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GADA CILVĒKS BUNKAS pagastā – 
Nikolajs AFANASJEVS, Bunkas pagasta 
pārvaldes komunālās saimniecības pār-
zinis. Par nozīmīga ūdenssaimniecības 
projekta realizāciju 2020. gadā, kas Bunkas 
iedzīvotājiem nodrošinās visām kvalitātes 
prasībām atbilstošu ūdens apgādi. 

GADA CILVĒKS GRAMZDAS pagastā 
– Rihards ĶEMPIS, picu piegādes servisa 
“Lauku pica” dibinātājs un šefpavārs. Par 
atzīstamu iniciatīvu, pandēmijas laikā 
atklājot mājražošanas uzņēmumu ar jau-
nu zīmolu “Lauku pica”, kas ieinteresējis 
tuvas un tālākas apkārtnes patērētājus ar 
garšīgu produkciju, tādējādi popularizējot 
arī Gramzdas pagastu. 

GODA CILVĒKS KALĒTU pagastā – 
Agrita DRIVIŅA, Kalētu pagasta pārvaldes 

vadītāja. Par nesavtīgām rūpēm iedzīvotāju 
veselības uzturēšanā, idejas par Kalētu 
sociālā atbalsta centra un feldšeru punkta 
realizāciju un personisko devumu pagasta 
estētiskās vides veidošanā. 

GODA CILVĒKS KALĒTU pagastā 
– Inese KUDUMA, Kalētu Mūzikas un 
mākslas pamatskolas direktore. Par mūža 
ieguldījumu Kalētu izglītības sistēmas 
pilnveidošanā un vadīšanā, nodrošinot 
pagasta un tuvākās apkārtnes bērniem un 
jauniešiem daudzveidīgu, kompetencēs 
balstītu izglītību. 

GADA CILVĒKS PRIEKULES pilsētā – 
Ainars CĪRULIS, Priekules novada domes 
priekšsēdētājas vietnieks. Par iniciatīvu 
restaurēt kultūrvēsturisko mantojumu – 
Priekules vidusskolas fasādi un kāpnes, par 

degsmi un ieinteresētību, realizējot atjau-
nošanas darbus Priekules muižas parkā. 

GADA CILVĒKS PRIEKULES pilsētā – 
Imants KRŪMIŅŠ, seniors. Par entuziasmu 
un personisko iniciatīvu, kopjot un labiekār-
tojot Priekules Priedienu, kas ļauj ikvienam 
baudīt ainavisko mežu un sportot, par 
MTB trases izveidošanu riteņbraucējiem, 
skrējējiem un nūjotājiem, par interesantu 
apskates vietu izveidošanu. 

GADA CILVĒKS VIRGAS pagastā – 
Anitra ŠNEIDERE, Mežupes pamatskolas 
direktore. Par 45 pedagoģiskās misijas darba 
gadiem Purmsātu internātskolā, nodrošinot 
izaugsmi bērniem ar īpašām vajadzībām, 
kā arī saliedējot skolas kolektīvu inovatī-
vam darbam. Par kultūrvēsturisko vērtību 
apzināšanos un ieinteresētību, organizējot 

Purmsātu muižas ēkas fasādes atjaunošanu. 
GODA CILVĒKS VIRGAS pagastā – 

Alfi ja STAUGA, seniore. Par dievišķā pedago-
ga talanta un sava mūža ziedošanu Purmsātu 
skolai 60 gadu garumā, par aktīvu sabied-
risko darbību un spēju ieinteresēt bērnus, 
jauniešus un savus līdzgaitniekus darboties 
sportā un mākslinieciskajā pašdarbībā. 

CILDINĀJUMA RAKSTS – SIA “RADA-
DARA’’ radošai dizainerei Anetei ŠALMAI. 
Par veiksmīgu sadarbību ar Virgas pagasta 
kultūras iestādēm 2020. gadā, izgatavojot 
Purmsātu senlietu krātuvei oriģinālu vēs-
turisko pagasta karti, Virgas tradīciju nama 
zālei – dizaina apgaismojuma sistēmu, par 
Mežupes pamatskolai uzdāvināto lielfor-
māta Latvijas heraldikas karti. 

(Turpinājums 2.lpp.)

Priekules novada pašvaldība apbalvojusi 33 sava novada ļaudis
Pulcēšanās ierobežojumi ir lieguši mums doties 

18. novembra tradicionālajā lāpu gājienā, vienam 
otru apskaut un sveikt Latvijas vissvarīgākajā 
svētku dienā. Bet ne divi metri, ne mutes aizsegi 
nesalauzīs mūsu garu un stalto stāju, jo mūsu tauta 
ir rūdījusies pacietībā un izturēs arī šo laiku. Tāpēc 
pašvaldība lēma nevis atcelt valsts svētku svinēšanu, 
bet pārcelt šo svētku dienu. Mēs ticam un ceram, ka 
pavasarī atkal varēsim sanākt kopā, noņemt sejas 

aizsegus, ieskatīties cits citam acīs un pasniegt 
novada augstākos apbalvojumus mūsu cilvēkiem, 
kā arī klausīties izcilus māksliniekus klātienē.

Novembrī, kad svinam Latvijas svētkus, aicinām 
Priekules novada iedzīvotājus noskatīties sveicienus video 
formātā. Tos atradīsiet Priekules novada mājaslapā, 
īpaši svētkiem izveidotā sadaļā “LATVIJAI 102” 
(https://www.priekulesnovads.lv/latvijai-102).

 Svētku uzrunas esam papildinājuši ar fragmentiem 

no Ikara svētku lielkoncertiem, kuros kopā ar Latvijas 
slavenībām uzstājas arī mūsu novada talanti.

Pēc svētku uzrunas noskatieties arī tradicionālo fi lmu 
“Priekules novads – Latvijai”, kura ir jau devītā un, vistica-
māk, – pēdējā, jo 2021. gada rudens nāks ar lielām izmaiņām 
mūsu ikdienā, jo dzīvosim Dienvidkurzemes novadā. Bet 
tas jau nesagraus priekulnieku, kalētnieku, gramzdenieku, 
buncenieku un virdzenieku identitāti. Turpināsim kopt 
savas vietējās tradīcijas, kas tik ļoti daiļo Latviju.

Novada iedzīvotāji, kuri apbalvoti ar novada augstākajiem apbalvojumiem

GODA NOVADNIEKS – 
Harijs ULMANIS, apkures iekārtu 
operators. Par atsaucību 
un personisko ieinteresētību, 
popularizējot Priekules novada 
kultūrvēsturisko un ainavisko 
mantojumu fotoattēlos, 
kā arī iemūžinot novada kultūras, 
sporta un tūrisma notikumus.

GODA NOVADNIEKS – 
Rūta FELDMANE, Kalētu Mūzikas 
un mākslas pamatskolas direktores 
vietniece pirmsskolā. Par 
profesionāli nozīmīgu un 
mērķtiecīgu ieguldījumu 
sabiedrības izaugsmē, sekmējot 
Kalētu, Priekules, Virgas, Krotes 
un Gramzdas pirmsskolas skolotāju 
un skolotāju palīgu kvalitatīvu 
darbu ar bērniem zinību apguvē. 

Foto: Līga SvaraFoto: Ieva Priščepova
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DOMES ZIņAS

Priekules novada 
pašvaldības domes 
2020. gada 29. oktobra 
sēdē pieņemtie lēmumi

Dažādi jautājumi
Apstiprināja grozījumus 2019. 

gada 28. novembra domes lēmumā 
Nr.682 “Par atkritumu apsaimnie-
košanas tarifa noteikšanu Prie-
kules novada Bunkas, Gramzdas, 
Kalētu un Virgas pagastā”.

Apstiprināja lēmumus par 
publiskā iepirkuma izsludināšanu 
2020. gadā projektiem:

l “Lietus ūdens kanalizācijas 
izbūve Bunkas kultūras namam”,

l “Brīvā laika pavadīšanas 
vietas izveide Krotes Kronvalda 
Ata pamatskolā”,

l “Mazās skolas energoefek-
tivitātes paaugstināšana Kalētu 
pagasta Kalētu ciemā”,

l “Priekules Galvenās ielas 
trotuāra pārbūve posmā no 
Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielas 
krustojumam”.

Apstiprināja lēmumu par SIA 
“Priekules nami” pamatkapitāla 
palielināšanu ūdensvada remon-
tam Skolas ielā, Priekulē.

Apstiprināja lēmumu par 
SIA “Priekules nami” pamatka-
pitāla palielināšanu ekskavatora 
iegādei.

Apstiprināja lēmumu par aug-
stāko apbalvojumu piešķiršanu 
iedzīvotājiem Latvijas Republikas 
proklamēšanas 102. gadadienas 
priekšvakarā.

Apstiprināja Līgu Šenfeldi 
Priekules novada bāriņtiesas lo-
cekļa amatā uz pieciem gadiem 
no 01.11.2020.

Nolikumi, noteikumi
Apstiprināja saistošos no-

teikumus Nr.11/20 “Grozījumi 
Priekules novada pašvaldības 
2020. gada 23. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1/20 “Par Priekules 
novada pašvaldības budžetu 2020. 
gadam””.

Apstiprināja saistošos notei-
kumus Nr.12/20 “Priekules novada 
teritorijas plānojuma 2015.–2026. 
gadam grozījumi “Teritorijas 
izmantošanas un apbūves notei-
kumi” un “Grafiskā daļa””.

Apstiprināja precizējumus 
2020. gada 30. jūlija lēmumā Nr.507 
“Par grozījumiem Priekules novada 
pašvaldības 2019. gada 28. februāra 
saistošajos noteikumos Nr.1/19 “Par 
decentralizēto kanalizācijas pakal-
pojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Priekules novadā””.

Izsoles
Pieņēma lēmumu par pašval-

dībai piederošo nekustamo īpašu-
mu “Izriedes parks”, Bunkas pagas-
tā, “Lāčavoti”, Priekules pagastā, 
un “Judu grantsbedres” Priekules 
pagastā, atsavināšanas izsoles 
rīkošanu, apstiprināja nosacītās 
cenas un izsoles noteikumus.

Apstiprināja pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma “Maz-
kalnenieki”, Virgas pagastā, otrās 
mutiskās izsoles ar augšupejošu soli 
sākumcenu un izsoles noteikumus.

Precīzu informāciju par 
visiem lēmumiem (arī 

nekustamā īpašuma 
jautājumiem) varat izlasīt 

Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv.

Dokumentu pārvaldības 
speciāliste D. Tilgale

Bunkas pagasta pārvaldes kasiere 
maksājumus pieņems:
14. decembrī no plkst. 10.00 līdz 11.30 Krotes bibliotēkā,
15. decembrī no plkst. 10.00 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā.

Priekules novada pašvaldības 
domes lēmumi

Klientu apkalpošanas centra informācija
l Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē

 Ikviens pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kurš nav vecuma pensi-
jas saņēmējs (tai skaitā priekšlaicīgās pensijas), no 2020. gada 
1. janvāra var izvēlēties, kā izmantot pensiju 2. līmenī uzkrāto 
kapitālu, ja gadījumā viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķir-
šanai. Ja šāda izvēle nebūs izdarīta, tad uzkrātais kapitāls tiks 
ieskaitīts “kopējā katlā” – valsts pensiju speciālajā budžetā. To 
nosaka “Valsts fondēto pensiju likums”.

Pensiju 2. līmeņa dalībnieks var izvēlēties, kā VSAA rīkoties 
ar uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu viņa nāves gadījumā:

– nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā;
– pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam;
– ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.
Lai iesniegtu pieteikumu, jāvēršas VSAA ar iesniegumu, no-

rādot attiecīgo izvēli. Klientus Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūrā (VSAA) Graudu ielā 50, Liepājā, apkalpo klātienē pēc 
iepriekšēja pieraksta. Iesniegumu VSAA var iesniegt elektroniski 
portālā Latvija.lv, izvēloties iesniegumu “Par uzkrātā valsts 
fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms 

vecuma pensijas piešķiršanas”, parakstot ar drošu elektronisku 
parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi edoc@vsaa.gov.lv, kā arī 
to var izdarīt Priekules novada Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā Saules ielā 1, Priekulē.

Ir gadījumi, kad pensiju 2. līmeņa dalībnieks nomirst pirms 
pensijas piešķiršanas, neizmantojis iespēju pensiju 2. līmeņa 
uzkrājumu atstāt saviem tuviniekiem. Kopš 1. janvāra miruši 
3949 pensiju 2. līmeņa dalībnieki, bet tikai nepilni 8% no viņiem 
bija norādījuši VSAA, kā rīkoties ar viņu uzkrāto pensijas kapitā-
lu. Deviņos mēnešos valsts pensiju budžetā pārskaitīts mirušo 
pensiju 2. līmeņa dalībnieku pensijas uzkrājums 8,529 miljonu 
eiro apmērā. Mantiniekiem izmaksāti 78,7 tūkstoši eiro, bet 
citu personu pensiju 2. līmenim pievienoti 153,2 tūkstoši eiro.

Kopš gada sākuma VSAA ir saņēmusi 144 567 personu 
iesniegumus, līdz ar to tikai 11% pensiju 2. līmeņa dalībnieku ir 
parūpējušies par to, kam atstāt savu pensijas uzkrājumu.

Izvēli persona var mainīt neierobežoti, VSAA ņems vērā 
pēdējā saņemtajā iesniegumā norādīto.

Priekules novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Saules ielā 1, Priekulē, var iesniegt iesnie-
gumus slimības, maternitātes, bērna piedzimšanas, bērna kopša-

nas, ģimenes valsts pabalsta, paternitātes pabalsta, apbedīšanas 
pabalsta, mirušā pensijas saņēmēja laulātā pabalsta saņemšanai, 
kā arī iesniegumu tuvinieka līdz nāves dienai nesaņemtās pen-
sijas izmaksai u.c. iesniegumus VSAA pakalpojumu saņemšanai. 

l Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācija 
Līdz 1. decembrim jāsamaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

personām, kurām, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir izvei-
dojies iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds. Saimnieciskās darbī-
bas veicējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa (50,00 eiro) termiņš 
bija 16. jūnijs. Par katru nokavēto dienu saimnieciskās darbības 
veicējiem Valsts ieņēmumu dienests aprēķina soda naudu.  

l Par attaisnoto dokumentu (kvīšu/čeku) glabāšanu
Lai gada laikā neizdzistu, neizbalētu ārstniecības iestādes 

izdotie attaisnotie dokumenti (čeki/kvītis), ar 2019. gada 1. jan vāri 
Valsts ieņēmumu dienests ir izveidojis attaisnoto dokumentu 
krātuvi, kurā var ievietot glabāšanā čekus vai kvītis, lai, iesniedzot 
gada ienākumu deklarāciju par 2020. gadu, dati būtu saglabāti 
un salasāmi.

  Informāciju apkopoja Valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra vadītāja Vizma Garkalne, tālr. 66954870

(Nobeigums. Sākums 1.lpp.)

GODA RAKSTS 
l Sašam SIŅICKIM – par rosību, atsaucību un 

čaklajām rokām, par augstu pienākuma apziņu, pildot 
Krotes pamatskolas saimnieka pienākumus vairāk 
nekā 20 gadu garumā. 

l Skaidrītei PELCEI – par darbīgumu, atsaucību un 
čaklajām rokām, strādājot Krotes pamatskolas virtuvē 
vairāk nekā 20 gadu garumā. 

l Sandrai KURŠINSKAI – par apzinīgu brīvprātīgo 
darbu, uzturot piemiņas vietu Ata Kronvalda dzimtajās 
mājās “Lejasmiķi”.

l Madarai FREIBERGAI – par nesavtīgu iniciatīvu, 
izdaiļojot Gramzdas pagasta laukumu “Vārti uz Latviju” 
ar ziedošām rotām no personīgās siltumnīcas.

l Ritai PALAPAI – par nesavtīgu iniciatīvu, izdai-
ļojot Gramzdas pagasta laukumu “Vārti uz Latviju” ar 
ziedošām rotām no personīgās siltumnīcas.

l Zandai PALAPAI – par nesavtīgu iniciatīvu, iz-
daiļojot Gramzdas pagasta laukumu “Vārti uz Latviju” 
ar ziedošām rotām no personīgās siltumnīcas.

l Antanam MOTUŽIM – par brīvprātīgu darbu, 
kopjot teritoriju pie daudzdzīvokļu nama Miera ielā 
2a, rūpējoties par gaumīgiem stādījumiem, puķu do-
bēm un dzīvžogu, tādējādi palīdzot veidot Gramzdas 
centra koptēlu.

l Aivaram KLASIŅAM – par brīvprātīgo darbu, 
kopjot teritoriju pie daudzdzīvokļu nama Skolas ielā 6 
no agra pavasara līdz vēlam rudenim, tādējādi palīdzot 
veidot Gramzdas centra koptēlu.

l Guntai GRUNTIŅAI, kultūras darba organizatorei 
– par Gramzdas amatierteātra izveidošanu un izrāžu 
režisēšanu, kas no vienreizēja Jāņu projekta pārtapis 
pastāvīgā teātra trupā, radot jaunu tradīciju pagasta 
kultūras dzīvē saturīgai Līgo svētku svinēšanai.

l Ivaram SKĀBARDIM, Virgas pagasta apdares 
darbu strādniekam – par godprātīgu attieksmi, paralēli 
uzticētajiem pienākumiem paveicot daudzkārt vairāk, 
nekā prasa ikdienas pienākumi.

l Elitai JAUNZEMEI, Kalētu bibliotēkas vadītājai 
– par divu projektu realizāciju, piesaistot finansējumu 
20 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu Kalētu Priediena 
pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Par idejām 
un enerģisku darbošanos pagasta apkārtnes sakopšanā, 
papildinot to ar jauniem stādījumiem.

l Artai TROIKAI, Kalētu tūrisma speciālistei, gidei 
un interešu izglītības skolotājai – par divu projektu 
realizāciju, piesaistot finansējumu 20 000 EUR apmērā, 
lai nodrošinātu Kalētu Priediena pieejamību cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām. Par līdzdarbošanos kultūras 
pasākumu popularizēšanā reklāmas jomā un apkārtnes 
labiekārtošanu ar jauniem stādījumiem. 

ATZINĪBAS RAKSTS
l Gatim JAUNZEMIM – par spēju ģenerēt jaunas 

idejas paralēli tiešajiem darba pienākumiem, pilnveido-
jot Mežupes pamatskolas saimnieciski tehniskā darba 

ritmu, par pozitīvu attieksmi, palīdzot risināt Purmsātu 
ciema saimnieciskos jautājumus.

l Sarmītei DRIVIŅAI – par mīlestību un profesio-
nālo ieinteresētību ikdienas darbā, 35 gadu garumā 
pilnveidojot un uzlabojot Mežupes pamatskolas liet-
vedības sistēmu, tādējādi atvieglojot administrācijas 
ikdienas darbu.

l Guntim CILDERMANIM – par racionālām idejām, 
paralēli kurinātāja darbam paveicot arī nepieciešamos 
tehniskos darbus.

l Ingai RAŠKOVAI, literātei, grāmatas “Purmsātu 
vēsture. Purmsātu muiža” autorei – par aizrautību un 
ieinteresētību piedalīties vērienīgā izdevumu tapšanā.

l Ievai ŠTEINBERGAI, Purmsātu tūrisma spe-
ciālistei – par ieinteresētību pētnieciskajā darbā un 
manuskripta sagatavošanā, nododot izdevniecībai 
grāmatu “Purmsātu vēsture. Purmsātu muiža”. 

PATEICĪBA
l Vijai UNTULEI, seniorei, audējai un “dārzkopības 

enciklopēdijai” – par pozitīvu attieksmi vietējā sabied-
rībā, daloties ar stādāmo materiālu no sava dārza un 
iestājoties par skaistu un sakoptu Virgas pagastu.

l Daigai EGLEI, Virgas pagasta pārvaldes vadītājai 
– par realizētajiem projektiem Prūšu ūdenskrātuvē un 
13 zīmju uzstādīšanu tūrisma aktivitāšu veicināšanai, 
kas gadu no gada padara Virgas pagasta objektus pie-
vilcīgākus tūristiem un makšķerniekiem.

l Anitai GRUNTEI, Priekules novada bāriņtiesas 
loceklei Gramzdas pagastā – par ilggadīgu, pašaiz-
liedzīgu un godprātīgu amata pienākumu pildīšanu. 

Konkursa “Par sakoptu Priekules 
novadu – 2020” LAUREĀTI 

l Individuālā māja pilsētā – Galvenā iela 34, 
PRIEKULĒ, Viktorija ANŠKĒVICA; Galvenā iela 44, 
PRIEKULĒ, GRANTIŅU ģimene. 

l Individuālā māja ciematā – Bērzu iela 13, PRIE-
KULES pagastā, PINKOVSKU ģimene; “Jauncīruļi”, 
VIRGAS pagastā, CĪRUĻU ģimene.

l Zemnieku saimniecība – “Remesi”, BUNKAS 
pagastā, ASTRAUSKU ģimene.

l Piemājas saimniecība – “Kumpji”, VIRGAS pa-
gastā, Sarmīte EIDINTA.

l Apkalpojošā nozare – “Lībieši”, VIRGAS pagastā, 
Inguna DŪČE.

Konkursa “Par sakoptu Priekules 
novadu – 2020” PATEICĪBAS 

l Individuālā māja ciematā – Lielā iela 5, Bunkas 
pagastā, Inta un Aldis BRENČI; Uzvaras iela 3, Gramzdas 
pagastā, Aivars un Genuta UPENIEKI.

l Zemnieku saimniecība – “Sērdieņi”, Gramzdas 
pagastā, Inga un Valdis BĀRTNIEKI.

l Piemājas saimniecība – Liepājas iela 6, Priekulē, 
Vilma ANZIĶE.

Kultūras vadītājs Gundars Venens

Novada iedzīvotāji, kuri apbalvoti 
ar novada augstākajiem apbalvojumiem
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Projekta “Sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu infrastruk-
tūras izveide deinstitucionalizā-
cijas plāna īstenošanai Priekules 
novadā” (projekta identifikācijas 
Nr. 9.3.1.1/19/I/040) īstenošanā ir 
sperts viens liels solis – 2020. gada 
30. septembrī ir pabeigti būvdar-
bi. Līdz ar to ir izveidotas telpas 
sabiedrībā balstītu sociālo pakal-
pojumu (dienas aprūpes centra un 
specializēto darbnīcu) sniegšanai 
pilngadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem. Nāka-
mais solis projekta realizēšanā ir 
aprīkojuma iegāde atbilstoši telpu 
izmantošanas mērķiem.

 Projekta realizācija ir cieši 
saistīta ar Kurzemes plānošanas 

reģiona īstenoto projektu “Kurzeme 
visiem” (Nr. 9.2.2.1./15/004), kurā kā 
sadarbības partneris piedalās arī 
Priekules novada pašvaldība. Pro-
jektā “Kurzeme visiem” paredzēts, 
ka apmaksātus jaunizveidotos die-
nas aprūpes centra un specializēto 
darbnīcu pakalpojumus saņems 
18 pilngadīgas personas ar garīga 
rakstura traucējumiem, tādējādi 
īstenojot vienu no projekta mēr-
ķiem – palielināt sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu pieejamību 
cilvēkiem ar invaliditāti. Oktobra 
vidū mūsu pašvaldībā viesojās 
projekta “Kurzeme visiem” vadība, 
lai apskatītos, cik tālu esam tikuši ar 
projekta īstenošanu. Varējām padi-
žoties ar gaišajām telpām, platajiem 

19. oktobrī Prūšu 
ūdenskrātuvē ar LAD 
Zivju fonda atbalstu 
tika ielaisti 6500 vien-
vasaras zandarti. Pava-
sarī cenu aptaujā par 
zivju mazuļu piegādi 

uzvarēja Ērika Rāvas z/s zivjaudzēta-
va Durbes novada Padonē. Īpašnieks 
Ē. Rāva apliecināja, ka zandarti ir ļoti 
pieprasītas zivis un ka viņa zemnie-
ku saimniecība tos audzē vairumā, 
piegādājot daudziem dīķiem un 
ezeriem visā Latvijā. Zivju ielaišanā 
ūdenskrātuvē piedalījās Valsts vides 
dienesta vecākais inspektors Ģirts 
Liepiņš un Pārtikas un veterinārā 
dienesta Dienvidkurzemes nodaļas 
pārtikas inspektore Indra Rjabko, 
kas vēroja zivju ielaišanu un palī-

dzēja tiem zandartu mazuļiem, kas 
apjukumā pabēga zem tuvējās laivas. 

Zivju mazuļu transportēšanai 
bija pielāgots speciāls transports – 
liels konteiners ar skābekļa pievadu, 
kas nodrošina mazuļu pārvadāšanu 
arī lielākos attālumos. Mūsu brau-
ciens ilga 45 minūtes. Pie Prūšu 
ūdenskrātuves mūs sagaidīja tās 
uzraudze Alīda Putere, kas bija 
iepriecināta par zivju mazuļiem. 
Speciālais transports piebrauca 
maksimāli tuvu ūdens virsmai, un 
tad pašteces ceļā visi 6500 zivju 
mazuļi aizspurdza lielajā ūdenī. 
Tikai nedaudzus nācās padzīt uz 
priekšu, jo tie mēģināja paslēpties 
zem tuvumā esošās laivas.

Paldies LAD Zivju fonda padomei 
un institūtam “Bior” par iespēju pie-

dalīties šajā projektā un iegādāties 
zivju mazuļus par ES finansējumu 
– 1384,24 eiro. Un, protams, liels 
paldies Priekules novada pašvaldībai 
par piešķirto līdzfinansējumu – 
346,06 eiro zandartu mazuļu iegādei. 
To, ka zandarti aug un attīstās Prūšu 
ūdenskrātuvē, šovasar makšķerēša-
nas čempionātā apliecināja tā da-
lībnieki. Prieks, ka mūsu ūdenstilpē 
zandartiem patīk! Kā jau katru gadu, 
arī šoreiz aicinām makšķerniekus 
cītīgāk aizpildīt informāciju par 
lomiem, kas prasīta licences otrajā 
pusē. Virgas pagasta pārvalde un 
statistikas dienesti vēlētos zināt, 
kuras zivis Prūšos ķeras vislabāk un 
kuras retāk. Informācija jānosūta arī 
Valsts vides dienesta inspektoriem 
gada beigās. Otrs aicinājums – 

Rudens tradicionāli ir ražas ievākšanas laiks 
no pavasara stādījumiem un sējumiem. Un tā ir 
arī ar Bunkas kultūras namā realizēto projektu 
“Aprīkojuma iegāde Bunkas kultūras namam 
iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodroši-
nāšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai” 
(Nr. 20-02-AL13-A019.2203-000007). 
Projekts realizēts Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu 
konkursā – Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2 
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 
19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. 

Pavasarī, sadarbojoties Bunkas pagasta 
pārvaldei, kultūras namam un Attīstības nodaļai, 
tapa projekta pieteikums, kuru vēlāk apstiprināja 
gan biedrība “Liepājas rajona partnerība”, kas, 
īstenojot sabiedrības virzītu vietējās attīstības 
stratēģiju, dod iespēju uzņēmējiem, biedrībām 
un pašvaldībām piesaistīt ELFLA finansējumu, 
gan Lauku atbalsta dienests. Vasarā tika uzsāk-
ti praktiskie projekta realizēšanas darbi. Tika 
noslēgts līgums ar SIA “SLM Solutions” par ap-
skaņošanas iekārtu piegādi par kopējo summu 
3449,65 EUR ar PVN. Piegādātā apskaņošanas 

iekārta sastāv no divām mobilām skandām 
(tumbas/skaļruņi) un skaņu pults. Līgums ar SIA 
“Baltijas biroju tehnoloģijas” tika noslēgts par 
profesionālā projektora un novelkamā ekrāna 
piegādi un uzstādīšanu par kopējo summu 
11 787,69 EUR ar PVN. Tā kā nebija iespējams 
iegādāties portatīvo datoru, kā bijām paredzē-
juši, veicot iepirkumu elektroniskajā iepirkumu 
sistēmā, tad, saskaņojot ar Lauku atbalsta die-
nestu, augustā tika veikta cenu aptauja portatīvā 
datora iegādei. Pēc cenu aptaujas tika noslēgts 
līgums ar SIA “Arcus tīkls” par kopējo summu 
862,50 EUR bez PVN. Kopā portatīvais dators 
pašvaldībai izmaksāja 1043,63 EUR ar PVN, kas 
ir mazāk, nekā sākotnēji bija plānots, izmantojot 
elektronisko iepirkumu sistēmu. Visas līgumos 
paredzētās piegādes un uzstādīšanas darbi ir 
veikti, līdz ar to projekta galvenās aktivitātes ir 
realizētas un var iesniegt maksājuma pieprasī-
jumu Lauku atbalsta dienestam par piešķirto 
ELFLA līdzekļu pārskaitīšanu. 

Jaunais kultūras nama aprīkojums uzlabos 
kultūras un citu pasākumu kvalitāti, jo tiem tiks 
nodrošināta labāka apskaņošana, turklāt mobilo 
apskaņošanas sistēmu ir iespējams izmantot 
arī āra pasākumos. Jaunais projektors, ekrāns 

un dators dos iespēju labākā kvalitātē skatī-
ties kultūras namā demonstrētās kinofilmas, 
prezentācijas un citus vizuāli demonstrējamus 
materiālus. Projektors un dators dod iespēju 
dažādot skatuves noformējumu, izmantojot 
modernās tehnoloģijas. 

Bez projektā paredzētā aprīkojuma iegādes 
bija plānots organizēt pasākumu, kurā iedzīvo-
tājiem nodemonstrēt jaunā aprīkojuma iespējas. 
Oktobra sākumā bija paredzēts rīkot kino rītu, 
bet plānus izjauca valstī izsludinātā ārkārtējā 
situācija un pasākumu nācās atcelt. Līdz ar to 
sabiedrību ar jauno aprīkojumu iepazīstināsim 
kādā no pirmajiem atļautajiem publiskajiem 
pasākumiem. Sekojiet līdzi informācijai pašval-
dības mājaslapā, informatīvajā izdevumā un uz 
ziņojumu dēļiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 16 280,97 EUR 
ar PVN, no kurām 10 582,62 EUR ir Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atbalsts. Līdzfinansējumu nodrošina Priekules 
novada pašvaldība.

Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja 
Patricija Andersone

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 
Una Ržepicka

Viens liels solis sperts, jāturpina iet…PROjEKTI

gaiteņiem, izbūvēto pacēlāju, kas 
nodrošinās iespēju pakalpojumus 
saņemt arī cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. Kurzemes plānoša-
nas reģiona pārstāvji ar interesi uz-
klausīja mūsu ieceres par iekārtām, 

ar kādām esam plānojuši aprīkot 
kokapstrādes darbnīcu, radošās 
darbnīcas telpu un dienas aprūpes 
centru. Tikšanās laikā pārrunājām 
aktuālos jautājumus gan par pro-
jektā sniegtajiem pakalpojumiem 

bērniem ar funkcionāliem traucē-
jumiem, gan par pakalpojumiem, 
kurus sniegsim izveidotajās telpās.

Priekules novada Sociālā 
dienesta un projekta vadītāja 

Andra Valuže

FO
TO

: K
ri

st
īn

e 
D

un
du

re

Prūšu ūdenskrātuve kļuvusi bagātāka ar zandartiem

pērciet licences pie ūdenskrātuves 
uzraudzes, piezvanot pa tālruni 
29377366, pagasta pārvaldē un 
degvielas uzpildes punktos “Kings” 
Kalētos un Priekulē, jo  tādējādi jūs 

atbalstāt zivju resursu papildinā-
šanu, piekļuvi un uzraudzību mūsu 
novada Prūšu ūdenskrātuvē! 

Virgas pagasta pārvaldes un 
projekta vadītāja Daiga Egle

Realizējot projektu, uzlabots 
aprīkojums Bunkas kultūras namā
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Labdarības organizācija 
“Palīdzēsim.lv” jau divpa
dsmito gadu organizē akciju 
“Labo darbu nedēļa”, kad 
pastiprināta uzmanība tiek 
pievērsta palīdzībai, kuras 
sniegšanai nav nepieciešams 
liels finansiālais ieguldījums. 
Ikvienam no mums ir vēlme 
darīt otram labu un sniegt 
atbalstu grūtā brīdī. Ne visiem 
šī iespēja ir brīvi pieejama, 
un kādreiz varbūt pietrūkst 
ideju, kur un kā to darīt. Vēl 
jo vairāk šobrīd, kad tik ļoti 
ir ierobežota iespēja tikties, 
būt kopā un atbalstīt vienam 
otru, vajadzība pēc palīdzības 
un atbalsta ir dubultojusies. 

“Labo darbu nedēļa” ir lielisks 
instruments un platforma, lai 
sāktu palīdzības un brīvprātīgo 
darbu, ko turpināt nākotnē, 
meklējot jaunus risinājumus, 
kā sniegt atbalstu ierobežotos 
apstākļos. “Labo darbu nedēļā” ai-
cinām palīdzēt gan līdzcilvēkiem, 
gan dzīvniekiem, gan Latvijas 
dabai, gan sabiedrībai kopumā. 
Tā ir  nedēļa, kad visa Latvijas sa-
biedrība tiek aicināta paveikt lielus 
vai mazus darbus, kas neprasa 
finansiālu ieguldījumu, tikai brīvo 
laiku un vēlmi palīdzēt. Šis darbs 
var būt pašu ierosināts, izplānots 
un īstenots.

Ko iedzīvotāji  
var darīt? Var:

l doties uz dzīvnieku pat-
versmi;

l apciemot vientuļos pensio-
nārus, palīdzot dārza darbos;

l sakopt vietējo apkārtni;
l nodot asinis;
l ziedot apģērbu, saimniecī-

bas lietas vai pārtiku;
l dalīties ar sirds siltumu un 

aprunāties, kopīgi padzert tēju, 
uzspēlēt galda spēles ar kādu, kam 
ikdienā ir vientuļi;

l veikt jebkuru darbu, par 
kuru saņemsiet pretī sirsnīgu 
“Paldies!”, un prieks par padarīto 
būs arī jums.

Šis gads būs īpašs ar to, ka 
noteikti pulcēšanās ierobežojumi, 
bet vienlīdz tas ir lielisks iemesls, 
lai ģimenes, darba kolektīvi vai 
klases nelielās grupās veiktu savu 
labo darbu, gan sniedzot kādam 
atbalstu, gan pašiem esot kopā 
vienotā komandā. 

“Labo darbu nedēļa” ir lieliska 
iespēja mācīt un ar praktiskiem 
piemēriem rādīt, ka darīt labu 
otram un sabiedrībai, nesaņemot 
finansiālu atalgojumu, var būt 
norma un pašsaprotama lieta.

2019. gadā akcijas aicināju-
mam atsaucās vairāk nekā 15 000 
cilvēku, paveicot vairāk nekā 400 
labu darbu, un šogad mēs noteikti 
varam piesaistīt vēl vairāk labo 
darbu darītāju!

Darot kopā,  
var izdarīt vairāk!

Iedvesmojies! Šeit apskatā-
mi pagājušajā gadā reģistrētie 
labie darbi: http://labodarbu-
nedela.palidzesim.lv/paveikto- 
darbu-arhivs.

 Pasākumu finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no 
Kultūras ministrijas piešķirtajiem 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Darot kopā, var izdarīt vairāk 
labu darbu!

(Informācija no http://labodar-
bunedela.palidzesim.lv/)

Priekules vidusskolas 
skolotāji un skolēni 
akcijā “Labo darbu 
nedēļa” piedalās  
jau 10. gadu

Labie darbi nav iedomājami 
bez skolotāju Marikas Šefleres un 
Agitas Rukutes aktīvas līdzdalības. 

Priekules vidusskolā akcija ir ļoti 
populāra. Tā ir tradīcija, kurā gadu 
gaitā iesaistījusies teju katra klase, 
skolotāji un vecāki. Tas skolēnos 
rada prieku un vēlmi palīdzēt, pretī 
neko neprasot. Tādā brīdī “paldies” 
iegūst citu nozīmi. 

Skolotāja Agita stāsta: “Šajā ak-
cijā iesaistās arvien vairāk cilvēku. 
Arī jaunieši un bērni labprāt palīdz. 
Ir tikai jāierauga, ko darīt. Mazas ro-
ciņas var daudz izdarīt. Piemēram, 
ja skolēni atnāk no citām skolām, 
šāda veida saliedēšanas pasākumi 
palīdz bērniem sadraudzēties un 
iekļauties kolektīvā. Tiek stipri-
nāta attieksme par darbu kā tādu. 
Pirms vairākiem gadiem Priekules 
pašvaldība aicināja novada skolas 
apkopt Lāčplēša Kara ordeņa ka-
valieru kapavietas. Mēs devāmies 
uz Nodegu kapsētas Osteļu dzimtas 
kapiem. Braucām paliels bariņš 
oktobra brīvdienās. Jaunieši ar grā-
bekļiem nogrāba un sakopa Osteļu 
dzimtas kapus, un tā tas turpinās 

līdz šai dienai – skolēni katru gadu 
brīvlaikos brauc kopt kapus. Jāpa-
teicas toreizējai skolniecei Initai 
Cimmerei, jo viņa ierosināja, ka šī 
varētu būt mūsu skolas tradīcija. 
Arī šo darbu reģistrējām kā labo 
darbu. Kad braucām otrajā gadā, 
puiši Edija Ķībura vadībā notīrīja 
apmales, izcēla un atpakaļ salika 
zemi, darbojās kā profesionāli kapu 
kopēji. Ideja par kapu kopšanu guva 
lielu atbalstu un ir apvēlusies kā 
sniega bumba. To neviens pat ne-
atgādina, tā ir pašsaprotama lieta 
katru gadu. 8. klases skolniece Ag-
neta, kura dzīvo Liepājā, bet mācās 
mūsu skolā, bija ievērojusi, ka viņas 
rajonā dzīvo daudz pamestu kaķu. 
Meitene atlicināja daļu no savas 
kabatas naudas, atteicās no na-
šķiem un sāka pirkt barību kaķiem. 
Lielu paldies no sirds gribu pateikt 
ģimenēm par darbaudzināšanu, par 
cieņu, sapratni un par mīlestību. 
Tad mums izdodas! Paldies maniem 
kolēģiem, kuri gadu gaitā atsaucas 
un piedalās. Mēs īpaši pievēršam 
uzmanību tiem, kam jāpalīdz!

Viena no idejām, ko šoruden 
īstenoja mūsu skolēni, ir saistībā ar 
mūsu skolas fasādes atjaunotājiem. 
12. klases jaunieši izcepa cepumus, 
izvārīja tēju un gāja cienāt vīrus, 
tādējādi novērtējot viņu darbu. 
Strādnieki bija ļoti saviļņoti, samul-
suši. Prieks bija abpusējs. 

Pirms vairākiem gadiem skol-
niece Anna Lendele ierosināja 
nolasīt kaimiņu onkulītim dārzā 
ābolus, un seši cilvēki atsaucās. 
Onkulis, kurš reti ir mājās, bija pa-
teicīgs par šo darbu un to novērtēja, 
pie vārtiem piespraužot zīmīti ar 
uzrakstu “Paldies!”.

Mums ir jau liela pieredze šajā 
darbā. Sanita Pāvila reiz ierosināja 
taisīt putnu būrīšus, kas arī tika 
realizēts mājturības stundās. Esam 
palīdzējuši skolas sētniecei lapu 
grābšanā, ir sniegts koncerts aprū-

pes centrā, kādai omītei palīdzējām 
kartupeļus noņemt.

Mēs popularizējam un at-
balstām labos darbus, jo to var darīt 
jebkurš un jebkur, par paldies var 
izdarīt ļoti daudz. Kopā būšana ir 
pats svarīgākais aspekts. Apkārtējie 
ļoti novērtē jauniešu iesaisti. Aicinu 
cilvēkus būt atsaucīgiem! Ja kādam 
nepieciešama palīdzība, nevajag 
kaunēties to prasīt, jo noteikti at-
radīsies kāds, kurš labprāt palīdzēs. 

Pagājušā gada absolvente Anna 
Šiline aicināja savus skolas biedrus 
kļūt par donoriem. Pēc tam jaunieši 
atzina, ka tā pieredze, ko jaunietis 
izjūt, nododot asinis un kādam 
palīdzot, kas ir mūsu dzīvības cena, 
ir neizmērojama. Kopībā ir spēks! 
Jaunās mācību kompetences lieliski 
sasaucas ar šādām aktivitātēm. 
Piemēram minēšu braucienu uz 
dzīvnieku aizsardzības biedrību 
“Liberta”. Tas nav tikai brauciens, 
tie ir stāsti par vietu kā tādu, 
sagatavošanās, vecāku līdzdalība, 
izziņas process par dzīvnieku barī-
bas veidiem. Skolēniem pašiem tas 
ir jāiekrauj autobusā, tad pašiem 
jādāvina. Tas ir mācību process. 
Arī atgriezeniskā saite ir bonuss. 
Piemēram, “Rīgas Dinamo” hokeja 
biļetes. To varētu pat dēvēt par lielu 
dzīves atgriezenisko saiti! Ne tikai 
bērni, bet arī mēs, skolotāji, no šādas 
pieredzes ļoti daudz iemācāmies. 
Čaklas rokas var ļoti daudz padarīt! 

Esmu novērojusi, ka Priekulē 
cilvēki izdara daudz. Ne tikai savās 
sētās. Viens cilvēks var iekustināt 
citus. Priecājos arī par savu sētu, kurā 
mēs, visi mājas iedzīvotāji, radām sev 
skaistu apkārtni, un tas mūs saliedē!”

 Agita ar prieku atzīst, ka 
kolēģe Marika Šeflere ir lielākais 
cīņu biedrs un atbalstītājs. Viņa 
ar savu sirds mīlestību iedvesmo 
pedagogus, līdzcilvēkus, kaimiņus 
un skolēnus. Skolotājs ir bāka, kas 
izstaro gaismu.                      > >

Dots devējam atdodas

Skolotāja Lāsma Skudiķe un 4.b klases skolēni.
Skolotāja Marika Šeflere un 3. klases skolēni.Fo
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Skolotāja Guna Remese un 5.b klases skolēni.
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Noskaidrotas trīs visaug
stāk novērtētās fotogrāfijas, 
kuras tiks izmantotas dažādos 
Priekules novada izdotajos ma
teriālos. Šajā gadā bija iespēja 
noteikt arī skatītāju simpātiju 
vietnē Facebook, kur visvairāk 
balsu saņēma Mariks Vilkavec
kis par fotogrāfiju “Kultūras 
nama dīķis mēnesnīcā”.

Apkopojot žūrijas vērtējumu, 
par labākajiem darbiem tika at-
zīti divi: Elvija Siseņa foto “Parka 

jaunais vecais atspulgs” un Marika 
Vilkavecka foto “Stārķi”.

Apsveicam uzvarētājus!  
Sirsnīgs paldies visiem fo-

tokonkursa dalībniekiem, ka 
dalījāties ar skaistajiem brīžiem, 
ko esat piedzīvojuši mūsu mīļajā 
novadā! Kopā ar jums atgriezā-
mies smaržīgajās vakara pļavās, 
palūkojāmies uz savu novadu no 
putna lidojuma un izbaudījām 
neaizmirstamus saulrietus.

Visi fotokonkursa dalībnieki 

saņems piemiņas dāvanas no 
Priekules novada uzņēmēju un 
mājražotāju produkcijas.

Žūrijas sastāvs: Līga Svara 
(mārketinga speciāliste), Daiga 
Tiļļa (māksliniece), Kristīne 
Dundure (sabiedrisko attiecību 
speciāliste), Gundars Venens 
(Kultūras nodaļas vadītājs), Dace 
Gailīte (māksliniece, novada tū-
risma vadītāja).

Tūrisma vadītāja Dace Gailīte

< <  Marika dalās savā pieredzē: 
“Man labie darbi aizsākās, kad tiku 
uzaicināta strādāt skolā. Toreiz vēl 
strādāju par frizieri. Pirms septi-
ņiem gadiem ar pirmo audzināmo 
klasi gājām uz manu māju – grā-
bām lapas. Citu gadu palīdzējām 
vienai vecmammai novākt dārzu, 
pēc tam desas cepām manā mājā.  
Katru gadu turpinām labos darbus. 
Šogad nolēmu izkrāsot kāpņu 
telpu un durvis. Arī kaimiņiem 
par to prieks. Iepriekšējos gados 
savu frizieres prasmi liku lietā un 
griezu matus maznodrošinātām 
personām Priekulē. Esmu braukusi 
arī uz Aizvīķu aprūpes centru. Tur 
mani tik ļoti gaidīja! Tas bija tik 
emocionāli, tie bija kā svētki. To 
darīju ārpus darba laika. Ārkārtē-
jās situācijas dēļ šogad nevarēju 
doties ne uz Aizvīķiem, ne palīdzēt 
maznodrošinātām personām. Es 
izdomāju, ka piedāvāšu savas 
klases bērniem friziera pakalpo-
jumus. Pirmie pieci, kuri pieteicās, 
tika safrizēti. Vienas meitenes sap-
ni piepildīju, jo mamma rakstīja, 
ka meitene jau sen ļoti gribējusi 
karē griezumu. Pēc safrizēšanās 
visi kopīgi cepām pankūkas. Tas 
mūs ļoti vieno! Skolā esmu stingrā 
skolotāja, bet šajā laikā visi jūta-
mies citādāk. Tas viss gan nebūtu 
iespējams bez vecāku atbalsta. 

Es aicinu negaidīt “Labo dar-
bu nedēļu”, bet palīdzēt jebkurā 
laikā. Šis ir lielisks veids iemācīt 
bērniem, ka reizēm darīt darbu 
bez samaksas arī ir labi! Paldies 
nozīmē ļoti daudz.”

Priekules vidusskolas skolēni 
aicina arī pārējos vienaudžus pie-
vienoties un pastāsta par saviem 
darbiem un sajūtām “Labo darbu 
nedēļā”.  

Skolotājas Lāsmas Skudiķes 
audzināmā 4.b klase. Dāvids, 
Everita un Roberts Ralfs stāstīja, 
ka grābuši lapas slimnīcas dārzā, 
lasījuši ābolus, cepuši desiņas, spē-
lējuši ķerīti un atpūtušies. Prātā pa-
licis tas, ka pēc labas pastrādāšanas 
varējuši kārtīgi izpriecāties. Bērni 
piekrīt, ka šādi pasākumi saliedē 
klasi. Skolēni stāsta, ka skolotāja 
bijusi ierosinātāja šādai idejai, un 
neslēpj, ka labprāt katru piektdienu 
latviešu valodas stundās grābtu 
lapas. Novēlējums vienaudžiem: 
“Palīdziet citiem!” 

7. klases meitenes Lāsma 
Elīna, Anna un Kitija “Labo dar-
bu nedēļā” iesaistījušas savus 
draugus un ģimeni. Meitenes 
izdomājušas, ka varētu palīdzēt 
dzīvniekiem dzīvnieku aizsardzī-
bas biedrībā “Liberta”. Skolnieces 
kopā ar vecākiem un draugiem 
aizvedušas dzīvniekiem barību. 
Patversmē apskatījušas dzīv-
niekus un arī devušās ar tiem 
pastaigās. Draudzenes nonākušas 
pie vērtīgas atziņas: “Ja paņem 
dzīvnieku, neatdod viņu! Citiem 
ir ļoti smags liktenis. Par dzīvnie-
kiem ir jārūpējas!”

Skolotājas Sanitas Pīlāge
res audzināmā 6. klase. Klase 
akcijā piedalās jau sešus gadus. 
Nikija un Santa stāsta: “Mēs 

pēdējos divus gadus grābām 
lapas skolas teritorijā. Arī šogad 
palīdzējām skolas sētniecei, kura 
pēc tam uzrakstīja mūsu klasei 
pateicību. Pēc talkas izklaidējā-
mies – spēlējām spēles un cepām 
desiņas. Pagājušajā gadā mūsu 
labie darbi atmaksājās, jo tos 
pieteicām “Labo darba nedēļ”. 
Visa klase tikām uz hokeja spēli 
Rīgā. Ar skolotāju Agnesi Razmu 
pirms dažiem gadiem apciemojām 
vecos ļaudis slimnīcā. Stāstījām 
dzejoļus, lai viņus iepriecinātu. 
Mēs novēlētu palīdzēt cilvēkiem, 
kuri nevar parūpēties par sevi paši.

Skolotājas Gunas Remeses 
audzināmā 5.b klase. Skolotāja 
ar klasi devās uz Kalētiem palīdzēt 
Mairai Meļķei pārstādīt paulonijas 
kokus. Maija un Sendijs stāsta: 
“Uzzinājām, ka koki ļoti ātri aug. 
Astoņos gados tie jau izaug. Kopā 
mēs pārstādījām ap 400 kociņu 
lielākos maisos. Mums ļoti patika 
darīt šo darbu foršā kompānijā. 
Lielākā daļa no mums to darīja 
pirmo reizi. Maira mūsu padarīto 
ļoti novērtēja, jo pati varot pārstā-
dīt ap 100 stādu dienā.” Skolotāja 
Guna: “Novērtēju, ka Maira tādu 
darbu uzticēja mums.” Pēc darba 
ēduši gardus ēdienus, lēkājuši pa 
batutu, šūpojušies. Guna, kas ir 
studējusi dārzniecību, atzīst, ka 
šādus kokus dzīvē redzēja pirmo 
reizi. Akcijā kopā ar audzināmo 
klasi viņa piedalījās pirmo reizi.

Skolotājas Marikas Šefleres 
audzināmā 3. klase. Emīlija, Elī-
na un Rūdolfs: “Pirms trīs gadiem 
grābām lapas un cepām desiņas 
skolotājas Marikas sētā. Visiem 
bija tik jautri, ka pat nedomājām 
par došanos mājās, līdz skolotāja 
mūs sasēdināja mašīnā uz aizveda. 
Pagājušajā gadā braucām uz “Li-
bertu”, un par to mums uzdāvināja 
teātra biļetes Jaunatnes mājā. Arī 
šogad devāmies pie dzīvnieci-
ņiem.” Klasesbiedri novēl visiem 
būt veseliem un izpalīdzīgiem!

Arī Valentīnas Remeses 
audzinātā 1. klase devās uz “Li-
bertu”. Tika aizvestas lielas pakas 
ar suņu barību, segas, kaķu barība. 
Pilns mašīnas bagāžnieks. Viena 
mamma ziedoja arī naudu. Valen-
tīna bērniem stāstīja, ka jāpalīdz 
dzīvniekiem. Skolēni sapratuši, 
ka kādu dienu var atteikties arī 
no našķiem, jo sunīši un kaķīši ir 
ļoti mīļi. 

Priekules vidusskolas brīvprā-
tīgais darbs akcijā “Labo darbu 
nedēļa” vienmēr godalgots ar 
vismaz 100 “Rīgas Dinamo” hokeja 
biļetēm!

Skolotāja Marika Šeflere katru 
gadu saņēmusi biļetes uz hokeja 
spēlēm.  Kopā ar bērniem spēli 
izbaudīja arī vecāki, jo arī viņi  
labprāt palīdz un iesaistās akcijā.  

“Šis rudens bija bagāts ar la-
bajiem darbiem, kurus veica gan 
mazi, gan lieli. Mēs ticam un ceram, 
ka “Labo darbu nedēļā” paveiktais 
ir tikai neliels asniņš, kurš plauks 
un augs, gluži kā garā pupa,” sacīja 
skolotāja Agita Rukute. 

Kristīne Dundure

Noslēdzies fotokonkurss 
“Priekules novada skaistie skati”

“Kultūras nama dīķis mēnesnīcā”. Autors: Mariks Vilkaveckis.

“Stārķi”. Autors: Mariks Vilkaveckis.

“Parka jaunais vecais atspulgs”. Autors: Elvijs Sisenis.
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1919. gada 11. novembris. Ticība Latvijai 
ļauj turpināt runāt par mūsu Latviju

Valdes ēka Priekulē vai Tupuriņa nams svētku rotā 
vakarā pirms 1933. gada 18. novembra valsts 
neatkarības svētkiem.

Pauzers Nikolajs. 
Dzimis 1898. gada 
7. augustā Priekules 
pagastā. Izglītojies 
pagastskolā. Dzir-
navnieks. Latvijas 
armijā iestājies 
brīvprātīgi 1919. 
gada 10. martā 
Priekules brīvprātīgo 
rotā, ar to iedalīts 
2. Cēsu kājnieku 
bataljonā, vēlāk 
2. Ventspils kājnieku 
pulkā, piedalījies 
cīņās pret lielinieki-
em, paaugstināts par 
dižkareivi. 
1919. gada 5. septembrī Latgalē pie Barbuļu  
sādžas P., būdams slēpņa vecākais, laikā 
pamanīja ienaidnieka kustību, ziņoja priekšniecībai 
un palika savā vietā vēl sešas stundas; atrazdamies 
apšaudē, turpināja sniegt ziņas, kā rezultātā rota 
lieliniekus sagrāva, saņēma gūstekņus. 
Ar Lāčplēša Kara ordeni apbalvots par darbību 
1919. gada 5. septembrī pie Barbuļu ciema Latgalē.
Atvaļināts 1921. gada 11. martā. Strādājis savā 
arodā, pēdējos neatkarības gados darbu vadītājs 
Sēmes ūdensdzirnavās. 1945. gadā apcietināts un 
izsūtīts uz Krieviju. Ieslodzīts nometnē Vorkutā.
Miris 1946. gada 19. augustā.

Liepājas apriņķa pašvaldība izveidota 
1918. gada 27. novembrī

 Par Liepājas apriņķa izpildu komitejas priekšsēdētāju 
kļuva Kārlis Burkevics no Priekules pagasta (vēlāk Francijas 
konsuls Latvijas Republikā). 

Apriņķa padomes pirmajā sēdē piedalījās paredzētais 
sastāvs – divi delegāti no katra pagasta. Tā pieņēma 
1919. gada pirmās puses budžetu skolotāju algām, ap-
riņķa ārsta un veterinārā ārsta algošanai, izdevumiem, 
kancelejas vajadzībām. Noteica atalgojumu izpildu ko-
mitejai, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem. Budžeta 
izdevumu segšanai nolēma uzlikt zemes īpašniekiem 
vienreizēju zemes nodokli – 20 kapeikas par 1 desetīnu 
derīgas zemes.

Smagas bija kara sekas – nabadzība, bads, laupīšanas. 
Galvenais bija apgādāt iedzīvotājus ar pārtiku, nodibināt 
kārtību un mieru. Pagastu izpildu komitejām deva rīkojumu 
rekvizēt maizes labību par apriņķa padomes noteiktām 
cenām. Labību nogādāja pārtikas nodaļā, to izdalīja par 
noteiktām cenām. No vācu iestādēm iepirka produktus – 
cukuru, petroleju, ziepes. Darboties šādos apstākļos bija 
grūti. Bieži sasauca pagasta pārstāvju sapulces, lai uzzinātu 
patieso stāvokli un pārrunātu svarīgākos jautājumus. Bieži 
šajās sanāksmēs piedalījās arī pirmais iekšlietu ministrs 
liepājnieks Dr. Miķelis Valters. Viņš bija Kārļa Ulmaņa 
tuvs draugs un līdzgaitnieks valsts veidošanā, ar lieliem 
nopelniem diplomātiskajā darbā. 2020. gada septembrī 
M. Valtera pīšļi tika pārapbedīti Rīgas Meža kapos. Valsts 
prezidenta pilī notika M. Valtera piemiņas godināšanas 
ceremonija, tajā piedalījās citu valstu amatpersonas. Bet 
Liepājas muzejam izcilā liepājnieka tuvinieki dāvināja  
M. Valtera kapavietas plāksni, kas sedza viņa atdusas vietu 
trimdas zemē Francijā, Nicā. 

Katrs no pagastiem 
var būt lepns ar savām vērtībām 

PRIEKULES PAGASTS. Pastāv jau vairākus gadsimtus 
pirms Latvijas Republikas dibināšanas un pelnīti lepojas 
ar muižas mūra vārtiem (Zviedru vārti. Lasīt grāmatā 
“Latvijas novadu dārgumi”).

ASĪTES PAGASTS. Pagasta vecākais Ernests Ranga, bi-
jušais Priekules brīvprātīgo rotas cīnītājs Neatkarības karā, 
dzelzceļa uzturēšanas darbu veicējs. Ģimenē izaudzināja 
meitu Emīliju un dēlu Kārli (skolotāju un Latvijas armijas 
virsnieku). Vienā sešklasīgā pamatskolā pieci skolotāji 
apmācīja vislielāko skolēnu skaitu – 160, salīdzinot ar 
citiem pagastiem. 

BUNKAS PAGASTS. 1841. gadā uzbūvētā baznīca ar 
īpatnējo kupolveidīgo torni sagrauta Otrā pasaules kara 
laikā. Kurzemes grupējuma vācu karavīri nometa ieročus 
kara beigās pie baznīcas drupām, pēc tam tika parakstīts 
kapitulācijas akts Ezerē. 

KROTES PAGASTS.  Sešklasīgajā pamatskolā 1939. gada 
izlaidumā piedalījās Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, viņš 
iestādīja ozoliņu. Tas tika nopostīts Otrā pasaules kara 
laikā, tagad kociņa vietā aug iestādītais jaunais ozoliņš. 

GRAMZDAS PAGASTS. Ir divi pilskalni, viens Ruņas upes 
vienā krastā – pie “Vecvagaru” mājām, otrs otrā krastā – pie 
“Pilskalna” mājām. 

AIZVĪĶU PAGASTS. Aizvīķnieki vienmēr pieminēs lielo 
priedi, aiz kuras sākas Aizvīķu pagasts (robeža ir tautas 
noteikta). Šodien var lepoties ar senās muižas apdzīvotās 
vietas saglabāšanu – smēde, krogs, skola, magazīna, bap-
tistu baznīca.

KALĒTU PAGASTS. Nodibināts 1866. gadā, kad reizē 
ar reformu pagastu atdalīja no muižas. Dabīgās robežas 
nosaka četras upes – Apšupe, Bārta, Vārtāja, Birstele. 1928. 
gadā biedrību un organizāciju rīcībā ir tautas nams, kas 
uzbūvēts ar Kultūras fonda un vietējās sabiedrības atbalstu. 

VIRGAS PAGASTS. Tikai 1918. gadā to atdala no Prie-
kules pagasta. 1925. gadā tam pievienots Paplakas novads 
no Priekules pagasta. 1935. gadā skolai nodeva muižas 
ēku, jo skolēnu skaits palielinājās. Atzīmējot Ziemeļu kara 
300. gadadienu, virdzenieki atcerējās, ka Zviedrijas karalis 
Kārlis XII savu ziemas mītni bija iekārtojis arī Virgā. Visus 
iepriecināja tapušais Kārļa XII zābaks. 

PURMSĀTU PAGASTS. Minēts saistībā ar aizsargu 
nodaļas nodibināšanu. Purmsātu muižas pēdējā barona 
mazmeita Florence Beibleja Purmsātos viesojusies vairāk-
kārt un dāvājusi naudu rozārija iekārtošanai. 

Lidija Treide

Šo dienu svinīgo nekad 
mums neaizmirst –

Jo brīva Latvija caur tautas 
sāpēm tika,

Lai mūžos slava skan tev –
Latvijas Republika!

(Pāvils Rozītis) 

1918. gada 18. novembris – 
proklamēta Latvijas Republika.

Valsts svētki Priekulē 1935. 
gadā sākas ar pilsētas valdes svi-
nīgo sēdi. Pulksten 10.00 svētku 
dievkalpojums. Mācītājs Ernests 
Bāns. Pamatskolas zālē noklausās 
Valsts prezidenta A. Kvieša runu 
Rīgā pie Brīvības pieminekļa. 
Tirgus laukumā notiek svētku 
parāde un koncerts. Vakarā pulk-
sten 18.20 ministru prezidenta 
K. Ulmaņa svētku radioruna. 

Arnolds Burvis, ilggadējais 
priekulnieks, savās atmiņās 
stāstīja, ka Priekules jaunieši ar 
divriteņiem pēc Priekules pa-
sākumiem braukuši uz Liepāju. 
Tur varēja apmeklēt dažādus 
pasākumus visas dienas garumā. 
Gāja arī uz kino. 

KALVENĒ 
PIE PIEMINEKĻA 
KALPAKIEŠIEM 
AIZPORU KAPOS

Šeit ir tā atspēriena vieta,
No kuras kalpakieši reiz
Prom svešos iebraucējus trieca
Pār Ventu cauri Kurzemei.

(Olafs Gūtmanis)

ES DZIRDU MŪŽĪBU CAUR 
LAIKIEM ŠALKOJOŠU

1919. gada 22. janvārī pie Aizpuriem beidzas 1. Latviešu atsevišķā bataljona atkāpšanās. 

Bunkas 
pagasta 
baznīca.
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UZņĒMĒjDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA
Var aizpildīt platību maksājumu  
provizorisko iesniegumu.

No šā gada 20. oktobra ikviens lauksaimnieks var sākt aizpildīt infor-
māciju vienotajā platību maksājumu iesniegumā. Tāpat, ja nepieciešams, 
ir iespēja ierosināt lauku bloku precizēšanas pieprasījumus, ko var izdarīt 
provizoriskā iesnieguma sadaļā vai lauku bloku precizēšanas sadaļā Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Šādu iespēju LAD piedāvā jau rudenī, lai padarītu ērtāku minēto 
iesniegumu aizpildīšanu EPS – to var darīt pakāpeniski un jau savlaicīgi 
aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības, kā arī attiecīgi 
saplānot veicamos darbus nākamajai sezonai.

Pabeigt platību maksājumu iesnieguma iesniegšanu varēs 2021. gada 
aprīlī un maijā.

Pirmo reizi provizorisko iesniegumu varēja aizpildīt šā gada sākumā, 
kad divus mēnešus pirms platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas 
vairāk nekā 2000 lauksaimnieku aizpildīja provizoriskos iesniegumus. 

Video par ārpusbloka platību precizēšanu provizoriskajā iesniegumā 
skatāms mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā “Aktualitātes”.

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

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Priekules novada lauku attīstības konsultantes 
IRINAS GINteReS pieņemšanas laiki 2020. gada decembrī 
Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā lūgums vizīti pieteikt laikus, sazinoties pa tālruni 28310484.

Vieta Laiks
Priekules novada pašvaldībā Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdienās 

no plkst. 8.30 līdz 15.30  (izņemot pieņemšanas dienas pagastos)

Bunkas pagastā
Krotes bibliotēkā Otrdien, 8. decembrī, no plkst. 9.00 līdz 11.00

Tadaiķu bibliotēkā Otrdien, 8. decembrī, no plkst. 12.00 līdz 14.30

Bunkas pagasta pārvaldē Otrdien, 8. decembrī, no plkst. 15.00 līdz 16.30

Kalētu pagastā
Kalētu pagasta pārvaldē Trešdien, 9. decembrī, no plkst. 9.00 līdz 12.00

Gramzdas pagastā
Gramzdas pagasta pārvaldē Ceturtdien, 10. decembrī, no plkst. 9.00 līdz 12.00

Virgas pagastā
Paplakā, Virgas pagasta pārvaldē Piektdien, 11. decembrī, no plkst. 9.00 līdz 11.00

Purmsātu bibliotēkā Piektdien, 11. decembrī, no plkst. 12.00 līdz 13.00

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

Pirms tiešsaistes stundas
v Sagatavo visu nepieciešamo – mācību grā-
matu, pierakstu kladi, rakstāmpiederumus u.c.
v Sakārto telpu – skolotājs aicinās ieslēgt ka-
meru.
v Ja iespējams, izslēdz fona trokšņus.
v Ja radušās tehniskas problēmas, piemēram, 
nav pieejams dators, internets u.tml., savlaicīgi 
brīdini klases audzinātāju.

tiešsaistes stundas laikā
v Tiešsaistes stundai pieslēdzies norādītajā laikā.
v Piedalies ar savu vārdu vai vārdu un uzvārdu.
v Stundas sākumā jābūt ieslēgtai kamerai un/
vai mikrofonam.

v Stundas laikā koncentrējies tikai mācībām.
v Seko stundas gaitai! Veic pierakstus! Ja kaut 
ko nesaproti, padomā, pirms uzdod jautājumu 
skolotājam. Ja skolotājs uzdod jautājumu, atbildi.
v Ja vēlies pajautāt, pacel “rociņu”.
v Atslēdz pieeju mācību stundai tikai pēc skolo-
tāja uzaicinājuma.
v Skolotājs var veikt stundas video ierakstu.

Tiešsaistes mācību stundas mūsu skolā tiek or-
ganizētas platformās Zoom vai virtualaskola.lv. 
Skolotājs veic ierakstu par tiešsaistes stundu 
e-klases dienasgrāmatā.

Ja skolēns nepiedalās tiešsaistes stundā, 
e-klases žurnālā tiek ierakstīts “n”.

Uzdotais JĀVEIC un JĀIESŪTA savlaicīgi. 

Jau daudzus gadus Priekules Mūzikas un 
mākslas skolas pedagogi 1. oktobrī atzīmē Starp-
tautisko mūzikas dienu, kurā aicina uzstāties 
profesionālus māksliniekus. Pa šiem gadiem 
Priekulē ciemojušies komponists Kārlis Lācis 
un dziedātāja Jolanta Strikaite, saksofonista 
Arta Gāgas kvartets un dziesminieks Arnis 
Miltiņš – kolektīvi ģimeniskas muzicēšanas 
noskaņās, bet 2016. gadā koncertā “Tango” 
piedalījās ne tikai mūziķi, bet arī dejotāji. No 
2017. gada tradicionālie koncerti notiek skolas 
akustiskajā koncertzālē, un šeit koncertā “Ne-
tveramie sapņi” ir muzicējis Rīgas saksofonu 
kvartets, bet nākamajā gadā koncertā “Mūza 
ie(kā)rota” viesojās Agnese Egliņa, Ilona Meija 
un stāstnieks Orests Silabriedis. Savukārt 2019. 
gadā ar audiovizuālu koncertu klausītājus 
apbūra ģitārists Dzintars Vītols.

Šogad 1. oktobrī koncerts notika neno-
teiktības un neskaidrības apstākļos, tomēr, 
neraugoties uz to, Priekules Mūzikas un 
mākslas skolas pedagogi un audzēkņi bija 

sarīkojuši sev skaistus svētkus jeb “Ceļojumu 
mūzikas žanru pasaulē”. Koncertā izskanēja 
skaņdarbi, kas aptvēra laika posmu no 18. 
līdz 21. gadsimtam un sniedza iespēju pavie-
soties dažādās valstīs. Ar lielu aizrautību un 
atdevi muzicēja 35 audzēkņi, kurus sagata-
voja pūšamo instrumentu spēles skolotājas 
Andra Zabe un Ivonna Rozentāle, kora klases 
skolotājas Agrita Hanzovska un Airisa Timo-
fejeva, ģitāras spēles skolotājs Juris Pavītols, 
akordeona spēles skolotāja Līga Kvāše, vijoles 
spēles skolotājas Indra Andersone un Madara 
Jansone, kā arī koncertmeistari Inita Rubeze, 
Līga Kvāše un Ivars Dejus. Tā kā šoreiz nebija 
iespējams uz koncertu uzaicināt vecākus un 
citus interesentus, mākslas skolotāja Dace 
Gailīte svētku norisi iemūžināja video. Ikviens 
koncertu var noskatīties platformā Youtube, 
ierakstot – Priekules Mūzikas un mākslas skola, 
“Ceļojums mūzikas žanru pasaulē”.

Priekules Mūzikas un mākslas skolas 
direktores vietniece Indra Andersone

Oktobra beigās 25 Latvijas izglītības 
iestādes, kas aprīlī ieguva “etwinning 
skolas” statusu, beidzot saņēma arī 
oficiālu apliecinājumu statusa iegūša-
nai – “etwinning skolas” atzinības zīmi, 
karogu un suvenīrus, kā arī eS inovāci-
ju, pētniecības, kultūras, izglītības un 
jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas 
pateicības vēstuli.

25 Latvijas izglītības iestādes ir starp tām 
2139 iestādēm visā Eiropā, kam eTwinning 
Centrālais atbalsta dienests šī gada aprīlī uz 
diviem gadiem piešķīra “eTwinning skolas” 
statusu, tādējādi novērtējot iestāžu aktīvu 
iesaistīšanos eTwinning projektu īstenošanā 
un pedagogu profesionālās pilnveides veicinā-
šanā. Konkursā augsto atzinības zīmi piešķīra 
iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju 
komanda, kas īsteno eTwinning sadarbības 
projektus, veicina digitālo pratību un inter-
neta drošību. Covid-19 ietekmē diemžēl nav 
iespējama oficiāla apbalvošana, kā tas notika 
iepriekšējos gados, kā arī uz nezināmu laiku 
pārcelts “eTwinning skolu” forums, tomēr Lat-
vijas eTwinning nacionālais atbalsta dienests 
(NAD) cer, ka tas nemazinās skolu prieku un 
lepnumu par padarīto. Jau pēc nedēļas sešu 
apbalvoto skolu pārstāvji tiešsaistē pārstāvēs 
Latviju “eTwinning skolu” Eiropas līmeņa 
konferencē, tāpat NAD meklēs iespējas orga-
nizēt profesionālās pilnveides pasākumus arī 
nacionālajā līmenī, līdzīgi kā 2018. un 2019. 
gadā, kad statusu ieguvušās skolas piedalījās 
īpašās mācībās skolu komandām un notika 
mentorēšanas aktivitātes.

eIROPAS KOMISIjA NOVēRtē 
SKOLU IeGULDījUMU

Vēstulē komisāre pateicas skolas vadībai 
un skolotājiem par aktīvu darbu: “Iegūtais 
“eTwinning skolas” statuss parāda, ka jūsu 
skola ir izmantojusi jaunākos digitālos un 
radošos rīkus, lai uzlabotu skolēnu mācību 
sasniegumus, atspoguļo veiksmīgu sadarbību 
ar citām eTwinning skolām. Šis apbalvojums 
norāda arī uz jūsu pūliņiem veicināt pedagogu 
profesionālo pilnveidi, tādējādi palīdzot peda-
gogiem uzlabot savas prasmes skolēnu labā.”

Šogad, trešajā iniciatīvas gadā, “eTwin-
ning skolas” statusu pēc rūpīgas atlases uz 
diviem gadiem saņēma 25 Latvijas vispārē-
jās, profesionālās un interešu izglītības ies-
tādes (dažas saņem atkārtoti, citas – pirmo 
reizi). To skaitā bija arī Mežupes pamatskola.
KAS IR “etwINNING SKOLAS” StAtUSS?

e-Twinning Eiropas skolu sadarbības tīkls 

2018. gadā uzsāka iniciatīvu – skolas, kurās 
darbojas aktīvas skolotāju komandas, kas 
īsteno projektus un papildus skolā veicina 
digitālo pratību un interneta drošību, katru 
gadu var pieteikties “eTwinning skolas” sta-
tusam. Lai to iegūtu, tiek vērtētas skolotāju 
aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un 
pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotība 
interneta drošības jautājumos, digitālās 
pratības veicināšanā, kā arī pedagogu pro-
fesionālā pilnveide attiecīgajās jomās un 
skolotāju sadarbība. Skolām statusu piešķir 
uz diviem gadiem. Apbalvotās skolas saņem 
atzinības zīmi “eTwinning skola”, kas aplie-
cina izcilus rezultātus iepriekš minētajās 
jomās, kā arī papildus mācības pedagogiem. 
Vairāk par “eTwinning skolas” statusa iegū-
šanu – https://etwinning.lv/etwinning-skola/. 

eTwinning ir Eiropas Savienības prog-
rammas izglītības, apmācības, jaunatnes 
un sporta jomā “Erasmus+” aktivitāte, 
kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā 
mācību metodi un nodrošinot kompetenču 
pieeju izglītībā, veicina pedagogu profe-
sionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu 
jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji 
var īstenot projektus vietējā un Eiropas 
mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes 
partneru atrašanas, sadarbības un projekta 
gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties 
vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu 
profesionālās pilnveides pasākumos gan 
tiešsaistē, gan klātienē. Pašlaik eTwinning.
net reģistrējušies aptuveni 836 000 skolo-
tāju, no kuriem vairāk nekā 7000 ir Latvijas 
skolotāji. Informācija par eTwinning pasāku-
miem – www.etwinning.lv.

Baiba Suseja, Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras

Pedagogu digitālās pratības pilnveides 
daļas vadītāja p. i. 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē

25 Latvijas izglītības iestādes saņem “eTwinning skolas” 
atzinības zīmi un Eiropas Komisijas pateicības vēstuliIZGLĪTĪBA

1. oktobris – Starptautiskā mūzikas diena
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Priekules vidusskolas tiešsaistes stundu noteikumi



DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS OKTOBRĪ

OKTOBRĪ REĢISTRĒTA DZIMŠANA 
Aiz gaismas mirdz zieds, 
Aiz laimes pukst sirds.
Pa pasauli mūžam
Mīlestība lido…

j Vilius un Janai Vinogradiem – meitiņa Mia Nika.

Mīļi sveicam vecākus un vecvecākus! 

OKTOBRĪ REĢISTRĒTA MIRŠANA 

Šalkšu kā vējš tajā birztalā,
Skanēšu putnu dziesmās, 
Atmiņas mirdzēs kā pavediens
Dziestošā vakara liesmā. 

Jānis Saveļjevs (Kalētu pag.), Elita Milašina (Priekule), 
Vikentijs Darmakovičs (Priekules pag.).

Lai gaiši jums Aizsaules ceļi! 
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta juškeviča

AFIŠA

8 Priekules novada paðvaldîbas informatîvais izdevums

Gramzda  bunka  kalçti  virGa  priekule  Gramzda  bunka  kalçti  virGa  priekule

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Kristīne Dundure, 
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" tipogrāfi jā. Tirāža – 2500 eksemplāru. 

CMYK

Priekule
Līdz 30. novembrim Priekules kultūras namā ra-

došās apvienības “Saspraude” tautastērpu izstāde ‘’Es 
meitiņa kā rozīte...’’ un Gitas Zanribas gleznu izstāde.

Bunkas pagasts
29. novembra vēlā pēcpusdienā pie Bunkas 

kultūras nama Pirmās adventes sveces iedegšana 
vainagā.

No 1. līdz 23. decembrim Bunkas kultūras namā 
skatāma zvanu un rūķu izstāde. Pēc iepriekšējas 
pieteikšanās iespējams nofotografēties (jāfotografē 
pašiem).

No 29. novembra līdz 20. decembrim aicinā-
jums māju īpašniekiem un īrniekiem parūpēties par 
īpašu Ziemassvētku noformējumu savas dzīvesvietas 
apkārtnē un pagalmā. Krāšņāko noformējumu autorus 
gaida rūķu pārsteigums. 

Bunkas pagasta iedzīvotāji! Šogad pirmo reizi ir 
iecere iepriecināt pagasta vientuļos seniorus svētkos. 
Priecāsimies, ja palīdzēsiet sagatavot nelielas, bet no 
sirds nākušas dāvaniņas. Tās var būt pašu audzētas, 
pašu rokām darinātas vai arī pirktas. Dāvaniņas lū-

dzam nogādāt Bunkas kultūras namā no 27. novembra 
līdz 16. decembrim (iepriekš piezvanot Maldai pa 
tālruni 29296265). 

Kalētu pagasts
4. decembrī plkst. 15.00 pie pagasta pārvaldes 

tiks saposta un iedegta lielā svētku egle.
No 11. līdz 19. decembrim konkurss “Ziemas-

svētku gaisma Kalētos”. Izgaismosim ēkas, pagalmus, 
māju logus, radot svētku noskaņu Ziemassvētku gai-
dīšanas laikā. Līdz 18. decembrim aicinām ieteikt 
skaistāko un gaišāko Ziemassvētku noformējumu, 
zvanot uz tālruni 28368911 tautas nama vadītājai.

21. decembrī ziemas saulgriežus Kalētos at-
zīmēsim ar bluķa vilkšanu. Vilksim bluķi no centra 
līdz Priedienam, pa ceļam savācot visas neveiksmes, 
grūtības un negatīvo, pēc tam bluķi sadedzināsim, lai 
jaunais gads būtu auglīgs un veiksmīgs.

* Valstī noteikto Covid-19 izplatības ierobežojumu 
dēļ pasākumu plāns var mainīties, tāpēc aicinām 
sekot līdzi informācijai Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv, sadaļā “AFIŠA”.

Latvija kā divi lieli kalni
Un viena svītra apakšā, 
Kā maziņš bērniņš ģimenē
Tā dzīvo lielā pasaulē.

      Latvija ir skaista, mīļa,
      Latvija ir zaļa, tīra.
      Latvijā ir mana māja,
      Latvijā ir tava māja.
      Latvija ir visiem mums. 

Latvieši ir čakli, gudri –
Tie strādā, mācās, priecājas.
Un Latvija dod spēku mums,
Jo tā ir mūsu sirsniņās.

      Latvijā dzied tautas dziesmas,
     Svētkos laistās sveču liesmas.
    Augstu mastā plīvo karogs – 
    Sarkans, balts un sarkans,
    Sarkanbaltsarkans.  

Šis gads nav izņēmums, jo sociālais uzņēmums “Eņģeļu 
pasts” (www.engelapasts.lv) jau septīto gadu pēc kārtas orga-
nizē projektu “Ziemassvētku vecīša darbnīca”. Neraugoties 
uz situāciju pasaulē saistībā ar Covid-19 pandēmiju, kas 
skārusi mūs visus un ļoti ietekmējusi mūsu ikdienu, cilvēki 
sociālās aprūpes centros mīt joprojām un tur būs arī šajos 
Ziemassvētkos. Tieši tāpēc mums ir svarīgi to atcerēties un 
radīt šiem cilvēkiem prieku un pārsteigumu, lai ikdiena kļūtu 
nedaudz vieglāka un priecīgāka.

Mums katram ir iespēja piedalīties šī prieka un pārsteigu-
ma radīšanā un iepriecināt cilvēkus sociālās aprūpes centros.

Sociālais projekts “Ziemassvētku vecīša darbnīca 2020” 
sākās 13. novembrī un norisināsies līdz 20. decembrim, lai 
jau Ziemassvētkos visas dāvaniņas būtu saņemtas centros 
un gaidītu savus jaunos saimniekus un saimnieces.

Ticu, ka mums kopā viss izdosies! Sirsnīgs paldies par 
dalību sociālajā projektā! Radi to, kas tev ir pa spēkam, – 
radi prieku!

Projekta mājaslapa www.engelapasts.lv.
Līga Uzulniece, "Eņģeļu pasta" vadītāja

Paziņojums par saistošo noteikumu Nr.12/20 
“Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.–2026. gadam” 
grozījumi “Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” un “Grafi skā daļa”” izdošanu

2020. gada 29. oktobra domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.702 
(protokols Nr.14, 32. punkts) ar kuru apstiprināja izstrādātos Priekules 
novada teritorijas plānojuma 2015.–2026. gadam grozījumus un izdeva 
saistošos noteikumus Nr.12/20 “Priekules novada teritorijas plānojuma 
2015.–2026. gadam grozījumi “Teritorijas izmantošanas un apbūves no-
teikumi” un “Grafi skā daļa””. Kamēr nav beidzies “Teritorijas attīstības 
plānošanas likumā” noteiktais pārsūdzēšanas termiņš (11.01.2021.) 
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nav publicē-
jusi vēstuli par plānošanas dokumenta īstenošanas atļauju, minētais 
plānošanas dokuments un saistošie noteikumi nav piemērojami. 

Materiāli ir pieejami www.ĢeoLatvija.lv  (https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_17962), www.tapis.gov.lv (https://tapis.gov.lv/tapis/
lv/documents/17962) un pašvaldības ofi ciālajā tīmekļvietnē www.prie-
kulesnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība -> Dokumenti -> Priekules novada 
teritorijas plānojums”.

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka 

Latvija bērnu sirsniņās

Gatavojoties Latvijas Republikas 102. gadadienai, 
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas pirmsskolas 
skolotāja Rūta Feldmane kopā ar saviem sešgadīga
jiem audzēkņiem sacerēja dzejoli par Latviju. 

Lai šīs dzejas rindas sasilda ikviena novada ie
dzīvotāja sirdi šajā saspringtajā, neierastajā svētku 
laikā!

DĀVINI PRIEKU 
UN PĀRSTEIGUMU 
ZIEMASSVĒTKOS!
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