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Mierpilnus Ziemassvētkus un skaistu 
Vecgada vakaru katrā mājā un ģimenē!

Kad novembrī tika noteikti kār
tējie ierobežojumi visdažādākajām 
sabiedrības aktivitātēm, šķita, ka, 
upurējot valsts svētku svinēšanu, 
tiksim pie gada skaistākā notikuma 
– Ziemassvētkiem un Jaunā gada 
sagaidīšanas. Diemžēl labākais sce
nārijs neīstenojās, bet Ziemassvētki 
no kalendāra taču nav izsvītroti. 
Arī šogad tās būs brīvdienas ar 
jaukām, ģimeniskām tradīcijām. 
Tad nu jāpadomā, kā pie šī brīža 
noteikumiem svētkus nosvinēt. 
Ar nelielu ironijas devu domājot, 
izskatās, ka karnevāls tomēr nav 
atcelts, jo masku parādes redzamas 
it visur – autobusos, veikalos, dar
bavietās. Cilvēki cits citu iepriecina 
ar humora pilniem video sižetiem, 
kas ataino mūsu ikdienu kovida 
ēnā. Un droši vien šogad veselības 
vēlējumi Jaungada kartītēs būs 
aktuālāki nekā citus gadus. 

Tā kā jebkurus svētku sarīko
jumus likums pavada ar vārdiem: 
pārtraukt, nerīkot, aizliegts, nepul
cēties un izsargāties, tad pieaug 
svētku noformējuma vērtība. 
Priekulē šogad nav lielās egles, jo 
mūsu apkārtnē garas un greznas 
egles kļuvušas par lielu retumu. 
Domājot par dabas saudzēšanu, 
tika pieņemts lēmums necirst 
egli mežā, bet uz Ziemassvētkiem 
Priekulē rotāt sudrabegli, kas aug 
novada Ģimeņu dārzā. Arī Bunkā, 
Kalētos un citviet dekorē apstādī
jumos augošas egles. 

Kultūras darbinieki šī gada 

NEAIZMIRSTAMIE 
2020. GADA 
ZIEMASSVĒTKI

svētkos akcentē acu prieku. Gada 
tumšajā periodā gan bērnu, gan 
pieaugušo atklātu smaidu raisa 
spožās lampiņas un pasaku tēli 
svētku noformējumā telpās un āra 
vidē. Tā kā Priekules “Brīnumķēķa” 
rūķiem šogad liegts bērnus uzņemt 
savā valstībā, viņi svētkus iznesuši 
ārpus savas pazemes valstības 
un ļauj tos baudīt visu diennakti 

ikvienam apmeklētājam. Arī pie 
Gramzdas tautas nama jāapstājas, 
jāuztaisa kāda pašbilde ar krāšņām 
dekorācijām fonā. Tur ir arī iespēja 
uzrakstīt vēstuli, ielikt to aploksnē 
un iemest īpašajā svētku pastkas
tītē, ticot, ka brīnumi notiek.

Bunkas kultūras namā jau labu 
brīdi apmetušies rūķi ar savu zva
nu kolekciju, priecējot pagasta un 

novada iedzīvotājus. Visos pagastos 
un novada ciemu centros līdz ar 
svētku noformējumu ir ienākusi 
gaisma. Izsludināti arī vairāki 
konkursi par Ziemassvētku nofor
mējumu īpašumos, un radošāko, 
gaumīgāko, izdomas bagātāko 
rotājumu autori saņems balvas.

Šogad tā arī svinēsim – ar 
ģimeniskām pastaigām dabā, ar 

pārdomām par aizvadītajā gadā 
piedzīvoto un par to, kas mūs gaida 
nākamgad. 

Aicinām novada iedzīvotā-
jus ielūkoties www.priekules-
novads.lv sadaļā "Ziemassvētki 
2020"!

Kultūras nodaļas vadītājs 
Gundars Venens
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PRIEKULES NOVADA IEDZĪVOTĀJI! 
2021. gadā novēlam piepildīt labās ieceres, nepazaudēt to, 
kas grūtā darbā gūts, un turpināt meklēt!
Ejot pa jaunā gada lielceļiem un taciņām, lai it visur paliek mūsu 
pēdu nospiedumi: labie vārdi, krietnie darbi un gaisma cilvēkos, 
kuriem esam gājuši blakus!

Simtu jaunu domu dod viens mirklis.
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstoš mirkļu ir ikkatrā dienā, – 
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi! 

(Rainis)

Priekules novada pašvaldība
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Priekules novada 
pašvaldības domes 
2020. gada 
26. novembra sēdē 
pieņemtie lēmumi

Dažādi jautājumi
Pieņēma lēmumu par vēršanos 

tiesā ar prasības pieteikumu par 
parāda piedziņu no trīs personām 
par dzīvojamās telpas īres maksu 

un maksu par pamatpakalpoju
miem.

Apstiprināja lēmumu par 
ziedojuma pieņemšanu Priekules 
vidusskolai. Līdzekļi tiks izlietoti 
dokumentu kameras iegādei.

Apstiprināja grozījumus 
2017. gada 26. janvāra domes 
lēmumā “Par pašvaldības dzīvo
jamo māju īres un apsaimnieko
šanas maksas noteikšanu Bunkas, 
Gramzdas, Kalētu, Priekules un 
Virgas pagastā”, nosakot apsaim

DOMES ZIņAS

Gaidot Ziemassvētkus, aici
nāju ikvienu iesaistīties svētku 
noskaņas radīšanā, visiem kopīgi 
sagatavojot izstādi. Pasākumam 
bija ļoti liela atsaucība, līdz ar to 
izdevās radīt fantastisku un ne

aizmirstamu Ziemassvētku izstādi 
ar stāstu, domājot par nezūdošām 
vērtībām – svētku simboliem un 
vēstnešiem. 

Izstādē Bunkas kultūras namā 
apskatāmi vairāk nekā 1000 manu 

un manas ģimenes zvanu un zva
niņu no dažādiem materiāliem, 
kas vesti no tuvām un tālām Lat
vijas un pasaules vietām, dāvināti, 
pirkti un citādi iegūti. 

Paldies par atsaucību rūķu 

niekošanas maksu daudzdzīvokļu 
dzīvojamai mājai “Liepas”, Gram
zdas pagastā – 0,20 EUR/m2 (bez 
PVN) no 2021. gada 1. janvāra.

Apstiprināja lēmumu “Par 
papildinājumiem vides izglītības 
takai Priekules novada Gramzdas 
pagasta Mežaparkā, 2. daļa”.

Pieņēma lēmumu par debitoru 
parādu dzēšanu.

Apstiprināja lēmumu par 
pašvaldību dotāciju Kurzemes 
plānošanas reģionam.

Apstiprināja lēmumu par 
līdzfinansējuma piešķiršanu 
biedrībai “Priekules veloklubs”, 
kas piedalās biedrības “Liepājas 
rajona partnerība” izsludinātajā 
ES Lauksamniecības fonda pasā
kumā “Atbalsts LEADER vietējai 
sabiedrībai” ar diviem projektiem 
“Drukas aprīkojuma iegāde” un 

“SUP dēļu un nepieciešamā pa
pildu aprīkojuma iegāde”.

Apstiprināja lēmumu par 
Judītes Prūses un Ivetas Arājas 
ievēlēšanu par Priekules novada 
bāriņtiesas loceklēm uz pieciem 
gadiem.
  

Nolikumi, noteikumi
Apstiprināja saistošos no

teikumus Nr.14/20 “Par krīzes 
pabalstu piešķiršanu Priekules 
novadā ārkārtējās situācijas laikā 
saistībā ar Covid19 izplatību”.

Izsoles
Apstiprināja lēmumus par 

atsavināšanas izsoles rīkošanu, 
nosacīto cenu un izsoles noteiku
miem nekustamajiem īpašumiem 
– Ganību iela 30, Priekulē, un 
Galvenā iela 35, Priekulē.

Apstiprināja lēmumu par 
pašvaldībai piederošā īpašuma 
“Līcīši”, Virgas pagastā, otrās mu
tiskās izsoles ar augšupejošu soli 
rīkošanu, noteica sākumcenu un 
apstiprināja izsoles noteikumus.

Apstiprināja izsoles rezultātus 
un pirkuma līguma noslēgšanu 
par pašvaldībai piederošajiem 
nekustamajiem īpašumiem Celt
nieku iela 11, Mazgramzdā, un 
Liepu aleja 31, Kalētu pagastā.

Precīzu informāciju par 
visiem lēmumiem 

(arī nekustamā īpašuma 
jautājumiem) varat izlasīt 

Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv.

Dokumentu pārvaldības 
speciāliste D. Tilgale

Priekules novada pašvaldības 
domes lēmumi
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izstādes tapšanā Monikai Ka
ņevskai, Izabelai Astrauskai, 
Sandrai Segliņai, Edītei Brum
bergai, Birutai Baužītei, Guntai 
Jonauskai, Sintijai Bertašjus, 
Guntai Sērdienei, Aijai un Pēterim 
Tarvidiem, Sarmītei Eidintai, Ilzei 
Kadaģei, Ainim Boldišam, Ievai 
Klāsēnai, Zentai Svarai, Katei 
Kolosovai, Lienei Andersonei un 
Svetai Grinbergai.

Kopā izstādē pulcējās ap 100 
rūķu un rūķīšu – lai arī izskatā 
līdzīgi, tomēr katrs ar savu rak
sturu.  

Liels paldies par tehnisku 
palīdzību un draudzīgiem pado
miem Ainim Boldišam un Ni

kolajam Afanasjevam, Patricijai 
Andersonei. 

Tā kā iedzīvotāju atsaucība ir 
liela kopīgas noskaņas radīšanā, 
rosinu iesaistīties vēl divu izstāžu 
tapšanā.

Aicinu no 4. līdz 15. janvā-
rim barikāžu dalībniekus un citus 
cilvēkus atnest uz kultūras namu 
barikāžu laika fotogrāfijas, lai uz 
šī vēsturiskā notikuma 30. ga
dadienu varētu izveidot izstādi, 
savukārt no 4. līdz 8. janvārim 
gaidīšu pagasta mazo un lielo 
bērnu zīmējumus “Kā es un mana 
ģimene svinēja Ziemassvētkus”. 
Zīmējumi no 11. janvāra būs izlikti 
kultūras nama logos. Zvanu un 

rūķu izstāde 
Bunkas kultūras namā

Mīļie Bunkas pagasta
iedzīvotāji!
Lai ikkatram pietiek sirds
siltuma un spēka 
piepildīt savus sapņus! 
Mīļus un skaistus 
Ziemassvētkus, veselību 
visiem, saticību un 
labestību Jaunajā gadā!

Bunkas kultūras nama direktore Malda Andersone

Šis gads visu mūsu ikdienā 
ieviesa korekcijas… pilnīgi neplā
notas un negribētas. Arī mūsu 
varenie nodomi par kultūras 
nama lielo jubileju izčākstēja kā 
sniegs spožā pavasara saulītē, 
jo mūsu vēlme bija un ir svinēt 
to kuplā pulkā kopā ar visiem 
kultūras nama iemītniekiem – 
pašdarbniekiem! Tāpēc svinības 
pārceļam uz labākiem laikiem, 
kad pasaule ļaus mums dziedāt, 
dejot, satikties, lai uzgavilētu 
atkalredzēšanās priekam un svi
nētu dzīvi! 

Taču, kā jau mēs zinām, dzim
šanas diena nevar un nedrīkst 
palikt bez dāvanām, ir svinības 
vai nav. Tāpēc akcijas “KULTŪAS 
NAMS IZAICINA” uzvarētāji tiks 
apbalvoti vēl šogad! Pēc iesūtīto 

fotoattēlu un anketu pārskatīša
nas un saskaitīšanas esam priecīgi 
paziņot uzvarētājus!

PRIEKULES KULTURĀLĀKAIS 
KOLEKTĪVS/KLASE – Priekules vi
dusskolas 5.a un 5.b klase!!! Balvu 
saņems pēc ārkārtējās situācijas 
beigām… cerams, 11. janvārī! 
Brīnišķīgs saliedēšanās pasākums, 
par kuru pastāstīsim klātienē.

PRIEKULES KULTURĀLĀKĀ 
ĢIMENE – RIEKSTIŅU ĢIMENE!!! 
Balvā – “BIĻEŠU PARADĪZES” 
dāvanu karte kāda kulturāla pa
sākuma apmeklēšanai!

VIKTORĪNAS UZVARĒTĀJA 
– Rita KUĻIKOVA!!! Īpašā pārstei
guma balva tiks nodota personīgi! 

Lai visiem brīnišķīgi svētki! 
Uz tikšanos jau nākamgad!

Tavs kultūras nams

“KULTŪRAS NAMS 
IZAICINA – 2020”

Kultūras namam – 120!
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Adventa laiks turpinās. 
Kā cilvēka dzīve iekļaujas 
šajā lielajā laika plūdumā? 
Tā ir gaidīšana uz to, kas 
nāk. Vēsture un cilvēka 
dzīve ir kā ceļš, kā ceļojums. 
Tā īsākais posms ir laiks 
ceļā uz Ziemsvētkiem, kad 
visa kristīgā pasaule svinēs 
Jēzus, mūsu Pestītāja pie-
dzimšanas svētkus. Tas ir 
kā brīnums, kā pārsteigums, 
kad tiek atgādināts pasaulei 
par Dieva iemiesošanos cil-
vēkā, kā Viņš ienāk radītajā 
pasaulē. Bet Adventa laika 
garākais posms ved mūs 
cauri visai vēsturei pretī 
Kristus Otrajai atnākšanai.

Adventa laikam varam at
rast arī citus nosaukumus. Tas 
varbūt kādam palīdzēs saprast 
šo laiku labāk. Visam klāt nāk 
vēl kāds nenoliedzams fakts 
– mēs tik maz pazīstam paši 
sevi un šo pasauli, kurā dzīvo
jam. Daudz kas vēl ir jāatklāj, 
jāuzzina, jānoskaidro. Tāpēc 
piemērošu Adventa laikam 
kādu citu nosaukumu – Cerību 
laiks. Plašākā nozīmē – pat 
cerību laikmets. Iespējams, ka 
šāds nosaukums nes šī laika 
dziļāko saturu, kas skar katru 
cilvēku. Neatkarīgi no tā, vai 
cilvēks ir reliģiski vai ateis
tiski noskaņots. Cer taču visi. 
Cilvēks no sevis aizbēgt nevar. 
Un ir viens liels iemesls, kāpēc 
tas tā ir. Cilvēks, pirmkārt un 

galvenokārt, ir garīga būtne. 
Tas mūs dara par cilvēku. Tā 
ir galvenā un centrālā mūsu 
esamības īpašība. Tikai pēc tam 
seko ķermenis, kurā dzīvojam, 
un dvēsele, kas individualizētā 
veidā izpauž gara saturu caur 
prātu, gribu un emocijām. 
Cerība grib cilvēku vest pretī 
kaut kam labam, sakārtotam un 
mūs harmonizējošam. To nevar 
noliegt neviens. Bet mums tas 
ir jāzina, jāatklāj, ka ar mums 
pašiem ir par maz. Mums va
jag palīdzību no ārpuses. Un 
šī palīdzība ir garīga rakstura 
aicinājums un piedāvājums.

Īsts cerību laikmeta cilvēks, 
ko es zinu, ir tikai viens. Visā 
pasaules vēsturē tāds ir tikai 
viens vienīgs cilvēks, kā viens 
no mums. Tas, ko viņš paveica, 
stāv visu cerību pamatā. Ko 
viņš tādu ir paveicis? Kas viņš 
tāds ir? Tas ir Jānis Kristītājs. 
Jūs esat pārsteigti. Bet tieši viņa 
vārdos ir ieliktas vislielākās 
cerības. Šie vārdi skan šādi: 
“Atgriezieties no grēkiem, jo 
Debesu Valstība ir tuvu klāt 
pienākusi, ticiet uz evaņģēli
ju!” Tieši tad, kad cilvēks, par 
spīti visam, šos vārdus sadzird, 
tos pieņem un atsaucas tiem, 
notiek neticamais. Cilvēks 
spēji izmainās. To noteikti var 
apliecināt neskaitāmi cilvēki, 
kas kaut ko tādu ir piedzīvojuši. 
Tās ir jaunas cerības, kas tiek 
pamodinātas cilvēkā, tās pār

Gramzdas baznīca 1982. gadā.            (Foto: No Gramzdas baznīcas arhīva)

Adventa laika pārdomas

Gramzdas baznīcas vēsture sākas pēc Kurzemes hercoga 1567. gadā izdotā rīkojuma par 
dievnama celtniecību.  Kopš 1560. gada Gramzda bija izlēņota Livonijas ordeņa pēdējā mestra 
un pirmā Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera padomniekam Gerhardam Noldem, kurš ir mi-
nēts kā pirmais koka baznīcas cēlājs. 1594. gadā uzcelta otrā koka baznīca. Laikā no 1740. līdz 
1744. gadam uzbūvēta trešā – mūra ēka. Nākamā lielā pārbūve notika 1875.  un 1876. gadā, 
kad dievlūdzēju telpa ieguva 300 sēdvietu.   (Foto no Gramzdas baznīcas arhīva)

1941. gada 29. jūnijā vācu armijas karavīri baznīcu nodedzināja. Drīz pēc tam draudze uzsāka 
atjaunošanas darbus, un jau 1941. gada rudenī baznīca svinēja spāru svētkus. 1942. gadā uzli-
ka jumtu, ielika logus un izbūvēja griestus. Darbi diemžēl netika pabeigti, jo 1944. gadā baznīcu 
sagrāva vēlreiz.   (Foto no Gramzdas baznīcas arhīva) 

spēj mūsu priekšstatu robežas. 
Dievs maina cilvēka likteni.

Tepat netālu, Gramzdā, no 
drupu kaudzes ir uzcelta jauna 
baznīca. Nekas nenotiek tāpat 
vien.  Aiz uzceltā dievnama stāv 
konkrēti cilvēki, viņu dzīves un 
viņu darbi. Varbūt pat mūža 
darbs. Pāri visam par iedvesmas 
avotu ir bijušas kādas cerības. 
Kas viņi ir? Tie ir lielu cerību 
cilvēki. Tos ir vadījusi nesatri
cināma cerība un pārliecība, 
ka tas, ko darām, nav vajadzīgs 

tikai mums pašiem, bet ļoti, 
ļoti daudziem cilvēkiem. Tas ir 
nams, kurā piepildās Jāņa Kris
tītāja lielais aicinājums. Tautā 
pazīst teicienu – grēks posta, 
bet miers ceļ. To atzīst visi. Ir tik 
labi, ka nu ir vēl viena vieta, kur 
var šo mieru saņemt, kur varam 
savas cerības piepildīt vislabā
kajā veidā. Aicināts un gaidīts ir 
ikviens. Mūsdienu nemierīgajos 
laikos tur var būt labākais pa
tvērums vēl daudziem.

Vēl kāds Adventa laika no

saukums ir žēlastības laiks. Tas 
ir dziļš vārds un apzīmējums šim 
laikam, kurā dzīvojam. Laiks, kas 
balstīts žēlastībā, – izklausās 
neticami, pat jocīgi. Bet tas ir 
dots mums ar mērķi. Tajā ir kāds 
īpašs iekšējais saturs. Starp citu, 
Bībele ir vienīgā grāmata, kas to 
pasaka un izskaidro. Un mums 
visiem par pārsteigumu, arī laika 
jēdziens ietver sevī garīgu satu
ru. Laiks ir saistīts ar dzīvības 
jautājumu, mūsu dzīves ilgumu 
un tā jēgu.                           > > 5.lpp.
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Ik gadu Adventa laikā visas 
Priekules novada mājsaimniecības 
no pašvaldības saņem dāvanu – ka-
lendāru nākamajam gadam. Katru 
gadu tiek izvēlēta kāda īpaša tēma, 
kas vijas cauri visiem mēnešiem. 
2020. gadā tas bija veltījums 
mākslas biedrības “Saspraude” 
dalībnieku veikumam.  

2021. gada kalendāra lappusēs 
izceltas mūsu novada kulinārās tradī
cijas, kas dažādās piezīmēs saglabātas 
vairāk nekā 150 gadu garumā. Ar 
šīm ēdienu pagatavošanas receptēm 
dalījušās skolotājas Lidija TREIDE 
un Skaidra KLASIŅA, kā arī ēdienu 
gatavošanas entuziaste Patricija 
ANDERSONE. Viņas savās piezīmēs 
atradušas receptes, kas izmantojamas, 
lai gatavotu gardus ēdienus mājas 
apstākļos un liktu svētku galdā arī 21. 
gadsimta godos.

Kalendāra veidotāja Dace GAILĪTE 
pieņēma izaicinājumu receptes ne 
tikai nodrukāt, pievienojot vizuālo 
noformējumu, bet arī interesantākās 
praktiski izmēģināt, lai nesanāktu tā, 
kā tautā saka – dāvina kaķi maisā. 

Ēdienu receptes tika praktiski izmēģi
nātas, degustētas un tikai tad nodotas 
lasītājiem. 

Dacei sirsnīgi atsaucās mūsu 
novada topošie ēdienu gatavošanas 
virtuozi – Mežupes pamatskolas 
audzēknes Madara Novika, Viktorija 
Trukšina, Ērika Trukšina un lieliskās 
skolotājas Evita ErodeKvizikevičiene 
un Liega Ermansone. Kad receptes 
nonāca profesionāļu rokās, tās tika 
kārtīgi izstudētas, pieslīpētas, lai ēdiens 
ar garantiju būtu liekams galdā. Dace 
GAILĪTE visu procesu dokumentējusi, 
un tagad pie lasītājiem nāk 2021. gada 
kalendārs ar garšīgiem ēdieniem gan 
svētkiem, gan ikdienai. 

Gatavošanas procesu varat aplūkot 
mājaslapas www.priekulesnovads.lv ga
lerijā “KĀ TOP NOVADA KALENDĀRS”. 

Aicinām novada ļaudis celt senos 
ēdienus galdā un lepoties ar tiem. Un 
kad viss būs nobaudīts, noglabājiet 
kalendāru saviem bērniem un maz
bērniem, lai 12 ēdienu receptes paliek 
nākamībai.

Kultūras nodaļas vadītājs 
Gundars Venens

TAPIS PRIEKULES NOVADA 2021. GADA KALENDĀRS
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Decembris – brīnumu 
un svētku gaidīšanas 
prieks. Šogad radījām 
jums brīnumu un 
prieku – tūkstošiem 
zvaigznīšu piebērto 
ceļu un īpašās svētku 
šūpoles. Ak, un vēl 
kāds brīnums! Rūķu 
ģimene, kas ik gadu 
viesojas pie mums, 
šajos svētkos ieradusies 
ar pasta kastīti, kurā ir 
iespējams iemest vēstuli 
Ziemassvētku vecītim. 
Lai visiem patiesi 
brīnumains šis skaistais 
svētku laiks! Kā teicis 
Ziemassvētku vecītis, – 
tici brīnumam, 
tad tas ar tevi arī notiks!

Gramzdas rūķu vārdā 
kultūras darba 

organizatore 
GUNTA GRUNTIŅA
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Adventa laika pārdomas
<< 3.lpp.

Tā mēs nonākam pie vēl 
viena Adventa laika nosau
kuma – Svētā Gara laiks un 
laikmets. Savāds nosaukums, 
piekrītu. Bet tieši šī iemesla 
dēļ mums uz visu ir dota 
iespēja paskatīties pilnīgi 
savādāk, nekā vēl vakar esam 
domājuši. Lielākā atziņa pie 
tā visa ir tā, ka cilvēka spē
jās nav nekā, ko tajā varam 
mainīt. Jo tas ir paša Radītāja 
noteikts stāvoklis. Bet tajā ir 
liels iepriecinājums, padomā
jiet par to! Šāds Adventa laika 
apzīmējums ietver faktu, ka 
mūs viscaur apņem neredzamā 
Dieva tuvums un klātbūtne. 
Viņa interese par mums, rūpes, 
gādība, elpa un dzīvība. Cilvēks 
ir ļoti sarežģīta bioloģiska, 
dvēseliska un garīga būtne 
un struktūra. Spēj dzīvot un 
izdzīvot vienīgi no tā, ka šo 
ļoti komplicēto būtni kāds 
uztur. Mūsu vārdu krājums ir 
pārāk trūcīgs, lai izskaidrotu 
vārdu Dievs. To varam izdarīt 
skopi un nepilnīgi. Pat Dievs 
pats aprobežojas ar to, ja tikai 
cilvēks to atzīst un tic Viņam. 
Ar to Viņam pietiek. Jo tālāk 
darbojas Viņa žēlastība un va
dība. Vienkāršā un saprotamā 
valodā runājot, tas ir tā, – ticot 
Dievam, cilvēks ieliek sevi 
Dieva rokās. To arī šis laiks, ko 
saucam par Adventu, no mums 
vēlas. Dievs pats šādu cilvēku 
aizved pie dziļākiem ieskatiem 
un zināšanām par sevi, palīdz 
veidot attiecības.

Šis laiks vēl ir nozīmīgs 
ar to, ka tas jautā, kas mūsos 
uzvar, – vai tas, kas ir ārpusē, 
vai tas, kas ir iekšpusē. Šādas 

Ja dosim godu Dievam, no kura žēlastības esam ieguvuši un 
saglabājuši to, kas mums pieder, Dievs atvērs savu roku un 
svētīs mūs. (Foto: Mariks Vilkaveckis)

Ilma Ermansone, ilggadējā draudzes priekšniece un idejas 
autore, ka vajag atjaunot Gramzdas baznīcu. Liepājas bīskaps 
Hanss Martins Jensons un prāvests Ainārs Jaunskalže pasniedz 
Ilmai UZTICĪBAS VAIROGU Gramzdas baznīcas iesvētību dienā 
26. septembrī.  (Foto: Mārcis Gailītis)

“Vaclovs ir visu mūžu strādājis un vēl joprojām strādā, bet viņa 
vislielākais mūža darbs ir Gramzdas baznīcas atjaunošana. 
Vaclovs ar sievu Skaidrīti ticībai vairāk pievērsās pēc tam, 
kad zaudēja vienu no saviem dēliem. Spēkus atguva ticībā 
un iepazīstot Dieva ceļus. Vairākus gadus būdami Priekules 
novada Gramzdas ev. lut. draudzē, izlēma, ka baznīcai ir jāat-
dzimst. Arī ikdienā viņi rūpējas par dievnamu, tā kārtību, tīrību 
un katru reizi sagatavo to pirms dievkalpojuma. Viņi patiesi 
tic un rod tajā sirds mierinājumu. To mēs, draudze, redzam un 
jūtam. Pateicoties idejai par baznīcas atjaunošanu, ir pieau-
gusi draudzes saime, kas pierāda to, ka dievnamam ir jābūt 
un spēks ir ticībā,” saka Marika Kadaģe.  (Foto: Gunta Gruntiņa)

Gramzdas draudzes mācītājs Raitis Šēners un draudzes 
priekšnieks Vaclovs Kadaģis.   (Foto: Dace Gailīte) 

pārdomas mums uzliek šis 
trauksmainais laiks, kādā mēs 
visi šodien dzīvojam. Ārpuse 
te nav nekas cits, kā pasaule 
ar savām tūkstoš problēmām, 
kas uzdzen bailes, nemieru, 
nedrošību, paverdzina, iero
bežo, pakļauj ciešanām. Iekš
puse, tēlaini runājot, ir cilvēka 
iekšējā pasaule, tas ir cilvēka 
sirdsmiers un prāta skaidrība 
par Dieva žēlastību Kristus 
personā. Tieši Viņš atnes un dod 
to, ko cilvēkam šādos apstākļos 
vajag un ko katrs cer saņemt – 

dziļu, iekšēju dvēseles mieru, 
dzīves līdzsvaru, labu veselību 
un iepriecinājumu dzīvot. Un 
šāds stāvoklis cilvēkā ir jāno
sauc pareizos vārdos. Tas ir 
garīgs piepildījums un dāvana, 
ko var dot vienīgi Dievs.

No sirds gribu visiem novēlēt 
patiesu, dziļu, iekšēju mieru, labu 
un stipru veselību, dzīvesprieku. 
Lai mūs vada Dieva žēlastība cauri 
Adventam pretī miera un prieka 
pilniem Ziemsvētkiem.

Gramzdas evaņģēliski 
luteriskās draudzes mācītājs 

Raitis Šēners
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Eiropas Parlamenta Vēst-
nieku skolas (EPVS) vadītā-
ja Agita Rukute kopā ar sko-
lotāju un biškopi Arturu Māsu 
20. novembrī aicināja Prieku-
les vidusskolas skolēnus uz 
“Eiropas medus brokastīm”.

Mums ir paveicies, jo mūsu 
skolotājs Arturs Māss ir biškopis 
jau vismaz 15 gadus! Un medus 
brokastīs viņš aicināja 5.a, 5.b 
un 6. klasi – protams, katru klasi 
atsevišķi! Bija ļoti interesanti!

“Eiropas medus brokastis” ir 
sociāli izglītojoša kampaņa, kuru 
2007. gadā aizsāka Slovēnijas 
biškopji. Tās mērķis ir izglītot 
skolēnus par bitēm, medu, bišu 
nozīmi tautsaimniecībā, dodot 
bērniem bez maksas degustēt, 
nogaršot medu un citus biškopī
bas produktus. Nu jau šī kustība 
izvērsusies pa visu Eiropu, un 
novembra trešā piektdiena ir 
pasludināta par “Eiropas medus 
brokastu” dienu (European Ho

ney Breakfast). 2013. gadā šai 
kampaņai pievienojāmies arī 
mēs – Latvijas Biškopības bied
rība, starp citu, mēs esam lielākā 
nevalstiskā lauksaimniecības 
nozares organizācija, kas apvieno 
vairāk nekā 3300 biškopju no 
visas Latvijas.”

Paldies skolotājam un bitenie
kam Arturam Māsam!

 
EPVS vadītāja 
Agita Rukute

27. novembrī Eiropas Sa-
vienības (ES) jaunieši ieju-
tās Eiropas Parlamenta (EP) 
deputātu vietās projektā Eu-
roscola. Jaunieši no dažādām 
ES valstu skolām lēma  par 
pašu rosinātajiem un aktuā-
lajiem jautājumiem. Arī mūsu 
skolas 10 jaunieši no Eiropas 
Parlamenta Vēstnieku skolas 
(EPVS) piedalījās tiešsaistē. 

Lūk, dažas mūsu 
jauniešu pārdomas!

‘’Piektdien mums notika Eu-
roscola tiešsaistē, kas man likās 
ļoti nepierasti, taču, kad sāka 
skanēt ES himna un nesa karogus, 
uzreiz parādījās tā pati aizmirstā 
uztraukuma sajūta, kas bija, kad 
sēdējām deputātu vietās Strasbū
rā!” – ar saviem pirmajiem iespai
diem dalās Elizabete Lendele 
(darbojas EPVS ceturto gadu).

Jana Matule EPVS aktīvi dar
bojas jau trešo gadu un uzskata, 
ka, neraugoties uz to, ka šogad 
tikšanās bija attālināta, jopro
jām var izbaudīt to fantastisko 
sajūtu, kas ir EP Strasbūrā. “Šajā 
pasākumā es ieguvu daudz jaunu 
zināšanu, tā arī ir mana vērtīgākā 
daļa no šī pasākuma, jo vienmēr 
ir svarīgi augt, attīstīties un uz
zināt ko jaunu. Vēlos pateikt lielu 
paldies Eiropas Parlamentam par 
šo iespēju, tāpat gribu pateikties 
maniem aktīvajiem skolas bied
riem, jo, kopīgi strādājot, var 
sasniegt jebkuru mērķi.”

Arī Baiba Birzniece EPVS 
aktīvi darbojas jau trešo gadu 
un atklāj savas domas: “Man šis 
pasākums ļoti patika. Kā vienmēr, 
bija atbildes uz svarīgākajiem jau
tājumiem. Bija interesanti redzēt 
un dzirdēt arī tos jautājumus, 
uz kuriem nebija laika atbildēt. 
Uzzinājām, kādas iniciatīvas ES 
cenšas pildīt, lai samazinātu kli
mata izmaiņu ietekmi uz Zemi, 

kā arī redzējām citu jauniešu 
piedāvājumus.

Piedaloties šajā pasākumā, es 
sapratu, ka pat pandēmijas laikā 
EP ir svarīgi zināt mūsu viedokli 
par klimata izmaiņām un politisko 
situāciju Eiropas Savienībā. Es 
labprāt piedalītos atkal!”

“Šī Eiroscola bija ļoti neparas
ta – viss attālināti, bet attālums 
šodien nav šķērslis. Ir interesanti  
sēdēt deputātu vietās un runāt, 
sadarboties ar citām valstīm. Šī 
reize lika pārdomāt, ko mēs uz
skatām par galveno braucienos uz 
Strasbūru. Protams, ieguvums ir 
jau tāds pats, pat varbūt lielāks, 
jo brīžiem, sēžot parlamentā, pa
liek garlaicīgi, bet šoreiz bija tik 
interesanti klausīties par to, ko 
ES dara, lai aizsargātu dabu, ka 
likās – ir par maz laika. Tagad tikai 
jāgaida līdz nākamajai reizei, kad 
atkal varēsim tikties EP Strasbūrā, 
kad varēsim atkal ceļot pa Eiropu. 
Liels paldies skolotājai Agitai 
Rukutei un Jolantai Bogustovai 
par doto iespēju!” saka Gustavs 
Einis. Arī viņš trešo gadu aktīvi 
darbojas EPVS.

Savukārt Ērikai Anītei EPVS 
šis ir jau ceturtais gads, viņa 
stāsta: “Ļoti priecē, ka Euroscola 
turpinās arī karantīnas laikā, ka 
jauniešiem ir iespēja runāt par 
problēmām, kuras skar tieši ES. 
Jaunieši varēja uzdot jautājumus 
un balsot. Jauki, ka daudz runāja 
tieši par klimata izmaiņām un 
Eiropas nākotni, jo tas patiešām ir 
aktuāli. Liels paldies par šo iespēju 
un jauno pieredzi!”

Anda Brauna ir ļoti priecīga 
par tiešsaistes nodarbību: “Arī šajā 
pandēmijas laikā Euroscola, kā jau 
vienmēr, pārsteidza. Dalībnieku 
skaits pāri 500, kas ir neaptve
rami. Protams, pietrūka ikgadējā 
ceļojuma, lai nokļūtu Strasbūrā, 
jo pavadīt veselu dienu Eiropas 
Parlamentā ir ļoti aizraujoši. Šis 
pasākums man atgādināja, ka mēs 

esam dažādi, bet Eiropa, mūsu 
mājas, visiem ir viena.” Arī Andai 
šis ir ceturtais gads EPVS.

Agate Jerika (darbojas cetur
to gadu) uzskata, ka  piedalīties 
tiešsaistes pasākumā bija ļoti 
interesanti. “Žēl, ka nevarējām 
aizbraukt uz Strasbūru un tikties 
ar citu valstu jauniešiem klātienē. 
Lai nu kā, arī šāda veida pasā
kums bija izglītojošs. Interesanti 
bija uzzināt EP deputātu viedokli 
par tādiem jautājumiem kā kli
mata izmaiņas, piesārņojums, 
notikumi Baltkrievijā. Intere
sants bija Eiropas Parlamenta 
deputātes stāsts par viņas pirmo 

darba dienu parlamentā, kur 
koridoru un telpu ir daudz, tāpēc 
arī apmaldīties viegli. Par to pār
liecinājos arī es, kad biju EP. Šis 
pasākums ļauj iejusties deputātu 
pozīcijās. Tas iedod pozitīvas 
emocijas, kā arī ir sajūta, ka esi 
vajadzīgs Eiropas Savienībai, jo 
tevī ieklausās.”

EPVS Priekules vidusskolā 
aktīvi darbojas ceturto gadu, 
un man ir prieks, ka mēs esam 
attīstībā, maiņā, spējā mācīties, 
mainīties, sadarboties! Eiropa ir 
manas mājas, un mēs esam kopā!

Man ir patiess prieks un lep
nums par manas skolas jaunie

šiem, kuri aktīvi piedalās EPVS 
pasākumos un pieņem jaunus 
izaicinājumus! Paldies jums!

Paldies Eiropas Parlamentam, 
paldies Priekules novada pašval
dībai un Priekules vidusskolas 
kolektīvam!

Īpašs paldies EPVS projekta 
vadītājai Latvijā Jolantai Bogus
tovai!

Lai miers virs zemes un cilvē
kiem labs prāts!

EPVS projekta vadītāja 
Priekules vidusskolā 

Agita Rukute
>> 7. lpp. 

IZGLīTīBA 7. klases skolniece 
Alise Pāvila.
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"Eiropas medus brokastis 2020" 
Priekules vidusskolā

Euroscola ir klāt!
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Lai rūpētos par Latvijas dabu, tās tīrību un 
ilgtspējību, nākamgad jau 14. reizi pēc kārtas 
norisināsies visas Latvijas vides sakopšanas 
akcija “Lielā talka”. Pavasarī, neraugoties uz 
Covid-19 pandēmijas izplatību un ierobežoju-
miem, iedzīvotāji bija aicināti talkot solo, duo 
un ģimenes talkās. Līdz ar to Latvijā tīrākas un 
skaistākas kļuva 955 vietas. Nākamgad Lielā 
talka, kā ierasts, norisināsies aprīļa pēdējā 
sestdienā, tās vadmotīvs – “Tīra Latvija nāka-
majām paaudzēm”. 

Lielās talkas mērķis kopš pirmsākumiem ir 
aicināt Latvijas sabiedrību pievērst uzmanību 
videi, līdzdarboties tās sakopšanā, atveseļo-
šanā un labiekārtošanā, veicinot iedzīvotāju 
saliedētību, pozitīvismu, radot gandarījumu par 
labi padarītu darbu. Savas pastāvēšanas otrajā 
desmitgadē (sākot ar 2019. gadu) Lielā talka ir 
iespēja ne tikai cīnīties ar piesārņojuma sekām, 
drīzāk meklēt tā cēloņus, domājot un rīkojoties 
savlaicīgi, lai tīru Latviju un tās skaisto dabu pie-
dzīvotu ne tikai mēs, bet arī nākamās paaudzes. 

Tāpat kā pērn, arī 2021. gadā organizatori 

aicinās pieteikt talkas vietu, kuru plānots sakopt 
vai labiekārtot. Paralēli Lielās talkas aktivitātēm 
jau trešo gadu iedzīvotāji aicināti piedalīties arī 
akcijā “Ideju talka” ar ierosmēm, kā Latvijai kļūt 
ilgtspējīgākai. 

Lielās talkas organizatore Vita Jaunze-
me: “Ir liels gandarījums, ka arī šis gads nebija 
izņēmums un pavasarī varēja norisināties Lielā 
talka, bet rudenī – Pasaules talka. Nav svarīgi, 
vai šogad talkojām vieni, kopā ar kādu draugu, 
paziņu vai ģimenes lokā, – padarītais kļuva par 
vērtīgu ieguldījumu Latvijas nākotnē. To turpi-
nāsim arī nākamgad, jo sabiedrības izpratnes 
palielināšana par vides jautājumiem ir ceļš uz 
ilgtspējīgas valsts veidošanu un attīstību. Cilvēks 
un daba mijiedarbojas, bet par to, cik harmoniski 
tas notiek, atbildam mēs.”

Pirmo reizi Lielā talka Latvijā norisinājās 
2008. gadā. Šo gadu laikā talkā piedalījušies 
vairāk nekā miljons cilvēku, sakopjot un labie-
kārtojot apkārtni gan Latvijā, gan ārzemēs, 
iesaistoties mūsu diasporas pārstāvjiem. 
Desmit gadu laikā, cilvēkiem aktīvi piedaloties 

sakopšanas un labiekārtošanas talkās, salīdzi-
not ar 2008. gadu, atkritumu daudzums Latvijā 
ir krietni samazinājies. Papildu informācija 
mājaslapā www.talkas.lv. Par talkas specifiku 
atbilstoši situācijai valstī informēsim.

Uz tikšanos Lielajā talkā 24. aprīlī visā 
Latvijā! 

Projekta “Lielā talka” sabiedrisko 
attiecību konsultante Jana Kralliša

<< 6.lpp.

Parlamentārās 
demokrātijas 
skaidrošanas cikls: 
kas ir parlaments?

Turpinot parlamentārās demo
krātijas cikla mācību programmu, 
kurā plānotas tikšanās ar valsts un 
ES amatpersonām, 4. decembrī  EPVS 
jaunieši tiešsaitē tikās  ar Latvijas 
Republikas Saeimas Eiropas lietu 
komisijas priekšsēdētāju Vitu 
Andu Tēraudu un runāja par Lat
vijas un Eiropas Savienības politikas 
veidošanu. Parlamentārā demokrātija 
paredz, ka visi lēmumi tiek apspriesti 
dažādos līmeņos. Eiropas lietu komi
sija ir tā vieta, kur saplūst dažādu 
nozaru un sabiedrības grupu intere
ses, kuras tālāko diskusiju gaitā tiek 
pārvērstas lēmumos. 80% – aptuveni 
tik daudz Latvijas likumu ir balstīti 
uz Eiropas Savienības lēmumiem.

Tiešsaiste bija ļoti interesanta 
un vajadzīga. Lūk, dažas pārdomas!

Kristiana Bīmane (9. kl.) piekrīt, 
ka Latvijas parlamentā jeb Saeimā  
cilvēka svarīgākās prasmes  ir atvērtī
ba un zinātkāre. Pārsteidz, ka Saeimā  
daudzas diskusijas neizdiskutē, kuras, 
iespējams, ir svarīgas, un ir tādi jau
tājumi kuros grūti pieņemt lēmumu. 
Tas ir labi, ka katram indivīdam ir 
sava balss.

Anda Brauna (12. kl.) Ļoti izzinoša 
lekcija par parlamentāro demokrātiju 
un to, kā tā ietekmē valsts darbību. Šis  
stāsts palīdz atkal un atkal novērtēt 
demokrātijas svarīgumu cilvēku dzīve. 
Ļoti iedvesmoja Vitas Andas Tēraudas 
citāts “Likums netiek veidots vienai 
dienai. Tas, ko mēs darām šodien, ie
tekmēs mūsu dzīvi arī pēc 10 gadiem”, 
jo liek aizdomāties, ka valsti veido 
likumiskās un tiesiskās normas.

Agate Jerika (12. kl.) Šī bija 
lieliska iespēja uzzināt Tēraudas 
kundzes skatījumu par parlamentāro 
demokrātiju. Manuprāt, tas ir brīniš
ķīgi, ka varam dzīvot demokrātiskā 
valstī. Neesmu pieredzējusi padomju 
laikus, bet pēc nostāstiem un uzzinātā 
domāju, ka neviena cita iekārta nevar 
aizstāt demokrātiju. Paldies!

Marta Roga (12. kl.) Attālinātā 
tikšanās ar Latvijas Republikas 
Saeimas Eiropas lietu komisijas 
priekšsēdētāju Vitu Anda Tēraudu 
noteikti bija vērtīga. Tas bija kva
litatīvi pavadīts laiks, kurā varēja 
uzzināt daudz jauna. Visspilgtāk 
atmiņā palika stāstījums par Kohē
zijas politiku un Eiropas Savienības 
nozīmi, kas attiecas uz mums Latvijā. 
Interesanti dzirdēt dažādus jauniešu 
viedokļus un uzklausīt profesionāles 
domas. Paldies!

Elīna Putniņa (12. kl.) Eiropas 
Parlamenta ZOOM tikšanās bija 
superīga pieredze mums visiem – gan 
feisbuka sekotājiem, gan platformā 
Zoom esošajiem. Kaut vai no mājām, 
bet ar lielu iedvesmu varam pieda
līties EPVS rīkotajos pasākumos. 
Priecē, ka tika iesaistīti mūsu vecu
ma jaunieši un varējām dalīties ar 
saviem ieteikumiem. Paldies par šo 
iespēju piedalīties EPVS! Tas ir lielisks 
pilsoņa spēks. 

Nākamgad Lielā talka norisināsies 24. aprīlī

Laikā, kad uz ūdenstilpēm veidojas ledus kārta, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina būt pie-
sardzīgiem, jo ledus kārta joprojām ir ļoti plāna un atrasties 
uz ūdenstilpju ledus ir bīstami!  Ik gadu ziemas periodā vairāki 
desmiti cilvēku ielūzt ledū un noslīkst. Pēdējo divu dienu laikā 
VUGD saņēma sešus izsaukumus uz gadījumiem, kad cilvēki 
ielūza ledū – seši cilvēki gāja bojā, bet divi tika izglābti.

To, cik ledus ir mānīgs, apliecina arī notikums Ludzā, kur izdevās 
izglābt ledū ielūzuša cilvēka dzīvību. 9. decembrī VUGD Latgales re
ģiona Ludzas daļa saņēma informāciju, ka Ludzā ūdenstilpē slīkst cil
vēks. Uz notikumu izbrauca autocisterna, bet daļas komandieris Jānis 
Klodāns nevarēja palikt malā un kopā ar vada komandiera vietnieku 
Aldi Guitanu arī devās uz notikuma vietu ar vieglo automašīnu. Abas 
automašīnas steidzās uz notikuma vietu pa dažādiem maršrutiem, 
lai ātrāk atrastu glābjamo. Pirmie notikuma vietā ieradās J. Klodāns 
un A. Guitans un steidzās glābt nelaimē nonākušo. 

Kā stāsta J. Klodāns: “Sākumā ledus izskatījās noturīgs, taču, 
pieejot 20 metru tuvumā glābjamajam, tas sāka plaisāt un krakšķēt, 
tāpēc turpināju tuvoties pa ledu līšus uz vēdera. Glābjamais nemitīgi 
atkārtoja, ka vairs nevar noturēties, un nespēja pieķerties pie mieta, 
ko viņam pasniedzu. Ar mietu aizāķēju glābjamo aiz kapuces, taču 
kapucei sāka vērties vaļā rāvējslēdzējs un vairs nevarēju noturēt 
glābjamo virs ūdens, atrodoties drošā attālumā. Tāpēc pieņēmu 
lēmumu, turēdamies aiz virves, kuras otru galu turēja kolēģis, turpi
nāt tuvoties glābjamajam un arī ielūzu ledū. Atrodoties ūdenī, man 
izdevās noturēt cilvēku virs ūdens, līdz ieradās palīdzība.”

Jāatceras, ka ledus kārta uz ūdenstilpēm veidojas nevienmērīgi. 
Tā ir biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpes vidū var būt plāna. Tāpēc 
cilvēkiem bieži veidojas maldīgs priekšstats, ka ledus ir izturīgs. 

Ko darīt, ja tomēr esi ielūzis ledū:
l saglabāt mieru;
l turēt galvu virs ūdens – var galvu mazliet atmest atpakaļ;
l nevajag haotiski kustēties, zaudējot spēkus, tā vietā vienmērīgi 

kustināt kājas, it kā griežot velosipēda pedāļus;
l elpot pēc iespējas lēnāk un dziļāk;
l ja iespējams, skaļāk saukt palīgā;
l ja soma vai smags mētelis velk jūs uz leju, var mēģināt no

ņemt tos;
l ledus ir plāns vietā, kur jūs ielūzāt, bet tajā vietā, kur stāvējāt 

pirms iekrišanas, tam jābūt noturīgākam;
l pagriezieties ar seju uz to vietu, no kurienes jūs atnācāt, un 

nolieciet rokas uz ledus, izstiepiet tās, cik vien iespējams, mēģiniet 
uzgulties uz ledus malas ar krūtīm un izstumt sevi no ūdens;

l nevajag uzreiz celties kājās, labāk ritināties prom no bīstamās 
vietas, rāpot uz krastu pa to pašu ceļu, pa kuru atnācāt;

l tiekot krastā, neapstāties, bet skriešus doties uz tuvāko silto 
vietu.

Lai sekmīgi izkļūtu no ledus, makšķerniekiem ieteicams ņemt 
līdzi dažādus palīglīdzekļus – ledus irbuļus vai āķus, ar kuru palīdzību 
var ieķerties ledū un tādējādi izvilkt sevi ārā. Labs risinājums ir pilns 
makšķerēšanas tērps, kuram ir peldfunkcija, vai glābšanas veste, kas 
ļaus pēc ielūšanas ledū peldēt pa ūdens virsu.

Ko darīt, ja redzat, ka kāds cilvēks ir ielūzis ledū:
l jāzvana uz 112, jānosauc adrese vai jāizskaidro, kā piebraukt 

pie notikuma vietas, jāatbild uz visiem dispečera jautājumiem;
l lai palīdzētu, ielūzušajam jātuvojas rāpus vai guļus, netuvojoties 

līdz pašai ielūzuma vietai; 
l ielūzušajam no 2–5 metru attāluma jāpamet aukla, sasieti ap

ģērba gabali, garš koks vai kāds cits priekšmets. Ja glābēji ir vairāki, 
jāievēro, ka vienam no otra jāatrodas 2–3 metru attālumā;

l izvelkot cietušo uz ledus vai pašam izkļūstot uz ledus, rāpus 
jāvirzās prom no bīstamās vietas līdz krastam.

VUGD aicina iedzīvotājus būt līdzatbildīgiem, neriskēt ar savu 
veselību un dzīvību, kā arī nepaiet vienaldzīgi garām, ja redzat, ka 
bērni vai jaunieši slidinās pa nedrošu ledu. Brīdiniet viņus par situā
cijas bīstamību! Savukārt, ja pamanāt, ka cilvēki ir aizgājuši pārāk 
tālu no krasta vai cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties zvaniet uz 112!

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā 
speciāliste Ilze Dāme-Birziņa, tālr. 67075854, 

epasts ilze.dame-birzina@vugd.gov.lv

VUGD atgādina: atrasties 
uz ūdenstilpju ledus ir bīstami
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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

REĢISTRĒTA DZIMŠANA 
Tik daudz tev visa vēl priekšā, 
Jo nu tikai sācies tavs rīts, 
Ej pasaulē, mazulīt, 
Tev vecāku mīla ies līdz!

Sveicam
h Tomu Bārtnieku un Mārīti Bluku ar dēliņu Kārli,
h Gunti un Lindu Gūžas ar dēliņu Robinu Markusu!

REĢISTRĒTA LAULīBA 
Balta, balta šodien diena, 
Laikam divas saules spīd. 
Jūsu mīlas pilnās sirdīs 
Silts un zeltains mirdzums krīt.

Sveicam
h Tomu un Viktoriju Legzdiņus!

REĢISTRĒTA MIRŠANA
Man palikuši tavi vārdi, 
Man palikusi tava sirds, 
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē 
Vēl tavas acis pretī mirdz. 
  (M. Jansone)

Roberts Siksna (Priekulē) 
Imants Spāģis (Priekules pag.) 
Ruta Eveliņa (Priekulē) 
Emma Rozentāle (Priekulē)  
Zenta Janševska (Priekulē)

Lai gaiši jums Aizsaules ceļi! 
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča

Bunkas pagasta pārvaldes kasiere 
maksājumus pieņems:
11. janvārī no plkst. 10.00 līdz 11.30 Krotes bibliotēkā,
12. janvārī no plkst. 10.00 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS 
ZIŅAS NOVEMBRĪ

Dziļo ziemas tumsu
Gaišās domās tīt,
Ziemassvētku prieku
Visur saskatīt!

Priecīgus Ziemassvētkus 
visiem Kalētu pagasta un 
Priekules novada iedzīvotājiem!
Stipru veselību, 
laimi un svētību Jaunajā gadā!

                                                 
Kalētu tautas nama vadītāja 

Svetlana Zaše-Zasa 

Drīz, drīz… pavisam drīz, kad nakts 
visgarākā un zvaigznes visspožākās, 
kad egles mežā sāk izstarot brīnišķīgu 
zaļu gaismu, tad tuvojas Ziemassvētki.
Šis ir laiks, kad vairāk domājam par 
garīgām vērtībām. Mēs atveram savu 
sirdi, savu iekšējo pasauli, vairāk 
dodam un piedodam. Šai laikā 
steigai jāpaliek aiz durvīm, bet mājās 
līdz ar svecīšu liesmu jāienāk mieram 
un dvēseliskam gaišumam.
Lai ceļā uz Ziemassvētkiem 
līdz ar sveču ziediem plaukst mūsos 
gaišs svētku prieks!

Smeliet gaismas 
un prieka mirkļus 

Ziemassvētkos, 
tveriet laimi, veiksmi un 

iespējas jaunajā 2021. gadā!
                                                       

Priekules kultūras nama ļaudis 

Gaišu, līksmu, siltuma un mīlestības pilnu 
Ziemassvētku noskaņu 

un sirdsmieru svētkos novēl 
VIRGAS KULTŪRA.

Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki.
Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes!
No sevis.
No tā, kas sevī.
Mēs to piesaucam, lūdzam, uzturam un svinam.

Balto krāsu man neatņemiet! –
Baltos gubu mākoņus
Un gulbjus,
Baltas domas melnajās naktīs
Un sapņus, baltus un vieglus!
  
Kad dzīve dienu molbertā
Jauks melnas pusnakts ēnas,
Likšu klāt balto krāsu,
Piejaukšu balto, tīro un silto,
Un gleznošu mīlestību!
 
Gleznošu baltu mīlestību
Pār dzīves molbertu pelēko –
Baltus gulbjus baltos mākoņos,
Siltas acis un plaukstas,
Gleznošu dzīvi gaišos toņos.

(GUNDEGA SALNA)

DĀRGIE LASĪTĀJI! 
Lai šie klusie Ziemassvētki dāvā sirds 

siltumu un nes mieru jūsu mājās! Novēlu 
pavadīt kvalitatīvu laiku ģimenes lokā, 
spēlējot spēles, cepot piparkūkas, lasot 
grāmatas, skatoties Ziemassvētku fi lmas 
un koncertus. 

Lai Jaunais gads nāk ar jaunām un 
labākām vēsmām, veselību, uzticību 
un saliedētību ar apkārtējiem ļaudīm! 

Vistumšākais laiks 
No sirds tavas prasa
Viskošāko gaismu. 
Es zinu –
Tu vari dot.
Un tu zini, kā.
Mīlot.
(M. Svīķe)

Uz tikšanos nākamajā gadā! 
KRISTĪNE DUNDURE

Ļauj, lai svētkos prieks
Atmiņu kupenās bradā,

Uzticies brīnumam,
Trauslam kā sniegs,
Vienu vakaru gadā.

(V. Mora)

Balts brīnums lai ienāk jūsu mājā 
kā saprašanās, kā svētība!
Saglabājiet sev baltu mieru 
un balto brīnumu visam 
Jaunajam gadam!
Gaismas un mīlestības piepildītus 
šos neparastos Ziemassvētkus!  

Tūrisma vadītāja DACE GAILĪTE

Turpināsim ievērot mūsu valstī noteiktos 
epidemioloģiskos ierobežojumus! 


