 
Arī Priekules vidusskolas 1.–4. klašu skolēni piedalījās. Pie viņiem viesojās Priekules novada 
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure, lai pastāstītu par savu darba 
ikdienu. Viena no svarīgākajām Kristīnes darba funkcijām ir fotografēšana. Paņēmusi līdzi 
fotoaparātu, viņa bērniem parādīja, kā to izmantot. Cītīgākajiem klausītājiem bija iespēja 
fotografēt savus klasesbiedrus. Visas fotogrāfijas ir publicētas Priekules novada pašvaldības 
“Facebook” lapā. Vislabākais fotogrāfs izrādījās Ansis P. no 3.a klases, kurš arī ir šī foto autors. 
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18. oktobrī Krotes parkā – atjaunoto gājēju tiltiņu atklāšana. Apmeklētājiem bija iespēja uz-
klausīt Litas Vēkauses stāstījumu par parka vēsturi. Ar jauku sveicienu ieradās arī parka krust-
māte Evita. Tiltiņu svinīgi atklāja Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija. Lita, Evita un parka 
uzraugs Nikolajs pārgrieza lentīti, lai atklātu tiltiņus parka apmeklētājiem. Pēc atklāšanas Krotes 
skolēni iesaistījās dažādās ar dabu saistītās aktivitātes. Tika veikti vides pētniecības uzdevumi 
parkā. Noslēgumā visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja nobaudīt siltu tēju un gardumus.  
Projektu atbalsta Bunkas pagasta pārvalde un Meža attīstības fonds “Meža dienu 2019” laikā. 
*Latvijas Pašvaldību savienības 2019. gada projektu “Pašvaldību darbi parkos” Priekules novads 
realizēja Bunkas pagasta Krotes parkā. Projekta realizācijas gaitā tika iegādāti kokmateriāli, lai 
atjaunotu divus gājēju tiltiņus. 

Sestdien, 2. novembrī, Priekules kultūras namā Lejaskurzemes koru koncerts “Krustiem zvaig-
znes debesīs” ieskandināja Priekuli Latvijas svētkiem!  
Koncertā piedalījās Priekules sieviešu koris “Priekule”, Pāvilostas sieviešu koris “Sīga”, Nīcas 
kultūras nama vīru koris, Brocēnu kultūras nama vīru koris, Liepājas jauktais koris “Lauma” un 
Liepājas jauktais koris “Līva”. Kori izpildīja svinīgas latviešu dziesmas, arī pašmāju komponista 
Ērika Ešenvalda skaņdarbu “Krustiem zvaigznes debesīs”. 

19. oktobrī Virgas pirmsskola svinīgā sarīkojumā atzīmēja savu 
20 gadu pastāvēšanas jubileju. Bērniem par prieku jubilejas 
sarīkojumu vadīja divi klauni, kuri neskopojās ar smieklīgiem 
jokiem. Skaistās atmiņās dalījās ilggadējie pedagogi, skolas 
direktori un tā laika pārvaldes vadītāja Ruta Balode.  
Pirmsskolas audzēkņi kopā ar skolotājām un auklītēm dziedā-
ja un dejoja par prieku jubilejas apmeklētājiem. Brīnišķīgi bija 
redzēt, ka audzēkņi pirmsskolu apmeklē jau otrā paaudzē. 
Sveicēju vidū bija arī pirmsskolas pārstāvji no Priekules, Krotes 
un Kalētiem. Sarīkojuma noslēgumā dalībniekiem un  
apmeklētājiem bija iespēja nobaudīt svētku kliņģeri un  
pirmsskolas audzēkņu ceptos cepumus. 
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UZņĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA

Lauku atbaLsta dienests (Lad) informē
l Līdz 2019. gada 4. decembrim turpinās 

iesniegumu pieņemšana atbalsta saņemšanai pa-
sākuma “ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos 
apakšpasākumos: “4.1. atbalsts ieguldījumiem 
lauku saimniecībās” un “4.2. atbalsts ieguldīju-
miem pārstrādē”.

l Līdz 2019. gada 20. decembrim turpinās 
iesniegumu pieņemšana atbalsta saņemšanai pa-
sākumā “54.04 Zvejas un akvakultūras produktu 
apstrāde”. Pasākumā atbalstāmās aktivitātes ir 
modernizācija, iekārtu iegāde un būvniecība.

l Līdz 2019. gada 30. decembrim turpinās 
iesniegumu pieņemšana atbalsta saņemšanai pasā-
kuma “atbalsts mežsaimniecībā” divos apakšpa-
sākumos: “8.1 meža ieaudzēšana” un “8.4 meža 
ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu 
mežaudžu atjaunošana”.

Plašāka informācija lad mājaslapā www.lad.gov.
lv sadaļā “atbalsta veidi – Projekti un investīcijas – 
atbalsta pasākumi”.

l Lauksaimniecības datu centrs (LdC) atgādi-
na: pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 
1.11.2019. ir jāiesniedz līdz 31.11.2019.

Plašāka informācija ldC mājaslapā: www.ldc.
gov.lv → aktualitātes → arHĪvs → Bišu saimju 
īpašniekiem.

l  as “kurzemes ciltslietu un mākslīgās 
apsēklošanas stacija” aicina uz semināru piena 
lopkopībā.

Laiks: 27. novembrī plkst. 11.00.
Vieta: Ezeres pagasta kultūras namā (Saldus 

novads).
tēmas 
Prasības slaucamo govju pārraudzībā un sniegu-

ma pārbaudē.
zootehniskā regula un izmaiņas dzīvnieku audzē-

šanas programmās, prasības dzīvnieku ierakstīšanai 
ciltsgrāmatā.

Pvd kontroles mehānismi un biežāk pieļautās 
ciltsdarba kļūdas ganāmpulkos.

Ēdināšanas ietekme uz slaucamo govju piena 
kvalitāti.

dalĪBas Maksa: 20,00 EUR, t.sk. PVN.
konTakTinForMĀCiJa: as “kurzemes CMas” 

biroja vadītāja Sigita Vaivare, tālrunis 20223144, 
e-pasts: sigita.vaivare@kcmas.lv.

LatVijas Lauku konsuLtāCiju un iZgLītī-
bas Centra (LLkC) paZiņojums

l 21. novembrī LLkC Liepājas biroja telpās 
(Bāriņu ielā 15 liepājā) notiks divi semināri.

plkst. 9.30 seminārs “sistēmas (HaCCp) pa-
matprincipi pārtikas aprites uzņēmumos”. 

temati. Procesa norises posmu shēmas izstrāde, 

bīstamības cēloņu un vadības procedūru noteikša-
na. Procesa kritisko posmu noteikšana, izmantojot 
lēmumshēmu. kritisko posmu nominālo lielumu 
un kritisko robežvērtību noteikšana. Monitoringa 
sistēmas noteikšana (novērojumi, mērījumi). ko-
rekcijas pasākumu noteikšana gadījumos, kad tiek 
pārsniegtas procesa raksturojošas robežvērības vai 
tuvojas tām. visu procedūru dokumentēšana. HaCCP 
sistēmas izvērtēšana un papildu testu izstrādāšana.

semināra apmeklējuma apliecinoša dokumenta 
sagatavošana: 10 eiro, t. sk. Pvn.

plkst. 13.00 seminārs “minimālās higiēnas 
prasības pārtikas uzņēmumā”. 

temati. 1. vispārīgā daļa: 1.1. galveno pārtikas 
apriti reglamentējošo eiropas savienības un latvijas 
republikas normatīvo aktu prasību raksturojums; 
1.2. pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība; 1.3. 
pārtikas aprites uzraudzība un kontrole latvijā. 
2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums: 2.1. pārtikas 
kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni; 2.2. izplatītāko 
pārtikas izraisītu slimību raksturojums; 2.3. izplatī-
tākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma 
mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma 
novēršanai. 3. Personāla higiēnas prasības. 4. 
Pārtikas higiēna: 4.1. vispārīgās un īpašās higiēnas 
prasības; 4.2. laba higiēnas un laba ražošanas prakse 
pārtikas uzņēmumā; 4.3. pārtikas nekaitīguma no-
drošināšanas sistēmas pamatprincipi.

semināra apmeklējuma apliecinoša dokumenta 
sagatavošana: 10 eiro, t. sk. Pvn.

l 23. novembrī plkst. 10.00 nīcas novada 
dome sadarbībā ar llkC liepājas nodaļu organizē 
semināru par dārza ierīkošanu un kopšanu.

Norises vieta: nīcas novada dome (Bārtas iela 
6, nīca, nīcas novads).

temati. kā veidot lauku sētas apstādījumus. 
ainavas kompozīcijas pamatprincipi. stādījumu 
veidi. viegli kopjama dārza pamatprincipi, praktiski 
padomi. 

Lektore dace Lukševica (dipl. ainavu arhitekte 
un daiļdārzniece).

līdzdalība seminārā ir bez maksas.
l 5. decembrī plkst. 11 grobiņas k/c “robež-

nieki” (liepu iela 1a, robežnieki, Grobiņas pagasts, 
Grobiņas novads) notiks informatīvā tikšanās par 
sojas audzēšanu zaļai masai (gaļas un piena 
lopkopībā), kā arī audzēšanu kulšanai. 

Lektore no ukrainas. darba valoda – krievu. 
Pieteikties semināriem un iegūt papildu informā-

ciju var, rakstot uz e-pastu: liepaja@llkc.lv vai zvanot 
pa telefonu 27843096.

llkC Priekules novada lauku attīstības 
konsultante irina gintere un 

Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante 
Vizma garkalne

l sia “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLkC) priekules novada lauku attīstības 
konsultantes irinas ginteres pieņemšanas laiki 2019. gada decembrī

Vieta Laiks
Priekules novada pašvaldībā Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.30 

(izņemot pieņemšanas dienas pagastos)
krotes bibliotēkā 10.12. no plkst. 9 līdz 11
Tadaiķu bibliotēkā 10.12. no plkst.  12 līdz 14.30
Bunkas pagasta pārvaldē 10.12. no plkst. 15 līdz 16.30
kalētu bibliotēkā 11.12. no plkst. 9 līdz 12
Gramzdas pagasta pārvaldē 12.12. no plkst. 9 līdz 12
Paplakā, virgas pagasta pārvaldē 13.12. no plkst. 9 līdz 11
Purmsātu bibliotēkā 13.12. no plkst. 12 līdz 13

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

llkC Priekules novada lauku attīstības konsultante irina gintere

Aicina iesaistīties 
pētījumā par pesticīdiem

Lai noteiktu visplašāk lieto-
tos pesticīdus Eiropā, izpētītu to 
klātbūtni bērnu un pieaugušo 
organismā, kā arī izvērtētu 
ietekmi uz veselību, Rīgas Stra-
diņa universitātes (RSU) Darba 
drošības un vides veselības 
institūts piedalās starptautiskā 
pētījumā, kas vienlaikus norisi-
nās vairākās valstīs. Pētījumā 
aicinātas piedalīties arī ģimenes 
ar bērniem vecumā no sešiem 
līdz 11 gadiem. Kopumā plānots 
iesaistīt 100 ģimenes Kurzemē 
un Zemgalē.

“Mēs visi ikdienā esam pakļauti 
dažādu ķīmisko vielu ietekmei, un 
dažas no tām var ietekmēt veselību, 
tāpēc to lietošana tiek specifiski 
regulēta. Pētījums ļaus izprast, cik 
lielā mērā cilvēki ir pakļauti ķīmisko 
vielu ietekmei un kādus veselības 
riskus tās var radīt. Iegūtie rezultāti 
tiks izmantoti, lai pilnveidotu li-
kumdošanas prasības ķīmisko vielu 
lietošanai, vienlaikus uzlabojot vi-
des veselību un cilvēku aizsardzību 
Latvijā un Eiropā,” norāda institūta 
direktors, RSU asociētais profesors 
Ivars Vanadziņš. 

Ģimene, kas piedalās pētījumā, 
var dzīvot kā privātmājā, tā dzīvoklī. 
Pētījumā piedalās bērns un kāds 
no vecākiem, veidojot pāri. Kopā 

pētījumā plānots iesaistīt 100 da-
lībnieku pārus, kas pārstāv divas 
iedzīvotāju grupas – tos, kas dzīvo 
tiešā lauksaimniecībā izmantota 
lauka tuvumā (dzīvesvieta ir mazāk 
nekā 250 m attālumā no lauka), 
un tos, kas dzīvo tālāk nekā 500 m 
no lauksaimniecībā izmantotām 
platībām. 

Pētījums ietver elementāru pa-
raugu (urīna) vākšanu un aptaujas 
veikšanu divos etapos. Pirmais etaps 
noritēs pesticīdu nesmidzināšanas 
periodā (2019. gada novembrī, 
decembrī un janvārī), savukārt 
otrais etaps – pesticīdu smidzinā-
šanas periodā (2020. gada martā, 
aprīlī un maijā). Zinātnieki paši 
sazināsies ar ģimeni un atbrauks 
aptuveni 20 minūšu garā vizītē, 
kuras laikā noritēs intervija un 
paraugu ievākšana. 

Pētījuma dalībnieku privātums 
tiks aizsargāts, ievērojot Eiropas 
Vispārējās datu aizsardzības regulas 
prasības. RSU ir atbildīga par pētīju-
ma dalībnieku datu aizsardzību pret 
nozaudēšanu, neatļautu piekļuvi, iz-
mantošanu, modifikāciju, atklāšanu 
vai citu ļaunprātīgu izmantošanu.

Ja ģimene nolēmusi pieda-
līties pētījumā par pesticīdiem, 
lūgums zvanīt 29437702 vai 
rakstīt pesticidi@rsu.lv.

Rododendru krāšņums 
dziesmu priekam

18. oktobrī Rīgā, kultūras un atpūtas parkā ‘’Mežaparks’’, tapis ie-
spaidīgs rododendru dārzs, skaists vides objekts, kas vēstīs par Latvijas 
pilsētām un novadiem. Iestādīti vairāk nekā 120 augi!

Pasākumā “Rododendru krāšņums dziesmu priekam” piedalījās arī 
Priekules novada pārstāvji. Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
Vija Jablonska un novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma 
iestādīja rododendru ‘’Catawbiense Grandiflorum’’ par godu Priekules 
novadam. Rododendri dobēs tika stādīti pa kultūrvēsturiskajiem no-
vadiem – Kurzemi, Zemgali, Vidzemi, Latgali un Rīgu.

Kristīne Dundure
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“Priekules novada  atklātais čempionāts spiningošanā 2019”
  1. posms 2.posms kopVērtējums

Nr. vārds uzvārds Pilsēta, 
pagasts

svars, 
kg

Skaits Vieta svars, 
kg

Skaits Vieta Punkti Vieta

1. Ģirts ločmelis kalētu pag. 12,222  1 4,875  1 2 1
Dainis Viršils

2. Andris razma Priekule 4,860  6 3,450  2 8 2
Aldis Juškevičs

3. egīls Putniņš Priekule 8,020  2 0,075  6  8 3
agnis kuncītis

4. emīls dārznieks Priekule 6,160  5 2,105  4 9 4
Arturs stauga

5. Juris Mockus virgas pag. 7,960  3 0,000  7 10 5
Dainis Mockus

6. Pēteris Svars Priekule 2,080  10 2,515  3 13 6
Ivs Brūderis

7. Gints Grietnieks Saldus 7,140  4 0,960  9 13 7
Viktors Narikovs

8. Austris Feldmanis liepāja 3,620  7 0,000  12 19 8
Ģirts Štenbergs

9. Lauris anškēvics Priekule 2,820  8 0,000  12 20 9
Renars Herings

10. andrejs iļijevs liepāja 2,760 9 0,000 12 21 10
Renars Herings

11. Gunārs krūza Priekule 1,180  11 0,000  12 23 11
dāvis Pīlāgers

2. posms un kopvērtējums 
Priekules novada atklātajā 
čempionātā spiningošanā

Kopvērtējuma laureāti.

Sestdien, 5. oktobrī, Cēsīs 
noslēdzās “Stirnu buka” piektā 
sezona, kurā startēja  28 taku 
skrējēji no Priekules novada. 
Priekules novads kuplā skaitā 
tika pārstāvēts visos 7 seriāla 
posmos. Sezona tika atklāta 
30. martā Carnikavā, un tās 
laikā jāskrien bija Tērvetē, 
Saldū, Alūksnē, Ventspilī, 
Krimuldā un Cēsīs.

Pavisam šajā sezonā “Stirnu 
buka” posmos piedalījās 57 jau-
nieši, pārstāvot komandu “FK 
Bandava/Priekules novads” un 
Priekules novada skolas – Prie-
kules vidusskolu, Kalētu Mūzikas 
un mākslas pamatskolu, Virgas 
pamatskolu un Krotes Kronvalda 
Ata pamatskolu, startējot “Latvijas 
Valsts mežu” (LVM) Skolu čempio-
nāta taku skrējienā. Katrā posmā 
jaunieši noskrēja 5–6 km garu 
distanci. Tika skriets gan lietū un 
aukstumā, gan lielā svelmē. Visas 
sezonas garumā bija jāspēj uzskriet 
ne vienā vien stāvā kalnā, jāskrien 
gan pa smiltīm, gan dubļiem.

Katrā no posmiem Priekules 
novada jaunieši ieguva godalgotas 
vietas. Cēsīs visaugstāko vietu 
izcīnīja Ansis Kristofers Pāvils, 
iegūstot 3. vietu U10V grupā. 

Sezonas kopvērtējumā visaug-
stākos rezultātus uzrādīja Nikija 
Mikāle,  Roberts Zeiburliņš, Ansis 
Kristofers Pāvils, Patrīcija Rubeze, 
Leonīds Kostjajevs un Adrians 

“FK Bandava”, kas pārstāvēja Priekules novadu, izcīnīja 3. vietu kā stiprākā komanda. 

Priekules novada skrējējiem veiksmīga 
“Stirnu buka” piektā sezona
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25. oktobrī notika 1. posms Priekules novada 
čempionātā zolītē. Kopumā bija ieradušies 12 
zolmaņi no Priekules, Bunkas un Vaiņodes. Kā 
vienmēr, zolītē viss izšķīrās pēdējā kārtā, kur 
visus apsteidza un pirmo vietu ieguva Raitis 
Feldmanis ar 23 punktiem, +100. Otrais palika 

Aigars Legzdiņš ar 22 punktiem, +53, bet trešais 
– vaiņodnieks Valentīns Peleckis – 20 punkti, +17. 
Nākamais posms notiks 8. novembrī plkst. 18.30 
Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē. Kopumā 
būs četri posmi, no kuriem vērtēti tiks trīs labākie 
posmi.

SPORTS

Čempionāta 2. posms norisinā-
jās 5. oktobrī Prūšu ūdenskrātuvē 
(Virgas pagastā). Kopumā piedalī-
jās 11 spiningotāju komandas, 8 
no Priekules novada. Sacensībās 
piedalījās komandas, kuru sastāvā 
bija laivu ekipāža ar 2 dalībnie-

kiem. Spiningošanas ilgums – 6 
stundas. 

Otrā posma pirmo trīs vietu ie-
guvēji: 1. vieta – Ģirts Ločmelis un 
Dainis Viršils no Kalētu pagasta, 
2. vieta – Andris Razma un Aldis 
Juškevičs no Priekules, 3. vieta – 

Pēteris Svars un Ivs Brūderis no 
Priekules. 

Kopvērtējuma laureāti: 1. 

vieta – Ģirts Ločmelis un Dainis 
Viršils no Kalētu pagasta, 2. 
vieta – Andris Razma un Aldis 

Juškevičs no Priekules, 3. vieta 
Egīls Putniņš un Agnis Kuncītis 
no Priekules. 

Raitis Feldmanis uzvar 1. posmā zolītē

Tomass. Nikija Mikāle piedalījās 
piecos posmos un sezonas kop-
vērtējumā ieguva 3. vietu U12S 
vecuma grupā. Roberts Zeiburliņš 
piedalījās visos septiņos posmos 
un sezonas kopvērtējumā ieguva 
2. vietu U16V vecuma grupā. Ansis 
Kristofers Pāvils piedalījās sešos 
posmos un sezonas kopvērtējumā 
ieguva 5. vietu U10V vecuma 
grupā. Patrīcija Rubeze piedalījās  
visos septiņos posmos un sezonas 
kopvērtējumā ieguva 7. vietu U12S 
vecuma grupā. Leonīds Kostjajevs  

piedalījās visos septiņos posmos 
un sezonas kopvērtējumā ieguva 5. 
vietu U18V vecuma grupā. Adrians 

Tomass piedalījās trijos posmos un 
sezonas kopvērtējumā ieguva 7. 
vietu U20V vecuma grupā.

Sezonas kopvērtējumā Prieku-
les vidusskola tika apbalvota kā 
septītā visvairāk pārstāvētā skola 
(130 dalībnieki) un komanda “FK 
Bandava/Priekules novads” tika 
apbalvota kā trešā visstiprākā 
komanda.

Pieaugušo konkurencē Prieku-
les novadu pārstāvēja komanda 
“FK Bandava” 8 cilvēku sastāvā 
– Madars Spēks, Aldis Berķis, 
Mārtiņš Gulbis-Švāns, Kristaps 
Šteinbergs, Dāvis Dāvids Spēks, 
Markuss Rihards Dzintars, Aļģirts 
Valužis un Kaspars Dzintars. 

Paldies Priekules novada paš-
valdībai un vecākiem par atbalstu 
un uzticēšanos, un jauniešiem par 
izturību, uzdrīkstēšanos un drosmi.

Turpinām sportot un gaidām 
jauno “Stirnu buka” sezonu!

Kaspars Dzintars, 
“FK Bandava”

Priekules novada sporta 
vadītajs Mārtiņš Mikāls

Visi rezultāti https://
www.stirnubuks.lv/rezultati/.
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PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Kristīne Dundure,
e-pasts priekulesavize@inbox.lv. 
Par vārdu, uzvārdu un datu pareizību atbild raksta autors.
Rakstus un informāciju iesniegt līdz mēneša 5. datumam.
Iespiests SIA "Kurzemes Vārds" tipogrāfi jā. Tirāža – 2500 eksemplāru. 
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Labie darbi atmaksājas visi, 
Tik vien ne sev, bet citiem.
   (J. Rainis)

27. septembra vakara sarīkojums “Es Tavs, Tu mana” vizuāli un 
emocionāli bija skaista pasaka. Jutāmies jauni un laimīgi. 

Sirsnīgs paldies organizatoriem! 
Liels paldies visiem vakara laulātajiem pāriem par sirsnīgi skaļajiem 

aplausiem un stāvovācijām, sveicot mūs zelta un dimanta kāzu jubilejās! 
Mēs novēlam jums visiem dzīvesprieku, saskanīgu ikdienu un lielu, 

lielu mīlestību, tā sagaidot savas kāzu jubilejas!

DIMANTA UN ZELTA PĀRI 
Dzidra un Visvaldis Ivanovi
Dzintra un Modris Dzintari

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
 

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet! 
   (k. apškrūma)

Oktobrī reģistrēti 3 jaundzimušie.

sveicam inesi kunCĪTi un zigmāru zuBi 
ar dēliņa adriana edvarda piedzimšanu!

“Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.”
  (P. Priede)

Reģistrēti 5 miršanas gadījumi.

Priekulē
4.11. – 30.11 Priekules k/n – Mārītes Gertneres gleznu 
izstāde “nekur nav tik labi kā mājās”.
5.11. – 30.11 Priekules bibliotēkā – liepājnieces valdas 
zariņas fotoizstāde “Tik skaista ir latvija mana”.
17.11. plkst. 14 Priekules k/n – koncertsarīkojums 
“Priekules novads – latvijai”.
18.11. plkst. 18 svētku lāpu gājiens no veikala “Gais-
ma” līdz tornītim. Plkst. 18.20 “saules mūžu latvijai”, 
svētku uguņošana.
1.12. plkst. 14 Priekules k/n – multimākslinieces 
anetes džeriņas personālizstādes “Pērļu dvēseles 
pieskāriens” atklāšana. izstāde apskatāma līdz 2020. 
gada 31. janvārim.
1.12. plkst. 16 laukumā pie pasta – pirmās sveces 
iedegšana adventes vainagā.
6.12. plkst. 17 Priekules k/n – rūķu lietas zem lielās 
egles, aktīvas un radošas darbnīcas. Pilsētas lielās egles 
iedegšana plkst. 19.
10.12. plkst. 15 Priekules k/n – ziemassvētku dāva-
na Priekules pilsētas un pagasta senioriem. svētkus 
ieskandinās duets signe un Jānis.
11.12. plkst. 11 Priekules k/n – mazo priekulnieku 
tikšanās ar ziemassvētku vecīti.
21.12. plkst. 11 Priekules k/n – “lielā ziemassvētku 
mistērija” – tirgošanās, pirkšana, darbošanās, klausīša-
nās... (plašāka informācija afi šās).

Kalētos
13.11. plkst. 14.30 kalētu t/n zālē – kalētu Mūzikas 
un mākslas pamatskolas skolēnu valsts svētku koncerts.
15.11. plkst. 20 kalētu t/n – koncertsarīkojums “Tev, 
mana latvija”. svētku balle ar grupu “klaidonis”.
18.11. plkst. 16 svētku lāpu gājiens (pulcēties pie 
pagastnama). svecīšu un ugunskura iedegšana pie 
svētozola skolas parkā.
29.11. plkst. 17 kalētu t/n – andrejdienas pasākums 
senioriem.
4.12. plkst. 13 pagasta konferenču zālē tiks atklāta 
izstāde “ziemassvētku eglītes rotājumi toreiz un tagad”. 
aicinām piedalīties un padalīties, atnesot izstādei kādu 
īpaši senu vai padomju laikā gādātu eglītes rotājumu.
5.12. plkst. 15 pie pagasta pārvaldes – lielās egles 
iedegšana “reiz mežā dzima eglīte”. Gaidīsim, rotaļās 
iesim un ar piparkūkām cienāsim!
6.12. plkst. 16 kalētu bibliotēkā – tikšanās ar dziednie-
ci, dzintara terapijas praktiķi, uzņēmuma sia “livonijas 
dzintars” vadītāju daigu Brilu.
12.12. plkst. 18 kalētu t/n aicinām noskatīties vēstu-
risku fi lmu “dvēseļu putenis”. ieeja 2 eiro.
20.12. plkst. 12 kalētu t/n – svētku egle senioriem 
“Brīnumu gaidot”.
25.12. plkst. 21.30 kalētu t/n – balle “Priecīgus zie-
massvētkus” kopā ar grupu “Hameleoni”. ieeja 3 eiro.

Gramzdā
17.11. plkst. 16 Gramzdas t/n – svētku sarīkojums “Mēs 
– latvijai”: īsfi lma “Gramzda 2019”, novada apbalvojumu 

pasniegšana, saC “aizvīķi” darbinieku godināšana darba 
jubilejās. svētkus kuplinās f/k “Jumītis”. svētku koncert-
programmu sniegs Mārtiņš Brauns (taustiņi) un zane 
Gudrā (balss). Pēc sarīkojuma svētku salūts.
18.11. plkst. 15 Gramzdas t/n – fi lma “dvēseļu pute-
nis” – vēsturiska kara drāma pēc strēlnieka aleksandra 
Grīna romāna motīviem.

Bunkā
13.11. plkst. 15.30 krotes skolas apkārtnē – “latvju 
dziesmu viju pie ugunskura”.
16.11. plkst. 19 Bunkas k/n – latvijas dzimšanas die-
nas koncertuzvedums “Tu esi saules sējējs!”. sakopto 
sētu saimnieku sveikšana un darbu darītāju godināšana. 
svētku koncerts un balle ar brāļiem auzāniem. ieeja 
ballē – 3 eiro.
24.11. plkst. 13 Bunkas k/n – gada grandiozākā fi lma, 
vēsturiska drāma “dvēseļu putenis”. ieeja 3 eiro.
29.11. plkst. 20 amatieru autokrosa “kurzeme – 
Žemaitija” noslēguma apbalvošanas pasākums. Mu-
zicēs renārs un sanita. sīkāka informācija pa tālruni 
29165643.
3.12. plkst. 11 Bunkas k/n – Priekules novada senioru 
projekta noslēguma pasākums.
7.12. plkst. 12 Bunkas k/n – ziemassvētku eglīte 
Priekules novada cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Pieteikties līdz 3.12. pie sociālajiem darbiniekiem.
10.12. plkst. 12 krotes bibliotēkā – ziemassvētku 
ieskaņas pasākums “lai katrā sirdī mīlestības gaisma 
spīd”.
13.12. plkst. 11 Bunkas k/n – ziemassvētku dāvanu 
un gardumu tirdziņš. aicināti piedalīties pirkt un pārdot 
gribētāji!
13.12. plkst. 12 Bunkas k/n – ziemassvētku pasā-
kums Priekules novada senioriem un viņu draugiem no 
skrundas, lutriņiem un zaņas.
18.12. pl. 11 Bunkas k/n – ziemassvētki pirmsskolas 
vecuma bērniem kopā ar ceļojošo leļļu teātri “Maska”.
21.12. plkst. 13 Bunkas k/n – ziemassvētki visiem 
Bunkas pagasta bērniem no 2 līdz 14 gadiem kopā ar 
draudzi “Tēva nams”.
25.12. plkst. 21 Bunkas k/n – ziemassvētku balle.

Virgā
16.11. plkst. 16 virgas sporta  hallē – svētku sarīko-
jums, koncerts “dziesmas latvijai”. Plkst. 20 svētku 
balle virgas t/n.
20.12. plkst. 13 virgas t/n – virgas pagasta nevalstis-
ko organizāciju, interešu kopu un virgas pagasta darbi-
nieku tikšanās. 2019. gada padarītā izvērtēšana, jaunā 
gada plāni un aktualitātes pagasta dzīvē.
21.12. plkst. 11 virgas t/n – eglīte virgas pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem.
22.12. plkst. 15.30 Purmsātu muižā – ziemassvētku 
koncerts “dziesmas ziemai”, kuras izdziedās karīna 
Tatārinova un izspēlēs ģitārists roberts dinters. Pasā-
kums notiek, virgas pagasta kultūras namam sadarbo-
joties ar Purmsātu bibliotēku un sabiedriskā labuma 
biedrību “ruMula”. laipni gaidīts ikviens novadnieks!

priekules vidusskolā:
17. decembrī no plkst. 13 līdz 
15, 1.–4. klašu skolēnu ziemas-
svētku pasākums “rūķīši un Me-
žavecis”,
19. decembrī plkst. 18, 5.–12. 
klašu skolēnu ziemassvētku pa-
sākums “laiki mainās – vērtības 
paliek”.
pii “dzirnaviņas”:
18. decembrī plkst. 9 pasākums 
“Ciemos pie ziemassvētku vecīša”, 
jautras izdarības un dāvanu maisa 
atvēršana. plkst. 11 eglītes iedeg-
šana iestādes pagalmā.
priekules mūzikas 
un mākslas skolā:
17. decembrī plkst. 16 “ziemas-
svētku prieki” kopā ar liepājas 
PoP/rok  skolas jaunajiem mū-
ziķiem.
krotes kronvalda 
ata pamatskolā:
19. decembrī plkst. 19 eglīte 1.–9. 
klašu skolēniem.
mežupes pamatskolā:
19. decembrī plkst. 16 
ziemassvētku pasākums.

kalētu mūzikas 
un mākslas pamatskolā:
pirm sskolā:
vidējai grupiņai – 18. decembrī 
plkst. 11 laukumā pie mazās skolas,
mazākajai grupiņai – 20. decembrī 
plkst. 10 pirmsskolas zālē,
vecākajai grupiņai – 23. decembrī 
plkst. 11 kalētu priedienā.
pamatizglītības programmu 
izglītojamiem 19. decembrī:
plkst. 16 kalētu Tn zālē sākas 
ziemas jampadracis,
plkst. 19–23 kalētu Tn zālē svētku 
balle.
profesionālās ievirzes 
audzēkņiem:
16. decembrī plkst. 18 skolas 
koncertzālē – akordeona spēles, 
ģitāras spēles un sitaminstrumentu 
spēles audzēkņiem,
18. decembrī plkst. 17 skolas 
koncertzālē – klavierspēles, kora 
klases un pūšaminstrumentu spēles 
audzēkņiem,
18. decembrī plkst. 17 Jauniešu 
centrā – vizuāli plastiskās mākslas 
programmas audzēkņiem.

Jau trešo gadu šie svētki tiek atzīmēti Ikara vārda 
dienā. Laureāti no malu malām kopā ar pedagogiem 
ieradās Priekulē 1. novembrī ap pusdienlaiku, lai sa-
ņemtu apbalvojumus par saviem darbiem. Priekules 
kultūras namā viņi varēja apskatīt iesūtīto darbu 
izstādi. Pēc tam viesi kopā ar Priekules tūrisma 
organizatori Ingu Raškovu devās iepazīt pilsētu. 
Viņi apmeklēja arī Priekules evaņģēliski luterisko 
baznīcu, kur tie uzkāpa tornī. Inga viesiem pastāstīja 
leģendu par mūsu varoni Ikaru.  

Šogad Ikara vārda dienā tika atklāts arī novada 
Tūrisma informācijas centrs. Arī laureāti tika ielūgti 
uz šo pasākumu.  

Pēc tam jaunie mākslinieki devās uz Priekules 

Mūzikas un mākslas skolu, kur piedalījās radošajās 
darbnīcās. Nobeigumā sekoja apbalvošanas sarīko-
jums. Svinīgā ceremonijā uzstājās mūzikas skolas 
audzēkņi. Balvās laureāti saņēma profesionālas 
mākslas lietas no “HobbySet” – šobrīd vienīgā spe-
cializētā veikala Baltijā, kas piedāvā visplašāko preču 
klāstu radošai brīvā laika pavadīšanai. 

Kopumā piedalījās 249 jaunie mākslinieki no 
37 Latvijas skolām. Bērnu darbus augustā varēja 
apskatīt un novērtēt ikviens mākslas piekritējs. 
Paldies visiem iesaistītajiem – dalībniekiem, peda-
gogiem, vecākiem! Īpašs paldies organizatoriem par 
konkursa realizēšanu! 

Kristīne Dundure

Apbalvo 6. vizuālās mākslas konkursa 
“Priekules Ikars” laureātus

ziemassvētku pasākumi 
Priekules novada izglītības iestādēs


