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Kalētniece Līga Vinklere ir 
piecu bērnu māmiņa, kura dara 
sirds darbu. Tas neapzināti aiz
sācies jau bērnībā, jo, kā pati 
stāsta, vienmēr ir atradusies 
vecāku ļaužu sabiedrībā un 
tas ir ļoti paticis, tāpēc tas ir 
tikai likumsakarīgi, ka dzīve 
ir vedusi Līgu uz pareizā ceļa 
– palīdzēt tiem, kuriem tas ir 
visvairāk nepieciešams. Kad 
sanāca kopā vienādi domājo
šie, radās SIA “Cerību balss”. 

Līgas ģimenes dzimtas saknes 
ir meklējamas Virgā. 20 gadus pa-
vadījusi Liepājā, līdz pasaulē nāca 
pirmā meita un tika pieņemts 
lēmums pārcelties uz laukiem 
pie mammas Virgas pagastā. Līga 

stāsta, ka par kalētnieci kļuvusi 
pirms 8 gadiem, kad piedzima jau-
nākais dēliņš. Draudzene stāstījusi 
tik daudz jauka par Kalētiem, īpaši 
uzsverot to, cik ļoti ir apmierināta 
par Kalētu pirmsskolu un pamat-
skolu, ka Līga arī nolēmusi savu 
dzīvi saistīt ar šo pagastu. Šobrīd 
trīs jaunākie bērni mācās ļoti 
iemīļotajā pagasta pamatskolā, 
vecākā meita dzīvo un strādā 
Anglijā, savukārt vecākais dēls 
mācās Liepājā. Līga stāsta, ka 
viena no meitām paralēli pamat-
skolai apmeklē arī Mākslas skolu 
Kalētos un mācības viņai ļoti labi 
padodas. Par to lielu paldies jāsaka 
Mākslas skolas skolotājām. 

Valsts ārkārtējās situācijas dēļ 

arī Līgas bērni, tāpat kā visi skolēni 
valstī, mācības apgūst attālināti. 
Mamma atzīst, ka nav viegli to 
savienot ar darbu, jo diezgan bieži 
sanāk pārrasties mājās vēlu. Viņa 
gan piebilst, ka visi kopā tiekot 
galā. Līga bērniem pa dienu zvana, 
lai noskaidrotu, kā tiem klājas. 
Nereti bērni izmācījušies jau pa 
dienu. “Galvenais – visu uztvert 
mierīgi un saplānot,” Līga piebilst. 

SIA “Cerību balss” 
aizsākumi

Līgu uzrunājusi Ruta Balode, 
kuru mīļi dēvē par Rutas tanti. 
Laikam jau redzējusi, ka viņa spē-
tu veikt tādu darbu. Ruta zināja, 
ka Līgas dzīve bijusi cieši saistīta 

ar sirmgalvjiem, īpaši bērnībā 
un pusaudžu gados. Arī Kalētos 
viņa labprātīgi palīdzējusi diviem 
cilvēciņiem, kurus uzskata par 
ģimenes locekļiem. Tieši viņiem 
Līga stāstījusi, ka pagastu ļoti 
iemīļojusi un nemaz nedomā 
kādreiz pārcelties.

Laika gaitā sākusi nākt in-
formācija, ka ir cilvēki, kuriem 
nepieciešama palīdzība. Tad arī 
domubiedri sākuši likt galvas 
kopā.* Iesaistījās arī Priekules 
novada Sociālā dienesta darbi-
nieki, kurus Līga ļoti slavē. “Vēlos 
ļoti pateikties par šo lielisko sa-
darbību! Novada iedzīvotāji var 
lepoties ar tik ļoti pretimnākošiem 
sociālajiem darbiniekiem!”

Līga atzīst, ka profesionāla 
pieredze šādā darbā iepriekš nav 
bijusi, bet kas gan var būt labāks 
par dzīves pieredzi. Kalētniece 
palīdzējusi daudziem savas dzīves 
laikā. “Šim darbam ir jāpatīk, un 
man tas ļoti patīk! Nedrīkst to 
darīt kā robots. 90% no mana dar-
ba ir cieši saistīti ar psiholoģiju,” 
Līga atzīst.

Lai uzsāktu SIA “Cerību balss” 
darbību, Līgai nācās tikt pie perso-
nīgā auto. Uzņēmums iegādājies 
arī nepieciešamo inventāru. 

Divi pirmie aprūpējamie Līgai 
bija 2018. gada 10. maijā. Viņa 
to labi atceras. Viens no tiem vēl 
šodien ir ļoti labs draugs. 

>>7.lpp.

Palīdzēt tiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams

Godājamie mediķi, sociālie darbinieki, asistenti un aprūpētāji! 
Paldies par jūsu izturību, spēku un pašaizliedzīgo darbu sabiedrības labā 
šajā pārbaudījumu laikā, jo tieši jūs esat pirmie, kuri tiekas ar klientiem! 
Neiztikt bez pateicības arī Valsts policijai un ugunsdzēsējiem,
jo turpināt darbu šajā bīstamajā laikā! 
Vissmagāk izturēt spriedzi ir pārdevējiem un aptieku 
darbiniekiem, kuri strādā, par spīti sarežģītajiem 
apstākļiem, tāpēc paldies jums visiem par 
neatlaidīgu darbu! Esam pateicīgi novada 
uzņēmējiem par spēju vadīt biznesu, 
lai uzturētu dzīvotspējīgu ekonomiku! 
Skolotājiem pateicamies par entuziasmu, 
vecākiem par pacietību un skolēniem 
par patstāvību un spēju pielāgoties mācībām 
attālināti. Vislielākais paldies ikvienam 
Priekules novada iedzīvotājam, 
ka saprotat un rīkojaties pareizi! 
Mēs visi varam palīdzēt, 
darot vienu – #paliecmājās! 4 .  mai jā  sv inēs im 

30. gadskārtu, kopš Latvijas 
valsts atguva neatkarību. 
Svinēsim Baltā galdauta 
svētkus savās ģimenēs! Ti-
kai tā mēs varam palīdzēt 
cits citam, kad Latvijā un 
visā pasaulē ir pienākuši 
grūti laiki. Šogad mums jā-
būt īpaši vienotiem sirdīs, jo 
kopībā ir spēks. To mēs, lat-
vieši, pierādījām arī pirms 
30 gadiem, kad cīnījāmies 
par savu neatkarību! Latvija 
ir sīksta valsts, un mēs kopā 
to izturēsim! 

Novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja

Vija Jablonska

“Ja gribam, 
lai mūsu valsts 

būtu stipra, 
tad mums pašiem 

arī jābūt stipriem, 
jābūt spēka pilniem.”

(K. Ulmanis)



2 Priekules novada PaðValdîBas informatîVais izdeVums

Gramzda  Bunka  kalçti  VirGa  Priekule  Gramzda  Bunka  kalçti  VirGa  Priekule

DOMES ZIņAS

Priekules novada  
pašvaldības  
domes 2020. gada 
26. martā domes sēdē 
pieņemtie lēmumi 

Dažādi jautājumi
Pamatojoties uz personīgo 

iesniegumu, pieņēma lēmumu 
par deputāta pilnvaru izbeigšanu 
pirms termiņa deputātei Rutai 
Balodei.

Apstiprināja lēmumu par 
deputāta pilnvaru uzsākšanu 
Andrim Rosvaldam.

Pieņēma lēmumus:
- par projekta “Sadzīves ka-

nalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, 
Bunkas pagastā” publisko iepirku-
mu 2020. gadā,

- par projekta “Kanalizācijas 
un ūdensvada izbūve Priekules 
novada Gramzdas ciemā” publisko 
iepirkumu,

- par Krotes ciema ūdens 
atdzelžošanas iekārtas darbības 
uzlabošanu.

Apstiprināja lēmumus par 
Priekules novada pašvaldības 
īpašumu tiesību dzēšanu uz 
nekustamajiem īpašumiem Nā-
kotnes iela 13 un Nākotnes iela 

7, Kalnenieki, Priekules pagastā, 
un Celtnieku iela 5, Mazgramzda, 
Priekules pagastā.

Pieņēma lēmumu par nekusta-
mā īpašuma “Mazkalnenieki”, Vir-
gas pagastā, uzņemšanu bilancē.

Pieņēma lēmumu nekustamo 
īpašumu Liepājas iela 20 un Brīvī-
bas iela 36A Priekulē uzņemšanu 
pašvaldības bilancē.

Pieņēma lēmumu par atbalstu 
ēdināšanai izglītojamiem no daudz-
bērnu ģimenēm, audžuģimenēm un 
aizbildņu ģimenēm, trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm, kuri 
izglītību apgūst Priekules novada 
pašvaldības izglītības iestādēs.

Domes sēdē deputāti nolēma 
atbalstīt uzņēmējus, kuri vērsās 
pašvaldībā ar iesniegumiem ne-
piemērot pašvaldībai piederošo 
telpu un inventāra nomas maksu 
ārkārtējās situācijas laikā valstī.

Nolikumi, noteikumi
Apstiprināja noteikumus  

“Ūdenssaimniecības un kanali-
zācijas pakalpojumu tarifu aprē-
ķināšanas metodika”.

Apstiprināja saistošos no-
teikumus Nr.4/20 “Grozījumi 
Priekules novada pašvaldības 
2020. gada 23. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1/20 “Par Prieku-
les novada pašvaldības budžetu 
2020. gadam”.

Izsoles
Apstiprināja nomas tiesību iz-

soles rezultātus un nomas līgumu 
slēgšanu par zemes vienības daļu 
“Zemes reformas pabeigšanai”, 
“Pie Baltskudriņām”, “Kaudzītes”, 
“Tautieši” un “Pie Vizbulītēm”. 

Apstiprināja lēmumu “Par 
zemes nomas tiesību izsoles rī-
košanu uz zemes vienības daļu 
“Mediņi – Upesgrietēni”, kadastra 
apzīmējums 6464 006 0030, Ka-
lētu pagastā”.

Apstiprināja lēmumu “Par paš-
valdībai piederošas meža cirsmas 
(īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā) 
atkārtotās izsoles atzīšanu par 
nenotikušu, otrās atkārtotās iz-
soles rīkošanu, cenas un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu”.
 

Precīzu informāciju par 
visiem lēmumiem 

(arī nekustamā īpašuma 
jautājumiem) varat izlasīt 

Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv.

D. Tilgale,
dokumentu pārvaldības 

speciāliste

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada 

pašvaldības
domes 2020. gada 26. marta

 sēdes lēmumu Nr.167 
(prot.Nr.5, 17.p.) 

SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI Nr.4/20
 

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

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likumiem:

“Par pašvaldībām” 
21.; 26. pantu;

“Par pašvaldības 
budžetiem”.

Izdarīt Priekules novada paš-
valdības domes 23.01.2020. 
saistošajos noteikumos Nr.1/20 
“Par Priekules novada pašvaldības 
budžetu 2020. gadam” (turpmāk 
noteikumi) grozījumus.

1. Izteikt noteikumu 1. punktu 
šādā redakcijā:

1.1. budžeta līdzekļu atlikums 
uz gada sākumu 1 099 263 EUR;

1.2. ieņēmumi 7 361 169 EUR;
1.3. izdevumi 8 057 898 EUR;
1.4. aizņēmumu atmaksa 

362 129 EUR;
1.5. saņemts aizņēmums 

1 288 301 EUR;
1.6. akcijas un cita līdzdalība 

komersantu pašu kapitālā 1 328 
706 EUR.

2. Izteikt noteikumu 2. punktu 
šādā redakcijā:

2.1.  līdzekļu atlikums uz gada 
sākumu 2064 EUR;

2.2. ieņēmumi 400 EUR;
2.3. izdevumi 2464 EUR.
3. Izteikt noteikumu 1. pie-

likumu jaunā redakcijā (skatīt 
1. pielikumu).

4. Izteikt noteikumu 2. pieli-
kumu jaunā redakcijā (skatīt 2. 
pielikumu).

5. Izteikt noteikumu 4. pieli-
kumu jaunā redakcijā (skatīt 4. 
pielikumu).

6. Izteikt noteikumu 5. pieli-
kumu jaunā redakcijā (skatīt 5. 
pielikumu). 

7. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas.

Pašvaldības domes 
priekšsēdētāja 

Vija Jablonska 

rĪkoJuMs
Priekulē

01.04.2020.
Nr.1.1.6/20/

Par nekustamā 
īpašuma nodokļa 
samaksas termi-
ņiem 2020. gadā

Atbilstoši likuma “Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” 6. panta 
trešajai daļai nekustamā īpašu-
ma nodoklis maksājams reizi 
ceturksnī – ne vēlāk kā 31. martā, 
15. maijā, 15. augustā un 15. no-
vembrī – vienas ceturtdaļas ap-
mērā no nodokļa gada summas. 
Nodokli var nomaksāt arī reizi 
gadā avansa veidā.

Ar Ministru kabineta 2020. 
gada 12. marta rīkojumu Nr.103 
“Par ārkārtējās situācijas izsludi-
nāšanu” ir izsludināta visā valsts 
teritorijā ārkārtējā situācija ar 
mērķi ierobežot Covid-19 izpla-
tību ārkārtējās situācijas spēkā 
esamības laikā. Ņemot vērā mi-
nēto, Saeima ir pieņēmusi likumu 
“Par valsts apdraudējuma un tā 
seku novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību” (turpmāk – likums).

 Likuma  4. pants nosaka, 
ka pašvaldībām 2020. gadā ir 
tiesības noteikt citus nekusta-
mā īpašuma nodokļa samaksas 

termiņus, kas atšķiras no likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodok-
li” noteiktajiem, tos pārceļot uz 
vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Ņemot vērā minēto, Priekules 
novadā ir nepieciešams pārcelt uz 
vēlāku laiku nekustamā īpašuma 
nodokļa nomaksas termiņus, lai 
tiktu nodrošināta iespēja veikt 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumu bez nokavējuma 
naudas. Ja samaksas termiņš 
netiks pārcelts un nodoklis netiks 
samaksāts, par attiecīgo nodokļa 
parāda daļu tiks aprēķināta 
nokavējama nauda. 

Pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 27. punktu, likuma “Par 
valsts apdraudējuma un tā seku 
novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību” 4. pantu, norīkoju:

1. Noteikt Priekules novada 
pašvaldībā 2020. gadā nekusta-
mā īpašuma nodokļa samaksas 
termiņus divos maksājumos – ne 
vēlāk kā 17. augustā un 15. no-
vembrī.

2. Kontroli par rīkojuma 
izpildi veikt pašvaldības izpild-
direktoram.

3. Rīkojums stājas spēkā iz-
došanas dienā un apstiprināms 
domes sēdē 2020. gada aprīlī.

Domes priekšsēdētāja 
V. Jablonska

Priekules novada pašvaldības domes lēmumi

Ņemot vērā informāciju 
par nenoskaidrotu personu 
aktivitātēm, apmeklējot 
mājokļus un maldinot ie
dzīvotājus, ka pārbauda, vai 

ir uzstādīti dūmu detektori, 
Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests informē, 
ka ārkārtējās situācijas laikā 
VUGD amatpersonas neveic 

Iedzīvotāju ievērībai – ārkārtējās 
situācijas laikā VUGD neveic 
plānotās pārbaudes dzīvojamā sektorā

dzīvojamā sektora plānotās 
ugunsdrošības pārbaudes vai 
apsekošanu.

Atgādinām, ka VUGD amatper-
sonas par plānotajām pārbaudēm 
iepriekš informē par ugunsdrošī-
bu objektā atbildīgās personas 
– īpašniekus, pārvaldniekus 
vai īrniekus. Veicot neplānotās 
pārbaudes, tiek uzrādīts VUGD 
lēmums.

Ierodoties uz pārbaudi, VUGD 
amatpersona nosauc vārdu, 
uzvārdu, amatu un uzrāda die-
nesta apliecību. Ugunsdrošības 
pārbaudes tiek veiktas dienesta 
formas tērpā. Ugunsdrošības in-
spektors nekad neprasīs samaksu 
par ugunsdrošības pārbaudes 
veikšanu.

Ja neesat pārliecināti, vai per-
sona, kas ieradusies uz pārbaudi, 
strādā VUGD, zvaniet pa tālruni 
67075824 vai meklējiet informā-
ciju www.vugd.gov.lv/kontakti. Par 
aizdomīgām personām aicinām 
ziņot Valsts policijai, zvanot 110.

Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas un 

sabiedrības 
informēšanas nodaļa
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Kā jau visos medijos, sociālajos 
tīklos un daudzos citos informācijas 
kanālos tiek vēstīts, Ministru kabi-
nets 2020. gada 12. martā izdeva 
rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu”, ar kuru 
visā valsts teritorijā tika ieviesti 
dažādi pasākumi un ierobežojumi 
cīņai ar koronavīrusu Covid-19. Šie 
ārkārtējās situācijas pasākumi un 
ierobežojumi arvien vairāk ietekmē 
dažādas saimnieciskās nozares un 
iedzīvotājus, izmainot gan finan-
siālos, gan darba apstākļus. Tomēr, 
neskatoties uz pašreiz valstī un 
pasaulē notiekošo, Priekules novadā 
pašvaldības darbs turpinās, un pielā-
gojamies jaunajiem apstākļiem. Pē-
dējo nedēļu laikā un šobrīd novadā ir 
uzsākti un tiek veikti vairāki lielāki 
vai mazāki darbi. Visos pagastos un 
pilsētā notiek malkas sagatavošanas 
darbi 2020./2021. gada apkures 
sezonai. Lieli darbinieku resursi 
visā novada teritorijā novirzīti, lai 
sazāģētu un nogādātu uz malkas 
glabāšanas vietām nesenajā vētrā 
gāztos kokus, tiek izvērtēti arī 
bīstamie koki, kuri nepieciešamī-
bas gadījumā tiek sazāģēti un arī 
nogādāti uz malkas glabāšanas 
vietām pie novada iestādēm. Kā jau 
ierasts, pavasarī tiek veikti kopšanas 
darbi visās novada kapsētās un 
lielākajos un nozīmīgākajos par-
kos, notiek pavasara greiderēšanas 
darbi pašvaldības ceļos, kā arī ne-
pieciešamajās vietās, rūpējoties par 
satiksmes drošību, tiek uzstādītas 
“Dodiet ceļu” ceļa zīmes. Tā kā nupat 
bija Lieldienu svētki, pašvaldības 
darbinieki bija nodarbināti svētku 
rotājumu sagatavošanā, izvietošanā 
un vēlāk arī novākšanā, rūpējoties, 
lai iedzīvotājiem būtu kaut mazliet 
svētku sajūtas. Protams, neizpaliek 
arī dažādu avārijas gadījumu no-
vēršana, kā, piemēram, ūdensvada 
plīsumu, kanalizācijas aizdambē-
šanās, ceļa segumu labošana un 
grāvju tīrīšana. Pavasaris ierasti ir 
arī dažādu gružu vākšanas laiks, un 
arī šogad tiek apsekotas pašvaldības 
teritorijas un izmestie gruži savākti. 
Diemžēl cilvēku bezatbildība nav 
mazinājusies un gružus joprojām 
izmet ne tiem paredzētajās vietās. 
Norit sagatavošanās procesi dažā-
diem 2020. gada budžetā plānota-
jiem darbiem.

18. martā tika parakstīts līgums 
ar SIA “A-Land” par 2. kārtas būv-
darbiem projektā “Kanalizācijas 
izbūve Priekules novada Bunkas 
pagasta Krotes ciemā”. Līguma 
kopējā summa ir 49 670,48 EUR 
bez PVN. Saistībā ar kanalizācijas 
izbūvi Bunkas pagasta Krotes ciemā 
darbi notika jau 2019. gadā, kad 
izbūvēja pusi no būvprojektā pa-
redzētā apjoma, otru pusi paredzot 
veikt 2020. gadā. Šogad paredzēts 
izbūvēt kanalizācijas tīklu posmā 
“Rūķīši”–”Zemzari” uz ceļu “Parks–
Akmentiņi”, ceļš “Dināri”–”Ziedkal-
ni” un pievienot sūknētavu pie elek-
troapgādes tīkliem. Realizējot šīs 

daļas, tiktu pabeigta kanalizācijas 
izbūve Krotes ciemā. Šobrīd darbi 
rit pilnā sparā. Saistībā ar Krotes 
ciemu ir noslēgts vēl viens līgums, 
kas uzlabos dzeramā ūdens kvali-
tāti ciema iedzīvotājiem. Līgums 
par ūdens atdzelžošanas stacijas 
rekonstrukciju objektā “Krotes 
ŪAS” ar SIA “WATEX” parakstīts 
pirms Lieldienām par kopējo 
summu 8280,03 EUR ar PVN. Pēc 
līgumā paredzēto darbu veikšanas 
minētajā objektā tiks uzstādīta 
jaudīgāka ūdens atdzelžošanas 
iekārta un amonija samazināšanas 
iekārta. Drīzumā Krotē ir paredzēts 
uzsākt 2019. gadā apstiprinātā 
LEADER projekta “Teritorijas daļējs 
labiekārtojums, gadskārtu godu un 
tautas tradīciju rituālu laukums 
Krotē, Bunkas pagastā, Priekules 
novadā”, pieteikuma Nr. 2019/
AL13/6/A019.22.03/3 realizāciju. 
Būvdarbi noritēs Krotes Kronvalda 
Ata pamatskolas teritorijā. Šobrīd 
norit līguma slēgšanas process. Dar-
bus veiks SIA “SINREN”. Projekta 
kopējās izmaksas 21 308,71 EUR, 
no kurām 13 850,65 EUR ir ELFLA 
LEADER finansējums, bet 7458,06 
EUR pašvaldības finansējums.

Pašu spēkiem ir pārvietota 
Bunkas kultūras namā esoša tre-
nažieru zāle uz citām telpām, kur 
tās apmeklētāji aprīkojumam varēs 
piekļūt pa atsevišķu ieeju. Jaunās 
trenažieru zāles telpas atrodas Bun-
kas kultūras nama ēkā, pasta galā. 

Gramzdas pagastā šogad ir 
paredzēts papildināt pie pagasta 
pārvaldes esošos stādījumus, sa-
gatavošanās darbi jau sākti. Ļoti 

nozīmīgs darbs tiek veikts paš-
valdības apsaimniekoto mājokļu 
sakārtošanā, un aprīlī paredzēts 
pabeigt nomainīt logus vairāku 
daudzdzīvokļu māju pagrabos. Šis 
darbs nav vienkāršs, jo vecie logi ir 
bijuši dažāda izmēra, jaunie ir pasū-
tīti visi vienāda augstuma, līdz ar to 
daudzviet ir nepieciešams logu ailes 
daļu aizmūrēt. Darbs tiek veikts 
pašu spēkiem. Sadarbībā ar SIA 
“Priekules nami” ir sakārtots skur-
stenis dīķsaimniecības ēkai. Viena 
no lielākajām investīcijām šajā 
laikā ir saistīta ar Gramzdas ciema 
centralizēto apkuri, jo ir nokalpojis 
viens no apkures katliem. Siltās 
ziemas dēļ iedzīvotājiem nebija 
jūtamas īpašas izmaiņas sniegtajā 
pakalpojumā, bet, tā kā apkures 
sezona tūlīt noslēgsies un jāsakārto 
iekārtas nākamai, ir noslēgusies 
cenu aptauja par jauna apkures 
katla iegādi un uzstādīšanu. Jaunais 
apkures katls kopā ar uzstādīšanu 
izmaksā gandrīz 9500 EUR ar PVN. 

Veselības aprūpē tagad pagastu 
feldšeri ir vēl noslogotāki, jo, kā 
teica Gramzdas pagasta feldšere, 
izsaukumu skaits esot pieaudzis.

Kalētu pagastā šī brīža lie-
lākais un aktuālākais darbs ir 
saistīts ar LEADER projekta “Pie-
kļuves nodrošināšana sociāliem un 
veselības pakalpojumiem pierobežā 
– Kalētu pagastā”, pieteikuma Nr. 
2019/AL13/6/A019.22.03/6, realizā-
ciju. Nu jau labu laiku pašvaldības 
telpās ēkā “Brūzis” rosās SIA “Skor-
pions VS”, kas 28. janvārī noslēdza 
līgumu ar pašvaldību par būvdarbu 
veikšanu šajās telpās. Ar katru 

Par spīti ārkārtas situācijai, darbs pašvaldībā turpinās

dienu vairāk šīs telpas iegūst jaunu 
izskatu, nu jau ir skaidri saskatāms 
jaunais telpu plānojums, kā arī 
liela daļa no apdares darbiem jau ir 
veikta, telpām ir ieliktas durvis, logi, 
veikta sienu flīzēšana un uzlikts 
ģipškartons, kur nepieciešams. Pēc 
pārbūves telpās iekārtosies Kalētu 
sociālais dienas atbalsta centrs un 
feldšeru punkts. 

Jaunums Kalētu pagastā būs 
noteikti jebkuram, kurš nāks veikt 
maksājumus uz pašvaldības kasi, 
jo arī tā beidzot ir piedzīvojusi 
pārvērtības, gan darbiniekiem, 
gan klientiem kļuvis daudz ērtāk 
un drošāk, jo ir nodalīta klientu 
zona. Šīs pārvērtības veiktas pašu 
spēkiem un izmaksāja ap 500 EUR. 

Priekules pagastā šobrīd 
tiek veikta žogu cenu apzināšana 
un pieejamības noskaidrošana, lai 
vēlāk varētu iegādāties un uzstādīt 
jaunu žogu Judu kapiem. 

Arī Priekulē notiek vērienīgi un 
mazāk vērienīgi darbi. Veikta cenu 
aptauja kalcija hlorīda (pretputekļu 
maisījuma) iegādei, kas ir arī piegā-
dāts un uz ielām tiks iestrādāts mai-
ja otrajā pusē. Vērienīgākais darbs 
pilsētā un blakus esošajā Saulaines 
ciemā bez ikdienišķajām un ierasta-
jām lietām un darbiem ir saistīts ar 
Kohēzijas fonda finansēto projektu 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Priekules aglomerācijā, 
2. kārta” Nr. 5.3.1.0/17/I/030. 

Šo projektu realizē pašvaldības 
kapitālsabiedrība SIA “Priekules 
nami”. Vēl nesen, februāra pašās 
beigās, tika noslēgts būvniecības 
līgums ar SIA “Grobiņas SPMK” par 
“Ūdens apgādes un kanalizācijas 
sistēmu pārbūvi Priekules pilsētā 
un Priekules pagasta Saulaines 
ciemā”. Līgumcena 4 258 444,59 
EUR bez PVN. Būvuzraudzību šim 
objektam veiks SIA “Dromos” par 
39 000 EUR bez PVN, līgums pa-
rakstīts 3. martā. Būvprojektu šim 
objektam izstrādāja SIA “Firma L4” 
saskaņā ar 2017. gada 14. novembrī 
noslēgto līgumu. Likumsakarīgi un 
tikai loģiski arī šī būvprojekta autor-
uzraudzību būvniecības laikā veiks 
tas pats uzņēmums. Vienošanos 

par autoruzraudzību ar SIA “Firma 
L4” parakstīja 17. martā. Autoruz-
raudzības izmaksas – 18 000 EUR 
bez PVN. Pēc visu nepieciešamo 
formalitāšu veikšanas un līgumu 
parakstīšanas pašvaldības būvvalde 
31. martā varēja pieņemt lēmumu 
par būvniecības nosacījumu izpildi, 
un būvniecības process var sākties. 
Jau šobrīd ir uzstādīti informatīvie 
stendi par būvniecību Priekules 
pilsētas Brīvības ielā un Priekules 
pagasta Saulaines ciemā. Būvnieks 
SIA “Grobiņas SPMK” ir uzsācis 
rakšanas darbus Smilšu ielā, Gal-
venās un Tirgoņu ielas krustojumā 
virzienā uz Raiņa ielu Priekulē. 
Tuvākajā laikā uzsāks rakšanas 
darbus Galvenās, Rīta un Baznīcas 
ielu posmos. Būvdarbu izpildes laikā 
iespējami satiksmes traucējumi un 
atsevišķu ielu posmu slēgšana. Būv-
darbu veicējam ir uzdots izvietot 
informatīvas ceļa zīmes par slēgto 
ielu posmu. 

Virgas pagastā nelieli būvdar-
bi notiek pagasta pārvaldes ēkā, tur 
tiek veikts kosmētiskais remonts 
nekustamo īpašumu speciālistes 
kabinetam. Grandiozi darbi gada 
sākumā aizsākās un vēl turpinās 
Virgas tradīciju namā, jo tur tiek 
veikta zālē esošās grīdas atjau-
nošana, remontu ir piedzīvojušas 
labierīcības, veikti flīzēšanas darbi 
koridoros un kāpnēm no pagrab-
stāva. Aprīļa pirmajā pusē tika 
saņemtas jaunās zāles apgaismo-
juma iekārtas. Līdz aprīļa beigām 
paredzēts pabeigt tradīciju nama 
iekšienē paredzētos atjaunošanas 
darbus, lai maijā varētu uzsākt 
ārējo kāpņu atjaunošanu un jaunu 
margu uzstādīšanu. Paredzams, ka 
šopavasar Virgas tradīciju nams būs 
uzspodrināts un varēs atkal vērt 
savas durvis apmeklētājiem. 

Pašvaldības darbinieki strādā, 
ievērojot piesardzību saistībā ar 
Covid-19, taču darbs turpinās un 
lietas notiek. Lai arī jums darbiem 
bagāts un aizņemts pavasaris!

Attīstības plānošanas 
nodaļas vadītāja
Una Ržepicka

Virgas tautas nama vīriešu tualete pēc pārvērtībām.

Kohēzijas fonda finansēto projektu Priekules pilsētā 
un blakus esošajā Saulaines ciemā realizē pašvaldības 
kapitālsabiedrība SIA “Priekules nami”.
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Apstiprinātie pašvaldības projekti:
Nr. 
p.k.

Projekta pieteikuma nr. LRP, pro
jekta nosaukums, projekta vadītājs

Projektam nepieciešamais 
finansējums un tā avoti

LRP vērtējumā iegū
tais punktu skaits 
un LRP piešķirtais 
publiskais finansē

jums (ELFLA*)
1. 2020/AL13/7/A019.22.03/1, “Aprīkojuma 

iegāde Bunkas kultūras namam iedzīvo-
tāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināša-
nai un jaunu pakalpojumu veidošanai”, 
Patricija Andersone

ELFLA* – 11 269,59 EUR
Pašvaldība – 6068,25 EUR
(27.02.2020. 
Domes lēmums Nr. 97)

15,50 punkti 
11269,59 EUR

2. 2020/AL13/7/A019.22.03/4, “Velo statīva 
ar jumtiņu iegāde – jaunās paaudzes velo 
kultūras uzlabošanai”, Una Ržepicka

ELFLA* – 4004,60 EUR
Pašvaldība – 2156,33 EUR
(27.02.2020. 
Domes lēmums Nr.101)

15,93 punkti 
4004,60 EUR

3. 2020/AL13/7/A019.22.03/8, “Trīspadsmit 
tūrisma informācijas zīmju izgatavošana 
un uzstādīšana Priekules novada Virgas 
pagasta dabas, vēstures un tūrisma ob-
jektos”, Daiga Egle

ELFLA* – 1352 EUR 
Pašvaldība – 728 EUR 
(27.02.2020. 
Domes lēmums Nr.149)

15,70 punkti 
1352 EUR

4. 2020/AL13/7/A019.22.03/10, “Badmin-
tona inventāra iegāde”, Mārtiņš Mikāls

ELFLA* – 7325,50 EUR 
Pašvaldība – 3944,50 EUR
(27.02.2020. Domes lēmums 
Nr.150) 
Iesniedzot projekta pieteikumu 
precizēta summa un pieprasīts 
ir ELFLA- 7228 EUR 
Pašvaldība- 3892 EUR

17,83 punkti 
7228 EUR

5. 2020/AL13/7/A019.22.03/13, “Aprīkoju-
ma iegāde mobilās brīvdabas kultūrtelpas 
nodrošināšanai Virgas pagasta iedzīvotā-
ju kultūras un citu sabiedrisko aktivitāšu 
nodrošināšanai”, Daira Šalma

ELFLA* – 8525,79 EUR 
Pašvaldība – 4590,81 EUR
(27.02.2020. 
Domes lēmums Nr.148)

15,60 punkti 
8525,78 EUR

*ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

2020. gada LEADER projektu konkursā 
iesniegto projektu pieteikumu pirmie rezultāti

10. martā bija 2020. gada LEA-
DER konkursa projektu iesniegumu 
iesniegšanas gala termiņš biedrībā 
“Liepājas rajona partnerība” (LRP). 
No mūsu pašvaldības projektu 
konkursā tika iesniegti 7 projektu 
pieteikumi, kuru ideju un arī pro-
jekta pieteikumu autori bija dažādu 
nozaru pašvaldības darbinieki. 
Projektu pieteikumu iesniegšana ir 
iespējama, tikai izmantojot Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) elektronis-
kās pieteikšanās sistēmu (EPS), un 
projekta pieteikumus šajā sistēmā 
iesniedza un nepieciešamos do-
kumentus sagatavoja attīstības 
plānošanas nodaļa.

Septiņus iesniegtos pašvaldī-
bas projektu pieteikumus var ap-
skatīt Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv, sadaļā 

Aktualitātes, publikācijas nosau-
kums – 2020. gada LEADER 
projektu konkursā iesniegto 
projektu pieteikumu pirmie 
rezultāti. 

Laikā no 2020. gada 10. marta 
līdz 8. aprīlim noritēja iesniegto 
projektu pieteikuma vērtēšana 
atbilstībai LRP sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijai un 
citiem projektu konkursa nosa-
cījumiem.

Kopumā šajā projektu konkur-
sā sabiedriskā labuma projektiem 
bija ļoti liela konkurence, jo izslu-
dinātais pieejamais kopējais finan-
sējums bija 127 502,35 EUR, bet 
pieprasītais finansējums noapaļo-
jot 240 000 EUR, kas tika piepra-
sīts ar 32 projektu iesniegumiem. 
Samērā lielas priekšrocības bija 

tiem projektu pieteikumiem, kuri 
nodrošināja 35% līdzfinansējumu, 
jo par to varēja saņemt 2 punktus. 
Tomēr daudz ko izteica projektu 
kvalitāte – cik rūpīgi, akurāti un 
pārdomāti sagatavoti, kādi pieli-
kumi, cik kvalitatīvi iesniegti, cik 
saprotami un pamatoti aprakstīta 
galvenā projekta vajadzība – u.c. 
nianses. Vairāk informācijas par 
projektu konkursa rezultātiem 
LRP teritorijā pieejama biedrības 
mājaslapā www.lrpartneriba.lv. 

No Priekules novada pašval-
dības iesniegtajiem septiņiem 
projektu pieteikumiem vairāk par 
minimālo punktu skaitu ieguva 
visi septiņi projektu iesniegumi, 
bet publiskais finansējums pietika 
vien pieciem, kas bija ar augstāku 
punktu vērtējumu. 

Pēc lēmuma saņemšanas 
par šo projektu apstiprināšanu 
projekta iesniedzējs ir tiesīgs 
uzsākt projekta īstenošanu, uz-
ņemoties risku. 10 dienu laikā 
no lēmuma pieņemšanas LRP 
iesniegs LAD LRP apstiprinātos 
projektus to tālākai izvērtēšanai 
atbilstoši pārējiem projektu kon-
kursa un to regulējošo Ministru 

kabineta noteikumiem. Saskaņā 
ar vēstulē par LRP pieņemto 
lēmumu norādīto šis vērtēšanas 
process aizņems trīs līdz piecus 
mēnešus pēc projekta iesnieguma 
iesniegšanas LAD, kas vērtēšanas 
laikā var jebkurā brīdī lūgt sniegt 
jebkādu ar projektu saistītu 
informāciju, kā arī pastāv risks, 
ka LAD projektu noraida, un tādā 

gadījumā iestājas šis projekta 
īstenošanas uzsākšanas risks pēc 
LRP lēmuma saņemšanas. Līdz ar 
to drošāk ir sākt projektu realizēt, 
kad ir saņemta gala atbilde par 
tā apstiprināšanu.

Attīstības plānošanas 
nodaļas vadītāja

Una Ržepicka

Šobrīd,  kad 
nākas saskarties 
ar nestandarta 
situāciju, mums 
visiem jābūt īpaši 
vienotiem, līdzat-
bildīgiem par to, 
kas notiek mums 
apkārt. Mēs visi 
labi zinām, ka 
bērniem, jo īpaši 
pusaudžu vecumā, 
komunikācija ar 
vienaudžiem, sa-
tikšanās un kopēja 
atpūta, sportošana 
ir ļoti svarīga. 

Tāpēc neesam 
vienaldzīgi brīdī, 
kad redzam ārpus 
mājas, parkos, ro-
taļu laukumos, 
veikalos vienko-
pus atrodamies 
vairākus bērnus, 
jauniešus, lūdzu, 
uzrunājam viņus 
un aicinām doties 
mājup. Jo bērnu, 
jauniešu pulcēša-
nās var apdraudēt 
viņu pašu un citu cilvēku dzīvību un veselību. Turklāt katra mūsu ne-
apdomīgā rīcība var veicināt ilgāku līdzcilvēku atveseļošanās procesu. 

Vienlaikus vēlamies jūs informēt, ka ārkārtējās situācijas laikā 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija īpaši aicina bērnus un 
vecākus izmantot bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 piedā-
vāto diennakts bezmaksas psiholoģisko palīdzību, jo krīzes laikā, kad 
izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi 
izjūt spriedzi. Lai izvairītos no tās sekām, psihologa konsultācija ir 
viena no efektīvākajām metodēm. Kopš ārkārtējās situācijas ieviešanas 
aktuālākās tēmas bērnu auditorijā saistītas ar bailēm no Covid-19 un 
iespējām sevi pasargāt no saslimšanas, pulcēšanās ierobežojumiem 
un aizliegumu doties ārā, kā dēļ nereti rodas konflikti ar vecākiem. Tā 
kā bērni pavada vairāk laika tiešsaistes vidē, tiek saņemtas ziņas arī 
par interneta drošības pārkāpumiem. 

Turklāt aktualizējušās tēmas par dažādām veselības problēmām, 
tostarp nomāktību un depresiju. Bērni bažījas arī par speciālistu pie-
ejamību un sūdzas par garlaicību un problēmām kvalitatīvi pavadīt 
brīvo laiku. 

Savukārt vecākiem rodas jautājumi par bērnu atkarībām un veselī-
bas problēmām, interesējas par bērna saskarsmes jautājumiem šķirtās 
attiecībās un vaicā par dažādām bērnu disciplinēšanas metodēm. Tāpat 
kā pirmskrīzes laikā, bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa konsultanti 
saņem zvanus par bērnu tiesību pārkāpumiem ģimenēs (nerūpēšanās 
par bērniem, alkohola problēmas vecākiem utt.). Pēdējā laikā vecāku, 
bērnu auditorijas interesē attālinātās mācīšanās problemātika.

Līdz ar to, dārgie iedzīvotāji, bērnu vecāki, vecvecāki, draugi, pazi-
ņas, esam atbildīgi un atceramies, ka bērns mācās no tā, ko viņš redz. 
Mēs, pieaugušie, esam tie, kas ar savu rīcību māca bērniem, kā pareizi 
uzvesties un rīkoties dažādās dzīves situācijās, tostarp krīzes situācijās. 

Atceramies, ka katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu 
bērnu drošību!

Tāpēc Priekules vidusskolas kolektīvs visiem novēl šajā 
grūtajā situācijā stipru veselību, iecietību, sapratni un, pro
tams, optimismu! 

Papildu informācijai: 
psihosociālo atbalstu varat saņemt, sazinoties 

ar sociālo pedagoģi Ilonu Šliseri, 
tālrunis saziņai 26741009, e-pasts ilona-slisere@inbox.lv.

Dārgie Priekules novada 
pašvaldības iedzīvotāji –
bērnu vecāki, vecvecāki, 
draugi, paziņas!
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SAbIeDrībA

Neskatoties uz to, ka robežas 
šobrīd ir slēgtas, aizvien ir aktuālas 
lauksaimniecības tehnikas zādzī-
bas, vadības bloku, GPRS u.c. ierīču, 
kā arī lauksaimniecības ķimikāliju 
zādzības. 

Valsts policija uzsver, ka nozī-
mīga ir arī pašu saimnieku atbildība 
un izpratne par to, kā nosargāt savu 
īpašumu, tāpēc, ņemot vērā zādzī-
bu raksturu, Valsts policija aicina 
lauksaimniekus padomāt par sava 
kustamā īpašuma drošību un izvēr-
tēt kādu no aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas iespējām savā saim-
niecībā, ņemot vērā saimniecības 
īpatnības un materiālos līdzekļus:

- novietot to drošā un apsar-
gājamā teritorijā (nevajadzētu 
nepieskatītus atstāt uz lauka vai 
citā brīvi pieejamā vietā);

- ja iespējams, noņemt vadības 
blokus no transportlīdzekļa, beidzot 
darbus, un neatstāt tos nakts laikā 
transportlīdzeklī; 

- uzstādīt videonovērošanas 
kameras (svarīgi izvērtēt, lai skata 
leņķis aptver lielu daļu teritorijas 
un laba video kvalitāte, lai nepiecie-
šamības gadījumā videomateriāls 
ir noderīgs);

- uzstādīt signalizāciju saim-
niecības ēkām vai teritorijas pe-
rimetram;

- izmantot “dzīvo” apsardzi – 
sargsuns (taču ieteicams gadījumos, 

ja saimnieki dzīvo turpat blakus un 
reaģēs uz suņa rejām);

- piefiksēt lauksaimniecības teh-
nikas vadības bloku sērijas numurus 
(zādzības gadījumā šī informācija ir 
izmantojama noziedzīgā nodarījuma 
atklāšanā, un pēc ierīces atrašanas 
ir viegli atrast tās īpašnieku);

- uzstādīt kustību sensorus (tos 
var sasaistīt ar telefonu, reaģējot 
uz vismazāko kustību zonā, kurā 
nebūtu vēlams atrasties nepiede-
rošām personām, sensori nosūta 
signālus, lai brīdinātu saimniekus, 
tādējādi norādot pārkāpējam, ka tas 
ir piefiksēts);

- neatstāt brīvi pieejamus 
lauksaimniecībā izmantojamo mi-
nerālmēslu un citu augu aizsardzī-
bas līdzekļus, kur ķimikālijas būtu 
viegls guvums nelūgtiem viesiem, 
parūpēties par to uzglabāšanu 
slēgtās telpās. 

Valsts policija atgādina, ka liela 
nozīme ir ikviena cilvēka vērībai, 
pieskatot ne tikai savu saimniecību, 
bet pievēršot uzmanību arī kaimiņos 
notiekošajam – ja traktortehnikas, 
lauka vai saimniecības tuvumā pa-
manītas nepiederošas vai aizdomī-
gas personas, svešas automašīnas, 
vēlams piefiksēt automašīnas nu-
murzīmi un nekavējoties ziņot par 
to policijai, zvanot pa tālruni 110. 

VP vecākā inspektore
Vita Vīlistere

IesPējamas LaUKsaImNIeCĪBas 
TeHNIKas ZĀDZĪBas

Jau vairākas nedēļas “Brūzī”, Kalētos, Kalētu 
pagastā, notiek aktīva rosība, jo pirmā stāvā eso-
šajās pašvaldības telpās tiek veikts telpu remonts. 
Kā jau ziņojām šī gada februārī, pašvaldība realizē 
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 stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas po-
tenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Piekļuves 
nodrošināšana sociāliem un veselības pakal
pojumiem pierobežā – Kalētu pagastā”, Nr. 
1902AL13A019.2203000008. 

Lai realizētu šo projektu, 2020. gada 28. janvārī 
tika noslēgts līgums ar būvnieku SIA “Skorpions VS” 
par 85 130,24 EUR bez PVN par pašvaldības telpu 
“Brūzī” remontu un pielāgošanu sociālā dienas at-
balsta centra un feldšeru punkta vajadzībām. Būvuz-
raudzību objektā veic SIA “Būviecere”, ar kuru līgums 

tika parakstīts 2020. gada 6. februārī par 2800,00 EUR 
bez PVN. Būvdarbi norit pēc plāna, iekļaujoties tiem 
paredzētajā laikā. Notikušas vairākas būvsapulces, 
kurās risināti dažādi būvniecības jautājumi. Telpas 
tiek veidotas atbilstoši būvnormatīviem un Vese-
lības inspekcijas noteikumiem. Projekta rezultātā 
“Brūzī” Kalētos sociālais dienas atbalsta centrs un 
feldšeru punkts būs ieguvis jaunas telpas, kuras būs 
pieejamas arī iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām, 
un tādējādi tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas 
visiem iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas 104 507,59 EUR 
ar PVN, no kā 34 000 EUR ir Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atbalsts.

Foto – ieskats būvdarbu gaitā.
Agrita Driviņa, 

Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja
Una Ržepicka, 

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Turpinās piekļuves uzlabošana sociāliem 
un veselības pakalpojumiem Kalētos

IZGLīTībA

Mežupes pamatskolai piešķirts 
eTwinning skolas statuss  

15. aprīlī attālinātajā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības pa-
domes sēdē, kurā piedalījās arī novada pašvaldības priekšsēdētāja Vija 
Jablonska, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce 
norādīja uz vairākiem svarīgiem faktoriem, kuri skar ārkārtējo situāciju 
valstī. Pagaidām nav skaidrības par to, cik ilgi Latvijā pastāvēs noteiktie 
ierobežojumi, tomēr tiek izskatīta iespēja atjaunot, piemēram, plānveida 
stacionāro ārstēšanu veselības aprūpē. Starpvalstu transporta un ceļo-
šanas jomā ierobežojumi turpināsies, kamēr situācija Eiropā kopumā 
neuzlabosies. Pilnīgi slēgt pārvietošanos starp Latviju, Lietuvu un Igauniju 
nav iespējams, jo Baltijas valstīm ir vienota pārtikas apgādes sistēma, 
līdz ar to kustība pāri robežai ierobežotā apmērā notiks, ministrs norādīja. 
Plānojot kultūras dzīvi, pašvaldībām jārēķinās, ka lieli pasākumi vasarā 
un, visticamāk, arī rudens sākumā notikt nevarēs.

Kristīne Dundure pēc kurzemesregions.lv 

Šobrīd ir izstrādāti trīs iespējamie scenāriji, kā varētu tikt organizēti 
eksāmeni 2019./20. mācību gada nobeigumā.

1. Ja ārkārtējā situācija netiek pagarināta, eksāmenu sesijas noris šādi:
l pamatizglītībā 2020. gada 16. un 17. jūnijā jākārto eksāmens ar 

integrētu saturu un saīsinātu programmu mācībvalodā, matemātikā un 
Latvijas vēsturē rakstiski un viena svešvalodas (pēc izvēles) eksāmena 
mutvārdu daļa;

l lai saņemtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēnam jākārto 
3 obligātie centralizētie eksāmeni (viena svešvaloda pēc izvēles, mate-
mātika un latviešu valoda) un ceturtais izvēles eksāmens nav obligāts, 
taču pēc izvēles skolēns var kārtot vēl vienu vai vairākus eksāmenus, 
ja tas nepieciešams iestājai augstskolā.

2. Ja ārkārtējā situācija tiek pagarināta pēc 12. maija, ir iespēja sesiju 
iesākt vēl vēlāk vēl ierobežotākā apjomā.

3. Ja rodas apstākļi, kuru dēļ sesijas īstenošana ir neiespējama, to atceļ. 
Šajā gadījumā vispārējo izglītību skolēni iegūst, saņemot gada vērtējumu.

Izglītības vadītāja Agrita Purviņa

AkTuāLI

eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls 
2018. gadā uzsāka iniciatīvu – skolas, kurās darbojas 
aktīva skolotāju komanda, kas īsteno projektus un 
papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta 
drošību, varēja pieteikties eTwinning skolas statusam. 

Lai kļūtu par eTwinning skolu, vērtē skolotāju 
aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un pašā ko-
pienā, bet arī skolas sagatavotību interneta drošības 
jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā arī 
pedagogu profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās 

un skolotāju sadarbību. 2018. gadā statusu piešķīra 
24 skolām, 2019. gadā – 10, bet šogad – 25. Šobrīd 
pavisam 35 iestādēm ir eTwinning skolas statuss, 
kas tiek piešķirts uz 2 gadiem. Visas skolas augustā 
saņems eTwinning skolas plāksnes, kas apliecina 
skolas izcilos rezultātus minētajās jomās. 

Apsveicam skolu un novērtējam skolotāju, skolēnu 
un skolas vadības ieguldījumu!

 eTwinning Nacionālais dienests
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radošā apvienība “Saspraude”
Mīļie līdzcilvēki! Sirsnīgi sveicieni no “Saspraudes” radošajiem 

cilvēkiem! Novēlu dzīvot visiem ar prieku, darīt lietas, kuras sagādā 
prieku. Atrast savā dzīvē stipro pamatu, uz kura stāvēt un nešaubīties 
par galvenajām lietām dzīvē – ticību, cerību un mīlestību!

Radošās apvienības “Saspraude” vadītāja Kristīne Cukura

Senioru ansamblis 
“Zilais lakatiņš” 

Mūsu mīļajā Dievzemītē, kurā mēs mītam un rodam spēku, 
ir gan plaši lauki, gan zaļi meži ar putnu dziesmām, gan zilis 
jūras ūdentiņis.

Seniori no “Zilā lakatiņa” šajos gaišajos un nozīmīgajos 
pavasara svētkos novēl stipru veselību sev un saviem līdz-
cilvēkiem! Priecāties par laiku, kas mums ir dots! Kustēties, 
svinēt svētkus, un lai svētku sajūta ir katrā dvēselē un sirdī! 
Mēs esam stipri un būsim!

Senioru ansambļa “Zilais lakatiņš” vadītāja 
Skaidra Klasiņa

Sieviešu koris “Priekule” 
Svētī, Kungs, šo mūsu zemi!
Svētī, Kungs, lai brīva ziedēt var!
Mēs varam, mēs gribam, mēs ticam, ka mēs spēsim pārvarēt 

visas nedienas. Būsim laimīgi mūsu Latvijā!
Sieviešu kora “Priekule” vadītāja Gunta Vite

Priekules amatierteātris
Sveiciens Priekules un Latvijas ļaudīm šajos nozīmīgajos 

svētkos! Ar lepnumu gribētos atcerēties, ka tieši aktieris bija 
tas, kurš 1988. gadā Tautas frontes kongresā aizsāka atmodu ar  
vārdiem: “Mana mīļā, drosmīgā arāju tauta! Drosmīgā, sīkstā, 
izturīgā – ja tu tāda nebūtu, tad nekad daina nevēstītu mums 
tādus vārdus: “Man pieder tēvu zeme ar visām atmatām, man 
pašam kungam būt, man pašam arājam”.”. Jā, Ēvalds Valters 
– vecāks nekā pati Latvija, mums bija tiesīgs teikt, kā jābūt, 
– jāatgriežas mājās, pie saknēm, pie zemes. Pasaule šobrīd 
izsapņo sliktu sapni, tāpēc ir jānāk jaunai atmodai, un mēs 
ticam, ka tāda būs!

Priekules amatierteātra režisors 
Varis Siliņš

ar svētku sajūtu azotē... 
Jau pavisam drīz mēs svinēsim Latvijas 

neatkarības atgūšanas 30. gadadienu. Jā! Jau 
30 gadi, kopš Latvija atguvusi savu BRĪVĪBU! 
Šķiet, šodienas situācija mums katram likusi 
padomāt un aizdomāties, ko katram mums 
nozīmē būt brīvam, būt laimīgam, būt vajadzī
gam, būt piederošam. Varbūt tieši šis ir brīdis, 
kad atgriežamies pie patiesajām vērtībām – 
pie mājām, pie ģimenes, pie savējiem. Varbūt 
vairāk nekā citus gadus esam vienoti un kopā.

Nu jau četrus gadus 4. maijā esam bijuši kopā 
svētku koncertā un pulcējušies pie balti klāta galda, 
lai kopā nosvinētu BRĪVĪBAS svētkus. Arī šogad mēs 
svinēsim šos svētkus, tikai nedaudz citādi – attā-
lināti, katrs savā mājā, savā saimē, pie balti klāta 

galda ar svētku sajūtu azotē un lepnumu sirdī – par 
sevi, savu zemi, par cilvēkiem, kas mums līdzās un 
apkārt, par to, ka visi kopā esam Latvija!

Tāpēc aicinām ikvienu 4. maijā klāt baltu galdau-
tu savam saimes galdam! Visiem sēsties pie svētku 
galda un godā celt rudzu maizi, kas dos spēku un 
stiprumu. Likt galdā medu, kas atgādinās par to, 
ka dzīve jau nav nemaz tik rūgta, bet baltais piens 
krūzītē ļaus noticēt visam baltajam un skaistajam 
pasaulē – BRĪVĪBAI!

Sagaidot Latvijas Neatkarības atgūšanas 30. ga-
dadienu, mēs – Priekules kultūras nama radošie 
kolektīvi – sveicam jūs visus un katru šajos svētkos!

Lai ģimeniski silti un patiesa prieka piepildīti 
4. maija svētki!

VPDk “Duvzare”
Bur man’ buri,
Skauž man’ skauģi,
Nevar mani izpostīt;
Dieviņš taisa dzelžu sētu
Ap to manu mājas viet’!
Ne šis pirmais, ne arī pēdējais 

grūtums, kas mums kā latviešiem 
jāpārvar. “Duvzares” dejotāji tic, ka 
neviens svešzemju vīruss nespēs likt 
mums aizmirst to, ka mūsu sirdis pie-
der Latvijai. Lai plīvo sarkanbaltsarka-
nais karogs un lai klājas daudz baltu 
svētku galdu katrā mājā!

VPDK “Duvzare” vadītāja 
Inga LeiveLevite

Popgrupa “Pipari”
Kur zemi lai krāšņāku rastu,
Kam skaistākās dziesmas lai dzied,
Kā zemi pie dzintara krasta,
Kā zemi, kur ābeles zied.

(A.Sakse)
Vissirsnīgākie, vissaulainākie, vis-

skanīgākie sveicieni un laba vēlējumi 
jums visiem svētkos!

Popgrupas “Pipari” vadītāja 
Inta Gruntmane

Muzikāli teatrālā deju 
studija “Ķiņķēziņi” 

– Vai tu zini, kas ir Latvija?
– Jā, tā ir mana dzimtene! Es te 

piedzimu!
– Un kāda tā ir, tu zini?
– Jā, es uzzīmēju to!
Es uzzīmēju māmiņu
Kā siltu jauku saulīti
Un blakus viņai tēti
Kā stipru jūras vēju.
Tad uzzīmēju pļavu –
Tā mana mīļā omīte.
Bet pļavā savu vectēvu
Kā vecu, lielu ozolu.
Šis savādais laiks liek mums visiem 

apstāties. Apstāties, palūkoties apkārt 
un varbūt saprast, kas tad ir vissvarīgā-
kais mums un mūsu bērniem. Ne velti 
tas ir savedis MĀJĀS visus latviešus no 
tuvām un tālām zemēm.

Mēs vēlam jums ikvienam šo laiku 
izdzīvot un piedzīvot. Izdzīvot mieru un 
jaukus brīžus ģimenē. Piedzīvot atkal no 
jauna pavasari, cīruļu treļļus, lakstīgalu 
pogošanu, siltu sauli, ziedošu pļavu… 
Atkal no jauna visiem kopā ieraudzīt 
varavīksni un noticēt labajam! 

 Lai visiem spēks, izturība un sirds 
gudrība! 

Deju studijas “Ķiņķēziņi” 
vadītājas – 

Rigonda Džeriņa, 
Liena Braže un 
Jana Fromane

Deju kopa 
“Valceris” 

Šis ir laiks, kad tik sa-
traukta sirds... par bērniem, 
tuviniekiem, sevi. Par neieras-
to ikdienu. Liekas, ka cilvēku 
saspringto steigu kāds ar 
nolūku ir apturējis, lai dotu 
īpašu privilēģiju apstāties tik 
aizņemtajā ikdienā, kad cits 
citam bieži vien vienaldzīgi 
aizsteidzam garām. Tagad 
mums ir dota iespēja ieskatī-
ties sevī, labāk izprast savus 
mīļos, samīļot tos. Domāt, kā 
vērst par labu to, kas nepa-
reizi izdarīts. Un atvērt sirdi 
skaistajai, ziedošajai dzimtajai 
zemei. Būt pateicīgiem, ka 
esam tai piederīgi. Mīlēsim un 
rūpēsimies par to! Veidosim to 
lepnu, staltu un turīgu!

Lai veselība jūsmājās! 
Saulaini sveicieni mums 
visiem Neatkarības svētkos!

Deju kopas “Valceris” 
vadītāja 

Inguna Zēģelniece

kuLTŪrA
Priekules amatierteātris dāvā jums izrādes, 
kuras varat noskatīties, paliekot mājās 

neraugoties uz pasaules vispārējo neziņu, kā būs būt un kā ne, mēs 
esam pārliecināti, ka teātris un Blaumanis mūžam būs!

Bezgala žēl, ka aprīlī nenotika teātra pirmizrāde, ko mēs čakli gatavo-
jām, lai iepriecinātu priekulniekus Teātra svētku dienā... Žēl, ka nesanāca 
iedegt apaļas 100 sveces dzimšanas dienas kliņģerī, jo Priekules teātris 
jau siMTo Gadu spēlē un izspēlē. nu, nekas!

ievilksim elpu – gan paši, gan mūsu zemīte! sapratīsim, kur esam 
nošāvuši greizi, un... spēlēsim teātri atkal!

lai jums visiem jauks pavasaris, veselība, izturība un pacietība, un 
gaidiet jaunumus no mūsu skatuves! Tiksimies Priekulē!

aTkal, aTkal ir deBesis PuŠu,
aTkal ielĀPi JĀuzliek TĀM...
aicinām virtuāli pakavēties atmiņās kopā ar mums. dāvājam jums 

izrādes, kuras varat noskatīties, paliekot mājās, www.priekulesnovads.
lv – kultūra – kultūras notikumi – Priekules amatierteātris dāvā jums 
izrādes, kuras varat noskatīties, paliekot mājās. 

Priekules kultūras nama kolektīvs

Sveiciens visiem priekulniekiem šajā satraucošajā 
laikā! Tas trakais vāveres ritenis ir apturēts, un mēs 
varam mazliet izkāpt un palūkoties apkārt, kas tad 
notiek tepat un šodien. Atklāti sakot, dzīve nevis 
ritēja, bet aulekšoja, un mēs bijām kļuvuši varbūt 
pat nevērīgi pret tagadni un šī brīža norisēm. 

Lai arī visa mūsu dzīve it kā ir apturēta, tagad ir 
īstais laiks paskatīt vecās fotogrāfi jas, atsaukt atmi-
ņā sen notikušus pasākumus un notikumus, jo kultū-
ras nama lielo jubileju – 120 gadus, cerams, neviens 
neatcels. Mūsu akcija KULTŪRAS NAMS IZAICINA 
turpināsies virtuālā veidā, un pašus kulturālākos 
priekulniekus noskaidrosim gada beigās. Jau pavi-
sam drīz jūs varēsiet pārbaudīt savas zināšanas un 
erudīciju par dažādiem Priekules kultūras vēstures 
faktiem, jo maijā būs iespēja piedalīties KULTURĀ-
LĀS VIKTORĪNAS I kārtā. Sekojiet līdzi informācijai 
Priekules novada mājaslapā www.priekulesnovads.lv,
Priekules novada informatīvajā izdevumā  un “Fa-

cebook” Priekules kultūras nama lapā.
Viktorīnā iegūtos punktus skaitīsim kopā ar 

IZAICINĀJUMA punktiem, ko jūs jau krājat visu šo 
gadu. Atgādinu, ka fotogrāfi jas no apmeklētajiem 
pasākumiem vēl varat iesūtīt e-pastā kulturasnams-
izaicina@inbox.lv.

Pārskatot iesūtītās fotogrāfi jas, mums ir liels 
prieks, ka tieši Priekules vidusskolas sākumskolas 
klases ir viskulturālākās, jo ir apmeklējušas gan-
drīz visus pasākumus gada sākumā. Tā turpināt! 
Lielā pārsteiguma balva ir pavisam tuvu! Arī starp 
kulturālajām priekulnieku ģimenēm veidojas 
konkurence, bet, kuri būs tie paši kulturālākie, 
uzzināsim pēc viktorīnas rezultātiem un pasāku-
miem gada beigās. 

Lai jums visiem veicas! Priecīgu un saulainu 
pavasari! 

Rigonda Džeriņa,
Priekules kultūras nama direktore

Kultūras nams turpina izaicināt!
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Līgas ikdiena nemaz nav iedomājama bez auto.
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Palīdzēt tiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams
< <  1.lpp.

Darbā gan priecīgi, 
gan skumji… 

Līga stāsta, ka darba ikdiena 
ir ļoti piepildīta. Jāizmanto plā-
notājs, jo ir klienti, pie kuriem 
jābrauc pat vairākas reizes dienā. 
Ir arī tādi, pie kuriem jābrauc 
katru dienu, ik pārdienas vai 
tikai tad, kad tiem nepieciešama 
palīdzība. Viņa dara visdažādākos 
darbus, piemēram, kurina krāsni, 
un sanākot pat tā, ka ziemā pie 
dažiem klientiem ir jābrauc arī 
divreiz dienā, gatavo ēst, vanno, 
apgriež roku un kāju nagus, pār-
ģērbj, uzkopj māju, sanes ūdeni, 
maina gultasveļu, ved iepirkties, 
brauc uz aptieku, pie ārsta utt. 
Aprūpētāja uzsver, ka tomēr 
vissvarīgākais šajā darbībā ir 
sarunas, jo vairums klientu ik-
dienā ir ļoti vientuļi. Nu jau visi 
esot tik ļoti saraduši kā ģimenes 
locekļi. Ir arī tādi aprūpējamie, 
kuriem ir bērni un ģimenes, bet 
nav iespēju bieži atbraukt. Līga 
neslēpj, ka ir smagi noskatīties, 
kā cilvēciņš sabēdājas, kad pienāk 
projām braukšanas laiks. Nereti 
tie lūdz, lai pasēž vēl mirklīti. Tajā 
pašā laikā tas ir tik jauki, ka tevi 
gaida. Aprūpētāja saprot, ka laiks 
jāsadala tā, lai spētu ar visiem 
pabūt kopā un aprunāties. 

Līga sarunas laikā bieži lieto 
vārdu “cilvēciņi”, kas patiesībā 
ļoti labi izsaka viņas attieksmi – 
mīļumu, sirsnību, vēlmi saprast 
un palīdzēt. 

Līga ar skumjām stāsta, ka trīs 
cilvēciņi ir aizgājuši viņsaulē. Kad 
pienāk liktenīgais zvans, esot ļoti 
smagi, jāraud kā mazam bērnam… 
Diendienā esot ar cilvēku kopā, ir 
ļoti sāpīgi apzināties, ka vairāk 
nekad to nesatiksi. 

“Lai šādu darbu varētu veikt, 
galvenā īpašība ir miers. Jābūt 
nosvērtam un nekādā gadījumā 
nervozam. Tu nedrīksti savas dus-
mas ņemt līdzi uz darbu. Tev tās 
ir jāatstāj mājās vai mašīnā,” Līga 
atzīst.  Klientiem ir ļoti trausla 
dvēsele, daudziem ir slimas sirdis. 

Līga padalās arī ar stāstiem, 
kas varētu šķist nereāli šajā laika 
posmā. “Kad sāku šo darbiņu, 
bija daži cilvēciņi, kuri ilgstoši, 
divus gadus apmēram, nebija 
bijuši veikalā. Iemesli vairāki 
–  veselības stāvokļa dēļ, negrib 
traucēt kaimiņus. Es saku – brau-
cam! Prātīgi, tu man zem rokas! 
Mums nav kur skriet. Kad aizvedu 
uz veikalu, viņu apbrīna bija tik 
patiesa. Sajūta tik laba, jo esi tam 
cilvēkam palīdzējis! Gandarījums 
neizsakāms.” Kas mums šķiet 
tik ikdienišķs, Līgas klientiem ir 
pavisam kas cits. Šiem cilvēkiem 
prieku rada visvienkāršākās lie-
tas. Pietiek tos sakopt, novannot, 
nogriezt matus. Līga labsirdīgi 
piemin, ka šādā darbā ir jābūt 
pavāram, apkopējam, frizierim, 

šoferim, pastniekam, bet pats 
galvenais – psihologam, jo nav 
nekā svarīgāka par sarunām. 

Darbs, kurā tik ļoti sevi “jā-
izliek”, palīdzot citiem, un savas 
emocijas jātur sevī, paprasa ļoti 
daudz no Līgas, bet tik un tā 
viņa to nemainītu ne pret ko. 
Kalētniece nenoliedz, ka nereti 
sanāk mašīnā izraudāties reizē ar 
ļoti skaļu mūziku. Līga pastāsta: 
“Lielākoties man viņi visi ir ļoti 
forši! Bet neslēpšu, ka reizēm viņos 
parādās spīts un nav viegli.” 

Mājās Līga ir tikai mamma. 
Laika gaitā ir izdevies nošķirt 
profesionālo dzīvi no ģimenes. Ir 
brīži, kad bērni jūt, ka mamma ir 
sabēdājusies, piemēram, kad tiek 
saņemta skumja ziņa, ka klients ir 
aizgājis, bet bērni to saprot. 

Ir jāpalīdz tiem, 
kuriem tas visvairāk 
nepieciešams

“Būtu ļoti feini, ja cilvēki 
pievērstu vairāk uzmanības se-
nioriem. Tepat mūsu vietējā “Top” 
veikalā redzu, ka ienāk tantiņa, 
kurai mugura jau salīkusi. Viņa 
paņem grozu, kaut ir skaidrs, ka 
to nespēs panest. Tajā pašā laikā 
rindā stāv ļoti daudzi un izturas tā, 
it kā to nemaz neredzētu,” skumji 
atzīst Līga. 

Pirms šāds pakalpojums bija 
pieejams Priekules novadā, Līgas 
klienti stāstījuši, ka daļa no vi-
ņiem krituši ļoti dziļā depresijā, 
ir bijušas arī ļoti sliktas domas. 
Viņai nereti nācies mierināt sa-
vus klientus: “Paklau, nu nedomā 
tik slikti! Tev ir bērni, ģimene, 
kuriem būs ļoti sāpīgi, ja ar tevi 
kas atgadītos. Cilvēki saka, ka nav 
bērniem vajadzīgi. Toties es atbil-
du – esi gan. Viņi šobrīd nevar pie 
tevis atbraukt, bet, kad varēs, to 
noteikti darīs. Tu esi apkārtējiem 
vajadzīgs un arī man!” Gadās arī, 
kad klienti zvana vēlu vakarā, bet 
Līga uzskata, ka ir viņi jāuzklausa. 
Tāds ir viņas darbs. 

Līga atzīst, ka ir reizes, kad 

vest uz veikalu, aptieku vai pie 
ārsta, tiek ievēroti visi drošības 
pasākumi. Viņi ļoti labi saprot, ka 
jāietur distance un jādezinficējas. 

Nereti Līga klientus ved pie 
dakteres Leimanes un ir ievērojusi, 
ka daktere biežāk visu stāsta tieši 
viņai. Atgriežoties mājās, Līga 
pastāsta vai uzraksta informāciju 
ar lieliem burtiem tiem, kuriem ar 
redzi sliktāk. Arī klientu analīžu 
laikus un informāciju par medi-
kamentiem aprūpētāja pieraksta 
savai zināšanai, lai varētu klien-
tiem par to atgādināt, aizvest uz 
aptieku vai pie dakteres. 

bez auto nekādi
Līgas ikdiena nemaz nav iedo-

mājama bez auto. Tā kā mūsu nova-
dā ir ļoti daudz grantētu ceļu, mēdz 
gadīties dažādas ķibeles. Līga dalās 
atmiņās: “Mēneša laikā ir bijuši 3 
“mīkstie”. Mašīna ir arī nostrigusi 
tā, ka nācies klientes mājās meklēt 
pelnus, bērām tos ar spaiņiem, lai 
varētu izbraukt.” Ir divi draugi Līgas 
dzīvē, bez kuriem nu nekādi. Viens 
no tiem ir kalētnieks, bet otrs no 
Virgas pagasta. Kad Līgas mašīna 
saplīst, draugi vienmēr izpalīdz, 
aizdodot savu automašīnu.

Līga šobrīd aprūpē 15–18 
klientu no visa novada, vecuma 
amplitūdā no 60 līdz 90 gadiem. 
Ir arī tādi aprūpējamie, kuri ir 
jaunāki par Līgas mammu: “Tad 
tu redzi, ka liktenis mēdz izspēlēt 
tik ļaunu joku ar cilvēkiem. Bet ir 
jāsaņemas un jāmēģina palīdzēt.”

Nobeigumā Līgas aicinājums 
līdzcilvēkiem: “Es gribētu ie
drošināt visus – nebaidieties 
no sirmgalvjiem, neizrādiet 
nepatiku! Palīdziet viņiem! Ne
atstumiet mūsu sencīšus, jo arī 
mēs visi kādreiz tādi būsim.”

Kristīne Dundure

darba dēļ arī pašas veselība 
pieklibo, jo spriedze ir jūtama. 
Tādās situācijās aprūpētājai ir sevi 
“jāsavāc” un reizēm, konsultējo-
ties ar dakteri Leimani, jāpadzer 
vitamīni. Līga stāsta: “Kādreiz 
ļoti visu ņēmu pie sirds un bija 
smagi. Tagad esmu iemācījusies to 
nedarīt, nelaižu tik ļoti sev cauri. 
Laikam ar gadiem nācis rūdījums.” 

Aprūpējamie pieraduši pie Lī-
gas tik ļoti, ka baidās, ko darīs, kad 
viņa ies atvaļinājumā. Sirdsapziņa 
Līgai neļauj iet atvaļinājumā uz 
mēnesi, pat ne uz 2 nedēļām. Ja 
tomēr viņa nolemj nedēļu paņemt 
brīvu, tad laikus brīdina Sociālo 
dienestu, klientu radus un kai-
miņus. Nedēļa paskrien ātri, un 
aprūpējamiem nemaz nešķiet, ka 
Līga ilgi bijusi prom. 

uzticība jāiegūst
Kad aprūpētāja sāk strādāt 

ar jauniem klientiem, gandrīz 

vienmēr jūtama neuzticība no 
viņu puses. Uzticība jāiegūst 
palēnām, jo ir grūti, kad esi bijis 
viens ļoti ilgu laiku. Līga atzīst, ka 
Covid-19 krīzes laikā ir ļoti grūti, 
jo ģimenes pie klientiem nevar 
ierasties. Tad nu jāizlīdzas, kā 
var. Līga ar tuviniekiem regulāri 
sazinās un pārrunā situāciju. Viņa 
skumji piebilst: “Šobrīd maniem 
cilvēciņiem ir ļoti grūti. Praktiski 
visi mani klienti sākumā nevarēja 
saprast, kā tas ir, ka mēs nevaram 
braukt uz veikalu. Tad nu nākas 
skaidrot, ka cienījamā vecumā 
sevi jāsaudzē, jo tu nezini, kas tev 
blakus stāv. Pietiek kādam paiet 
garām un noklepoties.” Šobrīd 
ir ļoti jāsargā sevi un aprūpēja-
mos, tāpēc Līga cenšas viņus pēc 
iespējas vairāk mudināt palikt 
mājās. Jo, kā pati atzīst, ja viens 
no viņiem saslimst, var sākties 
ļoti nepatīkama ķēdes reakcija. 
Ja nu sanāk tomēr aprūpējamos 

* 2018. gada 2. februārī darbību uzsāka jauns uzņēmums – SIA "Cerību balss". Uzņēmuma 
dibināšanu veicināja vairāku apstākļu sakritība: novada attīstības programmā bija plānots 
izveidot mobilo brigādi aprūpei mājās, valstī tika pieņemts likums par sociālo uzņēmumu, 
kas var saņemt grantu darbības uzsākšanai, un, pats galvenais, veidojās cilvēku grupa, kura 
neatlaidīgi strādāja pie šā uzņēmuma veidošanas. Rezultātā SIA "Cerību balss" sociālos pa-
kalpojumus novada iedzīvotājiem sniedz jau no 2018. gada maija.

SIA "Cerību balss" ir sociālais uzņēmums, kas nodrošina ar sociāla rakstura aprūpes pakal-
pojumiem iedzīvotājus viņu dzīvesvietās – darbinieki dodas palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem 
nav pieejamas ērtības un ir kādas ikdienas grūtības, lai viņi varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi 
ierastajā vidē savās dzīvesvietās. 

Pakalpojumā ietilpst septiņas lielas sadaļas: personīgā higiēna un rūpes par izskatu, 
mazgāšanās, ģērbšanās, ēdināšana, pozicionēšana vai pārvietošana, palīdzība mājas darbu 
veikšanā un sadzīvē, nokļūšana pie ārsta vai uz veikalu, un visam pāri sarunas nodrošinājums 
pakalpojuma sniegšanas laikā. 

Izvērtējot esošo klientu atsauksmes, sociālais uzņēmums "Cerību balss" ir pārliecināts, ka 
šis pakalpojums novada vecajiem ļaudīm, īpaši vientuļajiem cilvēkiem un personām ar inva-
liditāti, ir ļoti nepieciešams. Tas padara vieglākas vecumdienas, palīdz pārvarēt vientulību, 
skumjas un dod cerību, ka tiks pasniegta palīdzīga roka. Plašāka informācija saņemama pie 
sava pagasta vai Priekules pilsētas sociālā darbinieka vai sazinoties ar SIA "Cerību balss", 
rakstot e-pastu ceribu.balss@gmail.com, vai telefoniski ar sociālā pakalpojuma vadītāju Dāvi 
Strazdu (26482667).

"Pagāja gandrīz gads no idejas rašanās līdz pirmajiem līgumiem par aprūpes mājās pakal-
pojuma sniegšanu novada iedzīvotājiem. Viss sākās ar aizrautīgas domubiedru grupas rašanos, 
kas veiksmīgi šo domu risināja sadarbībā ar novada Sociālo dienestu. Visiem bija skaidrs, ka 
šāda veida pakalpojums ir ļoti nepieciešams, turklāt tā, lai varētu palīdzēt ne tikai Priekules 
pilsētā, bet arī pagastos dzīvojošajiem. Realizēt ideju par mobilo brigādi aprūpei mājās es 
uzskatu par vienu no maniem svarīgākajiem un vērtīgākajiem projektiem pēdējo gadu laikā," 
dalās Ruta Balode, bijusī pašvaldības domes deputāte.
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Bērni un pusaudži reaģē uz 
vecāku un pieaugušo emocijām. 
Vecāku un pieaugušo miers un 
pārliecība var būt labākais atbalsts 
bērniem vīrusa uzliesmojuma 
laikā. Katrs bērns un pusaudzis 
stresa situācijās reaģē atšķirīgi.

Pazīmes, kas var liecināt, 
ka bērns izjūt stresu

l Pārmērīga raudāšana un 
aizkaitinājums.

l Atgriešanās pie tādas uz-
vedības, kas bija vērojama, kad 
bērns bija jaunāks.

l Pārmērīgas raizes un 
skumjas.

l Ēšanas un miega traucē-
jumi.

l Pusaudžiem raksturīga 
viegla aizkaitināmība un izrā-
dīšanās.

l Sekmju pasliktināšanās.
l Uzmanības un koncentrē-

šanās traucējumi.
l Izvairīšanās no aktivitā-

tēm, kas iepriekš sagādāja prieku.
l Galvas un ķermeņa sāpes.
Kā atbalstīt savu bērnu
l Velti laiku sarunai ar 

bērnu vai pusaudzi par jauno 
koronavīrusu un saslimšanu 
ar Covid-19. Atbildi uz jautāju-
miem un pastāsti par faktiem 
bērnam un pusaudzim sapro-
tamā valodā.

l Apliecini, ka bērni ir dro-
šībā. Paskaidro, ka uztraukums 
un skumjas šādās situācijās ir 

dabiskas. Pastāsti, kā pats tiec 
galā ar stresu un ko bērni var 
mācīties no vecākiem.

l Ierobežo laiku, ko bērni 
un pusaudži velta sociālajiem 
tīkliem un citiem medijiem. Bērni 
var viegli pārprast un interpretēt 
dzirdēto vai lasīto, kas var izraisīt 
pastiprinātas bailes.

l Centies ievērot rutīnu. 
Kamēr skolas ir slēgtas, centies 
bērnam un pusaudzim nodroši-
nāt izglītojošas aktivitātes un 
nomierinošas vai jautras spēles 
pēc mācībām.

l Esi paraugs savam bērnam. 
Atpūties, izgulies, esi aktīvs un 
sporto, ēd veselīgi. Sazinies ar 
ģimenes locekļiem un draugiem 
attālināti.

Kā runāt ar bērnu par 
koronavīrusu

l Nebaidies runāt par koro-
navīrusu.

l Runā ar bērnu atbilstoši 
viņa vecumam.

l Vēro savu bērnu.
l Adresē pats savu trauksmi.
l Esi pārliecinošs.
l Liec uzsvaru uz drošības 

pasākumiem.
l Ievērojiet rutīnu.
l Runā, runā, runā. Esi at-

klāts ar bērniem. 

Materiālu sagatavoja 
Priekules vidusskolas sociālā 

pedagoģe Ilona Šlisere

uZņĒMĒJDArbībA uN LAukSAIMNIeCībA

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
informē

l No 1. aprīļa līdz 30. novembrim norit 
sezonas laukstrādnieku reģistrācija.

Saimniecības, kas darbojas augļkopības un dār-
zeņkopības nozarēs, kā arī nodarbina laukstrādniekus 
sezonas rakstura darbos, var veikt šo darbinieku darba 
uzskaiti LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Šis nodokļa režīms būtiski samazina nodokļu 
slogu tiem cilvēkiem, kas tiek nodarbināti tieši 
sezonas rakstura darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu 
audzēšanā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu 
kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu 
šķirošanā. 

Plašāka informācija ir pieejama Lauku atbalsta 
dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “AKTUALI-
TĀTES UN KALENDĀRS” → “Aktualitātes”.

l No 8. aprīļa līdz 22. maijam LAD pieņem 
iesniegumus 2020. g. vienoto platību maksājumu 
saņemšanai, bet līdz 1. jūnijam – iesniegumus mar-
ķētās dīzeļdegvielas iegādei ar samazināto akcīzes 
nodokļa likmi (ADE).

Dienests atgādina! Ja lauksaimnieks jau ir aizpil-
dījis informāciju Vienotajā iesniegumā līdz platību 
sezonas sākumam (no 14. februāra varēja pildīt 
“Provizorisko iesniegumu”), tad šis iesniegums tagad 
ir jāiesniedz EPS.

l LAD informē, ka Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā (EPS) ir ieviestas jaunas funkcionalitātes, 
kas ļauj klientiem pašiem veikt noteiktas darbības 
sistēmā.

Ja EPS lietotājam ir bloķēta pieeja sistēmai kļū-
dainas autorizācijas vai paroles derīguma termiņa 
izbeigšanās dēļ, EPS parādīsies paziņojums, kā arī 
ikona par atbloķēšanas iespēju.

Ir vairākas iespējas, kā klients var pats sevi 
atbloķēt:

- nospiežot ikonu “Atbloķēt” un norādot lietotāja 
vārdu un e-pastu, pēc atbloķēšanas lietotājs savā 
e-pastā saņems jauno paroli;

- autentificējoties EPS ar eParakstu, eID vai 
i-banku, pēc kā tiks nodrošināta piekļuve EPS un 
e-pastā lietotājs saņems jauno paroli; 

- sazinoties ar LAD klientu apkalpošanas centru, 
pēc sarunas dienesta speciālists lietotāju atbloķēs 

un e-pastā nosūtīs jauno paroli.
l Izmaiņas dīzeļdegvielas saņemšanas 

nosacījumos 2020. gadā.
No 2020. gada tiek palielinātas prasības attiecībā 

uz ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas 
vai akvakultūras produkcijas ražošanas, neieskai-
tot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu, 
atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai 
gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada 
pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu.

Ja līdz šim tie bija vismaz 285 eiro no hektāra, tad 
šogad tie būs 350 eiro. Saimniecībām, kas atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimnie-
cību ir sertificētas bioloģiskās saimniecības, tie bija 
vismaz 200 eiro no hektāra, bet būs 210 eiro.

l Šogad mazajiem lauksaimniekiem tiks 
piešķirts papildu valsts atbalsts.

Atbalstu piešķirs kā vienreizēju maksājumu – 
papildinājumu ES tiešo maksājumu atbalstam, ja 
lauksaimnieka ES tiešo maksājumu summa par 
2019. gadu bija vismaz 100 eiro un nepārsniedza 
1200 eiro.

Valsts atbalsta summa lauksaimniekam veidos 
50% no apstiprinātās ES tiešo maksājumu summas, 
un lauksaimnieks kopumā varēs saņemt ne vairāk 
par 1250 eiro, skaitot kopā gan 2019. gada ES tiešo 
maksājumu atbalstu, gan valsts atbalstu.

Atbalstu paredzēts piešķirt, balstoties uz 2019. 
gadā iesniegtā Vienotā iesnieguma datiem, ja lauk-
saimnieka:

4 deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā 
adrese visā laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 
2019. gada 1. decembrim ir reģistrēta Latvijā ārpus 
republikas pilsētām;

vienotā platības maksājuma vai mazo lauksaim-
nieku atbalsta shēmas maksājuma saņemšanai 
deklarēto hektāru skaits 2019. gadā nepārsniedza 
septiņus hektārus;

4 2019. gadā tiešo maksājumu atbalstam noteik-
tā platība bija vismaz 0,3 ha ar laukaugiem, dārze-
ņiem, augļu kokiem vai aramzemē sētajiem zālājiem 
vai no 2019. gada 15. maija līdz 15. septembrim 
lauksaimnieka īpašumā bija lauksaimniecības dzīv-
nieki, kas ekvivalenti vismaz vienai liellopu vienībai. 
Pēc šiem kritērijiem var izvērtēt, vai lauksaimnieks 
veic lauksaimniecisko ražošanu.

Lauksaimniecības datu centrs (LDC) informē
l 2020. gadā Latvijā jāveic lauku saimniecību integrētā statistikas 

datu apkopošana par lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un 
kūtsmēslu uzglabāšanas veidiem novietnē. 

4 Anketas iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 01.06.2020.
4 Plašāka informācija mājaslapā www.ldc.gov.lv, sadaļā “Novietņu 

infrastruktūra” un pa tālruni 67095069, 67095057, 67027240. 
l Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.05.2020. ir 

jāiesniedz no 01.05.2020. līdz 31.05.2020.

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

no 8. aprīļa līdz 22. maijam 
lauku atbalsta dienestā var ie-
sniegt iesniegumus platību mak-
sājumu saņemšanai. 

klientiem, kuriem nepiecieša-
ma palīdzība, aicinām pierakstī-
ties pa telefonu 29178312 (vizma 
Garkalne), 28310484 (irina Ginte-
re), lai pieteiktos uz konsultāciju. 

valsts ārkārtējās situācijas dēļ 
Irinas Ginteres pieņemšanas 

laiki pagastos maijā atcelti.

l Platību maksājumu kalendārs.
Datums/ Periods Svarīgi atcerēties
15. maijs – 
15. septembris

Ganību sezona: periods, kuru izmanto dzīvnieku blīvuma un bioloģiski sertificēto bišu 
saimju skaita aprēķināšanai (visas izmaiņas jāpaziņo 7 dienu laikā).

22. maijs Pēdējā diena, kad Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var iesniegt Vienoto 
iesniegumu bez atbalsta apjoma samazinājuma par katru nokavēto darbdienu.

22. maijs Datums, līdz kuram lauksaimniekam jābūt reģistrētam Valsts augu aizsardzības 
dienesta (VAAD) Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, preten-
dējot uz atbalstu pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Vidi saudzējošu metožu 
pielietošana dārzkopībā” (VSMD).

30. maijs Pēdējais datums, kad papuves platībai pirmo reizi jābūt mehāniski apstrādātai, ja 
iepriekšējā gadā laukā bija ilggadīgais zālājs. Bet līdz 15. septembrim papuves platībā 
regulāri jāapkaro nezāles un augi, t. sk. zaļmēslojums, jāiestrādā augsnē.

l Svarīgākie datumi, ku-
riem lauksaimnieki var sekot 
līdzi, ir pieejami Lauku atbalsta 
dienesta mājaslapā www.lad.gov.
lv sadaļā “AKTUALITĀTES UN 
KALENDĀRS” → Platību maksā-
jumu kalendārs.

l Informatīvais materiāls 
platību maksājumu saņemša
nai 2020. gadā (Rokasgrāma
ta) ir pieejams Lauku atbalsta 
dienesta mājaslapā www.lad.gov.
lv sadaļā “AKTUALITĀTES UN 
KALENDĀRS” → Platību maksā-
jumu kalendārs → Rokasgrāmatas 
un veidlapas.

l Zaļināšanas kalkulators, 
ar kura palīdzību var aprēķināt 
jūsu saimniecības atbilstību 
zaļināšanas prasībām ir pieejams 
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv sa-
daļā “E-PIETEIKŠANĀS SISTĒMA” 
→ Zaļināšanas kalkulators.

l No 1. maija līdz 1. jū
nijam var pieteikties valsts 
atbalstam biškopības nozares 
attīstībai. Iesniegumu var ie
sniegt, tikai izmantojot Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) Elek
tronisko pieteikšanās sistēmu 
(EPS). 

Lai varētu saņemt šo atbal-
stu, biškopim iepriekšējā gada 1. 
novembrī ir jābūt vairāk nekā 29 
reģistrētām bišu saimēm. Plāno-
tā likme ir 8,50 eiro, bet tā var 

tikt samazināta, ja pieprasītais 
finansējums pārsniegs piešķirtā 
finansējuma apmēru.

Plašāka informācija un veid-
lapas ir pieejamas LAD mājaslapā 
www.lad.gov.lv, sadaļā “ATBALSTA 
VEIDI” → Valsts atbalsts → Valsts 
atbalsta veidi → Atbalsts biškopī-
bas nozarei.

l Pieejams atbalsts mežu 
ieaudzēšanai un iznīcinātu 
mežaudžu atjaunošanai.

No šā gada 5. maija līdz 5. 
jūnijam ir izsludināta projektu 
pieņemšana pasākuma “Ieguldī-
jumi meža platību paplašināšanā 
un meža dzīvotspējas uzlabošanā” 
divās aktivitātēs “Meža ieaudzē
šana” un “Meža ugunsgrēkos 
un dabas katastrofās iznīci
nātu mežaudžu atjaunošana”.

l No šā gada 3. jūnija līdz 
3. augustam notiks projektu 
pieņemšana pasākumā “Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
attīstot mazās lauku saim
niecības”.

Plašāka informācija dienesta 
mājaslapā www.lad.gov.lv.

LLKC Priekules novada 
lauku attīstības konsultante 

Irina Gintere,
Priekules pagasta 

lauksaimniecības konsultante 
 Vizma Garkalne

sociālā pedagoga ieteikumi 
bērnu vecākiem Covid-19 krīzes laikā
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MeDICīNA

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lai pasargātu 
pacientus un mediķus no iespējamas inficēšanās ar Covid-19, Na-
cionālais veselības dienests atkārtoti aicina iedzīvotājus gadījumos, 
kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms sazināties ar 
ģimenes ārstu vai ārstniecības iestādi telefoniski vai elektroniski. Uz 
ārstniecības iestādi vai pie ģimenes ārsta bez iepriekšēja pieraksta 
doties nedrīkst, tostarp gadījumos, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums 
pie speciālista!

Jau vēstīts, ka, pamatojoties uz veselības ministres Ilzes Viņķeles 
25. marta rīkojumu, valstī līdz ārkārtējās situācijas beigām ir daļēji 
ierobežoti veselības aprūpes pakalpojumi gan valsts, gan privātajās 
ārstniecības iestādēs un turpmāk nodrošināta neatliekamā medicīniskā 
un akūtā palīdzība, tai skaitā izmeklējumi un konsultācijas, tādējādi 
neierobežojot pacienta iespējas saņemt palīdzību, piemēram, pēkšņu 
sāpju gadījumā. Tāpat netiek atceltas onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, 
kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties invalid-
itāte. Nepieciešamo palīdzību saņems arī grūtnieces, “zaļā koridora” 
pacienti, HIV/AIDS, tuberkulozes un citi pacienti. Ārstniecības iestādei 
izvērtējot, iespēju robežās konsultācijas tiks sniegtas attālināti. 

Iedzīvotāji tiek aicināti pirms došanās saņemt veselības aprūpes 
pakalpojumu sazināties ar ārstniecības iestādi par pakalpojuma 
saņemšanas kārtību. Zvanot vai sūtot e-pastu, jānorāda nepieciešamais 
pakalpojums, pieejamais nosūtījumus (papīra formātā vai e-veselības 
portālā) un jāinformē par savām sūdzībām. Ārstniecības iestāde, iz-
vērtējot pacienta stāvokli, pieņems lēmumu, vai sniegt pakalpojumu 
klātienē, vai nodrošināt attālinātu konsultāciju, vai pakalpojuma 
saņemšanu atlikt uz vēlāku laiku. 

Ja pacientam tiek noteikta klātienes vizīte, tad precīzi jāierodas 
norādītajā laikā, tādējādi izvairoties no saskarsmes ar citiem paci-
entiem, piemēram, uzgaidāmajās telpās.

Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 
ārkārtas situācijas laikā pieejama vietnē www.rindapiearsta.lv. 
Ar apzīmējumu “IR” norādīti ārstniecības pakalpojumu sniedzēji, kas 
nodrošina pakalpojumu saņemšanu ārkārtas situācijas laikā, savukārt 
ar apzīmējumu “NAV” – ārstniecības pakalpojumu sniedzēji, kas savu 
darbību uz ārkārtējās situācijas laiku ir pārtraukuši. 

Nacionālais veselības dienests aicina iedzīvotājus rīkoties atbildī-
gi, ievērojot veselības nozares speciālistu un Slimību profilakses un 
kontroles centra norādījumus.

Ginta Ozoliņa,
Nacionālā veselības dienesta 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

Zemkopības ministrija (ZM) jau pirms ārkārtējās 
situācijas izsludināšanas saistībā ar saslimšanas 
Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem 
sekoja līdzi situācijai pārtikas ražošanas nozarē un 
iedzīvotāju nodrošinājumam ar pārtikas produktiem 
un turpina to darīt ikdienā.

Pārtikas nodrošinājuma jomā Latvijas pārtikas 
ražotāji un lauksaimnieki pilnībā spēj nodrošināt 
iedzīvotāju pieprasījumu pēc pārtikas gan visās 
pamata pārtikas produktu grupās, gan arī spēj 
nodrošināt pārtikas produktu izplatīšanu. Pārtikas 
produkti Latvijas veikalos ir un būs pieejami arī 
turpmāk. Pārtikas produkcija Latvijas uzņēmumos 
tiek saražota vairāk nekā nepieciešams, pārtikas ķē-
des ikdienā turpina sekmīgi strādāt un par produktu 
piegādi un pieejamību nav bažu.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Latvijas 
lauksaimnieki un pārtikas ražotāji jau ārkārtējās si-
tuācijas sākumā paveica apjomīgu darbu, lai, strādājot 
pastiprinātā režīmā, iespējami operatīvi pielāgotos 
strauji pieaugošajam dažādu pārtikas produktu 
pieprasījumam, pakāpeniski piepildot plauktus un 
apliecinot, ka bažām par pārtikas trūkumu veika-
los nav pamata. Tas ir pašmāju ražotāju darbs, ko 
ikdienā, iespējams, daudzi aizmirst novērtēt, jo arī 
pieradumam un ierastajām ikdienas gaitām ir savs 
spēks. Tādēļ ir būtiski ne vien ikdienā, bet arī tādās 
ārkārtas situācijās kā Covid-19 pandēmija iespēju 
robežās atbalstīt vietējos lauksaimniekus, ražotājus 
un uzņēmējus – tikai kopīgiem spēkiem mēs šo ārkār-
tējo situāciju varam pārvarēt iespējami veiksmīgi!”

ZM aicina iedzīvotājus savam ikdienas uzturam 
izvēlēties Latvijā ražotos pārtikas produktus. Latvijā 
ražotā pārtika ir droša un kvalitatīva. Turklāt, pērkot 
vietējo produktu, mēs šajā grūtajā ekonomiskajā 
situācijā atbalstām ne tikai mūsu ražotājus, bet visu 
tautsaimniecību un valsti.

Daži fakti par Latvijā saražoto 
pārtiku un vietējo patēriņu

Latvijā ir vairāk nekā 58 000 lauksaimnieku un 
1230 pārtikas ražotāju, kas kopumā gadā saražo 
lauksaimniecības produktus 1,4 miljardu eiro vērtībā 
un pārtikas produktus 1,6 miljardu eiro vērtībā.

Latvijā saražo vairāk nekā 300 000 tonnu miltu, 
pārslu, putraimu un citu miltrūpniecības produktu, 
no kuriem Latvijā patērējam tikai 10 %.

Latvijā gadā saražo 41 000 tonnu zivju konservu, 
no tiem patērējam tikai 10 %.

Maize Latvijā tiek izcepta vairāk nekā 78 000 
tonnas gadā, no tās paši patērējam 90 %.

Sieru Latvijā saražo 48 000 tonnas gadā, no tā 
paši patērējam 50 %.

Krīzes situācijā ZM ir izveidota Krīzes vadības 
grupa, kurā ir pārstāvēti ZM, Pārtikas un veterinārais 
dienests, lauksaimniecības, pārtikas un tirdzniecības 
nozaru organizāciju pārstāvji, kurā vairākas reizes 
nedēļā notiek operatīva informācijas apmaiņa par 
aktuālajām problēmām. Darbs Krīzes vadības grupā 
notiek, ņemot vērā epidemioloģiskās drošības situā-
ciju valstī, epidemiologu ieteikumus un valdības 
pieņemtos lēmumus.

Vienlaikus 19. marta izmaiņas valdības rīkojumā 
par ārkārtas situāciju ir devušas zemkopības minis-
tram Kasparam Gerhardam pilnvarojumu  pieņemt 
lēmumus un izdot rīkojumus par pārraudzības 
nozarēm, kas būtu saistoši arī trešajām personām. 
Tā tiek atvieglota lēmumu pieņemšanu un ļauj 
nekavējoties reaģēt uz identificētajām pašreizējām 
problēmām.  Pirmie lēmumi ir saistīti ar pārtikas 
aprites jautājumiem.

Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,

uZņĒMĒJDArbībA uN LAukSAIMNIeCībA

l SIA “Latvijas Lauku kon
sultāciju un izglītības centrs” 
(LLKC) informācija

LLKC piedāvā apgūt tālmācībā 
zināšanu atjaunošanas apmācības 
programmas tēmas profesionāla-
jiem augu aizsardzības līdzekļu 
lietotājiem (6 stundas).

Šī programma ir paredzēta 
personām, kam ir jāpagarina 
profesionālā augu aizsardzības 
līdzekļu lietotāja apliecība pēc 5 
gadu termiņa beigām.

Mācības notiek, mācoties 
patstāvīgi, izmantojot tālmā-
cības materiālus un norādītos 
literatūras avotus.

Veiksmīgi nokārtojot ieskai-
tes, jūs elektroniski un ar pasta 
starpniecību iegūsiet izziņu par 
konkrētās mācību programmas 
apguvi, kas iesniedzama Valsts 
augu aizsardzības dienestā 

apliecības saņemšanai.
Programmas koordinatore: 

Rudīte Sanžarevska, 
tālr. 63050235,  

mob. tālr. 26148820, e-pasts: 
rudite.sanzarevska@llkc.lv.

l Turpinās zināšanu apguve 
tālmācībā šādās kategorijās: 

4 lauksaimniecība (lauksaim-
niecības pamati, 170 stundas; 
bioloģiskā lauksaimniecība, 180 
stundas; augu aizsardzības līdzekļu 
lietotājiem; bioloģiskās saimnieko-
šanas pamati; labas lauksaimnie-
cības prakses īstenošana: iespējas 
un izaicinājumi 2020; augkopības 
pamati, 60 stundas; lopkopības 
pamati, 60 stundas),

4 dzīvnieku pārvadāšana (dzīv-
nieku pārvadāšanas noteikumi),

4 mežsaimniecība (meža atjau-
nošana un ieaudzēšana; mežizstrā-

de, darbs ar motorinstrumentiem; 
apaļo kokmateriālu uzmērīšana 
un kvalitātes prasības; apmācības 
medniekiem),

4 uzņēmējdarbība (soli pa solim 
līdz pārtikas produktu ražošanai 
mājas apstākļos; uzņēmējdarbī-
bas uzsākšana; mazo kooperatīvu 
apmācība),

4 LEADER.
Plašāka informācija par kursiem 

LLKC mājaslapā www.llkc.lc, sadaļā 
“Tālākizglītība”.

l LLKC sniedz bezmaksas 
konsultācijas augkopībā, lop
kopībā, mežsaimniecībā un 
ekonomikā. 

Atgādinām, ka aizvien ir pie-
ejamas bezmaksas individuālas 
konsultācijas 1500 eiro apmērā 
ikvienam lauksaimniekam vai 
mežsaimniekam!

Tas paredzēts kā praktisks at-
balsts lauksaimniekiem ar mērķi 
veicināt individuālu konsultāciju 
saņemšanu par saimniecības, uzņē-
muma vai ieguldījuma ekonomisko 
un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, 
par nekaitīgumu klimatam un 
noturību pret klimata pārmaiņām, 
kā arī par savstarpējās atbilstības 
prasību ievērošanu.

Līdz ārkārtas situācijas atcel-
šanai Latvijā klientu konsultācijas 
grāmatvedībā un ekonomikā visos 
LLKC birojos tiek organizētas at-
tālināti.

Individuālās konsultācijas aug-
kopībā un lopkopībā tiek veiktas, 
ievērojot valdības noteiktos ierobe-
žojumus, tajā skaitā par 2 metru dis-
tances ievērošanu starp personām.

Kontaktinformācija atro
dama LLKC mājaslapā www.

llkc.lv, sadaļā “Kontakti”.

l Vietējās pārtikas piegādā
tāji – www.novadagarsa.lv.

Iespēju katrā valsts reģionā 

atrast sev tuvāko vietējās pārtikas 
ražotāju, kurš nodrošina arī savas 
produkcijas piegādi, ikvienam ie-
dzīvotājam piedāvā LLKC jaunais 
elektroniskais katalogs www.nova-
dagarsa.lv.

Katalogā var atzīmēt izvēlni 
“Iespējama piegāde” un atrast sev 
tuvāko vietējo produktu ražotāju. 
Interaktīvajā kartē var uzklikšķināt 
uz izvēlētās saimniecības nosauku-
ma un redzēt, kādi tieši produkti 
pieejami pašlaik, kā tos iespējams 
pasūtīt, kā veicama apmaksa.

Katalogā informācija tiek aktu-
alizēta regulāri, tādēļ aizvien pieeja-
mi dati par jauniem saimniekiem un 
viņu piedāvāto produkciju. Pašlaik 
katalogā ievadīta informācija jau 
par vairāk nekā 380 saimniecībām, 
no kurām piegādes nodrošina 267.

Plašāka informācija LLKC mā-
jaslapā www.llkc.lv, sadaļā “Aktu-
alitātes”.

LLKC Priekules novada 
lauku attīstības konsultante 

Irina Gintere

Pirms došanās pie ārsta iedzīvotājiem 
ir jāsazinās un jāvienojas par  
pakalpojuma saņemšanas kārtību Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: 

“Latvijas pārtikas ražotāji un lauksaimnieki 
pilnībā spēj nodrošināt iedzīvotāju pieprasījumu”
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SAbIeDrībA

Ņemot vērā  pašre izē jo 
situāciju Latvijā un visā pasaulē, 
kā arī paaugstinātas drošības un 
sociālās distancēšanās apstākļus, 
Lielā talka šogad tiek orga
nizēta, lielāku uzsvaru liekot 
uz individuālo talkošanu. Kā 
iepriekš tika ziņots, talka nori
sināsies 16. maijā, taču visus 
talkotājus aicinām izvēlēties 
vienu no sev piemērotāka
jiem un pašreizējos apstākļos 
pieļaujamajiem talkošanas 
formātiem. 

Arī šogad Lielās talkas moto 
ir “Mēs piederam nākotnei 
– Latvija pieder nākotnei!”, 
un šogad šim sauklim ir arī pa-
pildu vēstījums: “Sakop savu 
sētu, tava sēta – Latvija”. Tā 
mērķis ir veicināt izpratni, ka 
mums jārūpējas par savu sētu 
un pagalmu, kas veido valsti 
kopumā, jo visa Latvija ir mūsu 
kopīgā dzīves telpa. Šogad visus 
aicinām vairāk pievērsties savas 
apkārtnes sakārtošanai, ievērojot 
visus sociālās distancēšanās no-
teikumus un izvēloties kādu no 
šādiem formātiem:

SOLO talkas: talkojiet vien-
atnē, pastaigājoties pa mežu vai 
gar jūru, sakopjot savas mājas 
apkārtni;

DUO talkas: talkojiet divatā. 
Ja esat vienas mājsaimniecības 
pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, 
ja esat draugi vai paziņas, ievēro-
jiet vismaz divu metru distanci;

ĢIMENES talkas: talkojiet visa 
ģimene kopā, bet ievērojiet, ka 
jums jābūt vienas mājsaimniecī-
bas pārstāvjiem. 

Vita Jaunzeme, Lielās 
talkas vadītāja: “Esmu gandarīta, 
ka, neskatoties uz sarežģītajiem 
apstākļiem, mēs tomēr esam spē-
juši turpināt gadiem ilgo tradīciju 
un arī šogad aicinām cilvēkus uz 
Lielo talku. Uzsvars tomēr tiek 
likts uz individuālajām talkām, 
lai cilvēki varētu justies droši, 
neapdraudētu ne sevi, ne citus. 
Mūsu pienākums ir būt veseliem, 
pietiekami daudz laika pavadīt 
svaigā gaisā, kā arī saglabāt 
Latviju tīru un zaļu nākamajām 
paaudzēm. Būsim piesardzīgi 
un atbildīgi, bet nezaudēsim 
optimismu. 16. maijā Lielā 
talka notiks, ievērojot tā brīža 
piesardzības apstākļus, ja tādi 
talkas laikā joprojām būs aktuāli. 
Bet gatavojamies arī talkot kopā 
ar visu pasauli 19. septembrī 
Pasaules talkā!”

Tas, ka lielākoties cilvēki 
talkos pa pāriem, ar ģimeni vai 
individuāli, nozīmē arī vairāk in-
dividuālo talkas vietu pieteikumu. 
Tāpēc visus talkotājus aicinām 
atzīmēt savas talkošanas vietas 
interaktīvajā kartē, kuru atradīsiet 
Lielās talkas mājaslapā https://
talkas.lv/pieteikt-talku/, kurā 
šogad ir notikušas izmaiņas:

– labiekārtošanas talkas var 
pieteikt ikviens talkotājs neatka-
rīgi no tā, vai talkošanas notiek 
privātajā vai publiskajā sektorā. 
Tās var būt talkas, kuras notiek 
uz privātas zemes un kurām nav 
vajadzīgs saskaņojums ar pašval-
dību, un kurās atkritumus, ja tādi 
ir radušies, aizved paši rīkotāji; 

– uzkopšanas talkas ir tās, kuras 

Turpinot Lielās talkas tradicionālās 
spodrības mēneša aktivitātes, svarīgi sa-
kārtot ne tikai savu tuvāko dzīves telpu, bet 
arī parūpēties, lai viss novads būtu sakopts.

No 11. līdz 15. maijam Priekules novada 
pašvaldība sadarbībā ar “Vides pakalpojumu 
grupu” organizē nolietoto elektroierīču 
savākšanu Priekules novadā.

Akcijas laikā iedzīvotāji bez maksas 
varēs nodot dažāda veida nolietotu sadzī-
ves tehniku un elektropreces (televizorus, 
datorus, ledusskapjus, veļas mazgājamās 
mašīnas, gāzes plītis, zāles pļāvējus u.c.).

Lai savākšana noritētu raiti, aicinām 
novada iedzīvotājus izvēlēties sev ērtāko 
savākšanas vietu, kurā būs iespējams tos 
nogādāt darba laikā, iepriekš sazinoties ar 
atbildīgo personu. 

l Priekulē iedzīvotāji nolietoto sadzī-
ves tehniku varēs novietot darba laikā no 
11. maija (plkst. 8.00) līdz 15. maijam 
(plkst. 12.00) Ķieģeļu ielā 3. 

Atbildīgais – Priekules pilsētas un pa-
gasta saimniecības vadītājs Edgars Rubezis, 
tālr. 29428641.

l 11. maijā apsaimniekošanas uzņē-
muma autotransports pārvietosies noteiktā 
maršrutā Gramzdas pagastā:

Aizvīķos – pie “Pagastnama” ēkas 
laukumā (plkst. 9.00–9.30);

Skolas ielā 6, Gramzda (plkst. 
9.50–10.20);

Meža ielā 3, Gramzda – pie daudzdzī-
vokļu mājas (plkst. 10.40–11.10);

Miera ielā 4, Gramzda – pie eso-
šajiem atkritumu konteineriem (plkst. 
11.20–11.50).

Atbildīgais – saimniecības vadītājs 
Vitālijs Priščepovs, tālr. 26166608.

l 12. maijā apsaimniekošanas uzņē-
muma autotransports pārvietosies noteiktā 
maršrutā Kalētu pagastā:

Ozolu ciemā – šķiroto atkritumu 
konteineru laukumā (plkst.10.00–10.50);

Kalētos – pie pagasta pārvaldes 
(plkst.11.00–12.00).

Atbildīgais – komunālās saimniecības 
pārzinis Guntis Grietēns, tālr. 28619970.

l 13. maijā pašvaldības autotransports 
pārvietosies noteiktā maršrutā  

Priekules pagastā:
Mazgramzdā – pie bērnu rotaļu lau-

kuma (plkst. 13.00–13.45);
Kalneniekos – pie daudzdzīvokļu mājas 

Nākotnes ielā 10 (plkst. 14.00–14.45). 
Atbildīgais – Priekules pilsētas un pa-

gasta saimniecības vadītājs Edgars Rubezis, 
tālr. 29428641.

l 13. maijā apsaimniekošanas uzņē-
muma autotransports pārvietosies noteiktā 
maršrutā Bunkas pagastā:

Krotē – pie bibliotēkas (plkst. 9.00–
9.30);

Bunkā – pie mehāniskajām darbnīcām 
(plkst. 10.00–10.30);

Tadaiķu ciemā – laukumā pie Tēva 

nama (plkst. 10.45–11.15). 
Atbildīgais – komunālās saimniecī-

bas pārzinis Nikolajs Afanasjevs, tālr. 
28322050.

l 14. maijā apsaimniekošanas uzņē-
muma autotransports pārvietosies noteiktā 
maršrutā Virgas pagastā:

Virgā – laukumā pie mājas “Rožlejas – 
Kalniņi” (plkst. 9.00–9.30);

Paplakā – pie pagastu pārvaldes (plkst. 
9.45–10.15);

Purmsātos – laukumā pie veikala 
(plkst. 10.30–11.00).

Atbildīgais – saimniecības vadītājs Gints 
Rozenbergs, tālr. 26109863.

Nolietoto elektropreču utilizācija iedzī-
votājiem ir bez maksas, bet par to nogādā-
šanu uz savākšanas vietām ir jāparūpējas 
pašiem.

Andris Razma,
Priekules novada pašvaldības 

izpilddirektors

Notiks nolietoto elektroierīču savākšana

notiek publiskās teritorijās un ku-
rām ir nepieciešams pašvaldības sa-
skaņojums, lai saņemtu bezmaksas 
maisus, un kurās tiek nodrošināta 
savākto atkritumu izvešana.

Līdz ar labiekārtošanas vai uz-
kopšanas talkas vietas atzīmēšanu 
kartē cilvēks saņems pieeju savam 
talkas profilam, kas ļaus dalīties 
ar informāciju par konkrēto tal-
košanas vietu sociālajos tīklos. 
Tas arī koordinatoriem ļaus labāk 
komunicēt talkošanas vietas, kā 
arī apzināt potenciālo talkotāju 
skaitu tajās.

Savukārt, ja 16. maijā jop-
rojām būs jāievēro visi valstī 
pašreiz noteiktie vai jebkādi citi 
piesardzības pasākumi – ievēro-
sim tos. Cilvēkiem, kuri izvēlēsies 
talkot, būs iespējams pieteikties 
bezmaksas talkas atkritumu mai-
su saņemšanai savā pašvaldībā, 
tur informēs arī par atkritumu 
savākšanas vietām un iespējām. 
Tāpat kā pagājušajā gadā, būs 
pieejami divu krāsu atkritumu 
maisi – balti un zili. Zilie maisi ir 
paredzēti visa veida plastmasas 
atkritumiem, kuri vēlāk nonāks 

otrreizējā pārstrādē, bet baltie 
maisi – pārējiem atkritumiem.

Esiet veseli, uzturiet možu 
garu, rūpējieties par sevi un 
saviem tuvākajiem, kā arī 
rīkojieties atbildīgi pret līdz
cilvēkiem. 

Uz tikšanos visā Latvijā 16. 
maijā un uz tikšanos 19. sep
tembrī Latvijā un visā pasaulē!

Vairāk informācijas 
www.talkas.lv.

Jana Kralliša,
sabiedrisko attiecību 

konsultante

Lielā talka, kā plānots, 
norisināsies 16. maijā
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Tieslietu ministrija norāda, 
ka, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2020. gada 29. martā 
izdoto rīkojumu Nr. 138 “Gro
zījumi Ministru kabineta 2020. 
gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 
“Par ārkārtējās situācijas izslu
dināšanu””, ir aizliegti jebkādi 
privāti pasākumi, tajā skaitā 
kāzu svinības, kurās plānots 
pulcēties vairākiem cilvēkiem 
vienkopus, taču civilstāvokļa 
akta (laulības) reģistrācija 
dzimtsarakstu nodaļā vai baz
nīcā, klātesot tikai personām, 
kuras vēlas noslēgt laulību, un 
diviem pilngadīgiem liecinie
kiem, šobrīd nav aizliegta un 
var notikt.

Laulības kā juridiska fakta 
reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā 
vai baznīcā ir iespējama tikai ga-
dījumos, kad dzimtsarakstu nodaļa 
vai baznīca var nodrošināt personu 
savstarpējo divu metru distanci un 
ir iespējams ievērot citus noteiktos 
sociālās (fiziskās) distancēšanās un 
epidemioloģiskās drošības pasāku-
mus. Ja dzimtsarakstu nodaļā vai 
baznīcā nav iespējams nodrošināt 
personu savstarpējo divu metru 
distanci un nav iespējams ievērot 
citus noteiktos sociālās (fiziskās) 
distancēšanās un epidemioloģiskās 
drošības pasākumus, tad attiecīgajā 
dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā 
laulības reģistrācija šobrīd nav 
iespējama.

Tieslietu ministrija aicina per-
sonas būt atbildīgām un rūpīgi 
izvērtēt nepieciešamību šobrīd veikt 
laulības reģistrāciju dzimtsarakstu 
nodaļā vai baznīcā, kā arī pirms 
laulības reģistrācijas lūgums sazi-
nāties ar dzimtsarakstu nodaļu vai 
baznīcas personālu par tās iespējām 
nodrošināt visus nepieciešamos 
drošības pasākumus.

Dzimtsarakstu nodaļu kontakt-
informācija pieejama Tieslietu 
ministrijas mājaslapā.

Papildu informācija
Ministru kabinets 2020. gada 

29. martā pieņēma rīkojumu 
Nr. 138 “Grozījumi Ministru kabi-
neta 2020. gada 12. marta rīkojumā 
Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas iz-

sludināšanu””, ar kuru tiek aizliegti:
1) jebkādi publiski pasākumi 

(saskaņā ar “Publisku izklaides un 
svētku pasākumu drošības likumā” 
noteikto definīciju);

2) sapulces, gājieni un piketi 
(saskaņā ar likuma “Par sapulcēm, 
gājieniem un piketiem” noteiktajām 
definīcijām);

3) reliģiskās darbības, kas vei-
camas pulcējoties;

4) telpu sporta norišu vietu 
darbības;

5) jebkādi privāti pasākumi, iz-
ņemot bēru ceremoniju noturēšanu 
ārtelpās, ja tiek ievērota savstarpējā 
divu metru distance starp personām 
un citi epidemioloģiskās drošības 
noteikumi.

Papildus tika nolemts noteikt 
šādus ierobežojumus:

1) personām ir jāievēro savstar-
pēja divu metru distance (attiecas 
gan uz publiskām iekštelpām, gan 
publiskām ārtelpām);

2) personām ir jāievēro citi no-
teiktie sociālās (fiziskās) distancē-
šanās un epidemioloģiskās drošības 
pasākumi (attiecas uz publiskām 
iekštelpām, publiskām ārtelpām 
un koplietošanas telpām).

Lana Mauliņa,
Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā 
nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Tieslietu ministrija informē par laulību reģistrāciju 
dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās

Laikā, kad cilvēki aicināti strādāt attālināti un ne-
pulcēties pasākumos un sarīkojumos, televizors kļuvis 
par mūsu draugu ikdienā. 2. aprīļa pievakarē skatītājiem 

tika piedāvāta kārtējā sērija no dokumentālā stāsta par 
Latvijas upēm. Šoreiz uzmanības centrā Vārtājas upe, kas 
plūst cauri Priekules novadam. 

Kā stāsta filmas veidotāji, Dienvidkurzemes pasakaini 
skaistā upe Vārtāja cieši saistīta ar latviešu valodas pētnieka 
un kopēja Ata Kronvalda dzīvi un darbību. Līdzās Kronvaldu 
Ata radīto vārdu virknei seriāla galvenie varoņi Roberts, 
Helēna un sunenīte Urga uzzināja arī baiso stāstu par Krotes 
pionieru nometnes bērnu likteni. Helēna piemērīja greznos 
Krotes un Virgas tautastērpus, jaunieši ielūkojās pamestā 
padomju armijas pilsētiņā netālu no Paplakas, iemēģināja 
roku māla trauku darināšanā pie māksliniekiem Kristīnes 

un Mārtiņa CUKURIEM.
Paldies vietējiem iedzīvotājiem un Priekules novada 

kultūras ļaudīm Litai VĒKAUSEI, Mairai RUNEI, Daigai 
EGLEI un Virgas jauniešiem Leonīdam KOSTJAJEVAM  un 
Marekam BERGMANIM, kas ziedoja laiku filmēšanas grupai, 
lai rezultātā Latvijas iedzīvotājiem TV ekrānos atklātos 
Vārtājas upes neskartās dabas skaistums un stāsti, kas 
cieši savijušies ar dzīvi pie upes.

Kas nav redzējuši filmu, aicinām noskatīties ierakstu 
Priekules novada mājaslapā – www.priekulesnovads.lv/, 
sadaļā – “Tūrisms”. 

 Gundars Venens, Kultūras nodaļas vadītājs

Vārtājas upe – dokumentālajā seriālā

Neparastie dzīves apstākļi 
būtiski ietekmējuši daudzas 
cilvēkiem svarīgas dzīves 
jomas, arī ierastos un cilvēka 
iekšējam komfortam svarīgos 
sabiedrības komunikācijas 
un kultūras dzīves procesus. 
Neparastos apstākļus varam 
izmantot, lai darītu kaut ko 
tādu, kam parastajos apstākļos 
nepietiek laika un bieži vien 
arī spēka. 

Priekules un Vaiņodes novadu 
tūrisma informācijas vietne “Leiš-
malīte” (www.leismalite.lv) domāta 
ne tikai mūsu novada viesiem, 
bet arī mums pašiem – jums, 
mums, mūsu radiem, draugiem un 
kaimiņiem. Mājaslapas izveides 
otrajā posmā izveidotas jaunas 
sadaļas – “Galerijas”, “Kartes un 
maršruti” un “Leišmalītes stāsti”. 
Būtu ļoti jauki, ja šo sadaļu vei-
došanā piedalītos arī jūs – gan kā 
atsevišķs cilvēks, gan kā ģimene 
vai draugu pulks. 

Pašlaik top pirmā fotogaleri-
ja “Senā Priekule”. Tajā plānots 
izvietot vēsturiskas bildes, kurās 
redzamas dažādas Priekules un 

Priekules novada pagastu vietas 
dažādos laikos – no vissenāka-
jiem līdz 20. gs. 80. gadu beigām. 
Apstākļos, kad brīva laika nedaudz 
vairāk nekā parasti, arī jūs varat 
pašķirstīt savus albumus, atlasīt 
un kaut vai ar parasto telefonu 
uzmanīgi nofotografēt tādu fo-
togrāfiju, kurā redzamas senāku 
laiku ēkas, ielas, ainavas. Varbūt 
vecākiem cilvēkiem tās liksies tik 
pazīstamas, ka nav vērts pūlēties, 
bet jaunākās paaudzes cilvēkiem, 
tās aplūkojot, varētu būt pavisam 
citas izjūtas. Bilžu meklēšana, 
fotografēšana un sūtīšana var būt 
visas ģimenes pasākums. 

“Leišmalītē” plānotas arī citas 
galerijas, kur varētu būt pašu 
priekulnieku novada apceļošanā 
uzņemtas bildes – skaistie skati, 
neparastas, smieklīgas, dzīvnieku 
un putnu bildes, retie augi un 
citas. Līdz ar pavasara iestāšanos 
un neparastajiem dzīves apstāk-
ļiem cilvēkiem gribas iet dabā un 
viņi to dara. Daudzi arī fotografē. 
Kāpēc gan savā fotopieredzē ne-
padalīties ar citiem – ne tikai ar 
novadniekiem, bet arī ar novada 

iespējamiem viesiem? Šajā sadaļā 
varētu būt ar novada zemi, dabu, 
notikumiem saistītu zīmējumu 
un gleznu galerija. Kāpēc ne? 
Nofotografējiet savus darbus un 
atsūtiet foto. 

Sadaļā “Kartes un maršruti” 
plānots ievietot dažādiem ce-
ļotājiem noderīgu informāciju. 
Arī šajā gadījumā pirmā doma 
par pašu novada cilvēkiem. Kāds 
kaut kur gājis vai braucis, kaut ko 
skaistu vai interesantu savā ceļā 
redzējis vai atklājis. Iespējams, ka 
šo pašu maršrutu labprāt izietu 
vai izbrauktu vēl kāds. Skaistas 
ainavas, neparastas vietas ar vai 
bez vēsturiska satura, peldvietas, 
makšķerēšanas vietas, bērnu spē-
lēm dabā piemērotas vietas, kādu 
putnu vai dzīvnieku pavērošanai 
vai retāku augu apskatīšanai pie-
mērotas vietas, varbūt pat spēka 
vai ģeopatogēnās vietas, kādu 
mūsu novadā arī netrūkst – tas 
viss varētu būt interesanti un 
noderīgi ne tikai tiem, kuri tur 
jau bija, bet vēl kādam. Bildes, 
ceļojuma iespaidi ar interesantu 
notikumu aprakstu rakstiskā vai 

audioformā varētu parādīties 
arī “Leišmalītes” mājaslapā, lai 
ieinteresētu un iedvesmotu gan 
novadniekus, gan mūsu novada 
viesus. 

Sadaļā “Leišmalītes stāsti” 
plānots ievietot galvenokārt pašu 
novadnieku stāstus, tēlojumus, 
dzeju, piezīmes, atmiņas, anek-
dotes – visu, kas vien var atklāt 
mijiedarbībā ar Priekules novada 
zemi, dabu, cilvēkiem un vēsturi 
radušās izjūtas un pieredzi. Tajā 
varētu būt arī Priekules novada 
iedzīvotāju veikti pētījumi un 
atklājumi par novadu – tā dabu, 
vēsturi, cilvēkiem, notikumiem 
un procesiem. Tajā varētu būt 
arī sarunas un diskusijas, kurās 
atklājies kas tāds, kas pašiem bijis 
interesants atklājums un tāds 
varētu būt arī citiem. 

Kad brīva laika ir nedaudz 
vairāk, nekā ierasts, īpašs aici-
nājums tieši vecākajiem novada 
iedzīvotājiem: “Lūdzu, pastāstiet 
par “veciem laikiem”! Pastāstiet 
par to, kā gājāt skolā, ko un kā 
tur mācījāties. Pastāstiet par to, 
kā dzīvojāt, ko darījāt un piere-

dzējāt tādu, kā šodien vairs nav. 
Pastāstiet interesantus, jautrus 
un varbūt arī bēdīgus notikumus 
savā darba un dzīves vietā. Pa-
stāstiet, ko un kā cilvēki domāja 
tad, lai ļautu labāk ieraudzīt to, 
ko un kā darām tagad. Pastās-
tiet to, kas jums uz sirds un kas 
pagaidām novada zemē, dabā 
un cilvēkos paslēpts.” Varbūt 
ne pilnīgi viss, tomēr daudz kas 
no tā, ko paši ar smiekliem vai 
asarām esam piedzīvojuši, var 
būt interesants un noderīgs, 
lai atklātu savu novadu arī no 
mazāk ierastas puses. 

Visu, kas jums sakāms un rā-
dāms, ar atsauci uz darba tapšanas 
laiku, autoru un viņa tālruni varat 
sūtīt uz e-pastu priekulnieki@
priekulesnovads.lv. Gadījumā, ja 
ar e-pastu savus stāstus un bildes 
atsūtīt nav iespējams, atnesiet tos 
uz Tūrisma informācijas centru 
Priekules daudzfunkcionālajā 
sporta hallē. Tālrunis jautājumiem 
26132442. 

Priekules tūrisma vadītāja
Inga Raškova

aicinājums Priekules novada 
iedzīvotājiem dalīties savā pieredzē
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PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Kristīne Dundure,
epasts priekulesavize@inbox.lv. 
Par vārdu, uzvārdu un datu pareizību atbild raksta autors.
Rakstus un informāciju iesniegt līdz mēneša 5. datumam.
Iespiests SIA "Kurzemes Vārds" tipogrāfi jā. Tirāža – 2500 eksemplāru. 

Gramzda  Bunka  kalçti  VirGa  Priekule  Gramzda  Bunka  kalçti  VirGa  Priekule

 Ja esat bibliotēkas apmek-
lētājs un jums mājās pieejams 
dators ar interneta pieslēgumu, 
e-grāmatai varat piekļūt ar auto-
rizācijas datiem, bet ja jums vēl 
autorizācijas datu nav, zvaniet:

l Priekule – 63461600,
l Bunka – 63454754,
l Tadaiķi – 28371528,
l Krote – 63453067,

 25619952,
l Gramzda, 
Aizvīķi – 27874025, 
63464049,
l Kalēti – 63461547, 
29462058,
l Virga, Paplaka – 
28320254,
l Purmsāti – 63454891, 
26150366.

dziMTsaraksTu nodaĻas ziņas MarTĀ

reģistrēta dzimšana
 

Esi sveicināts, mazulīt!
Tik daudz tev visa vēl priekšā,
Jo vēl tikai ir sācies tavs rīts,
Ej pasaulē, mazulīti,
Tev vecāku mīla ies līdz!

sveiCaM:
Gunti un Madaru krŪzes ar meitiņas anC es,
arturu seBeCki un vinetu daMBrĀni ar meitiņas soFiJas 
piedzimšanu!

reģistrēta miršana
Laimīgs, kas tic savam sapnim
Arī nomirstot,
Rādās tam nākotnes krasti,
Aizsaulē ieejot.

(K. Skalbe)

MŪŽĪBĀ aizGĀJuŠi: 
Jautrīte zieMele (Priekulē), zigfrīds PuTra (Priekulē), 
Gunars PŪCe (kalētu pag.), ivars laPiņŠ (Priekulē), 
Jānis svars (virgas pag.).

Lai gaiši jums Aizsaules ceļi! Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Iveta Juškeviča

SPOrTS

Virtuālais skriešanas izaicinājums “Vakara rik-
sis” notiek attālināti, brīvā dabā, paša dalībnieka 
izdomātajā trasē, trase nav jāmarķē. 

Distances garumu, vietu un laiku katrs dalīb-
nieks izvēlas pats, bet tam jābūt:

l skrējējiem – 2 km, 5 km, 10 km vai 20 km,
l nūjotājiem – 5 vai 10 km.
Izaicinājumā pieaugušajiem var piedalīties 

jebkurš aktīva dzīvesveida piekritējs.
Ģimenēm ar maziem bērniem (no kuriem viens 

ir 7 gadus vecs vai jaunāks) paredzēta iespēja veikt 
atsevišķu distanci kā kopīgu pastaigu, skrējienso-
ļojumu vai skrējienu, kur obligāti veicamais attā-
lums nav noteikts. Katrs dara pēc savām spējām 
un brīvas izvēles. 

Reģistrējies elektroniski: 
l no telefona: http://ejuz.lv/virtualaisriksis,
l no datora: https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSfmfnuKhHS4f0BaoRt3zE3lln9fa8UjmvM-
v6f1SjbtYithxRQ/viewform.

Pēc reģistrēšanās nosūtīsim tev saiti kurā tev 
pēc distances veikšanas būs jāievada rezultāts.

Nolikums – https://failiem.lv/f/uhdjktf3.
NB! Ja esi vienreiz reģistrējies kādam no 

posmiem, otrreiz nav jāreģistrējas uz nākamiem 
posmiem, dalībnieks jau ir iekļauts nākamā posma 
starta sarakstā, izņēmums ir tad, ja dalībnieks vēlas 
nākamā posmā mainīt distanci. 

Dalībnieks aicināts iesūtīt ne vairāk kā divu 

skrējienu rezultātus vienā posmā no distances, kurā 
reģistrējies (vērtēts tiks labākais no tiem).

Kā apstiprinājums veiktajai distancei derēs 
ekrānuzņēmums no sporta aplikācijas vai viedpulk-
steņa fotogrāfi ja, kurā redzama – veiktā distance 
(karte) un tajā pavadītais laiks, piemēram, no 
“Endomondo”, “Garmin”, “Sports Tracker”, STRAVA 
vai kāda cita.

Ģimenes distancei – kopbilde no veiktās aktivi-
tātes ar tās dalībniekiem. (Distance un laiks vēlami, 
bet nav obligāti).

Visi dalībnieki aicināti kopā ar rezultātiem 
iesūtīt foto no distancē redzētā vai piedzīvotā.
(Izaicinājuma laikā iespējamas pārsteiguma balvas 
no atbalstītājiem un organizatoriem.)

Aicinām visus izturēties atbildīgi pret savu un 
līdzcilvēku veselību.

Piedaloties virtuālajā skriešanas izaicinājumā 
“Vakara riksis”, jāievēro visi tobrīd noteiktie valsts 
drošības pasākumi saistībā ar Covid-19 vīrusa 
ierobežošanu, kā arī to izmaiņas un papildinājumi!

Aicinām sekot līdzi informācijai sociālajos tīklos 
– www.priekulesveloklubs.lv, www.priekulesnovads.lv, 
“Facebook” – Priekules veloklubs, Priekules novada 
pašvaldība, Priekules un Vaiņodes novada Tūrisma 
informācijas centri – Leišmalīte. 

Priekules veloklubs 

arī šogad “Vakara riksis” notiek

Priekules novada grāmatu cienītājus 
aicinām izmantot e-grāmatu 

bibliotēku www.3td.lv

bunkas pagasta 
pārvaldes kasiere 
maksājumus 
pieņems:
13. maijā no plkst. 
10.00 līdz 11.30 
krotes bibliotēkā,
14. maijā no plkst. 
10.00 līdz 11.30 
Tadaiķu bibliotēkā. 

Mežābele maijā ziedēs... kā ierasts, bet Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 
salidojums gan šajā pavasarī nenotiks. Tiksimies kādā citā skaistā gadalai-
kā! Varbūt nākamajā maijā...

 Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktore Gita Spiģere

Mīļie Gramzdas pamatskolas absolventi, bijušie skolotāji un 
darbinieki! Ārkārtējās situācijas dēļ Latvijā un pasaulē skolas 
175 gadu jubilejas svinības un absolventu salidojums pārcelts 
uz 2021. gada maija beigām. Neskumstiet! “Dzīves māksla ir 
prasme gaidīt. Tikai pacietīgajam atveras prieka puķe,” teikusi 
rakstniece Zenta Mauriņa. Lai jums visiem veselība un skaists 
gaidīšanas laiks! Uz tikšanos!

Salidojuma organizatori

Virgas pamatskolas 145. gadadienai veltītais salidojums, kuru bija 
paredzēts atzīmēt 6. jūnijā, pārcelts. Ceram, ka tuvākajā laikā situācija 
valstī uzlabosies un jau pavisam drīz varēsim plānot sarīkojumu, lai kopīgi 
izstaigātu atmiņu takas. 

Virgas pamatskola


