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Kad sapņi piepildās – Priekulei 92!

Goda priekulnieki un apbalvojumu saņēmēji – Anita Gunta Kuduma (1. rindā no kreisās), Inese Spēka, Agita Zuļģe, Ārija Ansone, Goda priekulnieki Irēna
un Petrs Indriekus, Goda priekulniece Anita Zviedre, Tatjana Pļaviņa, Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma (2. rindā no kreisās),
Priekules novada pašvaldības vadītāja Vija Jablonska, Līga Biļinska-Rubeze, Ausma Kauše, Dace Gailīte, Inese Krūza, Danuta Martirosjana, Priekules novada
pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis (3. rindā no kreisās), Ivars Vismanis, Edvīns Rūja, Vizma Garkalne, Aigars Legzdiņš, Regīna Mickus.

“Es novēlu Priekulei būt, būt interesantākai, aizrautīgākai,
drosmīgai! Un Latvijai būt stiprai! Mēs pastāvam uz stipriem
cilvēkiem,” novēl Goda priekulniece Anita.

“Šis apbalvojums mums ar Pēteri atmiņā paliks uz visiem
laikiem,” atzīst Goda priekulniece Irēna.

Pilsētas jubilejas mēnesis
februāris izdejots jautros deju
soļos un izdziedāts brīnišķīgās
melodijās.
Priekules dzimšanas dienas
svinības 1. februārī tika aizsāktas
ar Priekules mazāko dejotāju un
dziedātāju koncertu “Kas notiek
Priekulē?!”. Skatītāju acis priecēja
gan mazi, gan lielāki “Ķiņķēziņi”.
Jāpiemin, ka dejotāju skaits ir teju
tikpat liels kā dažai labai lauku
skolai. 82 dejotāji sešās grupās!
Brašajiem dejotājiem pievienojās
popgrupa “Pipari”. Kas gan tā par
dzimšanas dienu bez viesiem?
Mūsu pašu dejotāju pulciņam
pievienojās arī bērnu vokālais
ansamblis “Burbulīši” no Pāvil
ostas, Vaiņodes bērnu vokālais
ansamblis “Ūbelīte” un bērnu
popgrupa “Bums” no Skrundas.
Pēc koncerta, kas tradicionāli bija
ļoti plaši apmeklēts, bērni kārtīgi
izballējās Konfeti diskotēkā!
>> 6.lpp.
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DOMES ZIŅAS
Priekules novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvārī
domes sēdē pieņemtie lēmumi
Dažādi jautājumi

Par deleģēšanas līguma noslēg
šanu labiekārtošanas darbiem Prie
kules pilsētā ar SIA “Priekules nami”,
42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu
iela 2a, Priekule.
Par zemes reformas pabeigšanai
ieskaitītās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6498 003 0128, Virgas pa
gastā, atzīšanu par piekrītošu Priekules
novada pašvaldībai un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Priekules novada
pašvaldības vārda.
Par rezerves zemes fondā ieskaitītās
zemes vienības – kadastra apzīmējums
6415 004 0062, Ganību iela 28A, Prie
kule, Priekules novads, atzīšanu par
piekrītošu Priekules novada pašvaldī
bai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
Priekules novada pašvaldības vārda.
Par nekustamā īpašuma Ganību
iela 30, Priekule, Priekules nov., atsa
vināšanas ierosinājumu.
Par ziedojuma pieņemšanu Prieku
les Mūzikas un mākslas skolai.
Par Priekules novada pašvaldībai
piederošās tehnikas izslēgšanu no
pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu.
Par rezerves zemes fondā ieskaitītās
zemes vienības – “Blakus Burvjiem”,
Priekules pagasts, Priekules novads,
kadastra apzīmējums 6482 003 0079,
atzīšanu par piekrītošu Priekules
novada pašvaldībai un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Priekules novada
pašvaldības vārda.
Par nekustamā īpašuma (zemes)
“Bērzi”, Gramzdas pag., Priekules nov.,
atsavināšanas ierosinājumu.
Par grozījumiem “Priekules no
vada pašvaldības pedagogu amatu
un amatalgu sarakstā no 2019. gada
1. septembra”.
Par Priekules novada augstāko
apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem
Priekules pilsētas 92. dzimšanas dienas
priekšvakarā.

Par līdzfinansējumu LEADER
programmas projektam “Piekļuves
nodrošināšana sociāliem un veselības
pakalpojumiem pierobežā – Kalētu
pagastā”.
Par Priekules novada pašvaldības
autoceļu fonda izlietošanas vidējā ter
miņa programmas 2020.–2022. gadam
apstiprināšanu.
Par Priekules novada attīstības
programmas 2013.–2019. gadam in
vestīciju un rīcības plāna aktualizāciju.
Par projekta “Mežupes pamatskolas
vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota
atjaunošana” realizāciju 2020. gadā.
Par rezerves zemes fondā ieskaitī
tās zemes vienības “Rozes”, Priekules
pagasts, Priekules novads, ar kadastra
apzīmējumu 6482 003 0066, atzīšanu
par piekrītošu Priekules novada pašval
dībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
Priekules novada pašvaldības vārda.
Par Priekules novada pašvaldības
un Durbes novada pašvaldības bāriņ
tiesu sadarbību.
Par grozījumiem pašvaldības
30.04.2019. lēmumā Nr.254 (prot.Nr.6,
2.punkts) “Par aizņēmumu projekta
“Ieguldījums SIA “Priekules nami”
pamatkapitālā KF projekta “Ūdenssaim
niecības pakalpojumu attīstība Priekules
aglomerācijā” 2. kārtas īstenošanai”.
Par projekta “Priekules vidusskolas
ieejas portāla un ārējo kāpņu atjauno
šana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules
novadā” apstiprināšanu un realizāciju
2020. gadā.
Par Priekules novada pašvaldības
amatu un amatalgu saraksta 2020. ga
dam grozījumiem.
Par Mežupes pamatskolas trans
portlīdzekļa operatīvā līzinga nomu.

Nolikumi, noteikumi

Apstiprināja Priekules novada paš
valdības saistošos noteikumus Nr.1/20
“Par Priekules novada pašvaldības

budžetu 2020. gadam”.
Apstiprināja grozījumus Prie
kules novada pašvaldības domes
31.10.2019. saistošajos noteikumos
Nr.7/19 “Priekules novada pašvaldī
bas nolikums”.
Apstiprināja grozījumus Priekules
novada pašvaldības noteikumos “Prie
kules novada pašvaldībai piederošo un
piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanas kārtība”.
Apstiprināja Priekules novada
pašvaldības domes iekšējos noteiku
mus “Par trauksmes celšanu Priekules
novada pašvaldībā”.
Pieņēma lēmumu par grozījumiem
Priekules novada pašvaldības domes
2019. gada 28. februāra Priekules nova
da pašvaldības institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikumā.

Izsoles

Pieņēma lēmumu par izsoles re
zultātu apstiprināšanu un pirkuma
līgumu noslēgšanu uz pašvaldībai
piederošajiem nekustamajiem īpašu
miem: “Mazie Meiri”, Kalētu pagastā,
Parka iela 13, Priekulē, “Zvaguļi”
Priekules pagastā, “Ustupi” Priekules
pagastā.
Pieņēma lēmumu par izsoles
rezultātu apstiprināšanu un nomas
līguma noslēgšanu uz zemes vienības
daļu “Atkritumu izgāztuve” Priekules
pagastā.
Pieņēma lēmumu par pašvaldībai
piederošā īpašuma Brīvības iela 41,
Priekulē, trešās mutiskās izsoles ar
augšupejošu soli atzīšanu par neno
tikušu.
Pieņēma lēmumu par pašvaldībai
piederošas meža cirsmas “Zēri”, Kalētu
pagastā, pārdošanu izsolē, cenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Dokumentu pārvaldības
speciāliste D. Tilgale

Priekules novada pašvaldības domes 2020. gada 11. februārī
ārkārtas domes sēdē pieņemtie lēmumi
Dažādi jautājumi

1. Apstiprināja lēmumu par siltum
enerģijas piegādes tarifa noteikšanu
dzīvojamām mājām Liepājas ielas
mikrorajonā 2019./2020. gada apkures
sezonai, ja siltumenerģijas piegādi veic
zemnieku saimniecība “NODEGI”.
Ārkārtas domes sēdē tika apstiprināts siltumenerģijas piegādes
tarifs Liepājas ielas mikrorajonā
43,72 eiro 1 MWh bez PVN, ja
siltumenerģijas ražošanu un piegādi
2019./2020. gada apkures sezonā veic
Bunkas pagasta zemnieku saimniecība
“NODEGI”, kas veidojas šādi – zemnie
ku saimniecībai “NODEGI” samaksa
par piegādāto siltumenerģiju 35,00
eiro/1MWh bez PVN; SIA “Priekules
nami” samaksa par siltumenerģijas
padeves administrēšanas izdevumiem
8,72 EUR 1 MWh bez PVN.

2. Apstiprināja lēmumu par lūgu
mu sniegt VARAM atzinumu Prieku
les novada pašvaldības nekustamā
īpašuma “GRAMZDAS KARJERS”,
Gramzdas pagasts, Priekules novads,
atsavināšanai.
Pēc divām nenotikušām izsolēm
pašvaldības dome pieņēma lēmumu
par trešās mutiskās izsoles rīkoša
nu. Izsolē iegūtos līdzekļus plānots
ieguldīt Priekules novada Gramzdas
pagasta ūdenssaimniecības projekta
2. kārtas būvniecībā.
Saskaņā ar likuma “Par valsts bu
džetu 2020. gadam” 56. panta 2. punktu
darījuma veikšanai ir nepieciešams
saņemt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu.
Pozitīvi atzinumi jāsaņem arī no jaunās
plānotās administratīvās teritorijas
sastāvā esošajām pašvaldībām.

3. Apstiprināja lēmumu par grozī
jumiem pašvaldības 27.06.2019. lēmu
mā Nr.323 (prot. Nr.9, 20. punkts) “Par
avansa piešķiršanu projekta “Jaunu
lietotāju pieslēgšana Priekules cen
tralizētajai siltumapgādes sistēmai”
realizēšanai”.
4. Apstiprināja lēmumu par atbal
stu projektam “Zivju resursu pavairo
šana Prūšu ūdenskrātuvē 2020. gadā”.

Nolikumi, noteikumi

5. Pieņēma lēmumu par saistošo
noteikumu Nr.3/20 “Grozījumi Prie
kules novada pašvaldības 2020. gada
23. janvāra noteikumos Nr.1/20 “Par
Priekules novada pašvaldības budžetu
2020. gadam”” apstiprināšanu.
Dokumentu pārvaldības
speciāliste D. Tilgale

APSTIPRINĀTS
ar Priekules novada pašvaldības
domes 2020. gada 23. janvāra
lēmumu Nr.24, (prot. Nr.2., 22. punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/20
PAR PRIEKULES NOVADA
PAŠVALDĪBAS BUDŽETU
2020. GADAM
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 14. panta
otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta
pirmo daļu.
1. Apstiprināt PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS
PAMATBUDŽETU 2020. GADAM saskaņā ar 1. pielikumu:
1.1. budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu
1 099 263 EUR;
1.2. ieņēmumi 7 179 068 EUR;
1.3. izdevumi 8 014 567 EUR;
1.4. aizdevumu saņemšana 98 365 EUR;
1.5. aizņēmumu atmaksa 362 129 EUR;
1.6. akcijas un cita līdzdalība komersantu
pašu kapitālā 0 EUR.
2. Apstiprināt PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETU 2020. GADAM
saskaņā ar 2. pielikumu:
2.1. līdzekļu atlikums uz gada sākumu 2064 EUR;
2.2. ieņēmumi 0 EUR;
2.3. izdevumi 2064 EUR.
3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības investīciju
plānu 2020. gadam saskaņā ar 3. pielikumu.
4. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistību
apmēru uz 2020. gada 1. janvāri saskaņā ar 4. pielikumu.
5. Apstiprināt 5. pielikumu “Mērķdotācija pašvaldību
autoceļu (ielu) uzturēšanai 2020. gadam”.
6. Apstiprināt 6. pielikumu “Paskaidrojuma raksts un
priekšsēdētājas ziņojums par Priekules novada pašvaldības
budžetu 2020. gadam”.
7. Pilnvarot Priekules novada pašvaldības domes
pastāvīgo Finanšu komiteju lemt par grozījumiem
Priekules novada pašvaldības budžeta 2020. gadam
ieņēmumu un izdevumu tāmēs institūciju apstiprinātā
budžeta ietvaros.
8. Budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā finansēt budžeta iestādes, uzņēmumus un mērķprogrammas
proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.
9. Budžeta izpildītāja funkcijas veikt Priekules novada
pašvaldības budžeta institūcijām atbilstoši budžetā apstiprinātajām funkcionālajām kategorijām.
10. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu
izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu
attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.
11. Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3. panta otro daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 7. panta otro daļu, 14. panta
pirmās daļas 1. punktu un 77. panta otro daļu un ņemot
vērā Priekules novada pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību izveidošanas un darbības mērķi, Priekules
novada pašvaldības kontrolētajām kapitālsabiedrībām,
lai nodrošinātu Priekules novada pašvaldības iedzīvotāju
vajadzībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu, nesadalīto
peļņu novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai vai iepriekšējo
periodu zaudējumu segšanai.
12. Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības nolikuma
4. punktu slēgt deleģēšanas līgumus Priekules novada
pašvaldības 2020. gada budžetā šim mērķim paredzētā
apjomā un kārtībā.
Pašvaldības domes priekšsēdētāja
Vija Jablonska
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2020. gada budžetā plānotie lielākie darbi un projekti
EUR (ar PVN ieskaitot)

Plānotie darbi

Finansējuma avots
BUNKAS PAGASTS

83 736

Krotes ciema kanalizācijas izbūve, 2. kārta

Pašvaldības finansējums

21 309

Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu
laukums Krotē

65% – LEADER, 35% –
pašvaldības finansējums

7500

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gala sienas siltināšana Krasta iela 3, Bunka

Pašvaldības finansējums

3000

Apliecinājuma karte jumta seguma nomaiņai Suvorova 31 un “Kurši”

Pašvaldības finansējums

10 000

Lietusūdens novadīšanas TP un būvdarbi Bunkas pagasta pārvaldes ēkai

Pašvaldības finansējums

GRAMZDAS PAGASTS
258 365

Kanalizācijas izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā

Pašvaldības finansējums

5500

Gājēju celiņa izveide pie daudzdzīvokļu mājas Miera ielas 5, Gramzdā

Pašvaldības finansējums

4500

Gājēju celiņa izbūve pie daudzdzīvokļu mājas Meža ielā 3, Gramzdā

Pašvaldības finansējums

KALĒTU PAGASTS
20 300

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas mazās skolas zāles remonts

Pašvaldības finansējums

19 851

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas vestibila remonts

Pašvaldības finansējums

104 508

Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā –
Kalētu pagastā

34 000 EUR – LEADER,
70 508 EUR – pašvaldības
finansējums

2600

Apliecinājuma karte Liepu aleja 3a jumta seguma nomaiņai, Kalēti

Pašvaldības finansējums

PRIEKULES PILSĒTA
17 557

PII “Dzirnaviņas” 6. grupas remonts

Pašvaldības finansējums
(veikta cenu aptauja,
remonta darbi ir uzsākti)

8900

PII “Dzirnaviņas” inventāra iegāde 6. grupai

Pašvaldības finansējums

4300

Priekules Mūzikas un mākslas skolas mākslas klases remonts

Pašvaldības finansējums

130 664

Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1,
Priekulē

Pašvaldības finansējums

6 000

Priekules vidusskolas fasādes vienkāršotas atjaunošanas tehniskā projekta
izstrāde Aizputes ielā 1, Priekulē

Pašvaldības finansējums

205 700

Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē

Pašvaldības finansējums
(fasādes atjaunošana tiks veikta
budžeta grozījumu gadījumā,
piesaistot finansējumu)

4000

Priekules vidusskolas ārsta kabineta, psihologa un priekštelpas remonts

Pašvaldības finansējums

15 000

Dalīto atkritumu savākšanas laukuma izbūve Galvenā ielā 6, Priekulē

Pašvaldības finansējums

14 000

Trotuāra atjaunošana no Liepājas iela 9A līdz Liepājas ielā 11A iebrauktuvei
(tikai būvniecība)

Pašvaldības finansējums

25 000

Trotuāra izbūve no veikala “TOP” Aizputes ielā līdz Aizputes iela 24 īpašumam
+ tehniskā projekta izstrāde

Pašvaldības finansējums

6000

Galvenās ielas Priekulē trotuāra pārbūvei posmā no Ķieģeļu ielas līdz Skolas
ielas krustojumam tehniskā projekta izstrāde

Pašvaldības finansējums

4500

Pašvaldības administrācijas ēkas kases priekštelpas remonts

Pašvaldības finansējums

3000

Jumta labošana virs Priekules bibliotēkas telpām

Pašvaldības finansējums

1000

Videonovērošanas kameras Liepājas ielas mikrorajonā pie atkritumu konteineriem

Pašvaldības finansējums

4000

Ielu apgaismojuma no Saules ielas un Galvenās ielas krustojuma līdz Galvenās
ielas un Ķieģeļu ielas krustojumam Priekulē rekonstrukcija

Pašvaldības finansējums

3000

Ielu apgaismojuma izbūve Dzirnavu un Vaiņodes ielas krustojumā

Pašvaldības finansējums

9000

Žogs Judu kapos

Pašvaldības finansējums

4000

Pieturas “Kalnenieki” izveide

Pašvaldības finansējums

16 193

Attīrīšanas iekārtu pārveidošana Virgas pagasta Melnkalnēs un Miglās

Pašvaldības finansējums

19 831

Virgas ciema ielu apgaismojuma izbūve Adatiņu ceļa posmam Virgas ciemā

Pašvaldības finansējums

2700

Virgas tradīciju nama grīdu restaurācija, protezēšana, lakošana, slīpēšana

Pašvaldības finansējums

3456

Virgas tradīciju nama telpu apgaismojuma projekta izstrāde un lampu izgatavošana

Pašvaldības finansējums

10 000

Virgas parka dīķa ekosistēmas atjaunošana

Dabas resursu nodoklis

13 089

Mežupes pamatskolas tualešu remonts

Izglītības un zinātnes ministrijas
uzturēšanas mērķdotācija

163 104

Mežupes pamatskolas muižas ēkas fasādes renovācija

Pašvaldības finansējums

7757

Mājokļu uzturēšana: logu nomaiņa, krāšņu, skursteņu remonti, izolēšana
un siltināšana, kokmateriālu iegāde vējdēļu atjaunošanai, tukšā dzīvokļa
Palejas 1 remonts

Pašvaldības finansējums

1250

Virgas tradīciju nama tualešu remontdarbi

Pašvaldības finansējums

350

Tehniskā projekta izstrāde Virgas represēto piemiņas akmens
vietas labiekārtošanai

Pašvaldības finansējums

1344

Grāmatas “Purmsātu muižas vēsture” izdošana

Pašvaldības finansējums

PRIEKULES PAGASTS

Virgas pagasts

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības domes
23.01.2020. lēmumu Nr.54 (protokols Nr.2)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2/20
PRIEKULES NOVADĀ
GROZĪJUMI PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 2019. GADA 31. OKTOBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.7/19 “PRIEKULES
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

                                                                                        
  Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2019. gada 31. oktobra
saistošajos noteikumos Nr.7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums”
šādus grozījumus:
1.1.Izteikt noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:
“8. Priekules novada pašvaldības administrācija ir iestāde, kas tiek
reģistrēta ar nosaukumu “Priekules novada pašvaldība”. Priekules novada
pašvaldības administrācijā ietilpst šādas nodaļas:
8.1. Attīstības plānošanas nodaļa;
8.2. Dokumentu pārvaldības nodaļa;
8.3. Finanšu nodaļa;
8.4. Kultūras nodaļa ar šādām struktūrvienībām:
8.4.1. Bunkas pagasta Bunkas bibliotēka;
8.4.2. Bunkas pagasta Krotes bibliotēka;
8.4.3. Bunkas pagasta Tadaiķu bibliotēka;
8.4.4. Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēka;
8.4.5. Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts;
8.4.6. Kalētu bibliotēka;
8.4.7. Priekules pilsētas bibliotēka;
8.4.8. Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka;
8.4.9. Virgas pagasta Virgas bibliotēka;
8.4.10. Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts;
8.4.11. Bunkas kultūras nams;
8.4.12. Gramzdas tautas nams;
8.4.13. Kalētu tautas nams;
8.4.14. Priekules pilsētas kultūras nams;
8.4.15. Virgas tradīciju nams.”
1.2. Svītrot noteikumu 15. punktu.
1.3. Svītrot noteikumu 22.4. punktu.
1.4. Svītrot noteikumu 22.8. punktu.
1.5. Svītrot noteikumu 22.15. punktu.
1.6. Izteikt noteikumu 25.1. punktu šādā redakcijā:
“25.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņem darbā un atbrīvo no
darba pašvaldības darbiniekus (izņemot pedagogus, ja normatīvajos aktos
nav noteikts citādi);”
1.7. Svītrot noteikumu 25.2. punktu.
1.8. Papildināt noteikumus ar 25.14. punktu šādā redakcijā:
“25.14. veic kapitāla daļu turētāja pārstāvja funkcijas kapitālsabiedrībās.”
1.9. Izteikt noteikumu 44. punktu šādā redakcijā:
“44. Komitejas locekļi var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes
lēmumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas
neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm, vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā konkrētā gadījumā.”
1.10. Izteikt noteikumu 62. apakšpunktu šādā redakcijā:
“62. Dokumentu pārvaldības nodaļas pārstāvis reģistrē deputātu
piedalīšanos sēdēs. Video un audio ieraksti, kas nav saistīti ar domes
sēdes darba nodrošināšanu, sēžu zālē ir atļauti, saskaņojot to ar domes
priekšsēdētāju un domes deputātiem. Ierakstu veicējs reģistrējas pie
sēdes protokolētāja un ir atbildīgs par iegūto materiālu glabāšanu vai
lietošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī nodrošina fizisku personu
datu aizsardzību.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Jablonska

Bunkas pagasta pārvaldes kasiere
maksājumus pieņems:
11. martā no plkst. 10 līdz 11.30 Krotes bibliotēkā,
12. martā no plkst. 10 līdz 11.30 Tadaiķu bibliotēkā.
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Lai iedzīvotāji ievērotu kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, atkārtoti tos ievietojam
pašvaldības informatīvajā izdevumā (daļēji publicēti, ar visu informāciju var iepazīties
Priekules novada pašvaldības mājaslapā priekulesnovads.lv, sadaļā
Kapu apsaimniekošana – Dokumenti)

KAPSĒTU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

APBEDĪŠANAS KĀRTĪBA
1. Kapavieta tiek piešķirta, pamatojoties uz personas, kas veic apbedīšanu, iesniegumu un dzimtsarakstu
iestādes izdotu miršanas apliecības kopiju, kas apliecināta ar dzimtsarakstu iestādes darbinieka parakstu
un zīmogu.
2. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un saskaņo
iespējamo apbedīšanas laiku.
3. Par gaidāmo apbedīšanu kapa apsaimniekotājs
jāinformē ne vēlāk kā 48 stundas pirms apbedīšanas.
Kapam jābūt izraktam un sagatavotam ne vēlāk
kā vienu stundu pirms apbedīšanas ceremonijas
sākuma.
4. Mirušo apbedī atsevišķā kapā, tā garumam ir jābūt
ne mazākam par 2 m, platumam – 1 m, dziļumam līdz
zārka vākam – 1,5 m. Apbedījot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu. Urnas ar mirušā
pelniem jāierok 1 metra dziļumā.
5. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1 m līdz kokam un 0,3
m līdz piemineklim.
6. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā
esošajā ģimenes kapavietā vai jaunā ģimenes kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana
vienā kapavietā.
7. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās
sniedz bēru rīkotāja izvēlētas fiziskas vai juridiskas
personas.
8. Apbedīšanas (izvadīšanas) laikā tiek ievērota ceremoniālā kārtība, ievērojot reliģisko konfesiju tradīcijas,
kā arī mirušo tuvinieku vēlmes.
9. Apbedīšanu izdara ne agrāk kā 24 stundas pēc
nāves iestāšanās brīža. Ja ir veikta mirušā ķermeņa
pataloganatomiskā izmeklēšana vai tiesu medicīniskā
izmeklēšana, šo termiņu var saīsināt.
10. Mirstīgo atlieku pārvietošana kapos atļauta
speciāli šādam mērķim paredzētos zārkos vai urnā.
11. Mirušā mirstīgo atlieku pārvešanu apbedīšanai
citā vietā var atļaut Priekules novada dome izņēmuma
gadījumos, ievērojot attiecīgos sanitāros noteikumus un
novada domes, policijas un sanitārās iestādes pārstāvim
klātesot. Apbedīšanas reģistrācijas grāmatā izdara
attiecīgu ierakstu.
12. Mirstīgo atlieku ekshumināciju pēc izmeklēšanas

iestāžu pieprasījuma izdara Latvijas kriminālprocesa
noteiktajā kārtībā, par to izdara ierakstu apbedīšanas
reģistrā. Ar infekcijas slimību miruša cilvēka ķermeņa
pārvešanas, glabāšanas un apbedīšanas kārtība noteikta
LR normatīvajos aktos.
13. Kapsētā var tikt izveidots speciāls sektors bezpiederīgo apbedīšanai.
14. Ja ir pagājuši 20 gadi kopš pēdējās apbedīšanas, kapavietas īpašnieks var no jauna apglabāt savu
tuvinieku agrāk ierādītajā kapavietā (veikt virsapbedījumu). Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt
ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam.
15. Ierādāmo kapavietu izmēri:
Kapavieta

Platums, m

Garums, m

Laukums, m²

Realizējot projektu, paplašināsies
sociālo pakalpojumu klāsts

Kapavietas zārkiem
Vienvietīga

1,75

3,0

5,25

Divvietīga

2,5

3,0

7,5

Trīsvietīga

4,0

3,0

12

Četrvietīga

5

3

15

0,75

3,0

2,25

Kapavietas urnām
Vienvietīga
Divvietīga

1,5

3,0

4,5

Trīsvietīga

2,17

3,0

6,5

KAPU VIETU KOPŠANA
1. Kapavietas uzturētāja pienākums ir viena gada
laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to
pastāvīgi kopt.
2. Kapavietas uzturētājs var kopt vai labiekārtot
kapavietu vai arī noslēgt līgumu par kapavietas apsaimniekošanu ar juridisku vai fizisku personu.
3. Kapavietas uzturētājam aizliegts:
3.1. patvarīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas;
3.2. stādīt kapu vietās kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai vai kuru garums pēc
izaugšanas pārsniedz 3 m;
3.3. kapu vietās stādīt augstus un kuplus krūmājus,
kas varētu traucēt blakus esošo kapu kopšanu. Krūmaugi, kas tiek audzēti kapu vietas teritorijas norobežošanai,
nedrīkst būt augstāki par 0,7 m, tos nedrīkst stādīt ārpus
iezīmētās kapu vietas teritorijas un to zari nedrīkst
sniegties pāri kapavietas robežām;
3.4. ierīkot apbedījumu vietām apmales, kuru
augstums pārsniedz 20 cm;
3.5. bez kapsētas īpašnieka atļaujas izcirst kokus,
kuru diametrs lielāks par 12 cm;
3.6. bez saskaņošanas ar kapu pārzini kapsētā ievest
vai izvest birstošus materiālus (grants, augsne u.c.),
patvaļīgi pārvietot grunti kapsētā, mainīt kapa vietas
atrašanās reljefu;
3.7. kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt
celiņus starp kapavietu rindām.
4. Kapa aprīkojumu drīkst uzstādīt tikai ar kapavietas
uzturētāja piekrišanu:
4. 1. kapa aprīkojumam jābūt uzstādītam tā, lai varētu droši uzkopt kapu un netiktu bojāti blakus esošie kapi;
4. 2. ja konstatē, ka kapu aprīkojums nav atbilstošs,
kapu uzturētājs par to tiek brīdināts, norādot termiņu
defekta novēršanai.
5. Atkritumi pēc kapu kopšanas jānogādā kapu apsaimniekotāja norādītajās atkritumu izbēršanas vietās;
5. 1. aizliegts veidot atkritumu kaudzes kapsētā
nenorādītās vietās;
5. 2. kapos aizliegts izmest līdzatnestos sadzīves
atkritumus. Visi būvatkritumi jāizved no kapu teritorijas;
5. 3. atkritumus (sveču traukus, vāzes, stikla traukus,
plastmasas pudeles) aizliegts mest nenorādītās vietās,
bet tie jāliek speciāli tam paredzētajās vietās.

Foto – Gunta Dzintare

1. Priekules novada kapsētu apmeklētājiem, kapavietu kopējiem u.c. personām, kuras atrodas kapu teritorijā,
jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā
arī kapsētas īpašnieka, apsaimniekotāja vai pārziņa
norādījumi.
2. Bērni līdz 10 gadu vecumam drīkst apmeklēt
kapsētas tikai pieaugušo pavadībā, kuri uzņemas par
viņiem atbildību.
3. Kapsētās ir atļauts veikt kapavietu labiekārtošanas
darbus, izmantojot amatnieku pakalpojumus (kapakmeņu, pieminekļu, piemiņas plākšņu un kapu apmaļu uzstādīšanu, gravēšanu u.c.), saskaņojot ar kapa uzraugu.
4. Kapsētās aizliegts:
4.1. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, skrituļslidām, motocikliem u. tml.;
4.2. braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad
ir saņemta kapsētas pārziņa atļauja;
4.3. sēdēt un kāpt uz kapavietām;
4.4. ievest dzīvniekus;
4.5. piegružot kapsētas teritoriju un izmest atkritumus, nenorādītās vietās; izmest kapos līdzi atnestos
sadzīves atkritumus;
4.6. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;
4.7. traucēt kapsētas apmeklētājus un apbedīšanas
ceremonijas norisi;
4.8. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt kapu zvanus,
solus un citu kapsētas aprīkojumu, ūdens ņemšanas
vietas, visu veidu stādījumus;
4.9. kurināt ugunskuru.

2020. gada 21. janvārī pašvaldība noslēgusi vienošanos ar Cen
trālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta “Sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” (projekta
Nr.9.3.1.1/19/I/040) realizēšanu. Projekts tiek realizēts darbības prog
rammas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un
personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitu
cionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.
Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt dienas aprūpes centru (bez
atbalsta aprūpē) un specializēto darbnīcu sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu sniegšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem Priekulē, Ķieģeļu ielā 7, Sociālā atbalsta centra ēkas
otrajā stāvā.
Realizējot projektu, pašvaldība varēs sniegt divus sabiedrībā balstītus
sociālos pakalpojumus (dienas aprūpes centra un specializētās darbnīcas
pakalpojumi) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām, veicinot šo cilvēku neat
karīgāku dzīvi, pašnoteikšanos, līdzdalību un iekļaušanos sabiedrībā,
attīstot viņu patstāvīgās funkcionēšanas spējas, pašaprūpes, darba
un citas prasmes, tādējādi pēc iespējas novēršot risku šiem cilvēkiem
nokļūt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Projekta izmaksas ir plānotas 207 255,00 EUR apmērā, no kurām
176 166,75 EUR ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums,
9326,47 EUR ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 21 761,78 EUR
ir pašvaldības līdzfinansējums.
Projektu paredzēts realizēt līdz 2020. gada beigām. Pašlaik notiek
būvprojekta izstrāde. Būvprojektam jābūt gatavam pavasarī, kad arī
tiks izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai un veikta cenu aptauja
būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanai.
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja,
projekta vadītāja Una Ržepicka
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PRIEKULES NOVADA PAÐVALDÎBAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA INFORMĀCIJA
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA) informē
Izmaiņas pensiju sistēmā

l No 1. janvāra tiesības uz valsts vecuma pensiju ir tiem,
kas sasnieguši 63 gadu un deviņu mēnešu vecumu, ja apdro
šināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Ja apdrošināša
nas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, tiesības pensionēties
priekšlaikus ir divus gadus pirms vispārējā pensionēšanās
vecuma sasniegšanas. No 2014. gada pensionēšanās vecums
pakāpeniski palielinās – ik gadu par trim mēnešiem, līdz
2025. gadā tas sasniegs 65 gadu vecumu.
l Ikviens pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kurš nav vecuma
pensijas saņēmējs (tai skaitā priekšlaicīgā pensija), no 2020.
gada 1. janvāra var izvēlēties, kā izmantot pensiju 2. līmenī
uzkrāto kapitālu, ja gadījumā viņš nomirst līdz vecuma
pensijas piešķiršanai. Ja šāda izvēle nebūs izdarīta, tad uz
krātais kapitāls tiks ieskaitīts “kopējā katlā” – valsts pensiju
speciālajā budžetā. To nosaka “Valsts fondēto pensiju likums”.
Pensijas 2. līmeņa dalībnieks var izvēlēties, kā VSAA
rīkoties ar uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu viņu nāves
gadījumā:
– nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā;
– pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam;
– ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.
Ja persona vēlas savu 2. līmeņa pensijas uzkrājumu nodot
mantojumā vai pievienot citas personas 2. līmeņa pensijas
kapitālam, jāvēršas VSAA ar iesniegumu, norādot attiecīgo
izvēli. Iesniegumu VSAA var iesniegt arī elektroniski portālā
Latvija.lv, izvēloties iesniegumu “Par uzkrātā valsts fondētās
pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms ve
cuma pensijas piešķiršanas”, nosūtot ar drošu elektronisku
parakstu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.gov.lv, kā arī to var
izdarīt personīgi VSAA Graudu ielā 50, Liepājā vai Priekules
novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā Saules ielā 1, Priekulē.
Izvēli persona var mainīt neierobežoti, VSAA ņems vērā
pēdējā saņemtajā iesniegumā norādīto.
Plašāka informācija par pensiju 2. līmeņa mantošanas
iespējām interneta vietnē www.kampensiju.lv.

Pabalstu par smagi slima bērna
kopšanu saņems ilgāku laiku

No 1. janvāra par bērniem, kuriem diagnosticētas smagas
saslimšanas, slimības pabalstu piešķir par bērna kopšanu
līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai.
Tie ir gadījumi, kad valsts SIA “Bērnu klīniskās univer
sitātes slimnīca” ārstu konsilijs, izsniedzot atzinumu (ārstu
konsilija atzinums), noteicis vecāka nepārtrauktas klātbūtnes
nepieciešamību smagas saslimšanas dēļ, kuras rezultātā
bērnam nepieciešama ilgstoša ārstēšanās stacionārā ārst
niecības iestādē; par bērnu ir piešķirts bērna ar invaliditāti
kopšanas pabalsts; nepārtrauktas saslimšanas gadījumā –
par ārstu konsilija noteikto termiņu, kas vienā reizē nevar
pārsniegt trīs mēnešu periodu. Kopumā ne ilgāk par 26
nedēļām (pusgadu), skaitot no bērna pirmās saslimšanas
dienas; ja bērns slimo ar pārtraukumiem – ne ilgāk par trīs
gadiem piecu gadu periodā.

Ārsta konsilija atzinumu VSAA saņem elektroniskā veidā,
un šis dokuments, pieprasot slimības pabalstu, vecākam
nav jāiesniedz. Tāpat VSAA rīcībā ir informācija par bērnu,
par kuru ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts.
Ārsts darbnespējas lapu B līdz 14 (18) gadu veca slima
bērna kopšanai var izsniegt arī citai personai, kura audzina
bērnu – vecvecākiem, audžuvecākiem, aizbildnim vai citai
personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu kopj un
audzina bērnu. Šādos gadījumos pabalstu piešķir personai,
kura bērnu faktiski kopj.
Papildus darbnespējas lapai B jābūt ārstu konsilija iz
sniegtam atzinumam par vecāka nepārtrauktas klātbūtnes
nepieciešamību. Ja ārstu konsilija atzinuma nav, tad tiesības
saņemt slimības pabalstu par slima bērna kopšanu tiek no
teiktas tāpat kā gadījumos, kad tiek kopts bērns vecumā līdz
14 gadiem. Slimības pabalsts pēc jaunajiem nosacījumiem
tiek piešķirts un izmaksāts, ja bērns saslimis 2020. gada
1. janvārī vai vēlāk.
Ja saslimis bērns vecumā līdz 18 gadiem, par kuru ir
piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts, tad slimī
bas pabalsta piešķiršanai nav nepieciešams ārstu konsilija
atzinums.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamais
minimums pensijām 2020. gadā ir 300 eiro mēnesī.
Nodokļa atvieglojuma apmērs par katru apgādājamo
personu 2020. gadā ir 3000 eiro vai 250 eiro mēnesī.

Valsts ieņēmumu dienests informē
Par attaisnoto dokumentu
(kvīšu/čeku) glabāšanu

Lai gada laikā neizdzistu, neizbalētu ārstniecības iestādes
izdotie attaisnotie dokumenti (čeki/kvītis) – par personu,
ar 2019. gada 1. janvāri Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir
izveidojis attaisnoto dokumentu krātuvi, kurā var ievietot/
ielikt glabāšanā čekus vai kvītis, lai, iesniedzot gada ienākumu
deklarāciju par 2019. gadu, dati būtu saglabāti un salasāmi.
Gada ienākumu deklarācijas par 2019. gadu varēs iesniegt
no 2020. gada 1. marta.

Lauksaimniecības datu centrs (LDC)
informē
Suņu īpašniekiem

Turpmāk īpašniekiem savi suņi ar mikroshēmu ir jā
apzīmē un jāreģistrē Lauksaimniecības datu centra mājas
(istabas) dzīvnieku datu bāzē (turpmāk – LDC datu bāze)
līdz suņu 4 mēnešu vecumam. Iepriekš tas bija jāveic līdz
suņa 6 mēnešu vecumam. Mikročipa ievadīšana nenozīmē,
ka suns ir reģistrēts LDC datu bāzē. Tāpēc suņu īpašnieki ir
aicināti būt atbildīgiem un pārliecināties, vai viņu mīlulis
ir reģistrēts LDC datu bāzē. Suņa reģistrāciju var veikt,
autorizējoties portālā Latvija.lv, kā arī Priekules novada
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
Saules ielā 1, Priekulē.
Gadījumā, ja suns līdz 4 mēnešu vecumam tiek pārdots,

dāvināts vai atdots u.tml., tad pirms minētajām darbībām
sunim jau ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu, tam ir jābūt
veiktai nepieciešamajai vakcinācijai, ir jābūt veterinārārsta
izsniegtai mājas (istabas) dzīvnieka pasei un sunim ir jābūt
reģistrētam LDC datu bāzē. Savukārt jaunajam īpašniekam ir
jāparūpējas, lai LDC datu bāzē ir veikta suņa pārreģistrācija.
“Veterinārmedicīnas likuma” grozījumi arī paredz, ka
suņiem turpmāk būs tikai viena veida dokuments – mājas
(istabas) dzīvnieka pase. Atkāpe saglabāta attiecībā uz tiem
suņiem, kuriem jau ir izsniegta vakcinācijas apliecība. Lai
neradītu slogu dzīvnieku īpašniekiem, suņiem, kuriem jau ir
izsniegta vakcinācijas apliecība, tā būs derīga visu mūžu un
to nevajadzēs mainīt, izņemot gadījumus, ja suņa īpašnieks
ar suni izceļos ārpus valsts vai ja vakcinācijas apliecība ir
nozaudēta, vai vakcinācijas apliecībā nav vietas jaunām
atzīmēm par vakcināciju.

Lauksaimniecības
dzīvnieku īpašniekiem

2020. gadā Latvijā jāveic lauku saimniecību integrētā
statistikas datu apkopošana par lauksaimniecības dzīvnieku
turēšanas un kūtsmēslu uzglabāšanas veidiem novietnē.
Anketa jāiesniedz OBLIGĀTI. Aizpildīšanas termiņš pa
garināts līdz 01.03.2020. Plašāka informācija mājaslapā
www.ldc.gov.lv, sadaļā “Novietņu infrastruktūra”. Neskaidrību
gadījumā zvanīt pa tālruni 67095069, 67095057, 67027240.
Papildus informējam, ka anketas apkopotā veidā tiks
iesniegtas Centrālajai statistikas pārvaldei informācijas
sagatavošanai saskaņā ar regulas Nr. 2018/1091 par lauku
saimniecību integrētu statistiku prasībām. Anketās reģistrētā
informācija nebūs publiski pieejama.
No 7. februāra noteiktas papildu biodrošības prasības
mājputnu novietnēs, lai mazinātu putnu gripas pārnešanas
iespēju uz mājputnu novietnēm.
Viens no profilakses pasākumiem putnu gripas nonākšanai
mājputnu ganāmpulkos ir ierobežojumu perioda noteikšana.
Papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs, kas
jāievēro no 7. februāra, aizliedz:
1) mājputnu turēšanu ārā;
2) ārā esošu ūdenskrātuvju izmantošanu mājputniem;
3) ūdens piegādi mājputniem no virszemes ūdenstilpēm,
pie kurām var piekļūt savvaļas putni;
4) mājputnu izlaišanu medījamo putnu krājumu atjau
nošanai;
5) izbraukuma tirdzniecību ar mājputniem un inkubē
jamām olām, kā arī piedalīšanos izstādēs, skatēs un tirgos.
Mājputni jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar sav
vaļas putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu uzskatāma
kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai
to nav un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pa
sargāta no savvaļas putnu, sevišķi ūdensputnu, kā arī citu
dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas
un barošanas vietai. Telpa var būt norobežota ar smalku
sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var
būt slēgta nojume.
Informāciju apkopoja Valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra vadītāja Vizma Garkalne,
tālrunis 66954870

Priekules poliklīnikā darbu uzsākusi masiere Liene Putere
Masiere piedāvā masāžas procedūras muguras un locītavu problēmām (muguras sāpes,
mugurkaula deformācijas, skolioze, plecu, elkoņu, roku sāpes, diska trūce, osteohondroze,
galvas sāpes, bezmiegs, roku tirpšana, ceļu sāpes, sāpes potītē, papēdī, pēdā).
Ir vēlams MRT, CT vai Rtg izmeklējumi, lai var rast efektīvāko risinājumu.
Masāža palīdz arī pēc elpceļu (saaukstēšanās) slimībām, pēc urīnceļu slimību izsli
mošanas u.c.
Masiere piedāvā limfodrenāžas masāžas ar rokām – komplekso visai limfātiskai sistēmai,
vai atsevišķi – sejai, vēderam, kājām. Limfodrenāžas masāžas pamatuzdevums ir limfas
cirkulācijas veicināšana, liekā šķidruma, toksīnu izvadīšana no organisma, vielmaiņas
regulēšana, cīņa ar tūsku.

Masierei ir 5 gadu pieredze darbā ar pacientiem. Mācījusies RSU, trīs gadu pieredze,
strādājot kopā ar manuālo terapeitu no Sanktpēterburgas.
Labākam un efektīvākam rezultātam nepieciešamas 5–7 masāžas. Tās uzlabo muskuļu
funkcionalitāti, fizioloģisko darbību, atvieglo limfas riti. Uzlabo atveseļošanos pēc traumām
un slimībām, kas saistītas ar muskuļu funkcionālo darbību.
MASIERE LIENE PUTERE PIEŅEM PACIENTUS:
pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00.
Pieteikties pa tālr. 29239527.
Informāciju sagatavoja T. Ešenvalde
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Foto – Kristīne Dundure

Kad sapņi piepildās – Priekulei 92!

“Ķiņķēziņu” dejotāju skaits ir teju tikpat liels kā dažai labai lauku skolai. 82 dejotāji sešās grupās!
>> 1.lpp.
8. februārī kā skaists sapnis
notika Priekules pilsētas 92. dzim
šanas dienai veltītais svētku sarīko
jums “Kad sapņi piepildās”. Svinīgi
tika sumināti tie priekulnieki, kuru
devumu pilsētai un sabiedrībai
novērtējuši līdzcilvēki. Jau ne pirmo
gadu Priekules kultūras nama saim
nieces Rigonda un Liena pasākuma
vadību kā pārsteigumu skatītājiem
uzticēja lieliskam duetam. Šoreiz uz
skatuves aicināti tika Juris Džeriņš
un Sallija Kadaģe. Juris, padzīvojis
ārpus Priekules robežām, atgriezies
dzimtajā pilsētā, kur strādā nova
da pašvaldībā un ir arī pirtnieks.
Sallija, kura, kā pati stāsta, savu
pirmo skatuves pieredzi ieguvusi
tieši uz Priekules kultūras nama
skatuves, pašlaik dzīvo ārpus Lat
vijas robežām, bet joprojām ar savu
sapni par mūziku dalās ar mūsu
tautiešu bērniem Anglijā, mācot
tiem latviešu dziesmas. Vakara va
dītāja Sallija klātesošos priecēja ar
skaistu sveicienu – pašas dziedātu
dziesmu. Ar sirsnīgu uzrunu pilsētas
iedzīvotājus un viesus skatītāju
rindās sveica Priekules novada
pašvaldības vadītāja Vija Jablon
ska. Nenoliedzami fantastisks
baudījums klausītājiem bija grupas
“Baritoni” uzstāšanās sarīkojuma
gaitā. Puiši neskopojās ar tautā
iemīļotām melodijām, kurām visi
klātesošie ar lielāko prieku dziedāja
līdzi. Mūziķi atzinīgi novērtēja prie
kulnieku skanīgās balsis un aktīvo
publiku: “Kurzemnieki nebūt nav
kūtrāki par latgaliešiem!”
Tradicionāli Priekules dzimša
nas dienā tiek pasniegti Priekules
novada augstākie apbalvojumi.
Par Goda priekulniekiem šogad
godināti uzņēmēji Irēna un Petrs
Indriekus un Priekules Mūzi

kas un mākslas skolas skolotāja
Anita Zviedre. Irēnu un Petru
pilsētas iedzīvotāji novērtējuši par
ieguldījumu Priekules pilsētas un
sabiedrības labā, par piedalīšanos
sakoptas pilsētvides uzturēšanā, par
ieinteresētību Priekules vēstures
notikumu izpētē un nesavtību, snie
dzot finansiālo atbalstu Priekules
novada kultūras un izglītības pro
jektu realizācijā. Pēc apbalvojuma
saņemšanas Irēna dalījās savās sa
jūtās: “Paldies mūsu atbalstītājiem!
Šis gads mums ir iesācies ļoti īpaši.
Janvārī meitai piedzima dvīnītes.
Šis apbalvojums mums ar Pēteri
atmiņā paliks uz visiem laikiem.
Nākošmēnes būs arī jubileja manai
mammītei – 90 gadi. Abi ar Pēteri
darba mīlestību esam mācījušies
no mammām. Paldies jums un
sveiciens dzimšanas dienā!”
Savukārt Anitu Zviedri godi
nāja par nenogurstošu pedagoģisko
darbību 40 gadu garumā, mācot
bērniem akordeona un pūšamo
instrumentu spēli, organizējot
ārpusskolas pasākumus, skolēnu
muzikālās vasaras nometnes, kā
arī aktīvi līdzdarbojoties projektos,
kas mācību iestādei ļāvis piesaistīt
līdzekļus interesantu aktivitāšu
īstenošanā. Anitas vārdi, kuri veltīti
Priekulei un tās iedzīvotājiem: “Šī
ir vienīgā, mana mīļā pilsēta! Es
pat citreiz sapņos aizveru acis un
noglāstu ar mīļu skatu katru mazo
ieliņu, viņas man ir ļoti dārgas. Es
novēlu Priekulei būt, būt interesan
tākai, aizrautīgākai, drosmīgai! Un
Latvijai būt stiprai! Mēs pastāvam
uz stipriem cilvēkiem.”
Ar Goda rakstiem apbalvoti 14
pilsētas iedzīvotāji. Anita Gunta
Kuduma apbalvojumu saņēma par
aktīvu darbošanos biedrībā “Zilais
lakatiņš” un senioru iesaistīšanu

dažādos Priekules kultūras dzīves
projektos, kas vairojis cilvēku dzīves
kvalitāti. Agita Zuļģe par augstiem
pedagoģiskiem sasniegumiem,
mācot skolēniem valsts valodu, kā
arī par darbošanos mākslinieciskajā
pašdarbībā un aktīvu līdzdalību
donoru kustībā. Ārija Ansone
par mūža ieguldījumu veselības
aprūpē, strādājot Priekules slimnīcā
vairāk nekā 50 gadus un uzlabo
jot pašsajūtu fizikālās terapijas
pacientiem. Inesei Krūzai par
profesionāli nozīmīgu ieguldījumu
sociālajā jomā Priekules iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanā, par
iniciatīvu, atsaucību, izpratni un
aktīvu dalību komandas darbā un
veiksmīgu sadarbību senioru sveik
šanas organizēšanā. Dacei Gailītei
par enerģiskumu un radošumu,
veiksmīgi aizvedot līdz rezultātam
ideju par Tūrisma informācijas
centra nepieciešamību Priekulē un
atklājot to 2019. gada 1. novembrī
Priekules daudzfunkcionālajā sporta
hallē. Ļubai Ostelei par augstu
profesionalitāti, veidojot datorsis
tēmas uzskaiti pārtikai ēdināšanas
blokā, kā arī par apkārtējai videi
saudzīgo “Greenwalk” saimniecības
līdzekļu ieviešanu PII “Dzirnaviņas”
telpu uzkopšanā. Inesei Spēkai
par personīgo ieguldījumu, organi
zējot bērniem aktivitātes vasaras
brīvlaikā, kā arī par projektu reali
zāciju, kas bērnus iepazīstināja ar
videi draudzīgajiem “Greenwalk”
saimniecības līdzekļiem. Līgai Biļinskai-Rubezei par radošu pieeju
kompetencēs balstītā mācību satura
ieviešanā, izmantojot digitālos re
sursus, kā arī par sekmīgu sadarbību
ar audzēkņu vecākiem. Aigaram
Legzdiņam par radošu pieeju
tiešajiem darba pienākumiem,
par pašvaldības budžeta līdzekļu

Priekules dzimšanas dienas svinības aizsākās ar Priekules
mazāko dejotāju un dziedātāju koncertu “Kas notiek Priekulē?!”.
ekonomijas pasākumiem, ierīkojot
Priekulē modernu ielu apgaismoša
nas sistēmu. Vizmai Garkalnei par
daudzgadīgu, pašaizliedzīgu darbu
Priekules pagasta lauksaimniecības
konsultācijas jomā un veiksmīgi
iedzīvinātu klientu apkalpošanas
centra darbību Priekules novadā,
kas izpelnījies iedzīvotāju cieņu
un novērtējumu Latvijā. Dzintrai
Sokolovskai par daudzgadīgu,
apzinīgu un precīzu darbu finanšu
uzskaites jomā, par pašaizliedzību,
aizvietojot trūkstošos darbiniekus
Finanšu nodaļā krīzes situācijās.
Ivaram Vismanim par daudzga
dīgu, apzinīgu darbu, pārvadājot
skolēnus pašvaldības maršrutos,
apkalpojot novada bāriņtiesas
aktivitātes, kā arī veicot kultūras
un sporta organizāciju braucienus
ārpus Priekules novada robežām.
Ausmai Kaušei par nesavtīgu
palīdzību un darbošanos sociālajā
jomā īslaicīgās problēmās nonākušo
cilvēku labā, ziedojot brīvo laiku
un personīgo transportu vientuļo
iedzīvotāju apgādē ar medikamen
tiem un pārtikas precēm. Edvīnam
Rūjam par apzinīgu un godprātīgu
darbu, veicot ikdienas pienākumus
novada komunālajā saimniecībā,
kā arī par nenovērtējamo ieguldī
jumu tehnikas remontēšanā un
pilnveidošanā, tādējādi ekonomējot
pašvaldības finanšu līdzekļus.
Tāpat svinīgi tika dāvāti At
zinības raksti. Regīna Mickus
novērtēta par augstu profesiona
litāti, izturību, spēju ātri reaģēt
un rīkoties atbilstoši nestandarta
situācijām, kā arī par personīgo
attieksmi, pildot ražošanas va
dītājas pienākumus maiznīcā
“Priekule”. Tatjanai Pļaviņai par
augstu profesionalitāti, radošumu
jaunu produktu izstrādē un perso
nīgo attieksmi, pildot konditorejas
tehnologa pienākumus maiznīcā
“Priekule”. Initai Krauklei par
apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu,
ilggadēji strādājot veterinārajā
praksē, godprātīgi sniedzot neat

liekamo un plānveida palīdzību
slimiem un nelaimē nokļuvušiem
mājdzīvniekiem. Danutai Martirosjanai par ilggadīgu, apzinīgu
un godprātīgu darbu Priekules
novada pašvaldības labā, atsaucīgi
piedaloties arī sabiedriskajā darbā.
Priekules 92. dzimšanas dienas
svinības turpināsies līdz februāra
beigām. Tās ietver Edgara Vērpes
gleznu izstādi Priekules kultūras
namā līdz 29. februārim. Pārdo
mājot aicinājumu izstādīt savus
darbus Priekulē, gleznotājs nonācis
pie domas parādīt priekulniekiem
un pilsētas viesiem gleznas no di
viem cikliem, pie kuriem strādājis
daudzus gadus un kuru sākotnējā
ierosme rodama mākslinieka bēr
nībā – vasaras brīvdienās, kuras
aizvadītas Kurzemes mazpilsētā.
Edgars Vērpe joprojām spilgti at
minas Priekulē pavadītos skolas
brīvlaikus: “Tā bija puiku paradīze,
mēs vadījām dienas absolūtā brī
vībā, vai nu makšķerējot no krasta,
plostiem, caurām laivām, vai mek
lējot un iznīcinot kara tehniku. Par
Priekuli Otrā pasaules kara beigās
notika ilgstošas kaujas, vēl 20 gadus
vēlāk meži un lauki bija pilni ar
sarūsējušu munīciju. Mēs lieliski
orientējāmies šajā piedāvājumā.
Mums paveicās, jo šajās rotaļās
palikām veseli.”
21. februārī plkst. 18 Priekules
KN būs lieliska iespēja noskatīties
vienu no jaunākajām spēlfilmām
“Pilsēta pie upes”.
Priekules pilsētas 92. gada
dienai veltīto sarīkojumu klāsts
noslēgsies ar akustisko koncertu
“Mocarts. Kuzma. Džezs.” Priekules
Mūzikas un mākslas skolā. Liepājas
Simfoniskais orķestris sagatavojis
interesantu programmu, kurā
skanēs mūzika pāri laikiem – no
Mocarta līdz džezam. Koncerts
notiks 27. februārī plkst. 18.
Daudz laimes dzimšanas
dienā, Priekule!
Kristīne Dundure
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10. janvārī Bunkas kultūras namā norisinājās lielkoncerts “Iedejosim jauno gadu!”.
Piedalījās deviņi deju kolektīvi no trīs novadiem – Durbes, Aizputes un Priekules. Kultūras nama vadītāja, kura pasākuma laikā bija iejutusies žurkas tēlā, stāsta, ka visi šie
kolektīvi ir buncinieku deju draugi, kuri tiekas vairākas reizes gadā.

Foto – Kristīne Dundure

25. janvārī Priekules kultūras namā izskanēja koncerts “Dejojam no sirds”,
kurā lieli un mazi dejotāji no Priekules vidusskolas kopā ar viesiem izdejoja brīnišķīgās Imanta Ziedoņa “Krāsainās pasakas”. Koncerta apmeklētāji
saziedojuši 374,43 eiro jaunu tautastērpu iegādei. Paldies deju skolotājai
Lienei Sokolovskai par brīnišķīgu deju sarīkojumu, kas bija bauda acīm!
Paldies par ieguldīto darbu, mācot dejas mīlestību bērniem!

17. janvārī Kalētu pagastā tika pieminētas barikādes. Pie atmiņu ugunskura ieradās
Priekules novada iedzīvotāji, kuri teju pirms 30 gadiem piedalījās mūsu valsts
aizstāvēšanā. Gan sievietes, gan vīrieši no Priekules un apkārtējiem pagastiem devās
uz Rīgu, lai cīnītos par Latvijas neatkarību. Priekules novada pašvaldības vadītāja Vija
Jablonska, uzrunājot klātesošos, pateicās brīvības cīnītājiem par drosmi. Par lielisku
vakara gaisotni parūpējās mākslinieces Elita Veidemane un Raimonda Vazdika. Abas
māsas dalījās ar skaudriem, īpašiem un priecīgiem brīžiem barikāžu laikā, kurā abas
bija iesaistījušās. Elita kā žurnāliste stāstīja, ka piedzīvojusi asinis stindzinošas situācijas,
bet bailes nav izjutusi, jo tā kopības sajūta un patriotisms, ko tur izbaudījusi, ir neaprakstāma. Visi cīnījušies cēla mērķa labā. Sarīkojuma viesi baudīja Raimondas Vazdikas
dzeju un tautā iemīļotas dziesmas abu māsu izpildījumā. Elitas vārdi klausītājiem:
“Barikādes bija lūzuma punkts Latvijas aizstāvībā par brīvu un neatkarīgu valsti, jo
cilvēki bija gatavi uz visu Latvijas dēļ.”

Foto – Egons Zīverts

Priekules godaprāta ļaužu portreti iemūžināti filmā

Priekules novada godaprāta ļaudis, kas bija klāt filmas pirmizrādē – (no kreisās) Tatjana
Ešenvalde, Ruta Balode, Ļoļa Bauže, Līga Strēle un Ivars Vītols. Dzimusi doma novadā izveidot
apbalvoto cilvēku klubiņu.
Valsts apbalvojuma Atzinības krusta devīze “Godaprāta
ļaudīm” ir pamatā Aizputes
televīzijas veidotajai filmai
“Godaprāta ļaudis Priekules

novadā”. Deviņi cilvēki, kam
15 gadu laikā piešķirts augstais
apbalvojums, ir milzīga bagātība novadam. Turklāt savus
novadniekus novērtējuši viņiem

tuvākie. Kā filmā saka Līga
Strēle, viņa neesot zinājusi,
kur rodas valsts apbalvojumi:
“Izrādījās, Krotes cilvēki mani
izvirzīja grūtajos laikos.”

Kā ilgtermiņā atcerēties savus
cilvēkus, kas no Valsts prezidenta
rokām saņēmuši Latvijas valsts
novērtējumu savam darbam?
Priekules novada Kultūras nodaļas
vadītājs Gundars Venens stāsta:
“Meklējot atbildes, arī tapa portretu
filma ar pozitīvu un būtisku akcen
tu – lai labie darbi mūsu sabiedrībā
vairojas. Plānojot novada budžetu,
sapratām, ka jāatstāj vēsturei kaut
kas nopietnāks. Selga Dreimane
un Edvīns Sveilis no Aizputes
televīzijas atsaucās aicinājumam
veidot filmu.”
“Es jau jūtos kā radu un draugu
pulkā,” Priekules novada ļaudīm
teica S. Dreimane. “Atklāšu, ka
idejas autore pirms vairākiem ga
diem bija Ruta Balode, kura man
piezvanīja un teica, ka novadā esot
ļoti daudz valsts apbalvoto cilvēku
un vajadzētu par viņiem uzņemt
filmu. Toreiz laikam projektam
finansējumu nepiešķīra, bet man
tā ideja nedeva mieru.” Autorei,
vācot informāciju filmai, kļuvis
skumīgi, ka apkārtējos novados

cilvēki nav saņēmuši valsts aug
stākos apbalvojumus.
S. Dreimanei pirms darba
sākšanas šķitis – būs ierasts darba
formāts. Taču dzīve nesusi korek
cijas. “Satikšanās mūs uzlādēja,
kopā esam safilmējuši vairāk nekā
12 stundas materiāla. Katrs no
šiem cilvēkiem ir citāds, katram
savs runas stils, arī tas, kā viņš
uztver šo apbalvojumu. Izrādījās,
ka nav nekādu iepriekš pieņemto
rāmju, kā šo filmu varētu veidot.
Nolēmām, ka tas būs dokumentāls
videoalbums kā vēsturiska liecī
ba ar šo cilvēku stāstiem,” viņa
pastāstīja.
Laiks ir bijis nežēlīgs, un pir
mā ar Atzinības krustu apbalvotā
Virgas skolotāja un novadpētniece
Anita Klima jau ir viņā saulē. Filmā
par savu skolotāju stāsta viņas de
vuma mantiniece Maira Rune, kas
arī kļuvusi par vēstures skolotāju.
“Esmu ar Anitu iepriekš tikusies
un vienmēr domājusi, ka gribētu
satikt vēlreiz. Diemžēl bija par vēlu.
>> 8.lpp.
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Priekules godaprāta ļaužu
portreti iemūžināti filmā

Foto – no personīgā arhīva

Gramzdas skolai 175!

Šogad apritēs 175 gadi, kopš
Gramzdā dibināta skola. Tas ne
kas, ka tagad skolas laiks ir apstā
jies. Tā savus bērnus gaida atkal
sanākam. Tāpēc, turpinot tradīciju,
kura aizsākta skolas 150. jubilejas
gadā pirms 25 gadiem, aicināsim
satikties skolas absolventus, bi
jušos skolotājus un darbiniekus
salidojumā 6. jūnijā plkst. 17.
Sāciet jau tagad savos atmiņu
apcirkņos meklēt gan svarīgus
un nopietnus, gan draisku joku

un blēņu brīžus, lai tikšanās būtu
priekpilna un jautra! Salidojuma
norise izplānota citādāka nekā
iepriekšējās reizēs, tāpēc vien
jau katram pašam viss jāredz un
jāizjūt.
Aicinām ieskatīties fotogrā
fijās no skolas dzīves. Sāksim
ar 40.–50. gadu fotomirkļiem
“Priednieku” mājās, kur no 1945.
līdz 1961. gadam bija iekārtota
Gramzdas skola. Varbūt tajā
laikā skolēni bija tavi vecvecāki,

vecāki, viņu draugi vai kaimiņi,
kuri nav draugos ar šodienas
globālo “tīmekli”. Parādi tās
arī viņiem! Lai rodas vēlme
tikties, parunāties, atcerēties!
Līdz salidojumam katru mēnesi
publicēsim foto Gramzdas pagas
ta “Facebook” lapā arī no citiem
skolas gadu desmitiem. Sekojiet
turpmākajai informācijai!
Bijušās Gramzdas pamatsko
las skolotāja Maija Bungše

UZZIŅAI
Atzinības krustu
Priekules novadā
saņēmuši:
l Ļoļa Bauže,
l Tatjana Ešenvalde,
l Ivars Vītols,
l Līga Strēle,
l Elga Bunka,
l Sarmīte Eidinta,
l Ruta Balode,
l Anita Klima,
l Margareta Ohlina.
kņus, mums tādu vēl ir daudz,”
teica Bunkas pagasta pārvaldniece
Patricija Andersone. “Līgā ir tik
ļoti liela vienkāršība un liels sirds
mīļums, viņa katru var izmācīt par
stāstnieku vai dziedātāju. Ivara
“Ģildēnu” sētā arvien sagaidīs mīļi
saimnieki, varam turp braukt un
veidot svētkus vai iegriezties, garām
braucot.”
“Tas bija laimes pilns brīdis,
kuru nekad neaizmirsīšu,” par
apbalvojuma piešķiršanu teica
Priekules slimnīcas vadītāja Tatjana
Ešenvalde. “Tas nav tikai mans
nopelns. Cilvēki nebrauc šeit uz
slimnīcas telpām, bet gan pie ār
stiem un māsiņām.”
Priekules novada domes priekš
sēdētāja Vija Jablonska pateicās gan
filmas veidotājiem, gan apbalvota
jiem: “Skatījos un baudīju stāstus
par mūsu novada ļaudīm. Jūs visi
esat tā vērti, lai stāstītu, rādītu un
atstātu vēstures mantojumā.”
Filmu “Godaprāta ļaudis Prie
kules novadā” varēšot atrast paš
valdības interneta vietnē, solīja
G. Venens.
Linda Kilevica,
“Kurzemes Vārds”

5. februārī Kalētu Mūzikas
un mākslas skolas 5–6 gadus
veco bērnu grupa, piedaloties jautrās, interesantās un
pārsteigumiem bagātās aktivitātēs, svinēja Meteņdienu
– svētkus, kuri iezīmē ziemas
beigas un pavasara tuvošanos.
Gluži tāpat kā šobrīd mēs
laukā redzam, ka notiek spraiga
“cīņa” starp ziemu un pavasari,
arī Meteņdiena tika organizēta
kā sacensība starp “ziemu” un
“pavasari”, kur bērni izmēģināja
spēkus bluķa un virves vilkšanā,

pikošanās sacensībās un dažādās
veiklības un spēka atrakcijās.
Meteņdienas ieražu pamatā ir
rūpes par nākamā gada auglību un
labklājību, par visa labā izdošanos.
Šajos svētkos auglību veicinoša
norise ir varena dancošana un
kāju rībināšana, ko bērni arī da
rīja, rībinot modinājām zemi un
izdzinām kurmjus.
Nereti Meteņus uzskata par
bērnu svētkiem, tāpēc runā,
ka pati Laima vai Metenis šajā
dienā metot dāvanas mazajiem
rokās. Mazie kalētnieki piedzīvoja

patiesu brīnumu – sagaidīja kon
fekšu lietu.
Sens ticējums vēsta: ja bērni ir
priecīgi šajā dienā, tad izdosies arī
viss gads līdz nākamajiem Mete
ņiem. Bērnu prieks bija neviltots
un neizmērāms!
Gribam teikt lielu paldies
Svetlanai Zašei-Zasai, Artai Troi
kai un Ģirtam Ločmelim par šo
jauko pasākumu! Jums noteikti
būs izdevies jaunais gads!
Kalētu pirmsskolas skolotāja
Zane Vītola

Foto – Egons Zīverts

Foto – Zane Vītola

Meteņdiena Kalētos

>> 7.lpp.
Tāpēc vajag teikt cilvēkiem
labos vārdus un viņus novērtēt, un
Priekules novadā labie vārdi netiek
žēloti,” atzina S. Dreimane.
Pirmizrādē nebija klāt arī Mar
gareta Ohlina no Torsas komūnas.
“Zviedriete, kas savu sirdi atdevusi
Latvijai,” filmā viņu raksturo Virgas
pagasta pārvaldes vadītāja Daiga
Egle. Zviedru draugu kopa īstenojusi
neskaitāmus projektus, sniedzot pa
līdzību skolām, bērniem, slimnīcai
un citām iestādēm. D. Egle pirmiz
rādes vakarā nodeva sveicienus no
Margaretas, kura “bijusi izbrīnīta,
ka mēs taisām filmu”. “Esmu vis
bagātākā, visvairāk mana pagasta
ļaužu saņēmuši atzinības. Iesaku
paskatīties blakus, kuri cilvēki vēl
pelnījuši, lai pagūtu viņiem pateikt
paldies,” rosināja pārvaldniece.
Virgas feldšerpunkta medmāsa
Sarmīte Eidinta joprojām kaut vai
pusnaktī brauc pie saviem pacien
tiem, iespējams, darba dēļ arī nebija
pirmizrādē. Savukārt virdzeniece
Elga Bunka smeļas spēku no rozēm
savā dārzā un cer kādreiz atkal at
balstīt skolu. Sabiedriskā aktīviste,
tagad – novada domes deputāte
R. Balode atminējās, ka 1958. gadā
sākusi strādāt Priekules rajonā un
tagad atkal ir Priekulē: “Dzīves loks
apgājis. Kad saņēmu apbalvojumu,
bija apritējuši jau 52 darba gadi.”
“Ko es mācēju, to es darīju, tas
arī viss,” kautrīgi teica ilggadējā
un jau pensionētā Aizvīķu feldšere
Ļoļa Bauže. Tovakar viņa pirmo
reiz bija piespraudusi 2018. gadā
piešķirto Atzinības krustu. “Tevi,
Ļoļa, izvirzīja 160 gramzdenieki ar
saviem parakstiem, katrs ceturtais
uzskatīja par pienākumu atnākt un
parakstīties, “ atgādināja Gramzdas
pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars
Kudums.
“Esmu ļoti lepna par saviem
cilvēkiem – Līgu Strēli un Ivaru
Vītolu. Ja paraksim savus apcir

Selgai Dreimanei un Edvīnam Sveilim darba pilnas rokas arī
svētkos. “Ir mulsinoši, jo esam raduši vienkārši strādāt, nevis ar
savu darbu lielīties,” teica filmas autore.
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UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA

l LLKC Liepājas birojs organizē pieredzes apmaiņas
braucienu uz Čehiju un Austriju.
Šī brauciena laikā (no 31. marta līdz 6. aprīlim) viesosimies
vairākās Čehijas un Austrijas lauku saimniecībās, kuras audzē
un ražo pārtikas produktus. Smelsimies idejas, kā produktam
radīt pievienoto vērtību, veiksmīgi veidot sadarbības tīklus
un piedalīties īsajās pārtikas ķēdēs. Iegriezīsimies zemnieku
tirgū, kurā jau kopš 1984. gada tiek piedāvāti dažādi lauku
produkti no Simonsfeldes un tās apkārtnes zemniekiem.
2. aprīlī apmeklēsim izstādes gadatirgus TECHAGRO,
SILVA REGINA un BIOMASS, kas norisināsies Čehijā, Brno
pilsētā, no 31. marta līdz 4. aprīlim.
Šie gadatirgi ir kļuvuši par prestižu notikumu – vienu
no vadošajiem pasākumiem Centrāleiropā. TECHAGRO ga
datirgū tiek parādītas tendences lauksaimniecībā – digitālās
tehnoloģijas, precīzā lauksaimniecība, vieda lauksaimniecība
vai navigācijas sistēmu izmantošana. SILVA REGINA – mež
saimniecības un medību gadatirgus. BIOMASS 2020 prezentēs
tehnoloģijas meža un lauksaimniecības biomasas enerģijas
izmantošanai.
Brauciena programmu var apskatīt LLKC mājaslapā www.
llkc.lv, sadaļā NODERĪGI → Saimniecību un mežu apmeklē
jumu nodrošināšana.
Pieteikšanās un papildu informācija, zvanot Irinai Ginterei
pa tālr. 28310484.
l LLKC aicina uz bezmaksas semināru par minimālās augsnes apstrādi.
Seminārs paredzēts lauksaimniekiem, kuri vēlas saim
niekot ilgtspējīgi un tāpēc lūkojas pēc veidiem, kā veicināt
augsnes auglību, samazinot augsnes apstrādi.
Seminārs notiks 25. februārī no plkst. 10 līdz 15.15
LLKC lielajā zālē, 2. stāvā (Rīgas ielā 34, Ozolniekos).
Pieteikšanās: Maija Sirvide, LLKC Projektu un attīstības
daļas projektu vadītāja, e-pasts maija.sirvide@llkc.lv; tālr.
29553548.
Plašāka informācija un semināra programma LLKC mā
jaslapā www.llkc.lv, sadaļā AUGKOPĪBA → Jaunumi.
l 25. februārī plkst. 11 Kalvenes pagasta pārvaldē
(Skolas iela 21, Aizputes novads) notiks bezmaksas
seminārs meža īpašniekiem.
PROGRAMMA
l Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalsta pasākumi
MKPC 2020. gadā.
l Meža aizsardzības aktualitātes – mizgraužu risks, aiz
sardzības iespējas, ieteikumi. Oskars Zaļkalns (VMD inženieris
meža aizsardzības jautājumos).
l Kokaugu plantācijas, to ierīkošana un apsaimniekošana,
ieteikumi privāto mežu īpašniekiem.
l Stādu izvēle. Augsnes sagatavošana. Uldis Šēnbergs
(meža inženieris, sertificēts meža inventarizācijas veicējs,
sertificēts augošu koku vērtētājs).
l Pieejamās ES atbalsta iespējas īpašniekiem 2020. gadā
– zināšanu pārneses pasākumi – arodapmācību projekts
(mācību iespējas par dažādām tēmām). Konsultāciju projekts.
Meža apmeklējumi. Agrita Šēnberga, MKPC Dienvidkurzemes
mežsaimniecības konsultante.
l Diskusijas. Jautājumi un atbildes.
Pieteikties, zvanot pa tālr. 29285111 MKPC mežsaimnie
cības konsultantei Agritai Šēnbergai.
l LLKC Liepājas biroja plānotie pasākumi martā
– maijā.
Marta sākumā informatīvais seminārs Durbē par augļu
un ogu integrēto audzēšanu ar praktiskām nodarbībām dārzā
augļu koku vainagu veidošanā.
l Martā Liepājā tiek plānotas 4 dienu apmācības
pēc lauku attīstības programmas ar līdzmaksājumu
“Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana,
mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplan-

tācija (piena liellopi)”. Tā ir iespēja iegūt pārrauga
apliecinājumu piena lopkopībā.
l 17. un 18. martā Liepājā Lauku attīstības pro
grammas ietvaros notiks bezmaksas apmācības “Emisiju
samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (lopkopībā).
Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG)
ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes
uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas
vienību”.
l 19. un 20. maijā bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimnie
košanas apmācības.
Papildu informācija pa tālr. 27843096, e-pasts aleksejs.
kacanovs@llkc.lv.
l Veikts tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums
par 2019. gadu.
LLKC Ekonomikas nodaļa apkopojusi tehnisko pakalpo
jumu cenas par 2019. gadu.
Lielākais cenu palielinājums 2019. gadā, salīdzinot ar
2018. gadu, bijis šķīvošanai (+15,98%), kravu pārvadājumiem
ar smago automobili, kura kravnesība ir no 1,5 līdz 10 tonnām
(+14,72%), sniega šķūrēšanai (+11,52%) un skābsiena rituļu
ietīšanai plēvē (+9,59%). Savukārt lielākais cenu samazi
nājums bijis šķeldošanai (–21,68%), pievelšanai (–19,85%),
siena presēšanai ķīpās (–19,38%) un kartupeļu novākšanai
ar kombainu (–12,69%).

maksājumiem, piemēram, kādus maksājumus var saņemt
par sakoptu zemi, cik lielas ir maksājumu likmes, un citiem.
Šobrīd Ieva spēj sniegt vairāk nekā 400 dažādas atbildes. Ieva
ātri mācās, tāpēc katru dienu pieaugs to jautājumu loks, par
kuriem virtuālā asistente būs informēta.
Plašāka informācija dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

Dažāda aktuālā informācija
4. martā Durbes kultūras namā notiks seminārs “Nodokļu
aktualitātes 2020. gadā, pārskati par 2019. gadu”. Lektore
Inguna Leibus.
Papildu informācija un pieteikšanās, zvanot Līgai Jese
rei-Voitkēvičai pa tālr. 29486026.
l LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultantes Irinas Ginteres pieņemšanas laiki martā

Plašāka informācija pieejama LLKC mājaslapā www.llkc.
lv, sadaļā EKONOMIKA → “Tehnisko pakalpojumu cenas”.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē
Lauku atbalsta dienestā
darbu sāk virtuālā asistente Ieva

No 2020. gada 27. janvāra dienestā darbu uzsāk virtuālā
asistente Ieva – Ieinteresēta Elektroniska Virtuālā Asistente
(robots), kuras uzdevums ir palīdzēt klientiem atrast atbildes
uz neskaidrajiem jautājumiem jebkurā diennakts laikā.
Ieva sniedz informāciju par to, kā var kļūt par dienesta
klientu, kā arī atbildes uz noteiktiem jautājumiem par platību

Vieta

Laiks

Priekules novada
pašvaldībā

Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17 un piektdienās no plkst.
8.30 līdz 15.30 (izņemot pieņemšanas dienas pagastos)

Krotes bibliotēkā

17.03. no plkst. 9 līdz 11

Tadaiķu bibliotēkā

17.03. no plkst. 12 līdz 14.30

Bunkas pagasta
pārvaldē

17.03. no plkst. 15 līdz 16.30

Kalētu bibliotēkā

18.03. no plkst. 9 līdz 12

Gramzdas pagasta
pārvaldē

19.03. no plkst. 9 līdz 12

Paplaka, Virgas
pagasta pārvaldē

20.03. no plkst. 9 līdz 11

Purmsātu bibliotēkā

20.03. no plkst. 12 līdz 13

Pieņemšanas laiki var mainīties. Pēc vajadzības ir iespē
jams vienoties par papildu pieņemšanas laikiem, iepriekš
sazinoties pa tālr. 28310484.
LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante
Irina Gintere

Janvāris Krotes Kronvalda Ata pamatskolā
2. semestris Krotes Kronvalda Ata pamatskolā ir sācies
ļoti spraigi. 8. un 9. klases skolēni piedalījās 3 fizikas un
matemātikas olimpiādēs un konkursos, latviešu valodas un
literatūras olimpiādē, 3. un 4. klase – matemātikas olimpi
ādē. 6. klases komanda “Lielgalvji” CSDD rīkotajā konkursā
“Gribu būt mobils” bija labāko skaitā un savas zināšanas
parādīja pusfinālā Kuldīgā. 5.–8. klases aktīvākie sportisti
sacentās vieglatlētikas sacensībās Liepājā un Kuldīgā.
Iepriecināja ziņa e-klasē, ka esam trešā aktīvākā skola
Latvijā, kas veicina savu audzēkņu interesi par informā
tiku un iegulda papildu darbu loģiskās un algoritmiskās
domāšanas attīstīšanā.
Barikāžu aizstāvju atceres dienā skolā viesojās barikā
žu dienu dalībniece Silvija Gūtmane. Viņa skolēniem gan
stāstīja, gan rādīja dažādus fotoattēlus par atmodas laiku.
Mācījāmies sniegt pirmo palīdzību. Paldies mūsu skolas
absolventam Andrim Bišofam – pirmās palīdzības pasnie
dzējam. Izmantojām skolu programmas “Dzīvei gatavs”
piedāvātās AS “Sadales tīkli” un “Swedbank” nodarbības.
Vieslekcijā AS “Sadales tīkli” pārstāve 5.–7. klases skolēniem
stāstīja par elektrodrošību. Bet 31. janvārī 5. un 6. klase
devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Eiropas Savienības
mājā iepazinām ES vēsturi, pārvaldi. Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā bija orientēšanās spēle ar ļoti dažādiem uzde
vumiem. Sajūsmināja “Swedbank” Finanšu laboratorijas
apmeklējums, brauciens ar ātrgaitas liftu līdz 25. stāvam,
kur pavērās brīnišķīgs skats uz Rīgu.
24. janvārī sākās Žurkas gads. Tas ir atnācis arī mūsu
skolā. Par to parūpējās sākumskolas skolēni, izrotājot skolas

Foto – Nora Norenberga

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

gaiteni ar skaistiem dekoriem.
Sens ticējums vēsta: kā gads iesācies, tā tas arī paies.
Lai arī pārējie gada mēneši būtu tikpat piepildīti!
Direktores vietniece izglītības jomā Dz. Šterna
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INFORMĀCIJA PAR ĒRCĒM
Pasaulē izplatīti vairāki simti
dažādu ērču sugu. Latvijas mežos
un krūmājos sastopamas divas epidemioloģiski nozīmīgas, ārēji līdzīgas
ērču sugas – suņu un taigas ērces.
Suņu ērces sastopamas gandrīz visā
Latvijas teritorijā, bet retāk austrumu daļā, kur izplatītas taigas ērces.
Šogad ērces jau ir atmodušās!
Pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem, mūsu Kurzemes reģionā īpaši aktīvas ir suņu
ērces, kas siltas ziemas dēļ labi
pārziemojušas un savairojušās.
Gan suņu ērces, gan taigas ērces
pārnēsā Laimas slimības vīrusu,
ar ko var saslimt arī iedzīvotāji,
kas veikuši ērču poti, jo tā pasargā
tikai no ērču encefalīta, bet nepasargā no Laimas slimības.
Ērcēm vispiemērotākās ir mitras
un ēnainas vietas, tāpēc tās vairāk
sastopamas jauktu koku mežos ar
labi attīstītu pamežu. Daudz ērču ir
nekoptās meža audzēs ar ievērojamu
lapu koku, īpaši alkšņu, piejaukumu,
bet maz – sausos skrajos priežu silos.
Tās nereti sastopamas arī ilggadīgi
nekoptās un krūmiem aizaugušās
pļavās.
Aktīva (uzbrukumam gatava)
ērce parasti sēž uz zāles stiebra
apmēram 10 cm augstumā (maksimāli – līdz 1m augstu) no zemes,
gaidot, kad garām ies piemērots
upuris. Ērces attīstība no olas līdz
pieaugušai ērcei ilgst 2–3 gadus, un
šajā laikā tā izaug no dažām milimetra desmitdaļām līdz pat 4 mm.
Piesūcoties ērce caur atskabargaino snuķīti ielaiž koduma brūcē siekalas.
Tajās ir vielas, kas mazina sāpes un
neļauj asinīm sarecēt. Parasti cilvēki
ērces kodienu nejūt, tādēļ iespējams,
ka ērce nokrīt, pirms tā pamanīta. Ērces sākuma attīstības stadijās niecīgo
izmēru dēļ to ir grūti saskatīt.
Ērču aktivitātes sezona Latvijā
parasti ilgst no aprīļa sākuma līdz
oktobra beigām, bet pie labvēlīgiem
meteoroloģiskiem apstākļiem var
būt ievērojami garāka.
Ērces kļūst aktīvas, ja gaisa
temperatūra pārsniedz +3 līdz
+5°C. Tāpēc šogad ērces aktivizējušās jau janvārī.

Simptomi

Personām, kas pēc ērces koduma
inficējušās ar ērču encefalīta vīrusu,
1–3 nedēļu laikā var novērot gripai
līdzīgus simptomus (paaugstinātu
temperatūru, galvassāpes un sāpes
ķermenī), kas saglabājas apmēram vienu nedēļu. Pēc tam seko
izveseļošanās vai arī vīruss izplatās
smadzenēs un smadzeņu apvalkos.
Šādos gadījumos novēro augstu
temperatūru, stipras galvas sāpes,
spranda stīvumu, vemšanu, reiboņus
un smagu vispārējo stāvokli.
Jau pie pirmajiem slimības
simptomiem nekavējoties jāgriežas pie ārsta.

Imunitāte visai dzīvei

Ērču encefalīta diagnozi apstiprina ar specifisku antivielu klātbūtnes

noteikšanu asinīs un spinālā šķidrumā. Ērču encefalītam nav specifisku
ārstēšanas metožu (antibiotikas šajā
gadījumā nepalīdz). Ērču encefalītu
pārslimojušie parasti iegūst imunitāti
visai dzīvei.

Profilakse

Lai izsargātos no ērču encefalīta, būtiskākais profilakses
pasākums ir savlaicīga vakcinācija. Vakcinācija īpaši nepieciešama
personām, kuras regulāri apmeklē
mežus un krūmājus, kā arī tūristiem,
kuri apmeklē ērču encefalīta endēmiskos rajonus.
Vakcinācijas shēmas pilns pamatkurss ietver trīs vakcīnas devas.
1–3 mēnešus pēc pirmās vakcīnas
devas ievadīšanas tiek ievadīta otrā
vakcīnas deva. Aizsardzība jeb imunitāte pēc divām devām ir pietiekama
tikai vienai sezonai.
Trešo devu ievada pēc 6–12
mēnešiem.
Lai saglabātu imunitāti, ik pēc
3–5 gadiem nepieciešams ievadīt
revakcinācijas devu.
Pēcvakcinācijas periodā injekcijas
vieta var būt sāpīga, iespējama neliela temperatūras paaugstināšanās.
Pārbaudīts, ka vairāk nekā 95% vakcinēto personu ir izveidojies antivielu
aizsarglīmenis (ir laba imunitāte).
Vakcinācijai nav vecuma ierobežojumu, bērniem vakcinācija pret ērču
encefalītu veicama no viena gada
vecuma. Vakcināciju pēc parastās
shēmas ieteicams veikt ziemas mēnešos. Ja vakcināciju veic vasaras
periodā, tā veicama pēc ātrās vakcinācijas shēmas, lai ātrāk izveidotos
antivielas (imunitāte).

Ja ērce piesūkusies

Piesūkusies ērce jānoņem pēc
iespējas ātrāk, un tas jāveic ļoti uzmanīgi, jo, saspiežot ērces ķermeni,
koduma brūcē var iekļūt tās iekšējais
saturs un palielinās iespēja saslimt ar
kādu no ērču pārnestajām slimībām.
Labāk ērces izvilkšanu veikt
medicīnas iestādē! To var izdarīt
Priekules slimnīcas traumpunktā,
kas darbojas visu diennakti, arī

brīvdienās un svētku dienās.
Ērces izvilkšanai izmanto speciālu
smailu pinceti, ar ko satver ērces
snuķīti pēc iespējas tuvāk ādai un
lēni, ar apļveida kustību izvelk ārā.
Pēc ērces izņemšanas koduma brūci
dezinficē un rokas nomazgā ar ūdeni
un ziepēm.
Protams, varat rīkoties paši. Ap
ērces snuķīti apsienot stipru diegu un
velkot aiz diega galiem, izņemiet ērci.
Bet tā var noraut tikai ērces ķermeni
un galva paliek iekšā, var rasties ādas
iekaisums.
Lai uzzinātu, vai ērce ir inficēta
ar ērču encefalītu, tā jāaizsūta uz
Latvijas Infektoloģijas centru. Tas ir
maksas pakalpojums.
Vēlams vienu mēnesi pēc ērces
piesūkšanās lietot vairāk vitamīnu,
labāk dabiskā veidā, kā arī vairāk šķidruma, izvairīties no saaukstēšanās,
pārmērīgas sauļošanās, alkohola lietošanas un intensīvas fiziskas slodzes.
Detalizētu ieteikumu saņemšanai,
kā arī gadījumā, ja parādās slimības
simptomi, nepieciešams vērsties pie
ģimenes ārsta.

Kā izvairīties no
ērces piesūkšanās

Ērces visbiežāk nokļūst uz garāmejošu cilvēku apaviem vai apģērba
potīšu augstumā un pēc tam lēnām
pārvietojas uz augšu. Lai nepieļautu
ērces piesūkšanos, pirms došanās
mežā apģērbs jāpielāgo tā, lai ērce
nevarētu zem tā pakļūt. Bikšu gali
jāieliek zeķēs vai zābakos, aprocēm
un apkaklei jābūt cieši pieguļošai,
blūze jāieliek biksēs. Ieteicams valkāt gaišas drēbes, uz kurām ērces
labi saskatāmas.
Pastaigas laikā ik pa brīdim jāpārbauda apģērbs, lai ieraudzītu
un laikus notrauktu pa to rāpojošas
ērces. Pārnākot no pastaigas, rūpīgi
jāpārbauda, vai uz drēbēm un ķermeņa nav ērces. Jāatceras, ka ērces var
atnest mājās arī ar mežā plūktiem
ziediem un zariem.
Rakstu sagatavoja ģimenes
ārste Daiga Leimane

Turpināsies bērnu vakcinēšana
pret ērču encefalītu
2020. gadā Priekules novadā bērniem no viena līdz 18 gadu vecumam
turpināsies vakcinēšana pret ērču
encefalītu par valsts budžeta līdzekļiem, informē Slimību profilakses un
kontroles centrs. Vakcinācija tiek nodrošināta teritorijās, kurās saskaņā
ar Slimību profilakses un kontroles
centra epidemioloģiskās uzraudzības
datiem ir visaugstākā saslimstība ar
ērču encefalītu (endēmiskās teritorijas). Tajās iekļauts arī Priekules novads. Ja bērna deklarētā dzīvesvieta
atrodas minētajā teritorijā, viņš var
saņemt valsts apmaksātu vakcināciju
pret ērču encefalītu. Turpināsies arī
bāreņu un bez vecāku gādības pali-

kušo bērnu vakcinācija. Vakcināciju
plāno un veic ģimenes ārsts, kura
pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā.
Ja bērns ir reģistrēts endēmiskajā
teritorijā, bet viņa ģimenes ārsta
prakse neatrodas šajā teritorijā,
vakcinācija jāveic pie cita ģimenes
ārsta – pie tāda, kura prakse atrodas
kādā no endēmiskajām teritorijām.
Sīkāka informācija pie ģimenes ārsta
vai Slimību profilakses un kontroles
centrā.

Kalētos uzlabos piekļuvi sociālajiem
un veselības pakalpojumiem
Jaunais gads Kalētu pagasta iedzīvotājiem sāksies ar piekļuves uzlabo
šanu sociāliem un veselības pakalpojumiem, jo jau februārī sāksies būvdarbi
“Brūzī”, lai realizētu Eiropas Savienības 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” projektā
“Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem
pierobežā – Kalētu pagastā”, Nr. 19-02-AL13-A019.2203-000008.
Projekts tiek realizēts, jo Kalētos sociālajam dienas atbalsta centram un
feldšeru punktam nav iespējams nodrošināt piekļuvi cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām (personām ar redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu
un ratiņu lietotājiem). Uz sociālo centru ved stāvas un šauras kāpnes,
savukārt feldšeru punkts atrodas daudzdzīvokļu mājas korpusā. Uz abām
iestādēm nav iespējams uzstādīt pacēlājus, jo kāpņu platums un kāpņu
laukumu izmēri ir neatbilstoši, lai tos ierīkotu.
Izvērtējot situāciju, Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lē
mumu iegādāties izsolē īpašumu NT9 ēkā “Brūzis” Kalētos un 2019. gada
vasarā iesniedza projekta pieteikumu Liepājas rajona partnerības adminis
trētajā LEADER projektu konkursā Eiropas fondu finansējuma piesaistei
projekta realizācijā. Projekta mērķis ir nodrošināt visām sociālajām grupām
pieejamus, kvalitatīvus un sasniedzamus sociālos un veselības aprūpes
pakalpojumus – tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju un vietas
potenciālu pierobežā. 2019. gada nogale rezumējās ar priecīgu vēsti, jo
tika saņemts projekta apstiprinājums no Lauku atbalsta dienesta.
Tā kā visi sagatavošanās darbi (topogrāfiskā uzmērīšana, tehniskā ap
sekošana un apliecinājuma kartes izstrāde, publiskais iepirkums būvdarbu
veikšanai) projekta realizācijai jau veikti 2019. gadā, šo gadu varam sākt
ar vienkāršotās atjaunošanas būvdarbu uzsākšanu šajās sociālā dienas
atbalsta centram un feldšeru punktam paredzētajās telpās. Līgums par
būvdarbu veikšanu ir noslēgts ar SIA “Skorpions VS” par 85 130,24 EUR
bez PVN. Pēc darbu pabeigšanas Kalētu sociālā dienas atbalsta centrs un
feldšeru punkts savu darbību varēs turpināt jaunās telpās ar nodrošinātām
piekļuves iespējām personām ar īpašām vajadzībām, veciem cilvēkiem un
ratiņu lietotājiem, jo būs izbūvēts panduss. Jaunās telpas būs ērti lietojamas,
un tur būs uzgaidāmā telpa, labierīcības, duša, veļas mazgāšanas telpa,
pieņemšanas kabineti sociālajam darbiniekam un feldšerim, procedūru
telpa un palīgtelpas.
Projekta kopējās izmaksas 104 507,59 EUR ar PVN no kā 34 000 EUR
ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atbalsts.
Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka

Traktortehnikas ikgadējās
valsts tehniskās apskates laiki
un vietas Priekules novadā
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina: lai piedalītos ceļu
satiksmē, arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās
piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja ap
liecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģen
tūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras
naudas maksājumu.
Uzziņām: tālruņi 20000450; 29437351 vai www.vtua.gov.lv.
TRAKTORTEHNIKAS IKGADĒJĀS VALSTS TEHNISKĀS APSKATES
LAIKI UN VIETAS PRIEKULES NOVADĀ
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GRAMZDA BUNKA KALÇTI VIRGA PRIEKULE GRAMZDA BUNKA KALÇTI VIRGA PRIEKULE

11

PRIEKULES NOVADA PAÐVALDÎBAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS

Iespēja iesaistīties savas
dzīvesvietas un apkārtnes
teritorijas attīstībā
Ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kuru interesē savas
dzīvesvietas un tuvākās apkārtnes iespējamā attīstība, ir
iespēja iesaistīties teritorijas
attīstības plānošanā un esošo
plānu apspriešanā, izmantojot
portāla ĢeoLatvija.lv sadaļu
Teritorijas attīstības plānošana.
Portāla ĢeoLatvija.lv sadaļa
Teritorijas attīstības plānošana
sniedz iespēju sabiedrībai – iedzī
votājiem un komersantiem – ar
interaktīvas kartes un dažādu
teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu (teritorijas plānojumu,
lokālplānojumu, detālplānojumu
u.c.) palīdzību ērti meklēt un sa
ņemt nepieciešamo ģeotelpisko un
teksta informāciju par teritorijas
plānošanu, tai skaitā piedalīties
plānošanas dokumenta publiskajās
apspriešanās, iesniedzot priekšli
kumus elektroniski. Tādējādi sa
biedrībai nodrošināta pieejamība
informācijai par teritorijas attīstī
bas iespējām un ierobežojumiem.
Portāla ĢeoLatvija.lv sadaļa
Teritorijas attīstības plānošana ir
Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmas (TAPIS)
publiskā daļa. Pamatā TAPIS ir
valsts informācijas sistēma au
torizētiem lietotājiem teritorijas
plānošanas dokumentu izstrādei.
Sistēma nodrošina visu plānošanas
līmeņu plānošanas dokumentu
un informācijas uzturēšanu, tai
skaitā gan vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumus un attīstī
bas programmas, gan informāciju
par nacionālo interešu objektiem
un 2019. gadā apstiprināto Jūras
plānojumu, kurā noteikta Latvi
jas Republikas jurisdikcijā esošo
iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās
jūras un ekskluzīvās ekonomiskās
zonas atļautā izmantošana un
izmantošanas nosacījumi.
Izmantojot ĢeoLatvija.lv pieeja
mos elektroniskos pakalpojumus,
ikviens interesents, piemēram,
potenciāls nekustamā īpašuma
pircējs vai uzņēmējs, kurš meklē
savas biznesa idejas attīstīšanai
atbilstošu teritoriju, var uzzināt,
kāda atļautā izmantošana noteikta
noskatītajā īpašumā vai tā tuvumā.
Varbūt tuvumā plānota rūpnieciska
teritorija vai gluži otrādi – plānots
parks vai atpūtas zona. Savukārt
uzņēmējam ne mazāk svarīgi ir būt
informētam par infrastruktūras un
inženierkomunikāciju pieejamību
konkrētai teritorijai.
Lietotāju ērtībai ĢeoLatvija.
lv pieejams elektroniskais pakal

pojums – informatīvas izziņas
saņemšana par norādītās zemes
vienības atļauto izmantošanu
atbilstoši teritorijas plānojumā
noteiktajam. Izziņa satur informā
ciju par plānošanas dokumentiem,
kuru nosacījumi attiecināmi uz
konkrēto zemes vienību, infor
māciju par atļauto teritorijas
izmantošanu veidiem, apbūves
parametriem, kā arī aprobežoju
miem. Papildus izziņā iekļauts
arī izgriezums no plānošanas
dokumenta kartes, kurā grafiski
redzama zemes vienība un tajā
noteiktais funkcionālais zonējums.
Izmantojot portālu, jebkurš
interesents var iesniegt arī savus
priekšlikumus plānošanas doku
menta publiskās apspriešanas
laikā. Lai nenokavētu iesnieguma
iesniegšanas brīdi, katram, kurš
plāno aktīvi iesaistīties savas
pašvaldības attīstības procesā,
ir iespēja pieteikties paziņojuma
saņemšanai, norādot interesējošo
teritoriju, adresi vai dokumentu
veidus, kuru izstrāde interesē. Lai
saņemtu paziņojumu, personai
portālā Latvija.lv savā profilā jā
norāda elektroniskā pasta adrese,
uz kuru tiks nosūtīti gan paziņo
jumi, gan pieprasītās informatīvās
izziņas.
Elektronizējot komunikā
ciju ar plānošanas dokumenta
izstrādē iesaistītajām institūci
jām un sabiedrību, tā padarīta
vienkāršāka, ērtāka un ātrāka.
Dokumentu izstrādes procesā
uzkrātos ģeotelpiskos datus paš
valdības var izmantot arī savu
funkciju atbalstam (piemēram,
nekustamo īpašumu un publiskās
ārtelpas pārvaldībai, transporta
plānošanai, infrastruktūras ob
jektu pārvaldībai, u.c.). Savukārt
plānošanas procesā iesaistītās
valsts pārvaldes institūcijas ar
portāla starpniecību ir ieguvušas
aktuālus un ticamus datus plāno
šanai nacionālā līmenī.
Informāciju sagatavojusi
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja
Vita Krieviņa,
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494,
tālr. 67026533,
e-pasts prese@varam.gov.lv

Arī pēc “Breksita” līdz šī gada beigām
muitas jomā izmaiņu nebūs
Naktī uz 2020. gada 1. februāri Apvienotā Karaliste (AK)
sakārtotā veidā izstājās no Eiropas Savienības (ES). Tas nozīmē, ka AK vairs nebūs ES dalībvalsts, taču līdz pat 2020. gada
31. decembrim būs spēkā pārejas periods un muitas jomā
nekādu izmaiņu nebūs ne privātpersonām, kuras ceļo no AK
uz Latviju vai kuras saņem sūtījumus no AK, ne uzņēmumiem,
kuriem ir tirdzniecības partneri AK.
No šī gada 1. februāra līdz 31. decembrim būs spēkā pārejas periods, kad AK vairs nebūs ES dalībvalsts,
bet uz to turpinās attiekties ES tiesības un pienākumi. ES un AK sadarbība šajā laikā turpināsies tāpat kā
līdz šim ar vienīgo izņēmumu, ka AK vairs nepiedalīsies ES lēmumu pieņemšanā.
To nosaka AK izstāšanās no ES līgums, ko 2020. gada 22. janvārī ratificēja AK parlaments un par kuru
29. janvārī nobalsoja Eiropas Parlaments. Atbilstoši šim līgumam pārejas periodā tāpat kā pašlaik turpināsies
brīva preču aprite starp ES un AK. Noteikumi, ierobežojumi un citas formalitātes, ko piemēro tirdzniecībai
starp ES un trešām valstīm, netiks piemēroti pārejas periodā.
Par ES un AK attiecībām, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, turpināsies sarunas atbilstoši ES un AK kopīga
jai Politiskajai deklarācijai par nākotnes attiecību ietvaru. Šīs sarunas jānoslēdz līdz pārejas perioda beigām.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par turpmāko sarunu procesu un nākotnes attiecībām starp
ES un AK Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā un VID tīmekļa vietnē sadaļā “Breksits”.
Informācija sagatavota VID Sabiedrisko attiecību daļā,
tālr. 67122670, 67122668, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, www.vid.gov.lv

NK “Priekule” novusisti
spēlē ar mainīgām sekmēm

KOPVĒRTĒJUMS:
1.

Aloja

27 punkti

2.

Auce

23 punkti

3.

Jaunpils

21 punkti

NK “Priekule” – Raitis Feldmanis, Emīls Šeflers, Ēriks Bakuns,
Pēteris Svars, Endijs Erbe, Māris Isakovs, Armands Strelēvičs,
Gundars Auznieks un Arvīds Ķesteris.

4.

Priekule

20 punkti

5.

Babīte – 2

20 punkti

6.

Kandava

15 punkti

18. janvārī NK “Priekule”
aizvadīja trīs spēles Priekulē, kur
tika izcīnītas trīs uzvaras. Pirmajā
spēlē tika pieveikta “VPK” ar 30:10,
tad uzvarēta “Lauciene” ar 26:14,
bet pēdējā spēle pret “RSVK” no
slēdzās 25:25, un papildu kārtā ar
31:29 uzvarēja priekulnieki. Iegūti
8 no 9 punktiem.
1. februārī devāmies uz Tuku
mu, kur gaidīja smags izbraukums.
Pirmajā spēlē tikāmies ar kopvēr
tējuma līderiem “Aloju” un ļoti
līdzvērtīgā cīņā piedzīvojām sāpī

7.

RSVK

13 punkti

8.

Kolka

13 punkti

9.

Grobiņa

12 punkti

10.

Madliena

12 punkti

11.

VPK

9 punkti

12.

Mulgid

9 punkti

13.

Lauciene

9 punkti

14.

Tukums-2

7 punkti

15.

Talsi NK

3 punkti

16.

Lettonia

3 punkti

gu neveiksmi ar 24:26. Otrajā spēlē
uzvarējām “Tukuma-2” komandu
ar 31:9. Trešā spēle pret “Jaunpili”
kļuva par neveiksmīgāko šogad,
kad pie rezultāta 15:15 zaudējām
ceturtā kārtā ar 1:9. Beigās sāpīgs
zaudējums ar 19:31.
Nākamās spēles 15. februārī
Priekulē, kad pie mums brauks
spēlēt “Auce”, “Kandava” un “Mul
gid” no Igaunijas.
Novada sporta metodiķis
Raitis Feldmanis
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IESPĒJA IZPAUSTIES
PAŠIEM JAUNĀKAJIEM

13. martā Priekules kultū
ras namā notiks astotais Prie
kules novada mazo dziedātāju
konkurss. Vecāki un pedagogi
mazos dziedātājus ar anketas
starpniecību konkursam var
pieteikt līdz 5. martam. Aiz
pildītās anketas lūdzu sūtīt
elektroniski gundars.venens@
priekulesnovads.lv.
Konkursa dalībnieki ir
pirmskolas vecuma bērni. Pie
teikuma ANKETU iespējams
izdrukāt pašvaldības mājas
lapā www.priekulesnovads.lv.
2020. gadā vēlamies likt
uzsvaru uz svētkiem un vien
kāršot konkursa gaitu, lai
mazinātu satraukumu bēr
niem, kas pirmo reizi uzstājas

publikas priekšā.
Konkursantam jāsagatavo
viena dziesma. Mazais solists
var dziedāt a capella vai uzstā
ties kāda mūzikas instrumenta
pavadījumā, vai izmantot datu
nesējos sagatavotu fonogrammu.
Visi dalībnieki tiks apbalvoti

un saņems kādu no daudzajiem
tituliem, kā arī 2020. gada
konkursa piemiņas balvu.
Sniegumu klausīsies arī žūrija.
Veiksmīgākais solists pēc žū
rijas vērtējuma iegūs galveno
balvu un titulu “Cālēns 2020”.
Tomēr galvenais ir kopā būša
nas prieks. Ceram, ka tikšanās
reizē Priekules kultūras namā
13. martā to izdosies piedzīvot.
Veiksmi un radošu prieku
bērniem, pedagogiem un ve
cākiem, gatavojot “dziedošos
cālēnus” konkursam!
Gundars VENENS,
Priekules novada
Kultūras nodaļas vadītājs,
tālrunis 27872433

21.02. plkst. 18 Priekules KN – Viestura Kairiša spēlfilma “Pilsēta pie upes”. Ieeja 3 eiro.
27.02. plkst. 18 Priekules Mūzikas un mākslas
skolas akustiskajā koncertzālē – koncerts “Mocarts.
Kuzma. Džezs.”.
No 3.03. līdz 30.03. Priekules KN – Daces Vanagas
gleznu izstāde.
6.03. plkst. 19 Priekules KN – Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”. Ieeja 3 eiro.
13.03. Priekules KN – astotais Priekules novada
mazo dziedātāju konkurss “Cālēns 2020”.
18.03. plkst. 17 Priekules KN – animācijas filma
bērniem “Karalienes Korgijs”. Ieeja 1 eiro.
21.03. plkst. 18 Priekules daudzfunkcionālajā
sporta hallē “Ar dancīti laiku vedu”. Piedalās Liepājas
deju apriņķa jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi. Ieeja 2 eiro. Informācija sekos.
31.03. Priekules Mūzikas un mākslas skolā – mūzikas skolu sitamo instrumentu spēles audzēkņu festivāls
“Lai rīb Priekulē!” (informācija sekos).

BUNKA

Visu martu Bunkas bibliotēkā apskatāma izstāde “Monikas gleznas”. Skatāmas Monikas Kaņevskas
gleznas.
Visu martu Tadaiķu bibliotēkā apskatāma izstāde “Radīšanas prieks”. Skatāmi Bunkas floristikas
pulciņa “Paula” darbi.
21.02. plkst. 18.30 Bunkas KN – zolīte, 2. kārta.
22.02. plkst. 15 Bunkas KN – kinofilmas “Pilsēta
pie upes” seanss. Ieeja 3 eiro.
13.03. plkst. 12 Bunkas KN – tematiska pēcpusdiena “Tik dēļ jums, daiļās dāmas”.
20.03. plkst. 6 – pavasara saulgriezis Bunkas
pagastā.
27.03. plkst. 14.30 Bunkas KN – Henitas Kupjanskas grāmatas “Krustām šķērsām viss ir bērts” (mīklas
bērniem) atvēršanas svētki.

KALĒTI

17.02.–21.02. Kalētu pag. bibliotēkā – “Pasaules
Drošāka interneta dienas” pasākumi 1.–4. klasei.
Līdz 28.02. Kalētu pag. bibliotēkā – “Pasaules
Drošāka interneta dienas” pasākumi.
Līdz 28.02. Kalētu pag. bibliotēkā – ikviens aicināts
piedalīties e-zināšanu čempionātā, aizpildot testu, 
pārbaudīt savas zināšanas par drošību internetā un
medijpratību.

24. janvārī noslēdzās Priekules novada atklātais čempionāts zolītē,
kurš šogad tika izspēlēts četros posmos. Kopvērtējumā tika vērtēti
labākie trīs posmi. Uz pēdējo posmu bija ieradušies 11 zolmaņi. Par
4. posma uzvarētāju kļuva Edgars Auders (24 punkti; +101), otro vietu
ieguva Ivo Pīlagers (18 punkti; +38), bet trešo – Raitis Feldmanis (18
punkti; +29).
Kopvērtējumā pārliecinoši pirmo vietu ieguva Edgars Auders ar 70
punktiem, otrais palika Andris Eglītis ar 62 punktiem, bet trešais bija
Raitis Feldmanis ar 57 punktiem.
KOPVĒRTĒJUMS:
1.

Edgars Auders

70 punkti

+184

2.

Andris Eglītis

62 punkti

+159

3.

Raitis Feldmanis  

57 punkti

+56

4.

Aigars Legzdiņš

54 punkti

+17

5.

Visvaldis Ivanovs

54 punkti

–17

6.

Jānis Kalnītis

53 punkti

+66

Novada sporta metodiķis Raitis Feldmanis

IZLAIDUMI

PRIEKULES VIDUSSKOLĀ

AFIŠA
PRIEKULE

Edgars Auders atkārtoti izcīna
Priekules novada čempiona titulu zolītē

28.02. Kalētu TN – 2.–5. klašu skolēniem tikšanās
ar bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori.
28.02. plkst. 19 Kalētu TN – Durbes amatierteātra
“Dīvatrons” izrāde “Dzimumzīme uz deguna”.
12.03. plkst. 19 Kalētu TN – filma “Klases salidojums 2”. Ieeja 3 eiro.
14.03. plkst. 21.30 Kalētu TN – atpūtas vakars
balle “Mēs tikāmies martā…”. Balle ar specefektiem
(sniegs, burbuļi spožu gaismu un dūmu pavadībā) kopā
ar muzikantu Mārtiņu Voicišu. Ieeja 3 eiro.
27.03. plkst. 17 Kalētu TN – atzīmējot Teātra
dienu, aicinām noskatīties autora A. Niedzviedža lugu
“Dūdene zin” Kalētu senioru kopas teātra pulciņa
izpildījumā.

GRAMZDA

1.03. plkst. 15 Gramzdas TN – komēdija “Klases
salidojums 2”. Ieeja 3 eiro.
6.03. plkst. 22 Gramzdas TN – vakars par un ap
sievietēm. Par raitu deju soli rūpēsies duets “Tomēr
jāpadomā”. Ieeja 4 eiro. Rezervēt galdiņu iespējams
līdz 4. martam pa tel. 20208532.
13.03. plkst. 13 Gramzdas TN – tematiska senioru
tikšanās “Manas bērnības garša”.

1949. GADA KOMUNISTISKĀ
GENOCĪDA UPURU
PIEMIŅAS PASĀKUMI
BUNKAS PAGASTĀ
25.03. plkst. 11 – represiju upuru piemiņas diena.
Pasākumā piedalās Gita Johansone un draugi.
KALĒTU PAGASTĀ
25.03. – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
diena. Izbraukums pie pagasta represētajiem.
VIRGAS PAGASTĀ
22.03. plkst. 15 Paplakas baptistu baznīcā –
1949. gada marta represiju atceres dievkalpojums.
Piedalās Bārtas kultūras nama bērnu vokālais ansamblis. Gaidīts ikviens interesents!
25.03. plkst. 13 – ziedu nolikšana un svecīšu iedegšana pie Virgas represēto piemiņas akmens.
PRIEKULĒ
25.03. – atceres brīdis pie piemiņas akmens Priekules dzelzceļa stacijā, godinot komunistiskā genocīda
upurus. Informācija sekos.

13. jūnijā
13.00 – 12. klase,
15.00 – 9.a un 9.b klase.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS
REĢISTRĒTA DZIMŠANA
Šuj, māmiņ, man krekliņu
Deviņām vīlītēm;
Devītā vīlītē
Liec man gudru padomiņu.
Meitiņa MEGIJA – Marekam Staugam un Meldrai Gravai.
Dēliņš KRISTAPS – Emīlam Strjukam un Laurai Saulītei.
Dēliņš KLĀVS KĀRLIS – Edijam Matīsam Ķīburim un Līvai Cīrulei.
Lai veselība, prieks un laime iet roku rokā ar jums! Mīļi sveicam vecākus un vecvecākus!

REĢISTRĒTA MIRŠANA
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu –
Nav rītdienas, ir tikai vēju balss,
Un kādai mīļai, labai sirdij,
Nekad vairs nesāpēs, ne sals.
(L. Vāczemnieks)
Mūžībā aizgājušie:
Zenta FRICKOPE (Virgas pagastā),
Augustins MICKUS (Priekules pagastā),
Alfrēds BĒRZIŅŠ (Priekules pagastā),
Gunārs ROZENTĀLS (Priekulē).
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
Lai gaiši jums Aizsaules ceļi!
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja I. Juškeviča
CMYK
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" tipogrāfijā. Tirāža – 2500 eksemplāru.
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