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Jūlija un augusta notikumi 
Priekules novadā

1. septembrī
Priekules vidusskola – plkst. 9.00.

Priekules Mūzikas un mākslas skola – plkst. 16.30.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Dzirnaviņas” – plks t. 9.30. Ciemosies Burtu 
meitiņa ar draugiem.

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola – par pasākuma norisi informācijai sekot skolas 
mājaslapā www.kaletuskola.lv.

2. septembrī
Krotes Kronvalda Ata pamatskola – plkst. 9.00 pirmsskolas audzēkņiem, 1.– 9. klases skolēniem.

Virgas pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa” – plkst. 9.00. Mīļi gaidīti pirmsskolas vecuma
bērni un viņu vecāki uz svinīgo pasākumu un jaunās grupas telpu atklāšanu!

ZINĪBU DIENA 
Priekules novada izglītības iestādēs

Ārkārtējās situācijas dēļ konkurss “CĀLĒNS” martā tika atcelts. Bet mazajiem dziedātājiem un 
skatītājiem par prieku 8. augustā notika mazo Cālēnu koncerts pie Priekules KN, 
pēc kura visi pasākuma dalībnieki un apmeklētāji varēja izklaidēties PUTU BALLĪTĒ. 

3. jūlijā Kalētu pagasta “Brūzī” ar pārvaldes vadītājas Agritas 
Driviņas vārdiem: “Šie pakalpojumi Kalētos kļūst pieejami,” 
tika atklātas jaunās feldšerpunkta un sociālā centra telpas. 
Sarīkojums izdevās sirsnīgs Maijas Kalniņas dziesmu pavadī-
jumā. Uz to ieradās prāvs pulciņš pagasta ļaužu un ne tikai. 
Visi kā viens neslēpa prieku par paveikto, kas atvieglos 
piekļuvi veselības un sociālajai aprūpei visiem iedzīvotājiem.

               >> 7.lpp.

Foto – Kristīne Dundure
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Priekules novada 
pašvaldības domes 
2020. gada 30. jūlija 
domes sēdē 
pieņemtie lēmumi

Dažādi jautājumi
Pieņēma lēmumu par brīv-

pusdienu piešķiršanu Priekules 
novada izglītības iestāžu 5. klašu 
skolēniem.

Apstiprināja lēmumu par pro-
jekta “Dzīvojamās ēkas pārbūve 
par tūrisma informācijas centru 
Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē”.

Pieņēma lēmumu atbalstīt 
asfaltbetona seguma atjaunošanu 
Baznīcas ielā un Galvenajā ielā 
Priekulē.

Pieņēma lēmumu atbalstīt 
darbu turpināšanu Virgas dīķa 
tīrīšanā un ekosistēmas atjauno-
šanā pie Virgas veselības centra 
un Virgas skolas parka.

Apstiprināja lēmumu par 
centralizētās ūdensapgādes un 
kanalizācijas tarifu noteikšanu 
Bunkas, Gramzdas un Kalētu 
pagastos.

Apstiprināja lēmumu par 
nosaukuma un adreses maiņu 
Kalētu feldšerpunktam – mainīt 
nosaukumu uz “Kalētu feldše-
ru punkts” un noteikt adresi 
“Brūzis-21”, Kalēti, Kalētu pag., 
Priekules nov.

Apstiprināja lēmumu par 
Priekules novada teritorijas 
plānojuma 2015.–2026. gadam 
grozījumu 2. redakcijas pilnvei-
došanu.

Apstiprināja lēmumu par 
grozījumiem darba uzdevumā 
Priekules novada teritorijas 
plānojuma 2015.–2026. gadam 
grozījumu izstrādē.

Apstiprināja grozījumus 
2015. gada 27. jūnija domes 
lēmumā Nr.11 “Par telpu no-
mas maksu Priekules novada 
pašval dības iestādē Priekules 
vidusskola”.

Nolikumi,  
noteikumi

Apstiprināja noteikumus “Par 
finansiālā atbalsta sniegšanu 
nevalstiskajām organizācijām”.

Apstiprināja saistošos notei-
kumus Nr.8/20 “Par grozījumiem 
Priekules novada pašvaldības 
2019. gada 28. februāra saisto-
šajos noteikumos Nr.1/9 “Par 
decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu sniegšanu un uzskaites 
kārtību Priekules novadā”.

Apstiprināja saistošos notei-
kumus Nr.9/20 “Par grozījumiem 
Priekules novada pašvaldības 
2013. gada 27. decembra saistoša-
jos noteikumos Nr.22 “Par sabied-
risko kārtību Priekules novadā”.

Apstiprināja “kārtību, kādā 
no pašvaldības budžeta finansē 
pedagoģiskos amatus Priekules 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs”.

Izsoles
Pieņēma lēmumus par:
- nekustamā īpašuma “Mazkal-

nenieki’”, Virgas pagastā, nodošanu 
atsavināšanai, nosacītās cenas un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu,

- nekustamā īpašuma “Pie 
Ķiršiem”, Virgas pagastā, nosacī-
tās cenas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu,

- pašvaldībai piederoša dzī-
vokļa īpašuma Aizputes iela 23-8, 
Priekule, nodošanu atsavināšanai, 
atsavināšanas izsoles rīkošanu, no-
sacītās cenas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu,

- pašvaldībai piederošās kus-
tamās mantas, vieglās pasažieru 
automašīnas HUYNDAI H1, reģ.
Nr.HG8862, atsavināšanas izsoles 
atzīšanu par nenotikušu un atkār-
totas izsoles rīkošanu.

 Precīzu informāciju 
par visiem lēmumiem 

(arī nekustamā īpašuma 
jautājumiem) varat izlasīt 

Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv.

Dokumentu pārvaldības 
speciāliste D. Tilgale

DOMES ZIņAS

Priekules novada 
pašvaldības domes lēmumi

18. martā tika parakstīts līgums ar SIA 
“A-Land” par 2. kārtas būvdarbiem projektā 
“Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas 
pagasta Krotes ciemā”. Līguma kopējā summa ir 
49 670,48 EUR bez PVN. Saistībā ar kanalizācijas 
izbūvi Bunkas pagasta Krotes ciemā darbi notika jau 
2019. gadā, kad izbūvēja pusi no būvprojektā pare-
dzētā apjoma, otru pusi paredzot veikt 2020. gadā. 
Šogad paredzēts izbūvēt kanalizācijas tīklu posmā 
ceļš “Rūķīši”–”Zemzari” uz ceļu “Parks–Akmentiņi”, 
ceļš “Dināri”–”Ziedkalni” un pievienot sūknētavu pie 
elektroapgādes tīkliem. Minētie būvdarbi ir pabeigti, 
objekts ir nodots ekspluatācijā, līdz ar to ir pabeigta 
kanalizācijas izbūve Krotes ciemā. 

Saistībā ar Krotes ciemu ir noslēgts vēl viens 
līgums, kas uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti ciema 
iedzīvotājiem. Līgums par ūdens atdzelžošanas 
stacijas rekonstrukciju objektā “Krotes ŪAS” ar 
SIA “WATEX” tika parakstīts pirms Lieldienām par 
kopējo summu 8280,03 EUR ar PVN. Šobrīd plānotie 
darbi ir pabeigti un ir uzstādīta jaudīgāka ūdens 
atdzelžošanas un amonija samazināšanas iekārta. 
Tas ir būtisks solis ūdens kvalitātes nodrošināšanai 
Krotes ciema iedzīvotājiem. Protams, lai ūdens 
problēmu atrisinātu līdz galam, nepieciešama veco 
ūdenstrašu nomaiņa. Šie darbi budžeta iespēju 
robežās tiks plānoti nākamā gada budžetā.

2020. gada 25. jūnijā tika noslēgts līgums būv-
darbiem projektā “Kanalizācijas izbūve Priekules 
novada Bunkas pagasta Tadaiķu ciemā”. Projekta 
gaitā paredzēts izbūvēt kanalizācijas tīklus, lai 
varētu pieslēgt centralizētai kanalizācijas sistēmai 
daudzdzīvokļu māju Suvorova 31, Līvānu mājas, 
“Kļavas” un “Krastus”. Projekta kopējās izmaksas ir 
79 301,45 EUR bez PVN, darbus plānots pabeigt līdz 
novembra beigām. Darbus veiks SIA “STATUM-A”.

2020. gada 30. jūlija domes sēdē tika pieņemts 
lēmums par centralizētās ūdensapgādes un kana-
lizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas un 
Kalētu pagastos. Jaunais tarifs, kas stāsies spēkā 
no 2020. gada 1. oktobra, Bunkas pagastā būs 0,77 
EUR bez PVN par 1 m3 ūdensapgādei, 0,68 EUR bez 
PVN par 1 m3 kanalizācijai.

Ar gaismas un dzīvības simbolu – Ūsiņa zīmi 
– centrā pie Krotes skolas ir tapis gadskārtu 
godu un tautas tradīciju rituālu laukums.

Jau vairāk nekā 25 gadus Bunkas pagastā aktīvi 

darbojas folkloras kopa “Traistēni”, kas kopj un godā 
ceļ mūsu tautas nemateriālo kultūras mantojumu 
un tautas tradīcijas. Folkloras kopas mājvieta ir 
Krote, līdz ar to plašākie un nozīmīgākie pasākumi 
notiek Krotē, un tāpēc radās ideja izveidot gadskārtu 
godu un tautas tradīciju rituālu laukumu ar divām 
ugunskura vietām Bunkas pagasta Krotē, starp 
bibliotēku un skolu.

2018. gadā tika izstrādāta būvniecības iecerei 
nepieciešamā dokumentācija (paskaidrojuma raksts) 
projektam “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskār-
tu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, 
Bunkas pagastā, Priekules novadā”.

2019. gadā sagatavots projekta “Teritorijas 
daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas 
tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, 
Priekules novadā” pieteikums Eiropas Savienības 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atklāta projektu iesnieguma konkursam Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
(LAP 2014.–2020.) pasākumā “Atbalsts LEADER vie-
tējai attīstībai”. Projekts tika atbalstīts un piešķirts 
finansējums tā realizēšanai.

Projekta gaitā labiekārtoja teritoriju, izbūvējot 
bruģētu laukumu dažādu gadskārtu godu svinēšanai 
un tautas tradīciju rituāliem. Izbūvēja divas uguns-
kura vietas – vienu izmantos kā rituālu ugunskuru, 
bet otrs būs kā pavards. Šis godu un rituālu laukums 
mūsu darbošanos padarīs ražīgāku, atpazīstamāku 
un apkārtējai sabiedrībai nozīmīgāku. Paralēli tautas 
tradīciju kopšanai un saglabāšanai laukums kalpos 
arī kā ciema un pagasta iedzīvotāju atpūtas un 
pulcēšanās vieta. Tā būs arī lieliska vieta pie skolas, 
bibliotēkas un senlietu krātuves tuvāku un tālāku 
ciemiņu atelpas brīdim, ģimeniskiem pasākumiem.

Būvdarbus veica SIA “SINREN” par līgumcenu 
16 824,38 EUR, būvuzraudzību veica SIA “Būviecere”. 
Projekta kopējās izmaksas ar PVN ir 21 308,70 EUR, 
no kurām 13 850,65 EUR ir LEADER finansējums. 
Līgums ar būvnieku tika noslēgts aprīļa beigās, un 
plānotajos trīs mēnešos tie tika arī pabeigti. 

Projekta noslēguma un laukuma atklāšanas 
pasākums būs 22. septembrī, kad atzīmēsim Baltu 
vienības dienu, svinēsim folkloras kopas “Traistēni” 
25 gadus. Visi tiek mīļi gaidīti ciemos!

Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja 
Patricija Andersone

SAbIeDrībA

Virgas tradīciju nams ziņo
Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis  

Priekules novada domes Virgas tradīciju nama projektu  
Nr. 20-02-AL13-A019.2203-000008 “Aprīkojuma iegāde 
mobilās brīvdabas kultūrtelpas nodrošināšanai  
Virgas pagasta iedzīvotāju kultūras un citu sabiedrisko 
aktivitāšu nodrošināšanai”. 

Projektā iegādāto pamatlīdzekļu prezentatīvais  
pasākums Virgas pagasta iedzīvotājiem paredzēts 
25.09.2020.

Krotes vērienīgie darbi

2020. gada 30. jūlija domes sēdē tika pieņemts lēmums par centralizētās ūdensapgādes 
un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos. Centralizētās 
ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi, kas stāsies spēkā no 2020. gada 1. oktobra, 
Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos, EUR bez PVN

Ūdensapgāde, EUR/m³ Kanalizācija, EUR/m³
BUNKAS PAGASTS 
Bunka 0,77 0,68
Tadaiķi 0,77 0,68
Krote 0,77 0,68
GRAMZDAS PAGASTS 
Gramzda 0,98 1,14
Aizvīķi 0,98  
Dāma 0,51  
KALĒTU PAGASTS 
Kalēti 0,92 0,81
Ozoli 1,14  

Iepriekšējais tarifs bija spēkā kopš 2014. gada. 
Ņemot vērā veiktos ieguldījumus un izmaksu kāpumu, ir veikts tarifu pārrēķins. 
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Priekules novadā šī gada vasara ir bagāta ar daudziem dažādiem 
mazākiem un lielākiem projektiem. Viens no tiem ir Eiropas Sa-
vienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
projekts “Velo statīva ar jumtiņu iegāde – jaunās paaudzes 
velokultūras uzlabošanai”, Nr.20-02-AL13-A019.2203-000009. 

Tā kā velosipēda izmantošana ikdienas gaitās kļūst arvien po-
pulārāka, ir jāveicina un jārada labvēlīgi apstākļi velokultūras uzla-
bošanai. Vieni no aktīvākajiem velosipēdu izmantotājiem pilsētā ir 
jaunieši, un ir teritorija, kurā ir pilnīgi loģiska jauniešu pulcēšanās, 
tajā skaitā arī ar velosipēdiem. Līdz šim novērots, ka jaunieši savus 
velosipēdus mēdz novietot, kā pagadās, – cits rūpīgi un akurāti, cits 
vienkārši noliek pie zemes. Protams, ir jāpastāv arī iespējai, kur šo 
velosipēdu kulturāli novietot, un tieši tas ir šī projekta uzdevums, 
jo, realizējot projektu, paredzēts uzlabot velosipēdu novietošanas 
iespējas teritorijā starp Priekules vidusskolu, daudzfunkcionālo 
sporta halli un stadionu. Šajā teritorijā paredzēts uzstādīt velosta-
tīvu ar jumtiņu vienlaicīgi 30 velosipēdu novietošanai. Velostatīvs 
būs nodrošināts arī ar videonovērošanu. Šāda iespēja pašvaldībai 
ir, pateicoties biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajam 
LEADER projektu konkursam, kura mērķis ir konkursa kārtībā pie-
šķirt līdzfinansējumu aktivitāšu īstenošanai saskaņā ar sabiedrības 
virzītu vietējās attīstības stratēģiju.

Patlaban ir uzsākta projekta realizācija, jo lēmumu no Lauku 
atbalsta dienesta par projekta galīgo apstiprināšanu pašvaldība 
saņēma 3. jūlijā. Pēc lēmuma saņemšanas tika parakstīti līgumi 
ar cenu aptaujās noteiktajiem aprīkojuma piegādātājiem. Viens ir 
līgums ar SIA “Nometala.lv” par velostatīva ar jumtiņu 30 velosipē-
diem izgatavošanu un piegādi uz Priekuli par 4977,94 EUR ar PVN. 
Savukārt otrs ir līgums ar SIA “Arcus tīkls” par videokameras ar 
aprīkojumu piegādi par 142,08 EUR ar PVN. Pēc līguma nosacījumiem 
iekārtu piegāde paredzama augusta beigās, septembra sākumā.

Projekta kopējās izmaksas 5120,02  EUR ar PVN, no kurām 
3328,01 EUR ir ELFLA atbalsts. Līdzfinansējumu nodrošina Prie-
kules novada pašvaldība.

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Una Ržepicka

projektI

Priekulē radīs apstākļus 
velokultūras uzlabošanai

Uzlabos Bunkas kultūras nama aprīkojumu
Vasaras saulgrieži Bunkas kultūras namam nesa 

priecīgu vēsti, jo tika saņemts Lauku atbalsta dienesta 
lēmums par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesnie-
gumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” projekta “Aprīkojuma iegāde 
Bunkas kultūras namam iedzīvotāju sabiedrisko 
aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu 
veidošanai”, Nr. 20-02-AL13-A019.2203-000007 
galīgo apstiprināšanu.

Īstenojot projektu, iecerēts Bunkas kultūras namā 
nomainīt nolaižamo ekrānu, kas godam kalpojis no 
1995. gada. Ekrāns ir nolietojies un nenodrošina labu 
attēla kvalitāti. Jaunais ekrāns nodrošinās labāku attēla 
kvalitāti, kā arī tā novietojums sniegs papildu iespējas 

dažādot skatuves noformējumu. Tā kā ar ekrāna nomai-
ņu vien sniegtos pakalpojumus pilnībā nevar uzlabot, 
iecerēts iegādāties arī modernu projektoru. Jaunais pro-
jektors tiks novietots aiz skatuves drapērijām, tādējādi 
nodrošinot, ka starp skatītāju un ekrānu nav traucējošu 
elementu. Projektora novietojums ļaus attēlot uz jaunā 
ekrāna ne tikai filmas un prezentācijas, bet arī dažādus 
fonus skatuves noformējumam, netraucējot darbību uz 
pašas skatuves. Lai uzlabotu kultūras nama apskaņoša-
nas iespējas, projektā iegādāsimies arī mobilo akustisko 
sistēmu, kuru pēc vajadzības varēs izmantot arī brīvda-
bas pasākumos. Vēl projektā paredzēts iegādāties jaunu 
portatīvo datoru, aprīkotu ar atbilstošu programmatūru, 
lai jaunais projektors varētu tikt veiksmīgi izmantots, jo 
šobrīd kultūras nama rīcībā ir tikai vecs stacionārais dators 
un līdz šim pasākumos, kur tika veiktas demonstrācijas, 
izmantojot projektoru, portatīvo datoru aizņēmās. Tiks 
uzlabota Bunkas kultūras nama sniegto pakalpojumu 

kvalitāte un iespējas. Ieguvēji būs gan skatītāji, gan 
amatiermākslas kolektīvu dalībnieki, gan, protams, arī 
darbinieki, jo kultūras nams kļūs vēl modernāks un tā 
sniegtie pakalpojumi vēl pievilcīgāki.

Jūlija sākumā tika parakstīts pirmais iekārtu piegādes 
līgums ar SIA “Baltijas Biroju tehnoloģijas” par projektora 
un ekrāna piegādi un uzstādīšanu par kopējo summu ar 
PVN 11 787,69 EUR. Parakstīšanas fāzē ir līgums par 
apskaņošanas iekārtu iegādi, un tiek veikta cenu aptauja 
portatīvajam datoram ar programmatūru. 

Projekta kopējās izmaksas 17 337,84 EUR ar PVN, no 
kurām 11 269,59 EUR ir ELFLA atbalsts. Līdzfinansējumu 
nodrošina Priekules novada pašvaldība.

Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja
Patricija Andersone

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Una Ržepicka
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l  Lauku atbalsta dienests (LAD) informē: 
l Atgādinājums par zaļināšanas prasību ievērošanu
Piesakoties platību maksājumiem 2021. gadā, lauksaimniekiem, kuriem aramzeme ir vairāk par 10 ha, 

jāievēro zaļināšanas prasības. Sējot ziemājus un plānojot pavasara sējumus, ņemiet vērā šo nosacījumu.
Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums 

tika ieviests no 2015. gada saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) regulu, un tas ir cieši sasaistīts ar vienoto 
platības maksājumu (VPM). 

Lai saņemtu zaļināšanas maksājumu, saimniecībām jāievēro zaļināšanas prasības, ko veido: 
1) kultūraugu dažādošana; 
2) ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošana un/vai uzturēšana; 
3) esošo ilggadīgo zālāju saglabāšana. 
Zaļināšanas prasības ir jānodrošina uz visiem īpašumā vai tiesiskajā vadījumā (lietošanā) esošajiem 

atbalsttiesīgajiem hektāriem, t.sk. uz tiem, kas netiek pieteikti tiešajiem maksājumiem, ja vien saimniecībai 
nav piemērojams kāds no izņēmumiem. 

l  Platību maksājumu kalendārs.
Datums/ Periods Svarīgi atcerēties

15. septembris Pēdējais datums, kad jānogana (nepietiekami noganītās platības jāappļauj) vai jānopļauj 
un jānovāc BVZ, ES nozīmes zālāji, kā arī jānopļauj un jānovāc zālāji, ko izmanto biškopībā 
nektāra vākšanai vai ārstniecības augu ieguvei. Ja zālājs tiek izmantots biškopībā nektāra 
vākšanai vai ārstniecības augu ieguvei, tad zāle jānovāc no lauka pēc katras pļaušanas 
reizes, kas veikta periodā līdz 15. septembrim.
Pēdējais datums, kad ilggadīgo stādījumu (augļu dārzi, stādaudzētavas u.c.) platībās 
rindstarpas, kuru platums pārsniedz 1 m, jāizpļauj vai mehāniski jāapstrādā, nokaltušie 
ilggadīgo stādījumu koki vai krūmi jāaizvāc.
Datums, līdz kuram jāapstrādā papuve. Līdz šim datumam nezālēm aramzemē jābūt 
apkarotām un augiem, t. sk. zaļmēslojumam, jābūt iestrādātam augsnē.

1. oktobris Datums, līdz kuram jānokuļ zālāji sēklaudzēšanai, kas kārtējā gadā ir pieteikti lauku 
apskatei VAAD vai par attiecīgajām platībām ir iesniegts iesniegums LAD.
Datums, līdz kuram LAD jāiesniedz deklarācija par iepriekšējā gadā deklarēto un izmak-
sāto ar lauksaimniecisko darbību saistīto darba algu, nodokļus (attiecas uz personām, 
kurām piešķirams VPM vairāk nekā 150 000 EUR un attiecas maksājuma samazinājums).

15. oktobris Pēdējais datums, līdz kuram saimniecības pārņēmējam jāinformē LAD par saimniecības 
pārņemšanu un jāpieprasa atbalsta maksājumi.

31. oktobris Datums, līdz kuram LAD veic lauksaimniecības zemes (LIZ) apsekošanu. Zemes vienību 
apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) informāciju pēc 
zemes izmantošanas veida lauksaimniecības zeme (LIZ) ir vismaz 1 ha.

Plašāka informācija ir pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.

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

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju  
un izglītības centrs” (LLkC) informācija

l  LLKC Liepājas birojs 11.–.12. septembrī plāno apmācības 
“ES nozīmes zālāju biotopu sugu dzīvotņu apsaimniekošana”.

Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalīties tikai tie lauksaim-
nieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide 
un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” 
un kas ir uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju bioto-
piem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase). Dalībnieku skaits mācību 
grupā ir ierobežots. 

l  LLKC izsludina akciju “Atklāj novada garšu!”. 
Lai iepazīstinātu sabiedrību ar to, kādi ir Latvijas vietējie ražotāji 

un kādus produktus viņi piedāvā, kā arī veicinātu vietējās produkcijas 
noietu, LLKC rīkotais pasākums “Novada garša” šovasar aicina pieda-
līties ceļošanas akcijā “Atklāj novada garšu!”.

Daudzveidīgo saimnieku iepazīšanai visā Latvijā izveidoti četri 
maršruti – Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Kurzemē, kuros piedalīsies 
gandrīz 50 saimniecības/uzņēmumi. Kopīgi ar ģimeni vai draugiem 
izbraukt šos maršrutus var no jūlija līdz oktobrim. Akcijā piedalīties 
un sekot aktualitātēm ikviens var sociālā tīkla vietnē www.facebook.
com/novadagarsa.

Akcijas laikā paredzēts izspēlēt galveno balvu, kā arī organizēt trīs 
ikmēneša starpkonkursus ar papildu balvu izlozi.

Papildu informācija par konkursu novadagarsa@llkc.lv.

l  LLKC aicina saimniecības un uzņēmumus pievienoties 
“Novada garšas” katalogam.

Zīmols “Novada garša” ir ilgtspējīga vietējās pārtikas sistēma, 
kas nodrošina Latvijas  izcelsmes pārtikas produktu izsekojamību un 
kvalitāti.

“Novada garšas” mērķi ir:
3 nodrošināt zīmola atpazīstamību;
3 izveidot Latvijas pārtikas produkcijas katalogu ar vietējās izcel-

smes pārtikas ražotājiem un pārstrādātājiem;
3 rīkot pasākumus, konferences, konkursus, meistarklases ar 

zīmolu “Novada garša”;
3 popularizēt vietējo pārtiku un tās atpazīstamību Latvijā, Eiropas 

Savienībā un pasaulē; konsultēt par sertificēšanas sistēmu GlobalG.A.P. 
Latvijā.

Lai šos mērķus īstenotu, “Novada garša” visā Latvijā atrod un 
ilgtermiņā reģionālajos pasākumos Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Lat-
galē un noslēguma pasākumā Rīgā iepazīstina ar labākajiem vietējās 
produkcijas ražotājiem, mājražotājiem un ēdienu gatavotājiem.

Plašāka informācija pieejama mājaslapā www.novadagarsa.lv.
(tālr. 28310484, e-pasts irina.gintere@llkc.lv).

LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere

UZņĒMĒjDArbībA UN LAUkSAIMNIeCībA

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” (LLkC) priekules novada 
lauku attīstības konsultantes IrINAS GINtereS 
pieņemšanas laiki septembrī

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, 8.09., no plkst. 9.00 līdz 11.00
Tadaiķu bibliotēkā Otrdien, 8.09., no plkst. 12.00 līdz 14.30
Bunkas pagasta pārvaldē Otrdien, 8.09., no plkst. 15.00 līdz 16.30
Kalētu pagastā
Kalētu pagasta pārvaldē Trešdien, 09.09., no plkst. 9.00 līdz 12.00
Gramzdas pagastā
Gramzdas pagasta 
pārvaldē

Ceturtdien, 10.09., no plkst. 9.00 līdz 12.00

Virgas pagastā
Paplaka, Virgas 
pagasta pārvaldē

Piektdien, 11.09., no plkst. 9.00 līdz 11.00

Purmsātu bibliotēkā Piektdien, 11.09., no plkst. 12.00 līdz 13.00

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

LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere

Aktuālā informācija par satiksmes iero-
bežojumiem un satiksmei daļēji slēgtajām 
ielām projekta realizācijas laikā publicēta 
SIA “Priekules nami” mājaslapas www.prie-
kulesnami.lv sadaļā “Jaunākās ziņas”. Skatīt 
satiksmes ierobežojumu SHĒMU.

Līdz augustam rakšanas darbi un pieslēgumu 
izbūve ir pabeigta Priekules pilsētas Rīta, Tirgus, 
Ūdens un Pļavu ielā. 

Plānots, ka no augusta vidus rakšanas darbi 
tiks sākti Priekules pilsētas Brīvības, Ganību un 
Skolas ielā, bet septembra beigās rakšanas darbus 

plānots uzsākt Vaiņodes, Ozolu un Liepājas ielā.
Projekta realizēšanas gaitā Priekules pilsētas 

iedzīvotājiem neērtības sagādā satiksmes iero-
bežojumi un sabojāti ielu un trotuāru segumi. 
Vēlamies informēt pilsētas iedzīvotājus par to, ka 
satiksmes organizāciju un ceļa zīmju izvietošanu 
nodrošina būvnieks, bet ielu seguma atjaunošana 
pilnā apmērā būs iespējama tikai pēc būvdarbu 
pabeigšanas. Pateicamies par sapratni!

SIA “Priekules nami” 
valdes locekle Arta Brauna

projektS

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM 
par projektu Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2. kārta” 
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Valsts valodas centra akci-
jai “Latviešu valodai draudzīga 
vide” šogad aprit jau 15 gadi. Šīs 
akcijas mērķis ir atrast latviskus 
un čaklus uzņēmumus, kas savā 
ikdienā vispilnīgāk ievēro “Valsts 
valodas likuma” un citu normatīvo 
aktu prasības attiecībā uz valsts 
valodas izmantošanu. Šī akcija 
dod iespēju pateikties Latvijas 
uzņēmējiem par viņu ieguldījumu 
uzņēmējdarbības vides kopšanā 
un attīstīšanā, kā arī valsts valo-
das stiprināšanā, īpaši atzīmējot 

tos uzņēmumus, kas savām pre-
cēm un pakalpojumu aprakstiem 
pastāvīgi nodrošina gan nevaino-
jamu latvisku izskatu, gan mar-
ķējumu latviešu valodā. Tāpat arī 
akcijā tiek izcelti dažādu valstu un 
tautību pārstāvju uzņēmumi, kuri 
veiksmīgi kopj latviskās tradīcijas 
un uzņēmējdarbības vidi.

Akcijai var pieteikt ikvienu 
ražotāju vai apkalpojošās sfēras 
uzņēmumu; pieteikumus izvērtēs 
Valsts valodas centra ekspertu 
komisija.

Ņemot vērā visu minēto, 
Valsts valodas centrs aicina izcelt 
Latvijas uzņēmējus, piesakot vi-
ņus akcijai.

Pieteikt kandidātus akcijai 
“Latviešu valodai draudzīga 
vide” iespējams sociālajos tīklos 
Facebook un Twitter, pa tālruni 
67334633, 67334269, pa e-pastu 
info@vvc.gov.lv vai valodas.akci-
ja@vvc.gov.lv, pa pastu: Eksporta 
ielā 6, Rīgā, LV-1010, vai nosūtot 
uzslavu mobilajā lietotnē “Valodas 
draugs”.

Lūdz pieteikt uzņēmumus akcijai 
“Latviešu valodai draudzīga vide”

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 
no 2021. gada janvāra piedāvās jaunu pakalpojumu 
ģimenēm – ģimenes psihoterapiju. Pakalpojums ietver 
ģimenes psihoterapijas konsultācijas ģimenēm ar 
bērniem un grupas psihoterapijas sesijas kā atbalsta 
pasākumus bērniem vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kuru 
vecāki dzīvo šķirti vai atrodas šķiršanās procesā.

“Jaunais pakalpojums sniegs būtisku atbalstu ģimenēm 
krīzes situācijā, kam psihoterapija vairumā gadījumu ir ļoti 
nepieciešama, bet bieži vien tam nepietiek līdzekļu,” norāda 
VBTAI Konsultatīvās nodaļas vadītāja Inga Gulbe. Sākotnēji 
jaunais pakalpojums tiks nodrošināts vienu gadu, bet, ja tā 
rezultāti būs labi, to iespējams pagarināt. Pakalpojums ģime-
nēm būs bez maksas.

Ģimenes psihoterapijas konsultāciju nodrošinās visai ģime-
nei ar jebkura vecuma bērniem, t.sk. bērniem, kuri ir jaunāki 
par 12 gadiem, nenosakot konkrētu ierobežojumu attiecībā 
uz ģimenē identificēto problemātiku (vecāku šķiršanās, bērna 
uzvedības problēmas, vecāka garīga saslimšana, tuvinieka 
zaudējums u.c.). Vienas ģimenes psihoterapijas konsultācijas 
ilgums plānots no vienas līdz pusotrai stundai. Atbilstoši katra 
gadījuma specifikai un pakalpojuma sniedzēja izvērtējumam 
ģimene varēs saņemt no vienas līdz desmit konsultācijām, 
taču kopējais konsultāciju skaits ģimenei nevarēs pārsniegt 
10 stundas.

“Ģimenes psihoterapijas konsultāciju mērķis būs palīdzēt 
ģimenei kā veselumam radīt un pilnveidot ģimenes dzīves 
kvalitāti, piemēram, mobilizējot un attīstot ģimenē esošos 
resursus, veicinot ģimeņu veiksmīgu un veselīgu funkcionēša-
nu, sniedzot atbalstu ģimenes locekļiem cieņpilnu, savstarpēji 
atbalstošu un izprotošu attiecību veidošanā, attīstot ģimenes 
locekļu spēju veiksmīgāk savstarpēji vienoties par bērna turp-
māko aprūpi, cieņpilni atrisinot savstarpējās domstarpības,” 
uzsver I. Gulbe.

Arī grupu psihoterapijas sesijas plānots īstenot vienu gadu. 
Tās prioritāri paredzētas kā atbalsta pasākumi bērniem vecumā 
no 12 līdz 18 gadiem (neieskaitot), kuru vecāki dzīvo šķirti 
vai atrodas šķiršanās procesā. Šajās sesijās bērni tiks dalīti 
divās vecuma grupās – no 12 līdz 13 gadiem un no 14 līdz 18 
gadiem (neieskaitot). Paredzamais vienas sesijas ilgums būs 
divas stundas, vienai grupai nodrošinot līdz 10 grupas sesijām. 
Plānotas līdz 20 bērniem lielas grupas, gada laikā paredzēts 
organizēt 70 grupas.

Grupu psihoterapijas sesiju mērķis būs stiprināt bērnu 
personību un vairot patstāvību, piemēram, palīdzot bērniem 
ne tikai atpazīt savas emocijas, pieredzēt cieņpilnu iespēju 
runāt par iekšējiem konfliktiem, konfliktiem ar vecākiem un 
konfliktiem vecāku starpā, nodalot sevi no vecāku konfliktiem, 
bet arī saņemt šajā vecumā tik nozīmīgo vienaudžu atbalstu 
un iespēju savstarpējā komunikācijā noorientēties sevī un 
pasaulē, mazināt vientulības un atstumtības sajūtu, ieraudzīt 
un apgūt citādas, esošajā situācijā drošākas un veselīgākas 
psihoemocionālās izdzīvošanas stratēģijas u.c. 

Gan ģimenes psihoterapijas konsultācijas, gan grupu psiho-
terapijas sesijas ir plānots nodrošināt piesaistītā pakalpojuma 
sniedzēja psihoterapeitu un/vai psihoterapijas speciālistu 
privātpraksēs visā Latvijā.

Pieteikšanās pakalpojuma saņemšanai sāksies rudenī.

Informāciju sagatavoja:
Taivo Trams, 

VBTAI, 22007194, 67359145

VBTAI no 2021. gada
 sāks piedāvāt bezmaksas 

psihoterapijas 
pakalpojumu ģimenēm



Priekulniece Guna Remese – skolotāja Priekules vidusskolā, kura savu dzīvi bez 
laukiem un puķēm nespēj iedomāties. Dārzkopība ir viņas mīļākais hobijs. Kā pati 
smej: “Varu mierīgi iztikt bez ēst gatavošanas, bet bez dārza nekādi!” Profesijas izvēle 
ļauj darboties vasarā ar augiem un ziediem. Jāpiemin, ka pirms pedagoģijas karjeras 
izvēles Guna ir mācījusies Bulduros, kur ieguvusi profesiju – parka dārznieks. 

Ar lavandām sākusi aizrauties netīšām. Kad no dažiem stādiem saauga mazulī-
ši, Guna nolēma tos izstādīt. Nu jau apmēram piecus gadus var lepoties ar skaistu 
lavandu lauku. Iepriekš Guna lavandas audzējusi pašas priekam, līdz mamma un 
kolēģe Agita Rukute pamudinājušas lavandas “likt lietā”. Un tā tas vilciens aizgāja! 
Lavandas zied apmēram 2–2,5 nedēļas, tāpēc darba netrūkst. Agita ļoti palīdzējusi 
ar reklāmu Facebook tīklā. Atsaucība bija liela, jo cilvēki priecājās, ka var lavandas 
apskatīt, pasmaržot un iegādāties pušķīšus tepat Priekulē. Iepriecināti tika ļoti daudzi. 
Guna lepojas, ka viņas lavandas kalpojušas kā dāvanas dzimšanas dienās un kāzās. 
Ziedi tika iegādāti arī žāvēšanai, pašu priekam, destilēšanai. Kāds vīrietis iegādājies 
lavandas, lai uztaisītu spilvenu maisiņus, kurus izmantos pirtī.  

Lavandas saziedējušas 
tik bagātīgi, ka mamma un 
Agita ieteikušas pagatavot 
no tām sīrupu. Tas pade-
vies varen labs, ar dažne-
dažādām lietošanas iespē-
jām. Gunai pašai vislabāk 
tas garšo ar citronūdeni, 
citiem – pie kafijas, tējas, 
šampanieša vai bezal-
koholiskajos kokteiļos, 
kūkās un krēmos, utt. No 
žāvētajiem ziediem Guna 
veido lavandu maisiņus. 

Lielu paldies Guna 
vēlas teikt mammai, tētim, 
vecākajai meitai, drau-
dzenēm – Lienei, Laurai 
un Ritai par palīdzību un 
atbalstu! Agitai – paldies 
par iedrošinājumu realizēt 
ideju, skaistām bildēm un 
daudz ko citu!

Ja laikapstākļi būs 
labvēlīgi lavandām, Guna 
labprāt iepriecinās sevi un 
citus arī turpmāk.
Foto – Agita Rukute
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Džeriņu ģimene roku rokā 
saimnieko “Dižozolu” īpašumā. Ju-
ris Džeriņš ir bitenieks, tāpēc tikai 
likumsakarīgi, ka bišu sanēšanu 
var dzirdēt ik uz soļa. Īpašumā ir 
gan atpūtas vietas, gan neskarta 
daba, kas šai vietai piedod šarmu. 
Blakus dižozolam, kurš ir viens no 
daudzajiem ozoliem šeit, atrodas 
jaunais lolojums “Dižozola bišu 
nams”. Namiņš jeb apiterapijas 
mājiņa ir vieta, kur var baudīt ma-
ģiskas sajūtas, guļot uz lāvām, zem 
kurām novietoti bišu stropi, kuros 
bites ielido no namiņa ārpuses. Jura 
meita Rigonda stāsta, ka šādi na-
miņi Ukrainā esot teju katrā sētā. 
Tad nu seko stāsts par bišu namiņa 
tapšanu. Tā bijusi Rigondas ideja, 
ka arī “Dižozolos” tādu namiņu 
vajag. Tā nu bitenieks Juris kopā 
ar Rigondas vīru Oļegu namiņu 
nolēmuši darināt paši savām ro-
kām. Rigonda piebilst: “Jo spēks ir 
ģimenē!” Šeit ir iespējams pagulēt, 
atpūsties, relaksēties, izbaudot bišu 
sanēšanu un īpašo stropu smaržu. 
Paceļot gultas pārsegu, var redzēt, 
kā bites stropos strādā. Vismaz divu 

stundu seansa laikā var sakārtot 
domas un nervu sistēmu, iegūstot 
mieru. Saimnieks Juris stāsta, ka 
apiterapija ir tikpat ārstnieciska 
kā bišu sarūpētie produkti. Inte-
resanti ir skatīties, kā vakarā tās 
nāk mājās – tad kājas ir aplipušas 
ar ziedputekšņiem. 

Šovasar tapis vēl viens namiņš. 
Tā ir atpūtas mājiņa miera baudī-
tājiem, ar nakšņošanas iespējām. 
To īpaši iemīļojuši pilsētnieki, kuri 
meklē vietu, kur valda daba un 
klusums.

“Dižozoli” ar savu daudzveidību 
pārsteidz. Šeit dzīvo ne tikai bites, 
bet arī šeptējas rūķi. Izrādās, ka 
vasarā darbīgā rūķu saime, kura 
Ziemassvētkos radīja brīnuma 
sajūtu sirdī novada un tālāku 
apkaimju bērniem un arī pieau-
gušajiem, mitinās šajā maģiski 
skaistajā vietā gada siltākajā pusē, 
piedāvājot izklaides rūķu gaumē. 
Rūķome un abas palaidnīgās rūķu 
māsas labprāt kopā ar viesiem 
izzina Brīnummeža noslēpumus, 
radoši un sportiski darbojas un 
dodas dārgumu meklējumos.  

UZņĒMīGI prIekULeS NoVADA ĻAUDIS

Gramzdenieks Rihards Ķempis, kurš 
pēc profesijas ir šefpavārs, savā dzimtajā 
pagastā Gramzdā uzsācis veiksmīgu darbību 
“Lauku pica”. 

Rihards padzīvojis arī Jūrmalā, Rīgā, 
arī ārpus Latvijas, kur ieguvis pieredzi, 
strādājot restorānos. Pēc tam strādājis 
Liepājas viesnīcas "Maestro" restorānā, kur 
bijis no pašiem pirmsākumiem. Kad martā 
valstī sākās ārkārtējā situācija, restorāna, 
tāpat kā daudzu citu iestāžu, darbība tika 
apturēta. Tajā laika posmā Rihards kopā 
ar savu līgavu nolēmuši sākt nodarboties 
ar mājražošanu savā senču lauku īpašumā 
Gramzdā. Iesākumā cepuši maizi, kūpinājuši 
zivis. Produkciju realizējuši Priekules un 
Vaiņodes tirdziņos, tomēr lielākie pasūtījumi 
aizgādāti uz Liepāju. 

Jau vairāk nekā mēnesi Rihards ar līgavu 
apkārtējos novada iedzīvotājus iepriecina 
ar jaunu piedāvājumu – “Lauku pica”. Ideja 
radusies, jo lauku apkaimēs dzīvojošie cilvēki 
ir norobežoti no lielpilsētām, kur tādām eks-
trām ir daudz plašāka pieejamība. Pica tiek 
cepta malkas krāsnī, ar Riharda paša gatavotu 
tomātu mērci. Pavārs stāsta, ka tuvākajā 
nākotnē gatavos pats savu mocarellas sieru, 
lai to varētu izmantot picās. Pasūtījumi tiek 
piegādāti 30 km rādiusā ap Gramzdu. Rihards 
pieļauj domu nākotnē rādiusu paplašināt, jo 
ideja par picu sevi attaisnoja, par ko šefpavārs 
ir gandarīts! 

Par nākotnes plāniem vaicāts, Rihards 
stāsta: “Plānojam nākamgad vasarā izveidot 
atpūtas un izklaides vietu ģimenēm ar res-
torānu lauku variantā, kurā izmantotu pašu 
audzētas veltes.”

Jūlijā Rihards vadīja Gruzijas virtuves 
meistarklasi Gramzdas meža kinozālē. Kā 
pats stāsta, tas bija negaidīti plaši apmek-
lēts pasākums. Gruzijas virtuve šefpavāram 
ir tuva, jo tā ir vienkārša un garda. Sanācis 
arī kopā strādāt ar kolēģiem no Gruzijas. 

Rihards ar lielāko prieku meistarklases vadīs 
arī turpmāk. 

“Paldies Covid-19 ārkārtējai situācijai 
(labā nozīmē), jo tās rezultātā radās ideja. 
Domāsim citādi un nenokārsim galvu!” novēl 
Rihards. 

Kristīne Dundure

“Dižozoli” – tā ir unikāla vieta
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Gruzijas virtuves meistarklase 
Gramzdas meža kinozālē. 

Foto - Gunta Gruntiņa

Riharda “Lauku pica”Gunas lavandas
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Jūlija un augusta notikumi Priekules novadā

Lietus nebūt netraucēja Priekules iedzīvotājiem un viesiem izbaudīt humora pilno koncertuzvedumu “TIK TEVI VIEN” 24. jūlijā pie Priekules tornīša.     Foto – Kristīne Dundure

 

26. jūlijā saulainā pēcpusdienā pie Bunkas KN pulcējās ļaudis, 
lai izbaudītu Roberto muzikālo sniegumu un grāmatas “PA 
LATVIJAS NOVADIEM AR ROBERTO” prezentāciju. Grāmatā 
iekļautas arī Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas 
Andersones receptes. 

Priekules velokluba pirmajā organizētajā IZZINOŠAJĀ BRAUCIENĀ pa Priekules novadu 29. jūlijā piedalījās 44 dalībnieki. Organizatori neslēpa prieku par tādu 
atsaucību. Šajā reizē veloentuziasti brauca uz Prūšu ūdenskrātuvi. Īpašs prieks par kuplajām ģimenēm, kuras atbalsta šāda veida pasākumus. 
IZZINOŠAIS BRAUCIENS turpināsies katru otro nedēļu. Piedaloties šajos pasākumos, ir lieliska iespēja iepazīt Priekules novadu, to apvienojot ar aktīvu atpūtu. 

31. jūlija koncerts “LATERNU STUNDĀ” Priekules KN dīķa promenādē tika ļoti plaši apmeklēts. Sil-
to vakaru steidza baudīt gan lieli, gan mazi. Pirms koncerta, kurā uzstājās grupa “Crazy Dolls”, 
tika apbalvoti konkursa “PAR SAKOPTU PRIEKULES NOVADU” 1. kārtas uzvarētāji Priekules pilsētā 
un pagastā. Koncerta noslēgumā skatītāji varēja baudīt uguns šovu. 



Bet rotas karogs plīvot nepārstāja,
kaut daudzi nepārnāca 

toreiz mājās.
Mums viņu piemiņa ir jātur svēta
tāpat kā kaujās izcīnītā

Latvju valsts. 
(Mirdza Fridrihsone)

Priekule – 4. brīvprātīgo rotas 
dibināšanas vieta 1919. gada 2. 
martā. 

Šis gads – vissmagāko cīņu 
laiks un K. Ulmaņa Pagaidu 
valdības ierašanās Liepājā. Prie-
kulē komandanta pienākumus 
pildīt ieradās bijušais Latviešu 
strēlnieku pulka komandieris, 
enerģiskais Studentu rotas brīv-
prātīgais cīņā pret lieliniekiem pie 
Ventas virsleitnants Jānis Kauliņš 
(1919. gada atestācijā piešķirta 
kapteiņa pakāpe). 

Kapteinis sāka pildīt O. Kalpa-
ka mutisko pavēli – pēc iespējas 
nodibināt brīvprātīgo rotu, organi-
zēt dzelzceļa, stacijas apsardzību. 
Līdzi atnāca septiņi vīri no Ne-
atkarības rotas. Viņu vidū pieci 
latviešu strēlnieki. Mēneša laikā 

pieteicās vairāk nekā 100 vīru. 
Pieteikšanās turpinājās, viņus 
iedalīja jau citās armijas daļās. 

Toreizējā septiņgadīgā muižas 
meitene Marta Ķere atcerējās: 
“Brīvprātīgie pieteicās viesnīcā, 
apmācības notika pie muižas 
dzirnavām, un karavīrus no ka-
zarmām (muižas pārvaldnieka 
mājas) pa Aizputes ielu izvadīja 
kaujā uz Kroti.” 

Priekulniekus iedalīja IV 
Atsevišķā bataljona 3. rotā. Vācu 
armija rotu atbruņoja, komandieri 
Apini arestēja. Cīnītāji atgriezās 
mājās un pēc pārmetumu uzklau-
sīšanas devās uz Liepājas Karostu. 
Tur 74 brīvprātīgie nonāca Cēsu 
rotā (no 1919. gada 8. augusta 
Cēsu bataljonā). 

Turpinājās Latvijas armijas 
veidošanas darbs. Piebalgā tajā 
laikā no 2. Cēsu, 4. Rīgas un 7. Pie-
balgas noformēja 2. Ventspils kāj-
nieku pulku. Tā 7. rotā ieskaitīja 
priekulniekus (ne visus). 

Mūsu rotas vairākums visus 
Neatkarības kara cīņu gadus aiz-
vadīja šī pulka sastāvā. 

Bijušais karavīrs Janis Peters 
(mūsu dzejnieka Jāņa Petera tēvs) 
stāsta atmiņas par smago ievai-
nojumu Liepājas aizstāvēšanas 
kaujā no bermontiešiem, kad 
karavīriem palīgā devās Liepājas 
strādnieki un jaunieši, atbrīvojot 
fortus. Ostas darbnīcu strādnieka 
virsseržanta Jēkaba Klaviera vadī-
bā atbrīvoja Ziemeļu fortus (tagad 
14. novembra bulvāris). Cīnītājs 
saņēma Lāčplēša Kara ordeni, 
viņu ieskaitīja Aizputes kājnieku 
pulkā mūža garumā. 

Smagi ievainoto Jani Peteri 
tikai pēc 6 stundām sanitāri no-
gādāja slimnīcā. Saņemtā ziņa – 
paaugstinājums par dižkareivi arī 
palīdzēja izveseļoties karavīram 
– invalīdam uz mūžu. 

Bermontiešiem atkāpjoties 
no Liepājas, 1919. gada vasarā 
Priekulē nonāca vācu armijas 
majora fon Pleves grupa ap 
3000 vīru sastāvā, lai apsargātu 
pašu vāciešu izbūvēto dzelzceļu. 
Paplakas stacijā dežurēja bruņu 
vilciens, Krotē – leitnanta Meiera 
policijas rota.  

Šī grupa bija labāk apbruņota 
nekā Latvijas armijas spēki Lie-
pājā. Un tomēr viņi tika padzīti no 
Liepājas 1919. gada 14. novembrī. 
Priekuli atbrīvoja no bermontie-
šiem izveidotā 509 karavīru no-
daļa 10. Aizputes kājnieku pulka 
kapteiņa Nikolaja Ābeltiņa vadībā. 

Cīņā devās trīs rotas no Aizpu-
tes kājnieku pulka (daļa mūsu prie-
kulnieku), pusotras rotas no Grobi-
ņas kājnieku pulka, pastiprinātas 
ar diviem lielgabaliem un desmit 
jātniekiem, atbalstītiem ar bruņu 
vilcienu. Jāieņem bija Izriedes, 
Bunkas, Krotes muižas un Priekule. 
No Priekules bermontiešus padzina 
24. novembrī. Viņi sāka atkāpšanos 
cauri Skodai uz Austrumprūsiju. 
1919. gada 28. novembrī Kurzeme 
bija brīva un varēja doties atbrīvot 
visu Latviju. 

Ilggadīgais priekulnieks Er-
nests Ostelis (1900–2000), 5. 
Cēsu kājnieku pulka ierindnieks, 
stāstīja, ka nācās cīnīties Cēsīs 
izšķirošo cīņu laikā, 1919. gadā, 
no 19. līdz 23. jūnijam. Agrāk 
22. jūniju atzīmēja kā Varoņu 

piemiņas dienu. 
Ernesta Osteļa atmiņas: “Es 

atrados postenī uz Raunas tilta, 
kad jūnija sākumā saņēmām Lat-
vijas un Igaunijas armiju pavēl-
niecību pavēli nelaist vācu daļas 
pāri tiltam. Kazdangas barona 
Manteifeļa rīkojums izlīmētajos 
vācu uzsaukumos aicināja nolikt 
ieročus, kopā iet cīņā pret lieli-
niekiem. Mūsu patruļas visu plēsa 
nost. Pēc tam mūsu pulkam nācās 
iziet arī cauri Priekules Zviedru 
vārtiem un izvietoties sardzes 
dienesta uzdevumu pildīšanai 
netālu no dzelzceļa pārbrauktuves 
jau Purmsātu daļā. Mūs abus 
ar brāli radistu Jāni (viņš 8. X 
kaujā pie Rīgas nodrošināja 
veiksmīgus komandpunkta saka-
rus ar artilēristiem – sekoja 
Lāčplēša Kara ordeņa apbalvo-
jums) kā vietējos Ziemassvētkos 
atlaida paciemoties pie radiem 
Mežnieku muižā Asītē. 1920. 
janvāra sākumā izbraucām uz 
Latgali, kur arī es beidzu savas 
cīņu gaitas.“  

                          >> 9.lpp.
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No 2019. gada 11. augustaVĒStUre

svinam Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu

Jāņa Kauliņa ģimene pirms izsūtīšanas.

Bijušais komandieris Fricis Kāle saņem piemiņas karogu. 
1939. gads. Foto: no Lidijas Treides arhīva

No kreisās – E. Osteļa dzīvesbiedre Austra Ostele, E. Ostelis, Inese Vaidere un Priekules domes 
priekšsēdētājs Viesturs Maslovskis.
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1. Jubilejas izdevums “Priekules brīvprātīgo rotai 100”.
2. Edgars Vērpe “Priekules brīvprātīgo rota Latvijas atbrīvo-
šanas karā 1919.g.”.
3. Edgars Vērpe “Priekules atvaļināto karavīru biedrības darbs 
1934.–1940.g.” (3 daļas).
4. Žanis Valdemārs Puķītis “Atmiņu stāsti par Priekuli un no-
vadniekiem”.
5. Virsseržanta Klaviera iela. “Liepājas Vēstules”, 2020.g. Nr.2.
6. Astra Mille “Te un citadelē. Jānis Peters”:

- dzejnieka atmiņas par tēvu Jani Peteru – Latvijas atbrīvo-
šanas kara dalībnieku;
- dzejnieka atmiņas par māti Zelmu Peteri – Priekules seš-
klasīgās pamatskolas skolotāju.

7. Mirdza Fridrihsone – dzejoļu krājums “Pa rudens ceļu” – Cēsu 
skolnieku rotas piemiņai.
8. Novadpētniecības mate riāli. 

Ar priekules brīvprātīgo rotas vēsturi 
un cīnītājiem tuvāk var iepazīties 

priekules bibliotēkā.

Latvijas Pasts ziņo, ka ar 2020. gada 31. jū-
liju pārtraukta pasta nodaļu darbība Paplakā, 
Kalētos un Gramzdā. Runa nav par pasta nodaļu 
slēgšanu, bet pasta pakalpojumu sniegšanas 
formāta maiņu. Arī turpmāk Latvijas Pasta 
piedāvātie pakalpojumi tiks nodrošināti. Pasta 
pakalpojumu sniegšanas formāta maiņa paredz, 
ka pasta pakalpojumus klientiem to norādītajās 
adresēs sniegs teritoriju apkalpojošais pastnieks, 

izmantojot transportlīdzekli. Pastnieks bez papildu 
samaksas nodrošinās universālā pasta pakalpoju-
ma sniegšanu – vēstuļu korespondences un pasta 
paku sūtījumu saņemšanu un nosūtīšanu, papil-
dus nodrošinot arī citus pakalpojumus, piemēram, 
pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu 
abonēšanu, maksājumu pakalpojumu sniegšanu, 
iemaksas un izmaksas no pasta norēķinu sistēmas 
konta, u.c. pakalpojumus. 

SAbIeDrībA

Paplakā, Kalētos un Gramzdā mainīsies 
pasta pakalpojumu formāts

Janis Peters kopā ar skautu pulciņu.

Priekules bērnudārza otrā ēka.

<< 8.lpp.

Prieks par sirmā karavīra 
novērtējumu ar Latvijas Repub-
likas Aizsardzības ministrijas 
Atzinības rakstu, atzīmējot 
Lāčplēša dienu un Latvijas armijas 
izveides 80. gadadienu 1999. gadā, 
un saņemto Latvijas valdības 
dāvanu – 1000 Ls (dzīves apstākļu 
uzlabošanai un ārstniecības izde-
vumiem) no vides ministres Ineses 
Vaideres rokām. 

Mēs šodien atceramies 1920. 
gada 30. janvārī noslēgto Latvijas 
un Krievijas slepeno pamiera 
līgumu. Kad kara darbība nebi-
ja izbeigta, bet Latvijas armi-
ja nedrīkstēja pāriet Latvijas 
etnogrāfisko robežu līdz miera 
līguma noslēgšanai 1920. gada 
11. augustā. Tā bija lieliska Lat-
vijas diplomātu uzvara. Tāpēc no 
2019. gada 11. augusta svinam 
Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas 
dienu. Dažādu paaudžu bijušie 
karavīri aktīvi darbojās arī pēc 
dienesta.

Jānis Auzenbahs strādāja 
20. gs. 30. gadu sākumā Priekules 
sešklasīgās pamatskolas skolotāju 
kolektīvā un varēja atcerēties sa-
vas publicētās atmiņas 1927. gada 
žurnālā “Lāčplēsis”, kad Daugav-
malā pulcējās jaunie latviešu zēni 
un padzīvojuši vīri. Un puķes! 
Cepurēs iespraustas, gan rokās, 
gan pie krūtīm! Visus uzrunāja 
bataljona komandieris kapitans 
Bangerskis. To apliecināja skolo-
tājs, no Kandavas puses nākušais, 
kurš 1927. gadā bija ievēlēts par 
Centrālās komitejas sekretāru 
Latvijas Kara invalīdu savienībā. 

Fricis Kāle, Priekules brīvprātī-
go rotas pēdējais komandieris, va-
dīja Atvaļināto karavīru biedrības 
darbu no 1934. līdz 1940. gadam. 
Katru gadu organizēja tradicionā-
lās cīņu biedru tikšanās pilsētā. 
Viņa jaunākais dēls Imants stās-

tīja, ka bijis laimīgs braukt līdzi. 
Tēvs vainagu vedis no Liepājas. 
Neaizmirstama bija tikšanās 
1935. gadā – luterāņu baznīcas 
dievkalpojums, vainagu nolikšana 
Mālkalnu kapsētā pie Nezināmā 
karavīra kapa ar tik neparastu 
uzrakstu “Uz atkal redzēšanos!”. 

Svētku mielastā visi pulcējās 
Mednieku klubā, tā saucamajā 
Zaķu krogā. Pēc Otrā pasaules 
kara, Priekules rajona laikā, tā 
bija bērnudārzam otrā nodotā 
ēka, kurā tas pārnāca no Rīta un 
Galvenās ielas stūra mājas, jo 
atvēra pirmo mazbērnu grupu un 
to paplašināja ar jaunākā vecuma 
grupu. 

Tikšanās dalībnieki priecājās 
par bijušā komandiera Jāņa Kauli-
ņa apsveikumu: “Mums bija lemts 
būt pie lielā darba sākuma dienas. 
Strādāsim un veidosim savu dzīvi 
tādu, kādu to bijām iecerējuši 
sākuma dienās.”

Mēs, priekulnieki, varam būt 
lepni, ka Latvijas valsts tik grūto 
un sarežģīto cīņu laikā savus 
dienesta pienākumus pildīja viņi, 
pirmās paaudzes Latvijas armijas 
karavīri. Viņi bija mācījušies pa-
gastu skolās un Krievijas kara sko-
lās, karojuši Pirmā pasaules kara 
laikā Krievijas armijā un Latviešu 
strēlnieku pulkos. Brīvprātīgi vai 
iesaukti Latvijas armijā. 

Par viņiem runāja Latvijas 
Valsts prezidents Alberts Kviesis 
1934. gada 3. jūnijā, atklājot 
piemiņas plāksni Priekules brīv-
prātīgo rotai pie Valdes ēkas Raiņa 
ielā 9. Atjaunoto piemiņas plāksni 
atklāja 2019. gada 3. maijā Prieku-
les evaņģēliski luteriskās baznīcas 
ieejas telpā. Autors: Priekules 
uzņēmējs Andrejs Kostaļeba. 

1939. gadā Priekules brīvprā-
tīgo rota saņēma piemiņas karogu 
(meta autors Krūmiņš). Kā bijušai 
armijas vienībai to dāvināja kāda 
sabiedriska organizācija. To glabā-

šanā nodeva tām kaujas vienībām, 
kurās rotas bija ieskaitītas pēc 
1919. gada 10. jūlija – Latvijas 
armijas dibināšanas dienas. 

Šajos svētkos Priekulē arī 
Vaiņodes pagasta lauksaimnie-
ki Krists un Anna Maži (bijuši 

Gramzdas pagasta rentnieki) 
saņēma Atzinības krusta apbal-
vojumu par patriotisku darbu 
1919. gada cīņu dienās. Pēc 
1919. gada 16. aprīļa puča Liepājā 
apsardzības ministrs Jānis Zālītis 
slēpās pie Mažiem, kad vācieši 
bija izsolījuši 5000 ostrubļu par 

viņa uzrādīšanu. Maži viņu kā 
vienkāršu zemnieku uz kartupeļu 
vezuma aizveda uz Liepāju. Tur 
ar J. Kauliņa rotas vīru (ierindā 
mierīgi stāvošo) atbalstu J. Zālīti 
nogādāja uz kuģa “Saratov”. 

Lidija Treide,
Kristīne Dundure
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4. UN 5. JŪLIJā VIRGAS PAGASTA PRŪšU 
ŪDENSKRāTUVĒ NoRISINāJāS AMATIERU 
KLASES SACENSīBAS PLUDIņMAKšķERĒšANā. 

Dalībnieki bija ieradušies no dažādām Latvijas vietām 
– Dundagas, Rīgas, Talsiem, Mālpils, Preiļiem, Vaiņodes, 
Priekules, Jelgavas, Kalētu pagasta un Vecpils.

Kopvērtējuma rezultāti komandām:
1. vietu ieguva PRIEKULE-1 
(Pēteris Svars, Andris Razma, Aldis Juškevics);
2. vietu ieguva IZTIKAS MINIMUMS no Dundagas
(Guntis Sula, Andris Dolganovs, Gatis Sudmals);
3. vietu ieguva Dundagas komanda 
(Modris Zingniks, Jānis Blūmetāls, Māris Dubovičs).

Individuālie rezultāti:
1. vietu ieguva Andris Dolganovs no Dundagas,
2. vietu ieguva Rihards Plivčs no Jelgavas,
3. vietu ieguva Modris Zingniks no Dundagas.
Paldies pasākuma atbalstītājiem – SIA “Ieroči”, Priekules 

novada pašvaldībai, SIA “Grands”, Ivaram Mednim, Daigai 
Auzniecei par gardo zupu, Līgai Svarai par foto un Baibai 
Ločmelei par palīdzību it visā. 

PRŪšU ŪDENSKRāTUVĒ NoTIKA 
PRIEKULES NoVADA ATKLāTAIS čEMPIoNāTS 
PLUDIņMAKšķERĒšANā.

Uz sacensībām, kuras norisinājās 1. augustā Virgas pa-
gasta Prūšu ūdenskrātuvē, ieradās dalībnieki no Priekules, 
Bunkas, Vaiņodes, Dundagas, Liepājas un Rīgas. 

Kopvērtējuma rezultāti starp atklātā 
čempionāta dalībniekiem:
1. vietu ieguva Valērijs Sirmais no Vaiņodes,
2. vietu ieguva Andris Razma no Priekules,
3. vietu ieguva Guntis Sula no Dundagas.
Kopvērtējuma rezultāti starp novada 
dalībniekiem:
1. vietu ieguva Andris Razma,
2. vietu ieguva Ivs Brūderis,
3. vietu ieguva Ģirts Ločmelis.
Paldies pasākuma atbalstītājiem – Priekules novada 

pašvaldībai.
Sacensību un čempionāta rezultātu apkopojumu ska-

tīt novada mājaslapā – www.priekulesnovads.lv, sadaļā 
– SPORTS. 

Ģirts Ločmelis

l 10. jūlijā kalētnieks Kārlis Piziks piedalījās “Maxima” Jaunatnes 
kausa U-16 vecuma grupā Ogrē, kur izcīnīja 1. vietu lodes grūšanā. 
Rezultāts – 15,10 metri.

l 14. jūlijā Ogres sporta centrā norisinājās atklātās sacensības 
U-18, kurās piedalījās sportisti no Kalētu pagasta. Artis Brundzāts šķēpa 
mešanā izcīnīja 3. vietu ar personīgo rekordu – 49,55 metri. Daniels 
Grīnbergs lodes grūšanā izcīnīja 7. vietu ar rezultātu – 11,99 metri. 
Ričards Tomass izcīnīja 5. vietu šķēpa mešanā ar rezultātu – 46,48 
metri. Savukārt Artūrs Siliņš – 7. vietu ar rezultātu – 44,59 metri 
šķēpa mešanā. 

l 15. jūlijā norisinājās Latvijas čempionāts U-14 Preiļos, kurā 
piedalījās Kristers Grunte no Gramzdas. Kristers uzrādīja ļoti labu 
rezultātu šķēpa mešanā ar jaunu personīgo rekordu – 37,12 metri, kā 
arī ieguva augsto 6. vietu Latvijas čempionātā.

l 18. jūlijā norisinājās SPORTLAND KAUSS Jelgavā, kurā piedalījās 
kalētnieki Artūrs Siliņš un Andris Brundzāts. Abi puiši uzstādīja jaunus  
personīgos rekordus 100 metru skrējienā. 3. vietu šķēpa mešanā ar jau-
nu personīgo rezultātu – 48,48 metri – izcīnīja Artūrs Siliņš. Savukārt 
Artis Brundzāts ar rezultātu 47,92 metri izcīnīja 4. vietu. 

l 21. jūlijā Latvijas U-16 čempionātā Jēkabpilī Kārlis Piziks ieguva 
1. vietu lodes grūšanā ar rezultātu – 15,53 m, līdz ar to kļūstot par 
Latvijas čempionu 2020 U-16. Paldies trenerim Guntaram Gailītim! 

l 22. un 23. jūlijā Ventspilī norisinājās Latvijas čempionāts U-18, 
kurā piedalījās Kalētu pagasta sportisti. 200 m skrējienā Artis Brun-
dzāts un Artūrs Siliņš ierindojās labāko desmitniekā. Savukārt šķēpa 
mešanā Artis izcīnīja 5. vietu un Artūrs – 7. vietu. Ričardam Tomasam 
9. vieta Latvijas čempionātā. 

l Kalētnieks Kārlis Piziks atkal uzrādījis lielisku sniegumu. 28. jūlijā 
sportists piedalījies Baltijas U-16 čempionātā Ogrē, kur izcīnījis 2. vietu 
lodes grūšanā (15,35 m) un 4. vietu diska mešanā (42,55 m).

Paldies visiem! Malači! Jāturpina trenēties arī turpmāk! 
Treneris Ģirts Ločmelis

SportS

Latvijas čempionāta 1. vietas ieguvējs lodes grūšanā Kārlis Piziks.

Novada jaunie sportisti vasarā uzrādījuši lieliskus rezultātus

Sacensības pludiņmakšķerēšanā 
Prūšu ūdenskrātuvē

Komandu čempioni. No kreisās – Guntis Sula, Valērijs Sirmais, Andris Razma. 

Foto – Kristīne DundureFoto – Līga Svara
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Pirmām kārtām sporta biedrība “Kanu atvars” izsaka pateicību 
Priekules novada pašvaldībai, Latvijas Jātnieku federācijai, uzņēmējiem 
Andrejam Riško, Vaclavam Kadeģim, SIA “Kurzemes gaļsaimnieks”, 
veikalam “Kentaurs” – SIA “Megate”, tiesnešu kolēģijai Sintijai Var-
novskai, Mārai Lūkinai, Kārlim Neilandam, Edītei Rozītei un visiem, 
visiem brīvprātīgajiem palīgiem,  bez kuriem šo pasākumu nebūtu 
izdevies noorganizēt!    

Sacensībās piedalījās 19 ekipāžas no 6 dažādiem Latvijas klubiem.
Ar rezultātiem varat iepazīties LJF mājaslapā, saite  http://www.

leflatvia.lv/web/?id=420595.
Intervijas ar sacensību galveno tiesnesi un sacensību dalībniekiem 

varat lasīt 09.07.2020. laikrakstā “Kurzemes Vārds”, saite
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/novados/aizrautigi-pava-

dits-laiks-kopa-ar-zirgiem-paplaka/.
Sacensību spraigākie mirkļi plaši atspoguļoti Airas Rēveles https://

www.facebook.com/aira.revele/photos_all un Sabīnas Audares https://
www.facebook.com/Sabiifoto fotogalerijās. 

Svētki bija izdevušies, un pajūgu braukšanas sezona ir sākusies! 
Visiem braucējiem sekmīgus turpmākos startus vēlot, 

sporta biedrības “Kanu atvars” valde.

SportS

Kolhoza “Suvorovs” muzejs 
Priekules novada Bunkas pa-
gasta Tadaiķos ir tāda vieta, 
kādas citviet nav – ne tuvākā, ne 
tālākā apkaimē. Patīkams pār-
steigums gan gados jaunākiem, 
gan vecākiem apmeklētājiem. 

1949. gadā dibinātais kolhozs 
“Suvorovs” darbojās līdz 1977. ga-
dam. Tadaiķu ciemā bija “Suvorova” 
centrs ar darba vietām kolhoza 
priekšsēdētājam Jāzepam Varenko 
un citiem kolhoza darba vadītājiem. 
Bija šeit mehāniskās darbnīcas, 
smēde, garāžas un citas plašākai 
saimniecībai nepieciešamas telpas. 
Visas joprojām savās vietās, drusku 
apskrubušas, tomēr joprojām pilda 
savas funkcijas. 

Kolhoza vadības darba telpas 
arī nedaudz pieputējušas, pavāji 
izgaismotas, tomēr noskaņa tāda, 
it kā darbinieki tikai uz brīdi būtu 
izgājuši. Pie ieejas nācējus sagaida 
un možu darba sparu uztur plakāts: 
“Nevajag cīnīties par tīrību, vajag 
slaucīt!” Citās telpās citi plakāti 
ar uzmundrinošiem uzrakstiem. 
Kārtībai jābūt. Kolhoza vadības 
ēkā viss savās vietās, arī kolhoza 
dibināšanas dokumentu lielie vāki, 
dažādas godalgas, vimpeļi, darba 
uzdevumu burtnīcas, atskaites, 
personāla uzskaites dokumenti, 
bibliotēka, fotogrāfijas un kolhoza 
zemju karte. Tās savulaik kolhozam 
piešķirtas “mūžīgā lietošanā”. Pat 
sakaru mezgls vēl darbojas. Rīkoju-
mus jebkurai kolhoznieku brigādei 
varētu nodot kaut tūlīt. 

Kolhozniekiem varbūt pati sva-
rīgākā telpa – kase – gan pieslēgta. 
Tur glabājas kases grāmatas, 
dažādu laiku naudiņas un seifs, 

tāpēc telpai jābūt aiz atslēgas. 
Senāko laiku noteikumi šeit spēkā 
joprojām. Ja kādam kas vajadzīgs, 
pie kases lodziņa, lūdzu. 

Kolhoza priekšsēdētāja ka-
binetā arī viss pa vecam – gan 
darba galds, gan sapulču galds un 
krēsli. Uz tiem šad tad sēdēja ne 
tikai brigadieri un kolhoza vadošie 
darbinieki, bet viens otrs “grēkāzis” 
arī. Pat pelnu trauks un cigarešu 
paciņa vēl uz galda. Liekas, ka 
cigarešu dūmu smaka arī vēl tepat. 

Ir arī civilās aizsardzības kabi-
nets ar visiem civilās aizsardzības 
apguvei nepieciešamajiem ma-
teriāliem – gāzmaskas, nestuves, 
aizsargtērpi, dažādu laiku petrolejas 
un gāzes lampiņas. Ir arī vesela 
kolekcija reti sastopamu, šeit pat tu-
vākā apkārtnē atrastu priekšmetu, 
par kuriem gan kolhozu laikos, gan 
tagad mēdz teikt: “Ja nezini, kas tas 
ir, neaiztiec! Tas var būt bīstami!” 
Lai zinātu, ko tieši aiztikt nedrīkst, 
civilās aizsardzības kabinetā ir 
tēmai atbilstoši uzskates līdzekļi. 

Mehāniskajās darbnīcās meti-
nāšanas aparāts, vairākas virpas, 
70 t prese un citas dažādu mašī-
nu remontēšanai nepieciešamas 
ierīces darbam joprojām gatavas. 
Gandrīz viss vislabākajā darba 
kārtībā. Vietējiem šad un tad šo 
to vajag pievirpot, sametināt, 
saskrūvēt vai salabot. 

Garāžās modernāka un mazāk 
moderna lauksaimniecības tehni-
ka – kuļmašīna, dažādas uzkabes, 
kombaini, ūdens sūknis ar tādu 
spiedienu šļūtenē, ka ne katrs vīrs 
to varēja noturēt tā, lai ugunsgrēku 
varētu dzēst. Muzeja saimnieks 
Imants Akerblūms smejas vēl jop-

tūrISMS

rojām: “Ak, kā mums ar šo savulaik 
gājis!” Kāpurķēžu traktori, mašīnas 
ir arī sētā – visām plašajos šķūņos 
un garāžās nepietika vietas. Dažas 
vēl remontējamas, bet lielākā 
daļa joprojām darba kārtībā. Arī 
kombaini, kurus vietējie zemnieki 
izmanto joprojām. 

Kolhoza “Suvorovs” un tagadējā 
muzeja lepnums – vietējās moto-
krosa komandas motocikli, sporta 
apģērbi, godalgas. Šeit viens otrs 
tāds motocikls, kādus visā bijušās 
Padomju Savienības teritorijā 
varētu būt grūti atrast, jo tādi tika 
ražoti tikai gadu vai divus. Pie 
tam speciāli – motokrosa vajadzī-
bām. Viss joprojām darba kārtībā. 
Imants Akerblūms bija šīs jauniešu 
komandas treneris, tāpēc par katru 
motociklu zina visu. 

Bijušais kolhoza “Suvorovs” 
kombainieris, tagad muzeja saim-
nieks Imants Akerblūms vispār zina 
visu. Tā vismaz liekas. Gandrīz par 
katru vairākiem simtiem dažādu 
muzeja priekšmetu viņš var pastās-
tīt, kas tas ir, kā tas darbojas, kur, 
kas un kā savulaik izmantoja. Un 
kā gan ne, ja visu savu darba mūžu 
nostrādājis kolhozā, ja personīgi 
pazinis un bijis klāt visādos kolhoza 
laika notikumos un procesos. Viņa 
vadībā kolhoza “Suvorovs” muzejā 

var pavadīt visu dienu, un arī tad 
vēl viss nebūs apskatīts. Kāpēc?

Varbūt kaut kur Latvijā vai citās 
vietās ir vēl kāds kolhoza muzejs, 
bet diez vai kaut kur atradīsies tāds, 
kurā eksponātus drīkst aiztikt ar 
rokām. Šajā muzejā visu drīkst, pat 
vēlams aptaustīt, apskatīt, izpētīt 
līdz pēdējai skrūvītei. Ja vien ir in-
terese. Vēl vairāk, visu, kas darbojas, 
drīkst arī iedarbināt, lai izpētītu, kā 
kas darbojas vai lai pavizinātos pa 
visai plašo un pilnīgi drošo kolhoza 
centra sētu. Kurā muzejā vēl tā var? 

Kolhoza muzeja “Suvorovs” 
saimnieks zina stāstīt ne tikai 
par kolhoza laikiem un mašīnām, 
bet arī par to prieku un sajūsmu, 
kādu redzējis ne tikai bērnu, bet arī 
pieaugušo acīs, iedarbinot vairākas 
tonnas smagu kāpurķēžu traktoru, 
ar kuru var arī pabraukt. Stūres 
gan šai mašīnai nav, bet tas nekas, 
ar muzeja saimnieka palīdzību tā 
vadību var apgūt arī dāmas un 
pusaudži. Krosa motocikli arvien 
izpelnoties īpašu muzeja apmeklē-
tāju uzmanību. Pavizināties ar īstu 
krosa moci – tas ir interesanti un 
jautri arī. Kur nu vēl fotografēšanās 
ar moderna cilvēka acij neparastu 
tehniku! Puišiem un meitenēm tas 
tā patīk, ka reiz uz viena krosa mo-
cīša “satupuši” veseli četrpadsmit 

jaunieši. Muzeja saimnieks vēl 
šodien smaida un brīnās, kā viņi 
to dabūja gatavu. 

Jā, bērnu interese esot tiešām 
pārsteidzoša. Muzeja saimnieka 
stāstījumam koncentrēties ilgāku 
laiku viņi nevar. Toties visa kā 
patstāvīgai izpētei, jā, to gan – kaut 
vai visu dienu. Jā, tā arī muzeja 
saimnieks Imants Akerblūms saka: 
“Te tiešām visu dienu ko darīt. Bet 
var arī vakaros, kamēr tie gaiši. Lai 
cilvēki brauc, lai apskatās, izpēta 
un izbauda.” Tepat uz kolhoza laika 
krāsniņas var karstu ūdeni uzvārīt 
tējai vai kafijai. Ja vēl kāda maizīte 
līdzi, tad, lūdzu, – piedzīvojums 
visas dienas garumā. 

Kolhoza “Suvorovs” muzeja 
apsaimniekošanu organizē ko-
operatīvā sabiedrība “Vārtāja”, 
un muzeja apmeklētājus pret 
nelieliem, muzeja eksponātu 
restaurācijai, remontam izman-
tojamiem ziedojumiem pavada 
tā saimnieks Imants Akerblūms. 
Vairāk informācijas Priekules 
novada Tūrisma informācijas 
centrā: tālr. 26132442, e-pasts 
turisms@priekulesnovads.lv vai 
www.leismalite.lv.

Priekules novada tūrisma 
vadītāja Inga Raškova

Pajūgu braukšana 
Priekules novadā

Ceļojums pagātnē kolhoza 
“Suvorovs” muzejā Tadaiķos
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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. 

CMYK

priekule
l Augustā un septembrī Priekules KN – radošās 
apvienības “Saspraude” izstāde “SIRDSDARBI”.
l Augustā Priekules bibliotēkā – pasaules apceļotā-
ja Leontija Romanovska izstāde “Mantojums”.
l 22.08. plkst. 9.00 laukumā Galvenajā ielā, pretī 
bērnu laukumam un Ģimeņu dārzam, – bagāžnieku 
tirgus “Brauc un tirgo!”. Vienam lieks, citam prieks!
l 12.09. Priekules autotrasē “Līgo” Dārza ielā 
24 – LAF folkriesa Vasaras kausa 5. posms, Krosa 
komisijas autokrosa kausa 4. posms, Kurzemes re-
ģiona Amatieru autokrosa kausa 3. posms. Sacensību 
sākums plkst. 11.00. Vairāk informācijas mājaslapā 
www.skdienvidkurzeme.lv.
l Sveiciens visiem Priekules novada laulātiem pāriem! 
Esam iecerējuši jūs atkal iepriecināt ar “LAULĀTO 
PĀRU ATPŪTAS VAKARU” 25.09. Priekules KN. In-
formācijai sekojiet afi šās.

kalētu pagasts
l 4.09. plkst. 13.00 Kalētu Priedienā – aktīvās 
atpūtas pasākums “Briedēns 2020”.
l 5.09. plkst. 18.00, Kalētu Priedienā – Kārļa Nei-
maņa koncerts, turpinājumā Kalētu kartupeļu ballīte 
“Kopā jautrāk”. Informācijai sekot afi šās.

bunkas pagasts
l Augustā Bunkas bibliotēkā (bibliotēkas darba 
laikā) – Bunkas fl oristikas pulciņa “Paula” darbu iz-
stāde “Radīšanas prieks”.
l 25.08. plkst. 11.00 Tadaiķu bibliotēkā – tema-
tisks pasākums lasītājiem “Dzeltenas saules pielietā 
dārzā dzeltena saulespuķe zied…”. Līdzi neliels gar-
dumiņš, un tērpā vēlams kaut kas no saules krāsas.
l 30.08. plkst. 12.00 Bunkas KN pagalmā – pasā-
kums “Lielie vasaras prieki mazajiem”. Programmā: 
piepūšamā atrakcija no fi rmas “Mani svētki”, radošās 
darbnīcas, darbosies nieku, nieciņu un gardumiņu 

stends. Ieejai – 5 konfektes vai pieci garšīgi āboli vai 
bumbieri.
l 16.09. plkst. 13.00 Krotes bibliotēkā – dzejas 
dienu pasākums. Muzikāli literāra tikšanās ar grā-
matas “Manis stādītais desmit koku mežs” autoru un 
dziesminieku Anriju Kārkliņu.
l 22.09. Bunkas pagastā, Krotē, – Baltu vienības 
dienas svinības. Programmā: rituālu laukuma atklā-
šana, folkloras kopas ““Traistēni” 25 gadu jubilejas 
atzīmēšana, baltu ugunskura aizdegšana, satikšanās 
ar vīru kopu “Vilki”, folkloras kopu sadziedāšanās un 
sadancošanās, seno baltu zupas baudīšana. Sīkāka 
informācija novada mājaslapā  www.priekulesnovads.
lv un nākamajā avīzē.

Virgas pagasts
l 25.08. ikgadējā Virgas pagasta senioru ekskursija 
“Atvasara”! Izmaksas – 15 EUR. Maršruts: Priekules 
nov. – Olaines nov. – Lielvārdes nov. – Kokneses 
nov. – Jelgavas nov. – Priekules nov. Apmeklēsim: 
ķiploku pasauli, stādaudzētavu “Rožlejas”, Likteņdār-
zu, Abgunstes muižu. Svarīgi! Otrās brokastis – pašu 
līdzpaņemtais groziņš. Pieteikties līdz 21.08. pie Dai-
ras (26528782) un Ievas (29353408).

Gramzdas pagasts
l No 28.08. līdz 28.09. Gramzdas TN aicina pie-
dalīties spēlē ““Atrodi mani”! Līdz 28.08. Gramzdas 
Facebook lapā un Priekules novada mājaslapā tiks 
publicētas fotogrāfi jas, kurās redzama daļa/detaļa no 
dažādām pagasta vietām (ēkas, dabas objekti u.tml.) 
Spēles dalībnieku uzdevums – atpazīt bildē redzamo 
vietu, atrast to dabā, nofotografēties pie tās un iesū-
tīt foto e-pastā gramzdastn@inbox.lv. Katram foto ir 
noteikts punktu skaits. Būs arī pārsteigumau balvas! 
Sekojiet līdzi informācijai virtuālajā vidē!
l 10.09. plkst. 18.00 Gramzdas pagasta pārvaldē 
(2.st.) – dzejas diena. Piedalīsies dzejniece, rakstniece, 
dramaturģe Inga Gaile un mūziķis Edgars Mākens.

jūLIjĀ reĢIStrĒtA DZIMŠANA 
Esi sveicināts, mazulīt!
Cel, māmiņ, mani saulītē, 
Lai atspīdums mirdz zvaigznītē, 
Lai saules vārdos ieklausos
Un zvaigžņu rakstos ieskatos. 
(Vēsma Kokle-Līviņa)

Sandai un Andrim Zariņiem piedzimis dēliņš DANIELS (Gramzdas pag.);
Lindai un Ērikam Kikučiem piedzimusi meitiņa HANNA (Virgas pag.).

jūNIjĀ reĢIStrĒtA LAULībA 
Gaiša lai Jums dzīves taka, 
Dzīves ceļš lai jauks!
Vienmēr cieši ejiet blakus
Un viens otram esat draugs! 

Laura Garkalne un Lauris Vītols.
Sveicam!

jūNIjĀ reĢIStrĒtA MIrŠANA 
Lai sapnis balts 
Viņu dvēseles aijā,
Un klusais miers
Ar saviem spārniem sedz.

Juris Miervaldis Roga (Priekulē);
Vilnis Rosvalds (Bunkas pag.);
Ainars Ņikitins (Gramzdas pag.);
Rita Graikste (Priekulē);
Antans  Baužis (Kalētu pag.).

Lai gaiši jums Aizsaules ceļi! 
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS 
ZIŅAS JŪNIJĀ UN JŪLIJĀ

 “PRŪŠA ASARIS 2020”.
Sacensību nolikumu skatīt 

www.priekulesnovads.lv, sadaļā AKTUALITĀTES .

klavierspēles – vispārējo 
klavieru pedagogu – 
prognozējamā darba slodze 2020./2021.m.g. – vis-
maz 9 kontaktstundas nedēļā 1 dienā (pilna slodze 
ir 28 kontaktstundas un 2 stundas gatavošanās 
kontaktstundām).

Saksofona spēles pedagogu – 
prognozējamā darba slodze 2020./2021.m.g. – 
vismaz 12 kontaktstundas nedēļā 2 dienās (pilna 
slodze ir 28 kontaktstundas un 2 stundas gatavo-
šanās kontaktstundām).

Informācija par vakancēm
v Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu 

laiku, ar pārbaudes laiku 3 mēneši;
v paredzamais darba tiesisko attiecību uzsāk-

šanas datums – 2020. gada 1. septembris;
v mēnešalga atbilstoši  normatīvo aktu pra-

sībām (790 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas 
par pilnu slodzi);

v gada beigās piemaksa par sasniegumiem, 
profesionālu darba ieguldījumu un augstiem 
profesionāliem darba rezultātiem.

Prasības pretendentiem: 
v normatīviem aktiem atbilstoša profesionālā 

un pedagoģiskā izglītība;
v pedagoga pieredze profesionālās ievirzes 

izglītības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību;

v izskatīsim arī pretendentu pieteikumus, 
kuriem ir iegūts diploms par vidējo profesionālo 
izglītību specialitātē un izglītība pedagogu pro-
fesionālās kompetences pilnveides programmā 
“Pedagoģija” (B programma) 72 stundu apjomā, 
kā arī augstskolas studentu pieteikumus;

v valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
v profesionalitāte, motivācija uz sasniegu-

miem;
v augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem 

pienākumiem un precizitāte to izpildē;
v pacietība, labas komunikācijas prasmes ar 

bērniem, vecākiem un kolēģiem;
v iniciatīva, radošums, spēja patstāvīgi orga-

nizēt savu darbu, kā arī strādāt komandā.
Piedāvājam:
v labus darba apstākļus radošā un draudzīgā 

kolektīvā;
v stabilu un regulāru atalgojumu;
v profesionālās kompetences pilnveides 

iespējas;
v sakārtotu darba vidi;
v sociālās garantijas.
Profesionālās darbības aprakstu (CV), pietei-

kuma vēstuli un izglītības dokumentu kopijas 
gaidīsim līdz 21. augustam e-pastā kaletuskola@
priekulesnovads.lv vai rakstot, adrese: Liepu aleja 4, 
Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484.

Plašāka informācija pieejama, zvanot uz tālruni 
25915795 (direktore Inese Kuduma). 

Nāc mācīties!
Izvēlies!
v Lai varētu apgūt kādu 
no mūzikas vai mākslas 
izglītības programmām, 
v lai varētu darboties 
pirmsskolas vecuma bērnu 
Mūzikas un mākslas studijā.

Jaunums! Būs iespēja apgūt 
elektriskās ģitāras spēli.

Informācija par izglītības 
programmām: 
- skolas mājaslapā priekulemums.lv,
- pa tālruni 22008528 
(direktore Inita Rubeze).

23. augustā Prūšu ūdenskrātuvē 
Virgas pagastā norisināsies makšķerēšanas 

sacensības meitenēm un zēniem. 
Informācijai sekojiet novada mājaslapā – www.priekulesnovads.lv.

 

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola 
aicina darbā profesionālās ievirzes skolotājus

6. septembrī Virgas pagasta 
Prūšu ūdenskrātuvē norisināsies 

Priekules novada kauss spiningošanā

20. augustā pulksten 18.00
Priekules Mūzikas un mākslas skolā –

JAUNo AUDZĒKņU UZņEMšANA


