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Priekules
NOVADA 

PAÐVALDÎBAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS
2019. gada 14. marts Nr. 3PRIEKULES NOVADA ZIŅAS             www.priekulesnovads.lv

9. februārī tika svinēta 
Priekules 91. dzimšanas diena. 
Svinīgajā sarīkojumā “Mana 
sirds ir manas mājas” patei
cību par devumu pilsētas un 
tās iedzīvotāju labā saņēma 
vairāki priekulnieki.

Svētki sākās ar pārsteigumu 
skatītājiem – Priekules kultūras 
nama saimnieces Rigonda Džeriņa 
un Liena Braže pasākuma vadību 
uzticēja unikālam kvartetam. 
Vispirms uz skatuves kāpa reiz 
tik populārās Priekules diskotēkas 
veidotājs un vadītājs Ēriks Hūns, sev 
līdzās aicinot pagaidām Zviedrijā 
mītošo Daigu Kivlenieci, kuras sirds 
pieder ne tikai dziesmām un dejām, 
bet joprojām arī Priekulei. Otru 
tandēmu veidoja Agnese Pinkovska 
un Jānis Džeriņš, kuri mīl Priekuli 
un lepojas, ka ir tai piederīgi. 

Ar uzrunu pilsētniekus un 
svētku viesus sveica Priekules 
novada pašvaldības domes priekš-
sēdētāja Vija Jablonska. “Priekule 
ir mūsu mājas. Mēs lepojamies ar 
saviem ļaudīm!” viņa uzsvēra. Kā 
apliecinājums tam bija Priekules 
novada augstāko apbalvojumu 
piešķiršana. 

Par Goda priekulniecēm šogad 
nosauktas divas dāmas. Tika godi-
nāta Rita Kuļikova – seniore, bied-
rības “Zilais lakatiņš” aktīviste. 
Viņa allaž bijusi pilsoniski aktīva. 
Darbojoties Latvijas Pensionāru 
federācijā, iestājusies par senio-
ru dzīves kvalitātes uzlabošanu. 
Tāpat daudzu gadu garumā viņa 
bijusi un joprojām ir iesaistīta 

īstenojusi radoši interesantus 
projektus, organizē ikgadējos 
Ziemassvētku koncertus Priekules 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
ar plašu Priekules novada un 
apkārtējo novadu un pilsētu 
skolēnu piedalīšanos. Skolotājas 
neatlaidīgais darbs nodrošinājis 
ansambļa “Puķu bērni” ikgadējās 
muzikālās kvalitātes.  

Goda rakstu saņēma arī sko-
lotāja Kristīne Cukura, kura Prie-
kules Mūzikas un mākslas skolā 
izglīto bērnus 20 gadu garumā, 
kopš skolā audzēkņiem piedā-
vāta mākslas programma. Tāpat 
viņai var pateikties par vizuālās 
mākslas konkursa “Priekules 
Ikars” realizāciju, kas ik gadus 
pulcē dalībniekus no visas Lat-
vijas, kā arī personālizstādi “101 
prieka mirklis”, ko veidojusi kopā 
ar Mārtiņu Cukuru. 

Atzinības raksts piešķirts Vijai 
Žališauskai – Priekules Mūzikas 
un mākslas skolas dežurantei 
un apkopējai – par atsaucību, 
labsirdību un atbildību, veicot 
ikdienas pienākumu, kā arī par 
ieinteresētību mācību procesā, 
palīdzot skolēniem orientēties 
daudzveidīgajā krāsu, zīmuļu, 
papīru un citu materiālu klāstā. 

Svētku koncertā klātesošos 
iepriecināja mūziķis Kaspars 
Markševics, kurš uzstājās ne tikai 
ar pavadošo grupu, bet nodziedāja 
vairākas dziesmas arī kopā ar 
Priekules kultūras nama bērnu 
popgrupas “Pipari” dalībniekiem.  

Iluta Dreimane 

Goda priekulniece Ruta Bružika (1. rindā no kreisās), Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska, Goda priekulniece Rita Kuļikova 
un apbalvojumu saņēmēji Agrita Hanzovska, Olga Niedola (2. rindā no kreisās), Vija Žališauska, Kristīne Cukura un Mārtiņš Mikāls.

Priekules sabiedriskajā dzīvē 
un mākslinieciskajā pašdarbībā. 
“Paldies, mīļie priekulnieki! Esiet 
laimīgi! Cīnieties, no rītiem celie-
ties moži un vakaros priecājieties 
par labi padarītu darbu!” bija viņas 
vēlējums sanākušajiem. 

Priekules vidusskolas skolotāja 
Ruta Bružika veltījusi savu mūžu 
skolēnu muzikālajai izglītībai, pa-
verot bērniem vārtus uz mūzikas 
pasauli, kas daudziem ļāvis pie-
dzīvot lielāko kultūras notikumu 
– Dziesmu un deju svētkus. Svētku 
reizē viņa neslēpa savas sajūtas: 
“Lepojos ar to, ka dzīvoju Priekulē. 
Katru gadu redzu skaistas pārmai-
ņas, kas notiek pilsētā. Lepojos ar 

to, ka turpinu latviešu tradīcijas, 
kora tradīciju mācīšanu.”  

Suminājumus kā 2018. gada 
cilvēks Priekulē saņēma Mārtiņš 
Mikāls, kurš šim apbalvojumam 
tika nominēts jau pērn novembrī, 
taču toreiz bija izbraucis ārpus 
Latvijas. Sporta skolotājs un 
treneris Ģirts Ločmelis uzteica 
kolēģi par nerimstošo enerģiju un 
lielajām darbaspējām. Kā aplieci-
nājums tam – daudzie sportiskie 
pasākumi, kuros iesaistās plašs 
interesentu pulks. Jo īpaši zīmīgs 
– patriotisma skrējiens “Izgaismo 
un iepazīsti Priekules novadu!”, 
kas risinājās 2018. gada jūnijā. 
Pats Mārtiņš pateicās atbalstī-

tājiem, kuri iesaistās viņa trako 
ideju realizēšanā, jo viens nevar 
būt cīnītājs. 

Ilggadējai Priekules novada 
bāriņtiesas priekšsēdētājai Olgai 
Niedolai tika piešķirts Goda raksts 
par bāriņtiesas stipro pamatu 
izveidošanu un augstu standartu 
izvirzīšanu tās darbā, nodrošinot 
plašu pakalpojumu klāstu iedzīvo-
tājiem, kā arī nesavtīgu laika un 
enerģijas ziedošanu, brīvprātīgi ie-
saistoties sabiedriskās aktivitātēs.  

Vēl Goda rakstu saņēma Prie-
kules Mūzikas un mākslas skolas 
skolotāja Agrita Hanzovska, kura 
veikusi pedagoģisko un metodis-
ko darbu 30 gadu garumā. Viņa 

“Paldies, mīļie priekulnieki! Cīnieties, no rītiem 
celieties moži un vakaros priecājieties par labi 
padarītu darbu!” vēlēja Goda priekulniece 
Rita Kuļikova.
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“Lepojos ar to, ka dzīvoju Priekulē. Katru gadu 
redzu skaistas pārmaiņas, kas notiek pilsētā,” 

atzina Goda priekulniece Ruta Bružika.
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Dažādi jautājumi
Apstiprināja pašvaldības 

autoceļu fonda izlietošanas vi-
dējā termiņa programmu 2019.–
2021. gadam.

Pieņēma lēmumu par Prieku-
les novada attīstības programmas 
2013.–2019. gadam investīciju un 
rīcības plāna aktualizāciju.

Apstiprināja Priekules novada 
pašvaldības institūciju amatper-
sonu un darbinieku atlīdzības 
nolikumu.

Apstiprināja lēmumu par sa-
darbību ar Liepājas rajona Sporta 
skolu. 

Apstiprināja lēmumu par 
valsts budžeta mērķdotācijas 
mācību literatūras un mācību lī-
dzekļu iegādei sadali 2019. gadam.

Apstiprināja lēmumu par 
speciālās izglītības iestādes no-
saukuma maiņu.

Pieņēma lēmumu par dzīvokļa 
īpašumu izveidošanu dzīvoklim 
Nr.1 dzīvojamā mājā Ganību ielā 
3 un reģistrēt zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda.

Pieņēma lēmumu par rezerves 
zemes fondā ieskaitītās zemes 
vienības “Klēts pie Zemturiem”, 
Bunkas pag., atzīšanu par piekrī-
tošu pašvaldībai un ierakstīšanu 
zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda.

Apstiprināja izmaiņas skolēnu 
pārvadājumu maršrutā Nr.8 “Asīte 
– Knīveri – Priekule”.

Apstiprināja lēmumu par at-
ļauju izmantot Priekules novada 
un Priekules pilsētas ģerboni.

Pieņēma lēmumu par piemi-
ņas plāksnes uzstādīšanu Prie-
kules brīvprātīgo rotai Latvijas 
armijas simtgadē.

Apstiprināja lēmumus par 

nekustamā īpašuma “Rudeņi” 
Virgas pagastā un dzīvokļa īpa-
šuma Liepājas ielā 5A–7 Priekulē 
reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda.

Apstiprināja grozījumus Prie-
kules novada medību koordināci-
jas komisijas sastāvā.

Nolikumi. Noteikumi
Apstiprināja saistošos notei-

kumus:
-Nr.1/19 “Par decentralizē-

to kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanu un uzskaites kārtību 
Priekules novadā”. 

-Nr.2/19 “Par Priekules novada 
pašvaldības budžetu 2019. ga-
dam”. 

-Nr.3/19 “Par neapbūvētu 
Priekules novada pašvaldībai pie-
derošu vai piekrītošu zemesgabalu 
nomas maksu”. 

Apstiprināja noteikumus “Prie-
kules novada pašvaldībai piederošo 
un piekrītošo neapbūvētu zemesga-
balu iznomāšanas kārtība”.

Izsoles
Pieņēma lēmumus par izso-

les rezultātu apstiprināšanu un 
pirkuma līgumu noslēgšanu par 
pašvaldībai piederošajiem īpašu-
miem: Upes iela 5, Priekule, un 
Upes iela 3, Priekule.

Precīzu informāciju 
par visiem lēmumiem 

(arī nekustamo īpašumu 
jautājumiem) varat izlasīt 

Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv.

Daiga Tilgale,  
dokumentu pārvaldības 

speciāliste

Priekules novada pašvaldības 
2019. gada 28. februāra 
domes sēdē pieņemtie lēmumi

Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā 
notiks sestdienā, 2019. gada 25. maijā. EP vēlē
šanās Latvijā var nobalsot Latvijas pilsoņi un 
citu ES dalībvalstu pilsoņi, kuri uzturas Latvijā 
un ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un 
Latvijas Vēlētāju reģistrā. 

Lai piedalītos vēlēšanās, cilvēkam vēlēšanu dienā 
jābūt vismaz 18 gadus vecam. EP vēlēšanās vēlētāju 
uzskaitei izmanto Vēlētāju reģistru, un katrs Latvijas 
vēlētājs ir iekļauts noteikta iecirkņa vēlētāju sarakstā 
atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai. 

Latvijas pilsoņi, kas uzturas ārzemēs, varēs nobal-
sot pa pastu vai kādā no Latvijas Centrālās vēlēšanu 
komisijas (CVK) apstiprinātajiem vēlēšanu iecirkņiem 
ārvalstīs. Balsošanai iecirknī jāreģistrējas no 2019. 
gada 16. marta līdz 7. maijam Latvijas Republikas 
diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās 
vai elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, kas būs 
pieejams www.pmlp.gov.lv un www.cvk.lv. 

Pasta balsošanai jāpiesakās līdz 2019. gada 13. 
aprīlim Latvijas Republikas diplomātiskajās vai konsu-
lārajās pārstāvniecībās vai līdz 2019. gada 25. aprīlim 
vēlēšanu iecirkņa komisijā balsošanai pa pastu Rīgā, 
Smilšu ielā 4. Pieteikumu var sūtīt pa pastu, iesniegt 
personīgi vai elektroniski, izmantojot Vēlētāju reģistra 
e-pakalpojumu, vai nosūtīt e-pastā, ja ir iespēja to 
parakstīt ar drošu elektronisko parakstu. 

No 2019. gada 22. līdz 24. maijam Latvijas 
vēlēšanu iecirkņos notiks iepriekšējā balsošana. 
Latvijas pilsoņi Vēlētāju reģistrā tiek iekļauti automā-
tiski, bet citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas 
Latvijā un vēlēsies izmantot savas balsstiesības 
Latvijā (t.i., balsot par Latvijas kandidātu saraks-
tiem), līdz 2019. gada 25. aprīlim (30. dienai pirms 

vēlēšanām) CVK jāiesniedz iesniegums par vēlmi 
balsot Latvijā. Iesniegumu var iesniegt personīgi, 
pa pastu vai elektroniski, ja ir iespēja to parakstīt 
ar drošu elektronisko parakstu. Centrālās vēlēšanu 
komisijas internetvietnē www.cvk.lv no 2019. gada 
15. februāra  pieejams arī iesnieguma paraugs. 

Latvijas pilsoņiem, kuri balsos Latvijā, reģistrēties 
iepriekš nevajag, jo tas tiks izdarīts automātiski. To-
mēr, ja jūs nesen esat mainījis reģistrēto dzīvesvietu, 
iesakām no 16. marta pārbaudīt www.cvk.lv un www.
pmlp.gov.lv vietnē, vai jūsu reģistrācija vēlētāju sa-
rakstos ir pareiza. Noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni 
no 2019. gada 16. marta varēs interneta vietnēs www.
pmlp.gov.lv un www.cvk.lv. 

No 2019. gada 16. marta līdz 7. maijam (18. 
dienai pirms vēlēšanām) iecirkni iespējams mainīt uz 
jebkuru citu iecirkni Latvijā vai ārzemēs. Reģistrēties 
balsošanai citā iecirknī var elektroniski, izmantojot 
e-pakalpojumu, kas būs pieejams www.pmlp.gov.lv un 
www.cvk.lv, vai iesniedzot iesniegumu jebkurā dzīvesvie-
tas deklarēšanas iestādē vai ārzemēs – Latvijas Repub-
likas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās. 

Balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā 25. 
maijā varēs no plkst. 7.00 līdz 20.00. Varēs balsot 
3 dienas iepriekš: 22., 23. un 24. maijā, kad iecirkņi 
strādās – 22. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00, 23. 
maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00, 24. maijā no plkst. 
10.00 līdz 16.00. Plānots, ka iepriekšējā balsošanā 
varēs balsot jebkurā iecirknī bez iepriekšējās reģis-
trācijas, ja starp šo iecirkni un vēlētāja iecirkni tiks 
nodrošināta tiešsaistes datu apmaiņa. Lai piedalītos 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās, ir nepieciešama derīga 
pase vai personas apliecība (eID). 

Informācija no www.cvk.lv

Priekules novada vēlēšanu komisija saskaņā ar “Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā”, “Repub
likas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā” un Centrālās 
vēlēšanu komisijas instrukcijās noteikto kārtību IZSLUDINA vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa 
kandidātu pieteikšanos darbam komisijā Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada 25. maijā.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums iesniedzams personīgi no 2019. gada 18. marta 
līdz 2019. gada 4. aprīlim Priekules novada vēlēšanu komisijai – Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 
1, Priekulē, tālrunis 26423443, katru darba dienu no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana  
izsludināta šādos vēlēšanu iecirkņos:
Iecirkņa 
numurs

Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese Iecirkņa komisiju 
locekļu skaits

578. Priekules kultūras nams Peldu iela 1, Priekule, Priekules novads 7
581. Bunkas kultūras nams “Bunkas kultūras nams”, Bunka, Bunkas pag.,

Priekules nov. 
5

587. Gramzdas tautas nams Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., 
Priekules novads     

5

589. Kalētu pagasta pārvalde Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules novads 5
602. Virgas pagasta pārvalde “Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules novads 5

Eiropas Parlamenta vēlēšanas
AKTUĀLI

Izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas 
locekļu kandidātu pieteikšanos

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus 
vēlēšanu iecirkņa komisijā ir: 

1. reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu 
politisko partiju apvienībām;

2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
3. attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvie-

nība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas 
loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne 
vairāk kā septiņus kandidātus.

Par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekli var 
pieteikt ikvienu vēlētāju:

1. kurš prot latviešu valodu;
2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta 

kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu 
saraksta iesniegšanai;

4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attie-
cīgās republikas pilsētas domes vai novada domes 
deputāts;

5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai 
citas iecirkņa komisijas loceklis.

P.S. Komisijas loceklim nepieciešamas pras
mes darbā ar datoru, jo jāstrādā ar vēlēšanu 
programmu.

Pieteikums iesniedzams PERSONĪGI Priekules 
novada vēlēšanu komisijā.

Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa 
kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, 
dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalī-
šanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk. Kopā ar 
pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt 
savas personas datu apstrādei, kā arī apņemas pildīt 
savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu 
komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī 
ievērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. 

Pieteikuma veidlapa atrodama CVK mājaslapā 
www.cvk.lv. Veidlapu aizpildīt datorrakstā.

 Priekules novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Iveta Juškeviča

Notiek projekta būvniecības iepirkums 
Saskaņā ar projekta ieviešanas plānu pašreiz notiek projekta Nr. 

5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules 
aglomerācijā, 2.kārta” projekta “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu 
pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” 
būvniecības iepirkums.

SIA “Priekules nami” administrācija

Turpinās siltumtrases izbūve 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/016 

“Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes 
sistēmai” ieviešanā ir veikta siltumtrases izbūve līdz Priekules kul-
tūras namam, šķērsotas dzelzceļa sliedes un izbūvēti pievadi pie SIA 
“Priekules nami” administratīvās un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta ēkas.

SIA “Priekules nami” administrācija                                  

PROJEKTI
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“Vides pakalpojumu grupas” klientu ap
kalpošanas speciāliste Signe Ozoliņa pieņem 
apmeklētājus Priekulē, Ķieģeļu ielā 2a, 3. kabi
netā pirmdienās no plkst. 8 līdz 18, otrdienās, 
trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8 līdz 
17, piektdienās no plkst. 8 līdz 16. Pusdienas 
pārtraukums plkst. 12–13. 

Aicinām Priekules novada iedzīvotājus:
l noslēgt līgumu par atkritumu apsaimnie-

košanu;
l apmaksāt rēķinus (tikai skaidrā naudā) par 

atkritumu apsaimniekošanu bez norēķinu starpnieka 
uzcenojuma;

l iegādāties priekšapmaksas maisus papildu 
sadzīves atkritumiem – 100 l tilpuma maisa cena 
1,95 EUR (tajā skaitā PVN). Šādus maisus var iegā-
dāties tikai “Vides pakalpojumu grupas” klients, kam 

ir noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu. 
Piepildīto maisu grafikā paredzētajā atkritumu 

izvešanas dienā ir jānovieto pie sava atkritumu 
konteinera. Šajā gadījumā papildus atkritumu iz-
vešana nav jāpiesaka, jo, iegādājoties maisu, jau ir 
samaksāts par pakalpojumu un atkritumu operators 
konteinera iztukšošanas reizē savāks arī maisu ar 
papildu atkritumiem.

Atgādinām, ka stiklam paredzētajā šķiroto at-
kritumu konteinerā drīkst likt tikai stikla pudeles 
un burkas BEZ MAISIŅIEM! Nekādā ziņā nedrīkst 
ievietot logu stiklu, automašīnu logu stiklu, stikla 
traukus, spuldzes un spoguļus!

Šķiroto atkritumu konteineros ievietotajam 
materiālam jābūt tīram un sausam.

Šķirot atkritumus nav obligāti, bet specializētajos 
šķiroto atkritumu konteineros drīkst ievietot TIKAI 
atbilstošu materiālu.

SAIMNIECĪBA

Lūdzu iedzīvotājus pievērst 
īpašu uzmanību dalīto atkri
tumu šķirošanai! 

Ja iepriekš tik liela vērība 
nebija pievērsta tam, vai dalīto 
atkritumu šķirošanas konteinerā 
tiek iemests tikai tam paredzētais, 
tad šogad situācija ir cita. Prieku-
les novadā mainījies atkritumu 
apsaimniekošanas operators, kas 
strikti seko, vai konteineru saturā 
ir tikai tam paredzētie atkritumi. 
Ja konteinerā iemesti jaukti sa-
dzīves atkritumi, tad saturs tiek 
uzskatīts par bojātu, jo to vairs nav 
iespējams sašķirot tam paredzētajā 
veidā. Attiecīgi pieaug izmaksas no 
pašvaldības budžeta, t.i., mūsu visu 
līdzekļiem par sadzīves atkritumu 
konteineru izvešanu. Savukārt 
šķiroto atkritumu konteineru 
izvešana ir bez maksas.   

Lūdzu Priekules novada iedzī-
votājus šķirot atkritumus atbildī-
gi! Pēdējā laikā konstatēti daudzi 
gadījumi, kad stiklam, papīram vai 
plastmasai paredzētajos konteine-
ros tiek mesti sadzīves atkritumi, 
būvgruži un citas nepiemērotas 
lietas. Tirgoņu ielā Priekulē uz-
stādīta videonovērošanas kame-
ra, lai varētu fiksēt bezatbildīgu 
rīcību, sabojājot šķiroto atkritumu 
konteineru saturu. Arī citur tiks 
pievērsta pastiprināta vērība 
konteineru uzraudzībai. 

Ir jāievēro noteikti atkritumu 
šķirošanas principi. Visbiežāk 
izplatītā kļūda ir iemest stikla 
taru konteinerā kopā ar plast-
masas maisiņu. Šajā gadījumā 
saturs uzlūkojams par bojātu, jo 
operatoram nav iespēju atdalīt 
plastmasu no stikla gabaliem. 
Visvienkāršāk izmest pudeles un 
burkas konteinerā (tās drīkst būt 
saplēstas), bet maisiņu – blakus 
esošajā konteinerā. 

Svarīgi atcerēties, ka ne visa 

veida stikla izstrādājumus drīkst 
mest šķiroto atkritumu konteine-
ros. Glāzes, stikla un keramikas 
trauki, logu stikls, automašīnu 
stikls, rūdīts stikls un citi trauslā 
materiāla izstrādājumi nedrīkst 
nonākt stiklam paredzētajos 
konteineros! 

Plastikāta iepakojumam ir 
jābūt bez pārtikas atliekām. Ja 
nav laika un iespēju izskalot, labāk 
ir uzreiz to izmest pie sadzīves 
atkritumiem. Mēdz gadīties, ka 
kartona iepakojums, papīrs vai 
PET pudeles konteineros bieži tiek 
iemests aizsietos necaurspīdīgos 
plastmasas maisos, kas vizuāli 
neļauj kontrolēt to saturu. Labāk 
šķirotos atkritumus ielikt caurspī-
dīgos maisos vai pirms izmešanas 
izkratīt no tiem.  

Nereti gadās situācijas, kad pa-
pīra, kartona un plastmasas iepa-
kojumam paredzētais konteiners ir 
pārpildīts pirms laika. Tas ir tāpēc, 
ka iedzīvotāji mēdz nesaplacināt 
atkritumus pirms ievietošanas 
konteinerā. Pietiek kartona kastes 
un PET pudeles saspiest ar kāju, 
lai būtiski samazinātu to apjomu. 
Tādējādi konteinerā ietilps daudz 
vairāk atkritumu.

Cienīsim savu zemi un dabas 
resursus, taupīsim mūsu kopīgos 
līdzekļus, šķirosim atkritumus 
atbildīgi! Ļoti ceru, ka nevaja-
dzēs ķerties pie galējā līdzekļa 
un pārtraukt šķiroto atkritumu 
konteineru lietošanu iedzīvotāju 
bezatbildības dēļ. Ja konteineri 
nav piepildīti tā, kā tas paredzēts, 
tad saturs tiek uzskatīts par bojā-
tu un operators pieprasa augstu 
samaksu par to izvešanu. Rūpīgi 
sekosim tam, ko izmetam šķiroto 
atkritumu konteineros! 

Priekules novada pašvaldī-
bas izpilddirektors 

Andris Razma 

Latvijā arvien lielāka uz
manība tiek pievērsta vides 
aizsardzībai. Viens no sā
pīgākajiem jautājumiem ir 
kanalizācijas sistēmu sakār
tošana, jo gadu desmitiem to 
modernizēšanai nav pievērsta 
pienācīga uzmanība. Likumde
vēji izstrādājuši dokumentus, 
kas pašvaldības un vietējos 
komersantus mudina rīkoties 
tā, lai pakāpeniski sistēmu 
visā valstī pilnveidotu. Viens 
no soļiem – uzskaitīt decen
tralizētos kanalizācijas pakal
pojumus. 

No 2016. gada 1. janvāra 
Latvijā ir spēkā Ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu likums, kura 
mērķis ir veicināt kvalitatīvu 
un vides prasībām atbilstošu 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
pieejamību. 

2017. gadā izdoti Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 384 
“Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaim-
niekošanu un reģistrēšanu”, kas 

nosaka – vietējās pašvaldības 
dome izdod saistošos noteikumus, 
kuros paredz decentralizēto kana-
lizācijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību.

Šā gada 28. februāra Priekules 
novada pašvaldības domes sēdē 
deputāti vienbalsīgi apstiprināja 
saistošos noteikumus Nr. 1/19 
“Par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanu un uzskai-
tes kārtību Priekules novadā”. Pēc 
tam, kad Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) būs izvērtējusi saistošos 
noteikumus un sniegusi apstip-
rinošu atzinumu, tiks sagatavots 
līgums ar SIA “Priekules nami” par 
decentralizēto kanalizācijas sistē-
mu reģistra izveidi un uzturēšanu 
Priekules novadā, skaidro domes 
priekšsēdētāja Vija Jablonska. 

Šie noteikumi precizēs decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu 
jeb tādas kanalizācijas, kas nav 
pievienota centralizētai sistēmai, 
kontroles un uzraudzības kārtību. 
Tāpat tiks noteikts minimālais 

BEZ MAKSAS PIEŅEM ŠĀDA VEIDA 
ŠĶIROTOS ATKRITUMUS:
l papīru, kartonu, izlietoto papīra, kartona iepa-
kojumu;
l plastmasu un plastmasas iepakojumu;
l stikla iepakojumu (pudeles un burkas);
l logu stiklu;
l metālu un metāla iepakojumu;

l koksni un koka iepakojumu;
l nolietotās elektroiekārtas un elektropreces;
l sadzīvē radušos bīstamos atkritumus;
l vieglā autotransporta riepas (4 gab. kalendārajā 
gadā);
l tekstilu;
l zaļos jeb dārzu un parku atkritumus;
l bioloģiski noārdāmos atkritumus.

Kanalizācijas sistēmas 
uzskaitīs vienotā kārtībā  
biežums notekūdeņu un nosēdu-
mu izvešanai, prasību minimums 
asenizatoriem un asenizatoru 
reģistrācijas kārtība, kā arī de-
centralizēto kanalizācijas sistēmu 
reģistrācijas kārtība. 

Vēl saistošie noteikumi iekļauj 
decentralizēto kanalizācijas pakal-
pojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību, tai skaitā pašvaldības 
kompetenci minētajā jomā, sis-
tēmu īpašnieku un valdītāju 
pienākumus, kā arī atbildību par 
noteikumu pārkāpumiem.

Mērķis ir panākt to, lai no-
tekūdeņu kaitējums apkārtējai 
videi būtu pēc iespējas mazāks, 
Latvijā ieviestās likumdošanas 
būtību skaidro SIA “Priekules 
nami” tehniskais direktors Rims 
Mickus. Decentralizēto kanalizā-
cijas sistēmu uzskaite būs viens 
no soļiem, lai to izdarītu. Diemžēl 
nav nekāds retums, ka notekūdeņi 
netiek attīrīti un tie nonāk ap-

kārtējā vidē. Tāpat ir saimnieki, 
kas sauso tualešu saturu neizved 
pienācīgi bieži. Ja netālu ir aka, 
tad ūdens kvalitāte līdz ar to būs 
bojāta. Šīs un līdzīgas problēmas 
atstāj iespaidu uz vides kvalitāti 
kopumā. 

Vispirms Priekules novadā, 
līdzīgi kā daudzviet Latvijā, no-
tiks decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsekošana un uzskaite, 
darbu secību skaidro R. Mickus. 
Ar iedzīvotājiem tiks saskaņots 
apsekošanas laiks, bez viņu ziņas 
īpašumos neviens necentīsies 
iekļūt, mierina uzņēmuma pār-
stāvis. Ja tiks konstatētas sistēmu 
tehniskās neatbilstības, īpašnie-
kiem tiks dots laiks novērst tās, 
tiesa gan – par saviem līdzekļiem. 
Uzskaites un tehnisko uzlaboju-
mu veikšanas laiks likumdošanā 
pagaidām noteikts līdz 2021. 
gada 31. decembrim, informē  
R. Mickus. 

Kā minēts iepriekš, noteikumi 
stāsies spēkā pēc pozitīva atzinu-
ma saņemšanas no VARAM. Par to 
iedzīvotāji tiks informēti turpmāk. 
Ja decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekotājiem tagad 
vai arī vēlāk rodas jautājumi, 
aicinām vērsties SIA “Priekules 
nami” vai pagastu pārvaldēs. Visa 
aktuālā informācija tiks ievieto-
ta arī uzņēmuma tīmekļvietnē  
www.priekulesnami.lv. 

Iluta Dreimane 
 

SIA “PRIEKULES NAMI”  
KONTAKTINFORMĀCIJA

Telefons: 63452970

E-pasts: 
priekulesnami@inbox.lv

Tīmekļvietne: 
www.priekulesnami.lv 

Šķirosim atkritumus 

ATBILDĪGI!  
“Vides pakalpojumu grupas” informācija

Traktortehnikas īpašniekiem, kuri Prieku-
lē nevarēja veikt plānoto tehnisko apskati  
11. martā un kuri nevar to atlikt līdz nākamajai 
plānotajai iespējai 25. aprīlī, lūgums sazinā-

ties ar inspektoru no Liepājas Egilu Rubeni  
pa tālruni 20000450 vai e-pastu egils.rubenis 
@vtua.gov.lv, lai vienotos par alternatīviem  
tehniskās apskates laikiem.

Var nodot sašķirotus atkritumus
Atkritumu poligons “Ķīvītes” Grobiņas novadā piedāvā izmantot 

labiekārtotu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, kur 
privātpersonas bez maksas var atvest savus sašķirotos atkritumus.

UZZIŅAI 
l Atkritumu poligons atrodas Grobiņā, 
3 km no Rīgas – Liepājas šosejas. 
l Poligona darba laiks katru dienu plkst. 8.00 – 19.00.

l Vairāk informācijas varat iegūt poligona Klientu 
apkalpošanas centrā vai zvanot pa tālruni 63459097 
vai 26446698. 
l Internetvietne www.liepajasras.lv.

Informācija traktortehnikas īpašniekiem  

 VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA 
ATVAINOJAS PAR SAGĀDĀTAJĀM NEĒRTĪBĀM! 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saistošie noteikumi Nr.14/18

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības domes

    2018. gada 27. decembra sēdes 
lēmumu Nr.571 (prot.Nr.16)

PRECIZĒTĀ REDAKCIJA
ar Priekules novada pašvaldības domes 

    2019. gada 31. janvāra sēdes
 lēmumu Nr.68 (prot.Nr.1)

Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Priekules novada Prūšu ūdenskrātuvē

Izdoti saskaņā ar “Zvejniecības likuma” 10. panta piekto daļu, 
un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 

noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību kārtība” 13. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Prūšu ūdenskrātuve atrodas Priekules novada Virgas 

pagasta teritorijā, un tās platība ir 69,8 ha.
2. Atbilstoši Civillikumam Prūšu ūdenskrātuve ir privāta 

ūdenstilpe un tai piegulošā zeme pieder Priekules novada 
pašvaldībai un 6 citiem piekrastes zemju īpašniekiem (saska-
ņojumus ar ūdenstilpei piegulošo zemju īpašniekiem skatīt  
Nolikuma 4. pielikumā). 

3. Licencētā makšķerēšana Prūšu ūdenskrātuvē tiek ie-
viesta atbilstoši “Zvejniecības likumam” un Ministru kabineta 
2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās 
makšķerēšanas – vēžošanas un zemūdens medību kārtība”. 

4. Licencēta makšķerēšana Prūšu ūdenskrātuvē nepiecie-
šama, lai regulētu makšķernieku skaitu un radītu labvēlīgus 
apstākļus zivju krājumu aizsardzībai un racionālai izmanto-
šanai. 

5. Licencētās makšķerēšanas organizētājs Prūšu ūdenskrā-
tuvē ir Priekules novada pašvaldības Virgas pagasta pārvalde 
(turpmāk – Organizētājs), tālr. 63461052, pārvaldes vadītājs, 
tālr. 29472063, e-pasts virga@priekulesnovads.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
6. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Prūšu ūdens-

krātuves platībā. Makšķerniekiem, makšķerējot no krasta, 
atļauts izmantot tauvas joslu, kuras platums ir 4 m. “Zvej-
niecības likuma” 9. panta sestā daļa nosaka gadījumus, kuros 
paredzēta tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas 
saskaņošanas ar zemes īpašnieku, savukārt šī likuma 9. panta 
septītā daļa nosaka darbības, kas tauvas joslā ir atļautas tikai 
pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku. 

7. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdens-
krātuvē ir tiesības jebkurai fiziskai personai, kura ievēro spēkā 
esošo Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu 
Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” 8.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015. 
gada 22. decembra noteikumus Nr.800 “Makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – no-
teikumi Nr.800), šo Nolikumu un kura iegādājusies vai kurai 
izsniegta makšķerēšanas licence. 

8. Licencētā makšķerēšana Prūšu ūdenskrātuvē notiek, 
ievērojot noteikumos Nr.800 paredzētās makšķerēšanas tie-
sību izmantošanas prasības, ar šādiem papildu nosacījumiem: 

8.1. makšķerēšana atļauta tikai diennakts gaišajā laikā, 
uzsākot makšķerēt ne agrāk kā stundu pirms saules lēkta 
un beidzot makšķerēt ne vēlāk kā stundu pēc saules rieta; 

8.2. makšķerējot atļauts izmatot vienlaicīgi tikai vienu 
makšķerēšanas rīku – pludiņmakšķeri, gruntsmakšķeri, spi-
ningu vai ziemas makšķeri.

III. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasāku-
mu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un 
aizsardzībai 

9. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot “Prūšu 
ūdenskrātuves apsaimniekošanas noteikumus”, realizē Prūšu 
ūdenskrātuves zivju resursu saglabāšanu, papildināšanu un 
aizsardzību.

9.1. Pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai:
9.1.1. katru gadu – zandarta vai līdaku mazuļu ielaišana 

līdz 6500 tūkst. gab.;
9.1.2. malu zvejniecības apkarošana; 
9.1.3. pastāvīga makšķerēšanas licenču esamības kontrole; 
9.1.4. noteikumu Nr.800 un šī Nolikuma ievērošanas 

kontrole;
9.1.5. Prūšu ūdenskrātuves uzrauga nozīmēšana pie Prūšu 

ūdenskrātuves diennakts gaišajā laikā (mob. tālr. 29377366). 
Ūdenskrātuves uzrauga galvenie amata pienākumi ir licenču 
pārdošana un kontrole, zivju aizsardzības pasākumu organizē-
šana un citi pienākumi, kas noteikti uzrauga amata aprakstā.

IV. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi un maksa par 
makšķerēšanas licencēm

10. Licencētā makšķerēšanā Prūšu ūdenskrātuvē noteiktas 
šādas licences:

Licences nosaukums Cena EUR/
gab. t.sk. PVN

Gada makšķerēšanas licence (01.01.–31.12.) 15,00
Vasaras sezonas
 makšķerēšanas licence (01.05.–31.10) 12,00
Viena mēneša makšķerēšanas licence 5,00
Vienas diennakts makšķerēšanas licence 1,50
Viena mēneša makšķerēšanas licence 
ar atlaidi

2,50

Vienas diennakts makšķerēšanas 
licence ar atlaidi

0,75

Gada bezmaksas licence (01.01.–31.12.) –

11. Licenču skaitam viena gada laikā nav ierobežojumu.

V. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas 
licencēm

12. Gada bezmaksas licences paredzētas:
12.1. bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un 

personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
12.2. personām ar invaliditāti;
12.3. politiski represētajām personām; 
12.4. Prūšu ūdenskrātuves krastu zemju īpašniekiem un 

viņu ģimenes locekļiem.
13. Licences ar cenu atlaidi var saņemt Priekules novada 

trūcīgie iedzīvotāji, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā piešķirts šāds statuss un kuru dzīvesvieta deklarēta 
Priekules novada administratīvajā teritorijā. Pie licences ar 
cenu atlaidi iegādes jāuzrāda pašvaldības izsniegta izziņa par 
trūcīgas personas statusa piešķiršanu. 

14. Visām personām, izņemot šī Nolikuma 12.1. un 12.2. 
punktā minētajām, makšķerējot ir jābūt klāt makšķerēšanas 
kartei un licencei.

15. Visām personām, makšķerējot ir jābūt klāt arī personu 
apliecinošam dokumentam, kas var apstiprināt attiecīgās licen-
ces turētāja personību, personām ar invaliditāti vecumā no 16 
līdz 65 gadiem jābūt klāt invaliditātes apliecībai.

VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
16. Licenču uzskaiti un izplatīšanu veic:
16.1. Priekules novada Virgas pagasta pārvalde, adrese 

“Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads, tāl-
runis 63461052, e-pasts: virga@priekulesnovads.lv P., O., T., C. 
8.00 – 17.00; P. 8.00 – 16.00.

16.2. Priekules novada pašvaldība, adrese: Saules ielā 1, 
Priekule, tālrunis 63461433, e-pasts: dome@priekulesnovads.
lv P., O., T., C. 8.00 – 17.00; P. 8.00 – 16.00.

16.3.DUS “Kings”, Priekules pagasts, Priekules – Skodas 
šoseja 1.km (strādā visu diennakti), tālrunis 63467122.

16.4. organizētāja nozīmēts Prūšu ūdenskrātuves uzraugs 
pie “Prūšu ūdenskrātuves” diennakts gaišajā laikā mob. tālr. 
29377366.

16.5. bezmaksas licences un licences ar atlaidi var saņemt 
Priekules novada pašvaldībā un Priekules novada Virgas pa-
gasta pārvaldē.

VII. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti, realizējot makšķe-
rēšanas licences

17. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 10% reizi 
pusgadā (līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim 
– par otro pusgadu) organizētājs pārskaita valsts pamatbudžetā 
Zivju fonda ieņēmumu dotācijas veidošanai.

18. No licenču realizācijā iegūtās summas 90% paliek or-
ganizētāja rīcībā un tiek izmantoti licencētās makšķerēšanas 
organizēšanai un tās pārvaldes nodrošināšanai, zivju mazuļu 
iegādei, ūdenskrātuves kopšanas darbiem un citiem mērķiem 
saskaņā ar pasākumu plānu zivju resursu papildināšanai un 
aizsardzībai.

VIII. Makšķernieku lomu uzskaite
19. Visiem licenču īpašniekiem jāreģistrē lomus lomu 

uzskaites tabulā, kas atrodama licences aizmugurē (paraugs 
šī Nolikuma 1.pielikumā 1.5.lapā), norādot makšķerēšanas 
datumu, zivju sugu, skaitu un svaru. 

 20. Makšķernieku pienākums pēc licences derīguma ter-
miņa beigām ir aizpildīt licencē paredzēto makšķernieka lomu 
uzskaites anketu un:

20.1. piecu darba dienu laikā licenci, izņemot gada un 
gada bezmaksas licenci, nodot licencētās makšķerēšanas 
organizētājam vai nosūtīt uz licencē norādīto adresi (Prie-
kules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules 
novads, LV-3434); 

20.2. līdz nākamā gada 10. janvārim gada un gada bezmak-
sas licenču īpašniekiem licences iesniegt Prūšu ūdenskrātuves 
uzraugam vai nosūtīt Priekules novada pašvaldībai (Priekules 
novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, 
LV-3434).

21.Katru gadu līdz 1. februārim pašvaldība sniedz “BIOR” 
institūtam makšķernieku lomu atskaiti par iepriekšējo gadu.

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie 
pakalpojumi un pienākumi

22.Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pie-
nākumi: 

22.1. sniegt informāciju Priekules novada pašvaldības infor-
matīvajā izdevumā “Priekules Novada Ziņas” par pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ievie-
šanu šo noteikumu 1. punktā minētajā Prūšu ūdenskrātuvē un 
nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu tā piekrastē; 

22.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un 
realizāciju makšķerēšanai atļautā laikā saskaņā ar šī Nolikuma 
16. punktu; 

22.3. realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši šī Nolikuma 
prasībām, iepazīstināt makšķerniekus, vēžotājus vai zemūdens 
medniekus ar Nolikuma prasībām un nodrošināt Nolikuma 
publisku pieejamību licenču pārdošanas un izsniegšanas vietās;

22.4. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzek-
ļu sadali atbilstoši šī Nolikuma VII sadaļā noteiktajām prasībām; 

22.5. nodrošināt pārskatu sagatavošanu par realizēto mak-
šķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas 
līdzekļiem un to izlietojumu;

22.6. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 
2, Rīga, LV-1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas 
reizes gadā līdz 15. jūlijam un 15. janvārim; 

22.7. īstenot zivju resursu atjaunošanu saskaņā ar “Prūšu 
ūdenskrātuves apsaimniekošanas noteikumiem”, katru gadu 
ielaižot Prūšu ūdenskrātuvē 6500 zandartu vai līdaku mazuļus; 

22.8. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides 
dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles 
un zivju resursu papildināšanas pasākumiem;

22.9. nodrošināt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu, sa-
kopšanu un regulāru atkritumu savākšanu un izvešanu; 

22.10. reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā 
noteikto lomu uzskaites kārtību, un neizsniegt tām licenci divu 
gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas;

22.11. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo Nolikumu.

X. Makšķerēšanas kontrole
23.  Makšķerēšanas darbību kontroli un vides aizsardzības 

normatīvo aktu ievērošanas pārbaudi makšķerēšanas vietās 
veic Valsts vides dienesta inspektori, Priekules novada paš-
valdības pilnvarotas personas, Prūšu ūdenskrātuves uzraugs.

24. Makšķerēšanas vai vides aizsardzības normu pārkāpumu 
gadījumos inspektori ir tiesīgi licenci anulēt, kā arī piemērot ci-
tus soda mērus saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu 
un Priekules novada saistošajiem noteikumiem.

XI. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums
25. Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā saskaņoša-

nas šī Nolikuma saskaņojuma lapā norādītajās institūcijās un 
apstiprināšanas ar Priekules novada pašvaldības saistošajiem 
stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 
kārtībā.

 26. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, 
licencētās makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas 
licences iegādes iespējām pašvaldība ne vēlāk kā mēnesi pirms 
licencētās makšķerēšanas sākuma publicē laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”, Priekules novada informatīvajā izdevumā “Priekules 
Novada Ziņas”. 

27. Nolikums ir spēkā no pašvaldības saistošo noteikumu 
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē” 
spēkā stāšanās dienas līdz 2023. gada 31. decembrim.

XII. Pārejas noteikumi 
28. Licences, kuras iegādātas saskaņā ar Priekules novada 

domes 2015. gada 30. decembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.12 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrā-
tuvē” derīgas līdz datumam, kāds minēts licencē.

XlII. Noslēguma jautājums
29. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē 2015. gada 

30. decembra saistošie noteikumi Nr.12 “Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē”.

XIV. Nolikuma pielikumi
1. pielikums (1.1 – 1.7). Licenču paraugi visu veidu licencēm 

un (1.8.) Lomu uzskaites tabula (drukājama licencei otrā pusē).
2. pielikums – Prūšu ūdenskrātuves robežu plāns.
3. pielikums – Prūšu ūdenskrātuves piekļuves ceļu plāns.
4. pielikums – Saskaņojumi ar piegulošo zemju īpašniekiem. 
5. Pielikums – Saskaņojumu lapa ar institūcijām.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Jablonska
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI 

          ar Priekules novada domes 
       

           2019. gada 28. februāra sēdes lēmumu Nr.74, 
(prot. Nr.2.,3.p.)

Saistošie noteikumi Nr.2/19

PAR PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETU 2019. GADAM

Izdoti saskaņā ar likuma 
 “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 2.punktu un
 likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo daļu.

1. Apstiprināt PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
PAMATBUDŽETU 2019. GADAM saskaņā ar 1. pielikumu:

1.1. budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu 763 529 
EUR;

1.2. ieņēmumi 7 644 593 EUR;
1.3. izdevumi 6 563 560 EUR; 
1.4. aizdevumu atmaksa 1 834 562 EUR;
1.5. aizdevumu saņemšana 0 EUR;

1.6. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 
10 000 EUR.

2. Apstiprināt PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS SPE-
CIĀLO BUDŽETU 2019. GADAM saskaņā ar 2. pielikumu:

2.1. līdzekļu atlikums uz gada sākumu 184 141 EUR;
2.2. ieņēmumi 298 615 EUR;
2.3. izdevumi 482 756 EUR.
3. Apstiprināt PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETU 2019. GADAM 
saskaņā ar 3. pielikumu:

3.1. līdzekļu atlikums uz gada sākumu 3 567 EUR;
3.2. ieņēmumi 0 EUR;
3.3. izdevumi 3 567 EUR.
4. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības investīciju 

plānu 2019. gadam saskaņā ar 4. pielikumu.
5. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistību ap-

mēru uz 01.01.2019. saskaņā ar 5. pielikumu.
6. Apstiprināt 6. pielikumu “Mērķdotācijas pašvaldību 

autoceļu (ielu) uzturēšanai 2019. gadam.”
7. Apstiprināt 7. pielikumu “Paskaidrojuma raksts par 

Priekules novada pašvaldības budžetu 2019. gadam.”
8. Pilnvarot Priekules novada pašvaldības domes pastāvī-

go Finanšu komiteju lemt par grozījumiem Priekules novada 
pašvaldības budžeta 2019. gadam ieņēmumu un izdevumu 
tāmēs institūciju apstiprinātā budžeta ietvaros.

9. Budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā finansēt 
budžeta iestādes, uzņēmumus un mērķprogrammas propor-
cionāli budžeta ieņēmumu izpildei.

10. Budžeta izpildītāja funkcijas veikt Priekules novada 
pašvaldības budžeta institūcijām atbilstoši budžetā apstip-
rinātajām funkcionālajām kategorijām.

11. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros no-
drošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu 
izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu 
attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla 
daļām un kapitālsabiedrībām” 3. panta otro daļu, likuma “Par 
pašvaldībām” 7. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 
1. punktu un 77. panta otro daļu un ņemot vērā Priekules no-
vada  pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību izveidošanas 
un darbības mērķi, Priekules novada pašvaldības kontrolē-
tajām kapitālsabiedrībām, lai nodrošinātu Priekules novada 
pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu 
sniegšanu, nesadalīto peļņu novirzīt kapitālsabiedrības attīs-
tībai vai iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības nolikuma 
9. punktu slēgt deleģēšanas līgumus Priekules novada paš-
valdības 2019. gada budžetā šim mērķim paredzētā apjomā 
un kārtībā.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Jablonska

NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI

ar Priekules novada pašvaldības domes
28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.102, 

(protokols Nr.2, 31.p.) 

“PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAI 
PIEDEROŠO UN PIEKRĪTOŠO  
NEAPBŪVĒTU ZEMESGABALU  
IZNOMĀŠANAS KĀRTĪBA”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
 41.panta pirmās daļas 2.punktu,

Ministru kabineta 19.06.2018. 
noteikumiem Nr.350 
“Publiskas personas

 zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”  

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Priekules novada 

pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) iznomā tās īpašumā, 
piekritīgās un valdījumā (rezerves zemes fonda un zemes re-
formas pabeigšanai neizmantotā zeme) esošos neapbūvētos 
zemesgabalus (turpmāk tekstā – Zemesgabals), zemesgabala 
nomas līguma termiņu.

2. Šajos noteikumos lietotais termins “zemesgabals” 
atbilst “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” lie-
totajam terminam “Zemes vienība” un nomas vajadzībām 
noteikta zemes vienības daļa, kas nav pastāvīgs nekustamā 
īpašuma objekts.

3. Pašvaldībai piederošu, piekrītošu vai tiesiskajā valdī-
jumā esošu neapbūvētu zemesgabalu iznomā bez apbūves 
tiesībām, ņemot vērā to racionālu izmantošanu un apsaim-
niekošanu.

 4. Šie noteikumi neattiecas uz zemesgabaliem, kuri tiek 
iznomāti:

4.1. ēku/būvju uzturēšanai;
4.2. biedrībām un nodibinājumiem;
4.3. valsts vai pašvaldības iestādēm;
4.4. pirmnomas personām, kuras izlieto pirmnomas tiesī-

bas saskaņā ar “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas liku-
ma” 25. panta otro daļu un 26. panta otro daļu;

4.5. ūdenstilpju, zvejas un medību tiesību izmantošanai;
4.6. ar izpirkuma tiesībām.
5. Zemesgabalu sastāvā ietilpstošās meža platības netiek 

iznomātas.
6. Šie noteikumi attiecas uz juridiskām un fiziskām per-

sonām, kuras vēlas nomāt vai nomā zemesgabalus, kā arī 
nomā apbūvētu zemesgabalu neapbūvētās daļas, bez apbū-
ves tiesībām un kurām nav parādsaistību pret pašvaldību.

7. Pašvaldība informāciju par iznomājamiem zemesgaba-
liem publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekulesnovads.lv 
un izliek redzamā vietā pagastu pārvalžu telpās.

II. Zemesgabala iznomāšanas kārtība
8. Zemesgabalu nomu var ierosināt Pašvaldība vai jeb-

kura fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi Pašvaldībā 
iesniegumu, kurā norāda zemesgabala nosaukumu, kadastra 
apzīmējumu, platību un zemes nomāšanas mērķi. 

9. Iesniegumus no fiziskām un juridiskām personām par 
zemesgabalu iznomāšanu izskata Attīstības plānošanas 
nodaļas nekustamo īpašumu speciālists (turpmāk – spe-
ciālists).

10. Ja speciālists konstatē, ka zemesgabala iznomāšana 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav iespējama, tas saga-
tavo pamatotu atbildi iesniedzējam ar atteikumu iznomāt 
zemesgabalu.

11. Ja speciālists, izskatot iesniegumu, konstatē, ka ze-
mesgabala iznomāšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 
iespējama, tad tas sagatavo lēmuma projektu izskatīšanai 
Pašvaldības domē.

12. Lēmumu par zemesgabala iznomāšanu pieņem Prie-
kules novada pašvaldības dome ne agrāk kā 1 (viena) mēneša 
laikā no informācijas izlikšanas attiecīgajā pagasta pārvaldē 
vai publicēšanas pašvaldības mājaslapā.

13. Iznomājot zemesgabalu, ja pretendentam nav jebkādu 
parādsaistību pret pašvaldību, tiek ņemti vērā šādi nosacī-
jumi prioritārā secībā:

13.1. persona, kurai Priekules novadā nav un nav bijusi 
zeme īpašumā, lietojumā vai nomā un kura savu pamata 
dzīvesvietu (deklarēto un faktisko) un juridisko adresi re-
ģistrējusi Priekules novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā;

13.2. persona, kura iepriekš nomājusi zemesgabalu;
13.3. persona, kura ir zemesgabala pierobežnieks;
13.4. persona, kura savu pamata dzīvesvietu (deklarēto 

un faktisko) un juridisko adresi reģistrējusi Priekules novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13.5. persona, kura nav pārdevusi lauksaimniecībā iz-
mantojamo zemi;

13.6. ja persona izmanto 13.1. punktā minētās priekšrocī-
bas, tad tās var izmantot, pretendējot uz vienu zemesgabalu.

14. Ja uz zemesgabala nomu piesakās divas vai vairākas 
personas:

14.1. tiek rīkota zemesgabala nomas tiesību izsole;
14.2. ja viena no personām ir iznomājamā zemesgabala 

pierobežnieks, tad pierobežniekam ir nomas pirmtiesības uz 
iznomājamo zemesgabalu, un šajā gadījumā izsole netiek 
rīkota;

14.3. ja divas vai vairākas personas ir zemesgabala 
pierobežnieki, tiek rīkota izsole starp zemesgabala piero-
bežniekiem.

15. Ja zemesgabalam nav iespējams nodrošināt piekļuvi, 
tā tiek iznomāta tikai zemesgabalam piegulošo zemju īpaš-
niekiem, tiesiskiem valdītājiem vai nomniekiem un izsole tiek 
rīkota tikai starp šīm personām.

16. Zemes nomas tiesību izsoli organizē Priekules novada 
pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles 
komisija.

17. Zemesgabala nodošana nomā nerada nekādas priekš-

rocības zemes nomniekam iegūt neapbūvētu zemesgabalu 
īpašumā.  

III. Nomas termiņi
18. Zemes nomas līgumi var tikt noslēgti, bet ne ilgāk, kā 

to paredz likums “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 pantā noteikto nomas 
līguma termiņu:

18.1. īstermiņā līdz 5 (pieciem) gadiem:
18.1.1. zemesgabalam ielas sarkano līniju robežās, pare-

dzot atceļošu nosacījumu, ja tiek uzsākta ielas būvniecība, 
rekonstrukcija vai inženierkomunikāciju ierīkošana vai ze-
mesgabals ir nepieciešams gājēju vai transporta satiksmes 
organizēšanai;

18.1.2. zemesgabalam, kurš tiks izmantots sakņu dārzu, 
mazdārziņu vai palīgsaimniecības vajadzībām bez apbūves 
tiesībām, paredzot atceļošu nosacījumu, ja zemesgabals 
nepieciešams Pašvaldībai funkciju nodrošināšanai;

18.1.3. zemesgabalam līdz 10 ha, kas tiek izmantots 
lauksaimniecībā vai ūdenssaimniecībā;

18.2. līdz 10 (desmit) gadiem zemesgrāmatā reģistrētam 
zemesgabalam;

18.3. atsevišķos gadījumos dome izvērtē nepieciešamos 
ieguldījumus iznomātajā zemesgabalā un zemes nomas 
līgums var tikt noslēgts uz laiku līdz 30 (trīsdesmit) gadiem.

IV. Nomas maksa
19. Zemesgabala nomas maksu gadā (bez pievienotās 

vērtības nodokļa) nosaka atbilstoši Priekules novada pašval-
dības saistošajiem noteikumiem “Par neapbūvētu Priekules 
novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu 
nomas maksu” vai apstiprinātajam lauksaimniecības zemes 
nomas pakalpojumu maksas cenrādim. 

20. Nomniekam iesniedzot iesniegumu pašvaldībā par 
zemesgabaliem, kam nepieciešama rekultivācija (augsnes 
sakopšana lauksaimnieciskai izmantošanai), saskaņā ar 
domes lēmumu, zemes nomas maksa var tikt samazināta 
līdz 50% (bet tā nedrīkst būt mazāka par 28 euro gadā) uz 
laiku līdz 2 gadiem.

21. Nomas maksa tiek aplikta ar pievienotās vērtības 
nodokli normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apmērā.

V. Noslēguma jautājumi
22. Pārtraucot nomas zemes izmantošanu, kompensācija 

par stādījumiem un būvēm (t.sk. inženierkomunikācijām, me-
liorācijas sistēmām), kā arī par ieguldītajiem izdevumiem vai 
zaudējumiem, kas radušies, apsaimniekojot zemes vienību, 
zemes nomniekam netiek paredzēta.

23. Neapbūvētu zemesgabalu neiznomā pretendentam, ja:
23.1. pēdējā gada laikā no iesnieguma iesniegšanas 

dienas iznomātājs ir vienpusēji izbeidzis ar šo pretendentu 
noslēgto līgumu par zemesgabala lietošanu, jo pretendents 
nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus;

23.2. ir jebkādas parādsaistības pret pašvaldību.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja  V. Jablonska
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Februāris ir izskanējis 
varen skaļi un koši. Šogad 
Priekules dzimšanas diena 
tika svinēta tik krāšņi kā vēl 
nekad iepriekš. 

Pilsētas jubilejas mēnesi 
uzsākām ar koncertu “Raibais 
prieks”, kurā savu varēšanu 
dziedāt un dejot rādīja kultūras 
nama bērnu un jauniešu kolek-
tīvi – “Ķiņķēziņi” un “Pipari”. 
Koncertā piedalījās arī Pāvil-

ostas bērnu vokālais ansamblis 
“Burbulīši”, Skrundas bērnu 
vokālais ansamblis “Bums”, deju 
grupas: “Lightning” no Bunkas, 
“Lighstars” no Durbes un “Me-
dzīši” no Medzes. Sveiciens savai 
dzimtajai pilsētai Priekulei 91. 
dzimšanas dienā kopā ar deju un 
dziesmu draugiem tika savērpts 
krāsainā un raibā virpulī. Raibais 
prieks bija izlauzies! Tas dzirk-
steļoja bērnu acīs un smaidoša-

jās sejās. Un viens bija pavisam 
skaidrs – nākamajā gadā mēs 
tiksimies atkal!

Pilsētas dzimšanas dienas 
mēnesi noslēdzām ar tradicionālo 
Priekules bērnu un jauniešu kon-
certu “No sirds tev, mana pilsēta!”, 
kurā piedalījās PII “Dzirnaviņas”, 
Priekules vidusskolas un Prieku-
les Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi. Bērni un jaunieši no 
sirds bija sagatavojuši košu, ska-

nīgu un daudzkrāsainu dāvanu 
savai dzimtajai pilsētai.

Dimdot raitam deju solim, 
tika izdejotas dejas, skanīgās 
bērnu balsīs izskanēja sirsnīgas 
un mīļas dziesmas. Koncerta 
daudzkrāsainību papildināja 
mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņu instrumentu krāšņais 
skanējums. Patiesu prieku visiem 
skatītājiem radīja koncerta vis-
jaunākā dalībniece – divgadīgā 

Letīcija Oknere, kas drosmīgi 
kāpa uz skatuves un nodziedāja 
sakāmo dziesmiņu.

Paldies ikvienam, kas piedalī-
jās koncertā un dāvāja prieku no 
visas sirds! Paldies pedagogiem 
par ieguldīto darbu un enerģiju 
šo svētku tapšanā! Daudz laimes 
Priekulei!

Priekules kultūras 
nama direktore 

Rigonda Džeriņa 

28. februārī 100 gadu jubi
leju Priekulē svinēja Vasilijs 
Drožovs. Viņa īstā dzimšanas 
diena gan esot 1919. gada 
29. februāris, taču toreiz šo 
datumu dokumentos nerak
stīja, tāpēc oficiāli fiksēts 28. 
februāris, pastāsta jubilāra 
meita ārste Tatjana Ešenvalde. 

Vasilijs dzimis Krievijā Ņiž-
ņijnovgorodas apkaimē, Počinku 

ciemā. Ģimenē auguši 6 bērni. 
Tolaik valdījusi liela nabadzība un 
bads. Bērni uz skolu nav varējuši 
iet visi reizē – vajadzējis dalīt 
vienu vīžu pāri uz visiem, tāpēc 
devušies mācīties uz maiņām. 

18 gadu vecumā Vasilijs ie-
saukts armijā, pēc obligātā dienes-
ta turpinājis karavīra gaitas. 1946. 
gadā apprecējies ar Mariju. Kā 
jūrnieks viņš aizsūtīts dienestā uz 

Kamčatku Tālajos Austrumos, kur 
dzimušas meitas Olga un Tatjana. 
Pēc tam saņēmis pavēli turpināt 
dienestu Liepājā. No Kamčatkas 
ģimene ar diviem maziem bērniem 
divus mēnešus ar kuģi ceļojusi uz 
Liepāju. Tur vēlāk piedzimis dēls 
Aleksandrs. 

Bērnu vārdu izvēli ietekmējusi 
tēva literārā gaume, pastāsta 
Tatjana. Viņas un māsas vārdi 

Priekulē sveic simtgadnieku

Jubilārs Vasilijs Drožovs kopā ar meitu Tatjanu un dēlu Aleksandru.  
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Ģimenes arhīva foto – vecāki Vasilijs un Marija kopā ar 
bērniem Tatjanu, Olgu un Aleksandru.  

Foto – no privātā arhīva

izraudzīti kā “Jevgeņija Oņegina” 
varonēm, bet brālis nosaukts 
krievu dzejniekam Aleksandram 
Puškinam par godu. Tēvs pratis 
no galvas citēt daudzus krievu 
dzejnieku darbus, atceras meita. 

Liepājā tēvs pildījis koman-
danta pienākumus. Pēc demo-
bilizācijas 1961. gadā uzsācis 
darbu Liepājas rajona padomē, 
koordinējis centralizēto pārtikas 
atkritumu savākšanu un otrrei-
zēju izmantošanu. 1992. gadā 
devies pensijā, aktīvi iesaistījies 
krievu kopienas sabiedriskajā 
dzīvē. Pēc sievas nāves 2004. 
gadā, ko ļoti pārdzīvojis, pakā-
peniski pasliktinājusies veselība, 
vēlāk tēvs pārcēlies pie meitas uz 
Priekuli. Progresējušas nopietnas 

saslimšanas, pārciestas vairākas 
operācijas. Nu Vasilijs vada 
dienas Priekules Ilgstošās sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
centrā, kura kolektīvam ģimene ir 
pateicīga par gādību un iejūtību. 

Tēvs allaž bijis ļoti komu-
nikabls, ar plašu draugu logu, 
neskopojies ar komplimentiem 
sievietēm, pastāsta Tatjana. 
“Tētis dzīvoja uz pozitīvām emo-
cijām.” Viņa atceras, ka tēvs ļoti 
daudz strādājis, tāpēc bērniem 
kopā būšanas brīži ar viņu bijuši 
īpaši. Savā īpašajā svētku reizē 
Vasilijs labi jūtas kompānijā un 
vēl pamāca apsveicējus: “Ņenado 
huļigaņiķ!” (Nevajag taisīt traci! – 
tulk. no krievu valodas.)

Iluta Dreimane 

Raibais un sirsnīgais prieks

Foto – Līga Svara  

Priekules bērni un 
jaunieši muzicēja par 
godu savai pilsētai. 
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16. februārī Gramzdas tautas namā tika 
atzīmēta “Gramzdas Nacionālā amatierteāt
ra” pirmā lielākā jubileja – kopā darbojoties, 
pagājuši jau pieci gadi. 

Amatierteātra darbības pirmā piecgade tika svi-
nēta ar M. Hornas izrādi “Brangais ķēriens” un filmu 
“Mums 5”. Kolektīvam šis skaitlis ir ļoti nozīmīgs, jo 
piecos gados izveidojies stabils aktieru kodols, iegūta 
zināma pieredze un skatītāju atbalsts un uzticība.

Pašlaik Gramzdas tautas namā apskatāmas 
fotogrāfijas no kolektīva izrādēm un kopā piedzīvo-
tajiem mirkļiem. Aplūkojamās atmiņas vēl aizvien 
raisa svētku sajūtas. Par šīm pacilājošajām sajūtām 
jāpasakās visiem, kuri ieguldījuši savu darbu un 

atbalstu, lai kolektīvs izveidotos un pastāvētu. 
Paldies pārvaldes vadītājam Dzintaram Kudu-

mam par ierosmi veidot pirmo Līgo izrādi – tas ir 
mūsu kolektīva pamatakmens! Paldies atsaucīgajiem 
gramzdeniekiem par vēlmi būt, nākt, radīt, rādīt un 
strādāt teātra kolektīvā! Paldies SIA “Artis JP” par 
finansiālu atbalstu! Un, protams, paldies skatītājiem 
par atsaucību un iedvesmu!

Novēlu aktieriem nepagurt un radošajā izpausmē 
rast prieku atkal un atkal, lai vēl pēc pieciem gadiem 
Gramzdā amatierteātris svinētu pirmo desmitgadi!

Gramzdas amatierteātra vadītāja 
Gunta Gruntiņa

9. februārī pēc vairāk nekā 
piecu gadu pārtraukuma Bun
kas kultūras namā notika 
pasākums, kurā kopā uz skati 
tika aicināti Bunkas pagasta 
un visa Priekules novada, kā 
arī citu vietu talantīgie iedzī
votāji, kuriem piemīt kādas 
īpašas prasmes, kas viņus 
atšķir no citiem.

Uzrunāti tika vairāki desmiti 
iedzīvotāju, atsaucās un ieradās 
vairāk nekā 30 dažādu talantu, 
kas pārstāvēja dažādas jomas 
– visvairāk mākslu, kā arī šūša-
nu, floristiku, tautas mākslu un 

kultūru, rokdarbus, tēju vākšanu, 
fotografēšanu, mūziku, kulināriju, 
dārzkopību un puķkopību un dau-
dzas citas jomas.

Pasākumu atbalstīja arī jau-
nieši, kuri mācās Krotes skolā, 
kur aug jaunā uzņēmēju paau-
dze. Dalībnieki stāstīja par savu 
pieredzi, kā viņi atklājuši savus 
daudzpusīgos talantus, kā viņiem 
tie noderējuši dzīvē dažādās si-
tuācijās. Pasākums atkal pēc kāda 
laika tiks atkārtots. 

Bunkas kultūras 
nama direktore 

Malda Andersone 

30. martā plkst. 18 Prieku
les daudzfunkcionālajā sporta 
hallē notiks vidējās paaudzes 
deju kolektīva “Duvzare” piecu 
gadu jubilejas koncerts.

Piesaulītē veras sniegpulkste-
nītes, no zemes spraucas asni, 
priecīgi vītero gājputni: beidzot 
pavasaris! No skatuves putekļiem 
spraigajos ziemas mēģinājumos 
iznāk dejotāji un dziedātāji, jo 
tuvojas laiks, kad žūrijai jāatrāda 
meistarības pieaugums.

Pēc 2013. gada Dziesmu un 
deju svētkiem Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs aicināja kolektīvus 
nezaudēt pacēlumu un enerģiju, 
kas iegūts lielajos svētkos. Tā arī 
Priekules novadā aizsākās jauna 
tradīcija – starpnovadu koncerts 
Dziesmu svētku tradīcijās “Ar 
dziesmiņu birzi triecu, ar dancīti 
laiku vedu”. Uz Bunkas kultūras 
nama lielās skatuves tā ap Liel-
dienu laiku uzstājās draudzīgo 
novadu dziedātāji, dejotāji. Pro-
grammas kuplināja amatierteātris 
un bērnu kolektīvi. Pēdējos gados 
ar aktivitāti izcēlās dejotāji. Tieši 
apņēmīgie duvzarieši iedvesmoja 
kaimiņu novadu dejotājus pirms 
skates sadancoties, un tā radās 
pavasara koncerts “Ar dancīti 
laiku vedu”. 

Nu jau var teikt, ka Priekules 
kultūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Duvzare” pirmo  

mērķi ir sasniedzis – viņi ir de-
jojuši XXVI Vispārējo latviešu 
dziesmu un XVI Deju svētku deju 
lieluzvedumā “Māras zeme”. 

Atskatoties uz spraigo piec-
gadi, bilanci visuzskatāmāk rāda 
skaitļi: par duvzariešiem sevi uz-
skata 41 dalībnieks, bet joprojām 
dejo 21. Iestudētas 53 dejas, dejots 
83 pasākumos, aiznesot Priekules 
vārdu arī tālu aiz novada robežām. 
Priekules un “Duvzares” simboli 
pabijuši Horvātijā, kur kolektīvs 
uzstājies etnogrāfiskajā deju 
festivālā. Jau kopš pirmā pastāvē-
šanas gada “Duvzare” piedalījusies 
labdarības koncertā “No sirds uz 
sirdi”, kas Otrajā adventē katru 
gadu notiek Aizputes novadā. Tur 
satiekas visi Liepājas deju apriņķa 
kolektīvi un gūtos ieņēmumus 
ziedo labdarībai. 

“Duvzare” vienmēr atsaukusies 
pašvaldībai svarīgos sarīkojumos 
gan sadarbības partneru pilsētās 
Kurzemē, gan pārrobežā: Baltu 
vienības dienā Klaipēdā, vairākos 
sarīkojumos draudzīgajā Lietuvas 
Skodā. Ar leģendāro Skodas kapelu 
“Bartuva” pat realizēti vairāki 
kopīgi deju koncerti ar dzīvo pa-
vadījumu. Ikara svētku laikā rea-
lizēti tautas mākslas lielkoncerti  
ar daudziem vieskolektīviem un 
leģendāro folkgrupu “Iļģi”. 

Kā sākās “Duvzares” sāga? Pir-
mo impulsu uzšķīla Rigonda Dže-
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riņa: mēs, pieaugušie, arī  gribam 
dejot! Kāpēc lai Priekulē nebūtu 
vidējās paaudzes deju kolektīva? 
Izveidojās kodols, kas vēlējās kopt 
un dzīvot latviskajās tradīcijās. 
Pirmais uznāciens sanāca ar 
draisko “Kreicburgas polku”, kuru 
Priekules pilsētas svētku koncertā 
nodejoja, ovācijām skanot, vēlāk 
arī Skrundas pilsētas svētkos. Tas 
deva drosmi, un sekoja nopietni 
soļi, lai liktu pamatus vidējās 
paaudzes kolektīvam. Pirmais uz-
devums – sameklēt deju meistaru. 
Vai zvaigznes sastājās vienā rindā, 
vai notika vēl kaut kas, bet ap to 
pašu laiku Priekules novadā dzīves 

un darba gaitas uzņēmumā “Kur-
zemes gaļsaimnieks” bija sākusi 
galvenā grāmatvede, kas iepriekš 
Zemgales pusē bija profesionāli 
vadījusi deju kolektīvus. 

Inga Leive-Levite apdomāja 
priekšlikumu un atsaucās de-
jot gribētāju aicinājumam. Tā 
kolektīva radošā dzīve varēja 
sākt pilnvērtīgi attīstīties. Vai 
pa šiem gadiem viss norisinājās 
viegli un bez pārpratumiem? Tā 
nemēdz būt, jo laiku pa laikam, 
kā jau katrā kolektīvā, uzplaiksnī 
viedokļu atšķirības. Bet ir labi, ja 
tiek rasta sapratne, ja asumus ie-
spējams nogludināt un raudzīties 

uz priekšu. “Duvzare” to māk, un 
viss notiek. 

“Duvzare” savā radošajā piec-
gadē ir iemantojusi daudz draugu, 
un visi, kas atsaukušies dalībai 
30. marta  lieluzvedumā, izdejos 
“Duvzares” pieredzi dejas mākslā.  
Tās būs 28 dejas 14 kolektīvu, 266 
dejotāju izpildījumā ar krāšņiem 
tautiskiem rakstiem un vēsturis-
kām fotogrāfijām uz lielā ekrāna. 
Paldies kolektīviem, kas atsau-
kušies izdejot “Duvzares” pirmo 
vēstures stāstu kopā! 

Gundars Venens, 
Kultūras nodaļas vadītājs

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Duvzare” kopā ar savu vadītāju Ingu Leivi-Leviti (centrā), 
novembrī sveicot viņu kā “Goda novadnieci”.  

“Ar dancīti laiku vedu…” 
“Duvzares” zīmē

Bunkā pulcē vairāk 
nekā trīsdesmit talantu

Kārtīgu ķoci nopīt spēj talantīgs meistars, kāds ir buncenieks 
Valdis Biezis (priekšplānā).
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Amatierteātris Gramzdā nosvin pirmo piecgadi

Gramzdas 
amatierteātra 
aktrises svētku 
tortē aizdedz 
piecas sveces. 
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Starptautiskajā dzimtās 
valodas dienā 21. februārī 
Rīgā notika Latviešu valodas 
aģentūras izsludinātā kon
kursa “Mans bērnības stāsts” 
laureātu apbalvošana. Starp 
labākajiem radošo darbu 
autoriem tika nosaukts arī 
kalētnieks Roberts Linde. 

Konkursā, kurā piedalījās sko-
lēni ne tikai no dažādiem Latvijas 
novadiem, bet arī no latviešu 
skolām pasaulē, tika iesūtīts 601 
darbs – domraksti, dzejoļi un zīmē-
jumi. Starp desmit finālistiem 1. 
– 4. klašu grupā iekļuva arī Kalētu 
Mūzikas un mākslas pamatskolas 
3. klases audzēknis Roberts Linde, 
kurš savu literāro darbu sagatavoja 
skolotājas Ivetas Tuskenas vadībā.

Žūrijas komisija, kurā strādāja 
rakstnieks V. Rūmnieks, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bērnu 

literatūras centra vadītāja S. Tret-
jakova, māksliniece, grāmatu “Koko 
un Riko” zīmējumu autore L. Loši-
na, UNESCO LNK ģenerālsekretāre 
B. Moļņika un Latviešu valodas 
aģentūras projektu vadītāja V. Lī-
cīte-Meldere, lēma, ka Roberts par 
savu darbu pelnījis Atzinību. 

Konkursa labāko darbu frag-
menti regulāri tiek apkopoti un 
izdoti krājumā, tāds taps arī šogad. 
Skolēnu radošo darbu krājumu 
sērijā izdotas jau vienpadsmit 
grāmatas. 

Pēc UNESCO iniciatīvas kopš 
1999. gada katru gadu 21. febru-
ārī pasaulē atzīmē Starptautisko 
dzimtās valodas dienu. Tās mērķis 
ir pievērst sabiedrības uzmanī-
bu dzimtās valodas vērtībai un 
skaistumam. 

Iluta Dreimane 

No šā gada 10. jūnija Purm
sātu speciālā internātpa
matskola tiks pārdēvēta par 
Mežupes pamatskolu, februāra 
Priekules novada pašvaldības 
domes sēdē vienbalsīgi lēma 
deputāti. Skolā arī turpmāk 
tiks īstenotas speciālās izglītī
bas programmas, mainās tikai 
izglītības iestādes nosaukums.

No 2019. gada 1. augusta 
termins “internātskola” no “Izglī-
tības likuma” tiks izslēgts, tādēļ 
Izglītības un zinātnes ministrija 
(IZM) aicinājusi veikt izmaiņas 
skolu nosaukumos, kur tas jop-
rojām tiek izmantots. Vienlaikus 
IZM norāda, ka izglītības iestādes, 
kas līdz šim tikušas klasificētas kā 
speciālās internātskolas, saglabās 
speciālās izglītības iestādes tipu, 
nodrošinot arī internāta pakalpo-
jumus, skaidro Priekules novada 
izglītības vadītāja Agrita Purviņa.

Purmsātu speciālās internāt-

pamatskolas kolektīvā, aptaujājot 
darbiniekus, skolas padomes un 
skolēnu padomes dalībniekus, 
tika apkopoti priekšlikumi un 
uzklausīti viedokļi, nonākot pie 
kopsaucēja – Mežupes pamatskola, 
klāsta direktore Anitra Šneidere. 

“Nosaukums radās, pētot 20. 
gadsimta trīsdesmito gadu Lie-
pājas apriņķa Purmsātu pagasta 
ceļu karti. Redzams, ka pirmā 
Purmsātu pagasta skola tika 
uzcelta Mežupes krastā netālu 
no Gravenieku mājām. Lai godi-
nātu izglītības vēsturi Purmsātu 
pagastā, izvēlējāmies tieši šo 
nosaukumu,” viņa pastāsta. 

Mežupe ir vienīgā upīte, kura 
tek tikai Purmsātu pagasta teri-
torijā, izpētījuši skolas darbinieki. 
Šobrīd upei dots tuvējo māju 
nosaukums Bruncupe, kas radies 
pēc padomju laika kartogrāfijas.

Iluta Dreimane
Katru gadu Latvijas mūzi

kas skolās kādā no mūzikas 
specialitātēm tiek organizēts 
valsts konkurss, kurš notiek 
trīs kārtās. Šajā mācību gadā 
norisinājās valsts konkurss 
pūšamo un sitamo instru
mentu spēlē, kurā veiksmīgi 
startēja Priekules Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi. 

Konkursa 2. kārtā Liepājas 
Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskolā piedalījās septiņi 
Priekules Mūzikas un mākslas 
skolas labākie un talantīgākie 
audzēkņi – Mārcis Gailītis, Kris-
ters Kupšis, Linda Grīsle (skolo-
tāja Andra Zabe, koncertmeistare 
Annija Ķestere), Grieta Melānija 
Dreimane, Līva Deviņa, Nikija Mi-
kāle (skolotāja Ivonna Rozentāle, 
koncertmeistare Annija Ķestere), 
Kārlis Pinkovskis (skolotājs Ivars 
Dejus, koncertmeistare Zenta Ķer-
ve). Bet Grieta Melānija Dreimane 
bija starp divām saksofonistēm 
savā grupā, kas tika izvirzītas 
uz konkursa finālu Rīgā. Profe-

sionālas žūrijas vērtējumā Grieta 
finālā ieguva 3. vietu, kas ir izcils 
panākums!

Latvijā pēdējos gados sakso-
fons ir kļuvis par pazīstamu un 
populāru mūzikas instrumentu, 
par ko rūpējas gan profesionāli 
mūziķi, gan jauno talantu skolo-
tāji. Priekules Mūzikas un mākslas 
skolā pirmā iepazīšanās ar “Rīgas 
saksofonu kvarteta” mūziķiem no-
tika pirms pāris gadiem, kad viņi 
muzicēja Starptautiskās mūzikas 
dienas koncertā. Bet 2018. gada 
pavasarī kvartets Priekulē orga-
nizēja meistarklases Priekules, 
Kalētu un Vaiņodes jaunajiem 
saksofonistiem, kas bija nozīmīgas 
gan skolotājiem, gan audzēkņiem. 
Par šo notikumu varēja lasīt arī 
pērn Priekules novada pašvaldī-
bas informatīvā izdevuma maija 
numurā.  

Profesionālo mūziķu iedroši-
nāta un pamudināta, skolotāja 
Ivonna Rozentāle savas audzēk-
nes Grietu Melāniju Dreimani, 
Līvu Deviņu un Nikiju Mikāli 

šogad  aizveda uz starptautis-
kā saksofonmūzikas festivāla 
“Saxophonia” jauno saksofonistu 
konkursu Rīgā, kurā piedalījās 
vairāk nekā 100 audzēkņi un 
viņus vērtēja starptautiska žūrija. 
Meitenes veiksmīgi piedalījās 
konkursā, bet vissvarīgākais, 
ka tā bija nenovērtējama piere-
dze audzēknēm, kas saksofonu 
spēlē tikai otro gadu. Balvā par 
piedalīšanos konkursā saņemtas 
biļetes uz vairākiem 27. Liepājas 
Starptautiskā zvaigžņu festivāla 
koncertiem koncertzālē “Lielais 
dzintars” šogad martā. 

Liels gandarījums un prieks 
par paveikto, bet novēlam jauna-
jiem mūziķiem nezaudēt neatlai-
dību, muzicētprieku, lai sasniegtu 
arvien augstāku un plašāku 
skanējumu! Paldies skolotājiem 
par ieguldīto darbu, bet vecākiem 
– par atbalstu!

Priekules Mūzikas un 
mākslas skolas direktore 

Inita Rubeze

Priekules novada pašvaldība informē, ka 2019. gada vasaras 
periodā tiek slēgtas šādas pirmsskolas grupas šādos laikos:

l Virgas pamatskolā no 1. jūlija līdz 31. jūlijam;
l Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā no 1. jūlija līdz 

21. jūlijam;
l Krotes Kronvalda Ata pamatskolā no 14. jūnija līdz 31. au-

gustam;
l Purmsātu speciālajā internātpamatskolā no 1. jūnija līdz 

31. augustam.

Priekules pirmsskolas izglītības iestādē “Dzirnaviņas” no 1. jū-
nija līdz 31. augustam tiks nodrošināts vismaz 3–4 pirmsskolas 
grupu darbs, veidojot apvienotās grupas.

Uzmanību vecākiem! Ja jums nepieciešams pirmsskolas 
pakalpojums laikā, kad jūsu bērna pirmsskolas grupa ir slēgta, 
ir iespēja uz laiku apmeklēt citu izglītības iestādi. Lūgums par 
to informēt savas iestādes vadītāju līdz 2019. gada 2. maijam.

IZGLĪTĪBA Priekules jauno 
mūziķu panākumi

Priekules Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Grieta Melānija Dreimane (priekšplānā 
no kreisās), Nikija Mikāle un Līva Deviņa kopā ar skolotāju Ivonnu Rozentāli (pa kreisi) 
un koncertmeistari Anniju Ķesteri.  
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Kalētnieka bērnības 
stāsts izpelnās ievērību

Pārdēvēs Purmsātu speciālo 
internātpamatskolu

INFORMĀCIJA PIRMSSKOLAS 
VECUMA BĒRNU VECĀKIEM
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SPORTS

Priekules telpu futbolisti 
šogad piedalījās Liepājas 
amatieru atklātajā čempio
nātā telpu futbolā. Startējām 
ar divām komandām A un C 
divīzijās. 

A divīzija ir spēcīgākā, kur 
katru gadu esam vieni no labā-
kajiem. Šogad komanda “Priekule” 
izcīnīja 5. vietu no 10 komandām, 
kur izšķirošā cīņā par četrinieku 
atzinām Nīcas pārākumu. Koman-
dā spēlēja Emīls Rubezis, Arnis 
Kvietkausks, Dāvis Pīlagers, Nils 
Sitenkovs, Ariks Stankus, Markuss 
Rihards Dzintars, Niks Jansons, 
Arturs Smetanovs, Antons Tuma-

novs, Toms Poškus, Kārlis Tiškus, 
Gints Svažs, Jānis Krautmanis un 
Toms Rubezis.

C divīzijā startēja Priekules 
novads, kas ieguva 5. vietu no 7 
komandām. Komanda izšķirošā 
spēlē zaudēja ar 5:6 “Ekovalim” un 
netika četriniekā, lai pacīnītos par 
ceļazīmi uz B divīziju. Komandā 
spēlēja Arturs Siliņš, Madars 
Spēks, Aldis Berķis, Emīls Šeflers, 
Endijs Erbe, Adrians Tomass, Dā-
vis Dāvids Spēks, Ģirts Ločmelis, 
Nauris Kadiķis, Krists Auznieks, 
Darijus Škimelis, Jānis Tomass 
un Emīls Leinarts. 

Raitis Feldmanis 

Auders saglabā līderpozīciju 
15. februārī noslēdzās Priekules novada čempionāts zolītē. 

Pirms izšķirošā posma komfortabli vadībā jutās Edgars Auders, 
tomēr līdz pēdējām izspēlēm nebija skaidrs godalgoto vietu 
liktenis un uzvarētājs. 

Galu galā līdera iekrātais pārsvars tika noturēts un Edgars Au-
ders kļuva par Priekules novada čempionu ar 70 punktiem (+234). 
Otrais palika Raitis Feldmanis – 68 punkti (+185), bet, uzvarot pē-
dējā izspēlē pie galda, 3. vietu izcīnīja Ivo Pīlagers – 60 punkti (+33).  
Kopumā piedalījās 21 zolmanis no Priekules, Bunkas, Gramzdas, Virgas 
un Vaiņodes. Ar čempionāta kopvērtējuma tabulu var iepazīties paš-
valdības interneta mājaslapā www.priekulesnovads.lv, sadaļā “Sports”. 

Raitis Feldmanis 

IZGLĪTĪBA

19. februārī Latvijas Uni
versitātē tika pasniegta “Ek
selences balva”, kas izveidota 
pēc uzņēmēju iniciatīvas, un to 
piešķir, novērtējot inovatīvus 
un izcilus skolotājus. Starp fi
nālistiem bija skolotāja Dzidra 
Šterna no Krotes Kronvalda 
Ata pamatskolas.

“Ekselences balva” ir viens 
no veidiem, kā uzsvērt eksakto 
zinātņu nozīmi izglītībā un cildi-
nāt skolotājus, pateicoties kuriem 
bērni labāk apgūst zināšanas un 
kļūst konkurētspējīgi darba tirgū. 

Pēc vairāk nekā 300 pieteiku-
mu izvērtēšanas no visas Latvijas 
katrā eksakto priekšmetu grupā 
tika izvirzīti pieci finālisti. Noslē-
dzošajā klātienes kārtā Rīgā Prie-
kules novadu pārstāvēja Krotes 
Kronvalda Ata pamatskolas fizikas 
skolotāja Dzidra Šterna. Viņa 
saņēma iedvesmas balvu, bet par 
uzvarētāju piecu skolotāju starpā 
atzīts Jānis Bukins no Siguldas 
Valsts ģimnāzijas.

Kroteniece bijusi viena no 
retajām pamatskolu pārstāvēm, 
lepojas izglītības iestādes vadītāja 
Gita Spiģere. Viņa gandarīta par 
skolotājas Dz. Šternas veikumu 
un priecājas, ka to novērtē gan 
skolēni, gan absolventi. Ziņa par 
izvirzīšanu finālam bijis pār-
steigums pašai skolotājai. Viņa 
neslēpj – notikums bijis pacilājošs, 
ir gandarījums, ka pedagoģiskais 
darbs tiek novērtēts.

Finālisti tikušies Rīgā, kur 
Teikas vidusskolas 8. klasē va-
dījuši fizikas stundu. Tās tēma 

bijusi par konvekciju – siltuma 
pārneses veidu, pastāsta krotenie-
ce. Darbu vērtējusi ne vien žūrija, 
bet arī kolēģi, jo klātienē vērojuši 
cits cita darbu. Savu viedokli 
izteikuši arī paši apmācāmie. 
Pēc tam Latvijas Universitātē 
bijis svinīgais pasākums, kurā 
finālisti apbalvoti, tajā piedalījies 
arī Valsts prezidents, izglītības un 
zinātnes ministre.  

Vērtējot kolēģu darbu, krote-
niece spriež, ka krasu atšķirību 
nav – pamainoties eksperimenti 
un piemēri. Audzēkņi Krotē tau-
jājuši, vai skolēni Rīgā atšķiroties 
no viņiem. “Bērni visur ir vienādi 
– atšķirību nav,” smaida skolotāja. 
Pasākums kopumā bijis vērtīgs 
un iedvesmojošs, ar kolēģiem 
savstarpēji apmainījušies ide-
jām, gūta jauna pieredze, vērtē 
Dz. Šterna. Nu gan pati izjūtot 
vēl lielāku atbildību, atgriežoties 
ikdienas darba ritmā, prasīgums 
pret sevi audzis, viņa neslēpj. 
“Pašas iekšējās prasības kvalitātei 
augstākas. Ir tāda nedaudz jocīga 
sajūta – kā tad tā vienkārši vairs 
vadīsi stundu?” 

“Ekselences balvu” bioloģijā 
ieguva Sintija Valucka (Zemgales 
vidusskola), ķīmijā –  Linda Kova-
ļevska (Mārupes vidusskola), ma-
temātikā – Sanita Balanda (Rīgas 
Hanzas vidusskola), ekonomikā 
– Līga Lagzdkalne (Mārupes vi-
dusskola).

Apbalvošanas ceremonijā 
Valsts prezidents Raimonds Vējo-
nis uzsvēra, ka “Ekselences balva” 
ir lieliska iespēja pateikt paldies 

Skolotāja Dzidra Šterna 
“Ekselences balvas” finālā
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Valsts prezidents Raimonds Vējonis pateicas par darbu Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 
fizikas skolotājai Dzidrai Šternai. 

skolotājiem, un augsti novērtēja 
to, ka arī inženierzinātnēs, dabas-
zinātnēs ikviens skolotājs meklē 
mūsdienīgu pieeju un jaunas 
metodes, kā ieinteresēt skolēnus 
mācīties, kā atrast viņu talantus 

un tos attīstīt, lai nestu Latvijas 
vārdu pasaulē.

Pasākumu “Ekselences balva” 
organizēja LU Starpnozaru izglī-
tības inovāciju centrs sadarbībā 
ar Valsts izglītības satura centru, 

ziedojumus administrēja LU fonds.
Atgādinām, ka 2016. gadā “Ek-

selences balvu” bioloģijā saņēma 
Priekules vidusskolas skolotāja 
Airita Ešenvalde.

Iluta Dreimane

Startē Priekules novada 
telpu futbolisti

Priekules novada Kalētu pagastā no 2019. 
gada 21. marta zemā pasta pakalpojumu 
pieprasījuma dēļ tiek mainīts Kalētu pasta 
nodaļas darbības modelis, darbalaiks un 
atrašanās vieta. 

Turpmāk Kalētos visi pasta pakalpojumi 
katru darbdienu no plkst. 11 līdz plkst. 12 tiks 
nodrošināti pagasta tautas nama telpās Liepu 
alejā 6 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos 
saņemt pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu 
pieprasījumu Kalētu pasta nodaļā, kas vidēji 
veido tikai piecus pasta sūtījumus darbdienā 
un rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus 
vairāk nekā 4000 eiro apmērā, tiek mainīts 
pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un 
atrašanās vieta.

Taču, tāpat kā līdz šim, Kalētu pasta pa-
kalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs 
pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi 
pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas 
Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un 
pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana 
un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta 
paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un 
aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, 
iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, 
naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksā-
jumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču 

iegāde mazumtirdzniecībā.
Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patla-

ban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos 
pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā 
dzīvesvietā. Ar pastnieka starpniecību Kalētu 
iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras 
naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu 
iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 
67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pa-
kalpojumus savā dzīvesvietā Kalētu iedzīvotāji 
var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281954.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma 
izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt 
sūtījuma bezmaksas saņemšanu Kalētu pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot 
pa tālruni 63430325 vai 25700025 un norādot 
datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. 
Savukārt, apmeklējot Bārtas pasta nodaļu Pasta 
ēkā, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pietei-
kuma iespējama katru darbdienu no plkst. 8 līdz 
plkst. 13.

Kalētu pagasta iedzīvotāji par pasta pakalpo-
jumu saņemšanas iespējām no 2019. gada 21. 
marta tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem 
savās pastkastītēs.

Gundega Vārpa,
Latvijas Pasta Ārējo komunikāciju vadības 

daļas vadītāja

Kalētu pagastā maina 
pasta nodaļas modeli
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No 2018. gada 1. jūlija stājās spēkā jauni Ministru 
kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes 
nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kas nosaka 
jaunu kārtību pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 
zemesgabalu iznomāšanai, nomas maksas aprēķinā
šanas kārtību un citus nosacījumus.

Noteikumi nosaka, ka turpmāk pašvaldība par apbūvētu 
zemesgabalu, par kura iznomāšanu nav noslēgts zemes 
nomas līgums, būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam 
vai lietotājam varēs nosūtīt zemes nomas maksas rēķinu. 
Zemes nomas maksa apbūvētam zemesgabalam ir nemai-
nīga – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne 
mazāka kā 28 eiro gadā.

Attiecībā uz neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu 
jaunie noteikumi nosaka, ka pašvaldībai būs jāveic ze-
mesgabala novērtēšana, lai noteiktu zemes nomas maksu 
(atsevišķos gadījumos) vai nomas maksu nosaka atbilstoši 
apstiprinātajam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, 
kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto 
tirgus nomas maksu, bet zemes nomas maksa nevarēs būt 
mazāka kā 28 eiro gadā par zemesgabalu.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2019. gada 
31. janvāra sēdes lēmumu Nr.8 (protokols Nr.1) “Par lauk-
saimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža 
apstiprināšanu” ir apstiprināta 1 ha zemes nomas maksa 
gadā Priekules novada pagastu teritorijās. Nomas maksas 
pakalpojuma cenrādis ir spēkā sešus gadus. Pēc sešiem 
gadiem cenrādis tiks pārskatīts. 

N.
p.k.

Pagasts 1 ha zemes nomas maksa 
gadā, EUR (bez PVN)

1. Bunkas pagasts 71
2. Gramzdas pagasts 70
3. Kalētu pagasts 69
4. Priekules pagasts 76
5. Virgas pagasts 68

Informācija par nomā nododamajiem zemesgabaliem 
un izsolēm tiks izvietota pašvaldības mājaslapā www.prie-
kulesnovads.lv. Nomas tiesību izsole tiks rīkota, ja uz viena 
zemesgabala nomu pieteiksies divi vai vairāki pretendenti.

Palīgsaimniecību vajadzībām un mazdārziņiem iznomā-

jamo zemesgabalu iznomāšanas kārtība paliek iepriekšējā 
– izsole netiek veikta (ja ir pieteicies viens pretendents) 
un zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Prieku-
les novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par 
neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai 
piekrītošu zemesgabalu nomas maksu”.

Noteikumi nosaka apbūves tiesību piešķiršanas kārtību. 
Lēmumu par neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesību 
piešķiršanu pieņems pašvaldība, veiks zemesgabala novēr-
tēšanu nomas maksas aprēķināšanai (maksa ne mazāka kā 
28 eiro gadā) un šīs tiesības tiks nodotas izsoles kārtībā.  
Tiem zemes nomas līgumiem, kuri ir noslēgti līdz šo notei-
kumu stāšanās spēkā brīdim, zemes nomas maksa paliks 
pēc iepriekšējās kārtības, līdz brīdim, kad zemes nomas 
līgumam beigsies termiņš. Pagarinot zemes nomas līguma 
termiņu, izsoles kārtība netiks piemērota, bet tiks piemērota 
zemes nomas maksa saskaņā ar jaunajiem noteikumiem. 
Nomas maksa tiks pārskatīta tiem zemes nomas līgumiem, 
kuri noslēgti vai pagarināti pēc 2018. gada 1. jūlija.

Nekustamo īpašumu speciālistes 
Marina Kokovihina un Ilze Lācīte 

AKTUĀLI

Aicinām Kurzemē dzīvojošo bērnu ar funkcionāliem traucē
jumiem vecākus un audžuvecākus pieteikties projektā “Kurzeme 
visiem” pieejamajiem bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakal
pojumiem pie psihologa vai rehabilitologa, apmeklēt fizioterapiju 
vai izglītojošas atbalsta grupu nodarbības. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir pieejami vecākiem un 
audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un projektā 
“Kurzeme visiem” izstrādāts individuāls atbalsta plāns. Pakalpojumus 
var izmantot viens vai abi vecāki, kopā nepārsniedzot 20 pakalpoju-
ma reizes visā projekta īstenošanas laikā līdz 2023. gadam. Kopumā 
Kurzemē līdz šim izvērtēti un individuāli atbalsta plāni izstrādāti 277 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Iespēju projekta īstenošanas 
laikā saņemt bezmaksas sociālos pakalpojumus Kurzemē pašlaik 
izmantojis 41 vecāks Liepājā, kā arī Aizputes, Grobiņas, Kuldīgas un 
Talsu novadā. 

Lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, vecākiem jādo-
das uz savas pašvaldības Sociālo dienestu un jāraksta iesniegums. Vecāki 
paši var izvēlēties gan sev nepieciešamos pakalpojumus, gan vēlamos 
pakalpojumu sniedzējus vai arī izmantot Sociālā dienesta ieteikumus.  
Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības Sociālais dienests izvērtē bērna 
un vecāku atbilstību pakalpojumu piešķiršanas nosacījumiem un, ja viss 
atbilst, pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu. Sociālais die-
nests informē vecākus par pakalpojuma saņemšanas laiku un iespējām. 
Plašākai informācijai par projektā pieejamajiem pakalpojumiem aici-
nām sazināties ar Priekules novada pašvaldības Sociālo dienestu vai 
kontaktpersonu mūsu pašvaldībā Andru Valuži.  

Par projektu
Kurzemē projektā “Kurzeme visiem” tiek palielināta ģimenis-

kai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
pieejamība dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 
1.07.2015. līdz 31.12.2023. īsteno Kurzemes plānošanas reģions 
sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un 
valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Latvijā sabiedrībā bals-
tītu sociālo pakalpojumu attīstību koordinē Labklājības ministrija,  
un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes,  
Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos. Vairāk par projektu –  
www.kurzemevisiem.lv vai Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā.

Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste 
Laura Homka

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests atgādina, ka kūlas dedzināšana ir 
aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku dzīvību 
un īpašumu, kā arī tā rada būtisku kaitējumu 
dabai!

Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas platības un 
aktivitāte katru gadu ir atkarīga no laikapstākļiem 
un cilvēku attieksmes un apziņas. Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pieredze 
liecina, ka ik pavasari daļa iedzīvotāju cenšas ap-
kopt savas nesakoptās teritorijas – daļa aizdedzina 
neapkoptās platības ļaunprātīgi, daļu nodedzina 
bērni vai pusaudži spēlējoties vai apzināti dedzinot 
pērno zāli, bet daļa no kūlas ugunsgrēkiem izceļas 
no nepieskatītiem ugunskuriem vai arī nevērīgi 
izmestiem izsmēķiem. 

2018. gadā valstī reģistrēti 2088 kūlas uguns-
grēki, kuros cietuši seši cilvēki, kā arī iznīcinātas 
29 ēkas. Kūlas dedzināšanas dēļ pērn izdega 2018 
hektāri Latvijas teritorijas, kas ir par 18% vairāk 
nekā 2017. gadā, kad izdega nesakoptās teritorijas 
1648 hektāru platībā. 

Lai gan šķiet, ka kūlas dedzināšana ir visas Lat-
vijas problēma, tomēr ik gadu ir novadi, kuros nav 
reģistrēts neviens kūlas ugunsgrēks! Pagājušogad 
savas teritorijas bez kūlas dedzināšanas sakopuši 
ir Jaunpils, Lubānas, Vārkavas un Vecpiebalgas 
novads. Savukārt Daugavpils novadā reģistrēts 
visvairāk kūlas ugunsgrēku – 111.

Lai pavasarī neveidotos kūla un lai samazi-
nātu kūlas ugunsgrēku skaitu, iedzīvotājiem un 
pašvaldībām ir jāsakopj savi īpašumi jau rudenī 
– jānopļauj zāle un jānovāc atkritumi. Teritorijas 
sakopšana ir jāveic sistemātiski, regulāri to attī-
rot no degtspējīgiem atkritumiem un teritoriju 
ap ēkām 10 metrus platā joslā attīrot no sausās 
zāles un nenovākto kultūraugu atliekām. Sakoptā 
īpašumā pavasarī neveidosies sausā zāle un nebūs 
iespējama tās degšana. 

Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas uguns-
grēku, nekavējoties ir jāzvana VUGD uz vienoto 
ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un 
jānosauc precīza adrese vai pēc iespējas precīzāk 

jāapraksta vieta, kur izcēlies ugunsgrēks, kā arī ir 
jānosauc savs vārds, uzvārds un telefona numurs, 
un jāatbild uz dispečera jautājumiem. 

Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk paziņot ugunsdzē-
sējiem glābējiem par izcēlušos ugunsgrēku, lai viņi 
varētu savlaicīgi ierasties notikuma vietā, pirms 
liesmas ir izplatījušās lielā platībā un apdraud 
tuvumā esošās ēkas. 

Ja iedzīvotājs pats vēlas uzsākt kūlas dzēšanu 
pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās, tad sākot-
nēji ieteicams ir objektīvi izvērtēt esošo situāciju 
un pārliecināties, vai dzēšanas darbi neapdraudēs 
iedzīvotāja veselību un dzīvību. 

Degošu pērno zāli jeb kūlu var mēģināt apdzēst 
ar ūdeni, smiltīm vai arī izmantojot koku zarus, pie-
mēram, egļu zarus. Nav ieteicams mēģināt liesmas 
apdzēst, tām uzkāpjot virsū, jo, iespējams, apavu 
zole var neizturēt uguns radīto karstumu, kā arī no 
karstuma var aizdegties drēbes. Dzēšot liesmas vai 
glābjoties no tām, ir jāstāv izdegušajā pusē, aptuveni 
1–2 metru attālumā no liesmām, jo tādējādi, ja 
liesmas pēkšņi mainītu virzienu, iedzīvotājs būtu 
mazāk apdraudēts. Saprotot, ka kūlas ugunsgrēka 
dzēšana nav droša, iedzīvotājam, lai neapdraudētu 
savu veselību un dzīvību, ir jāpārtrauc liesmu dzē-
šana un jāgaida ugunsdzēsēji drošā vietā. 

Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD kontro-
lē, vai tiek ievērotas “Ugunsdrošības noteikumu” 
prasības. Ja konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta 
administratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad VUGD 
sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu, kuram 
sniedz informāciju par kūlas degšanas vietām. Ja 
ir degusi kūla, zemes īpašniekiem tiek samazināts 
Eiropas Savienības platību maksājums.

Gadījumā, ja iedzīvotājs pamana, ka kāda 
persona dedzina kūlu, tad nekavējoties ir jāzvana 
ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruni 112, kā arī 
jāziņo Valsts policijai par pārkāpēju.

VUGD Prevencijas un sabiedrības 
informēšanas nodaļa

Izmaiņas noteikumos par pašvaldībai piederošu 
vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu

Aicina aktīvāk izmantot 
projektā “Kurzeme visiem” 
pieejamos pakalpojumus

Kūlas dedzināšana 
apdraud cilvēku dzīvību, 

īpašumu un apkārtējo vidi!
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LAUKU ATBALSTA  
DIENESTS INFORMĒ 

l Pasākums “Agrovide un klimats”, aktivitāte “Rugāju 
lauks ziemas periodā” (RLZP)

l Līdz 31. martam jāsaglabā neiestrādātas atbalst-
tiesīgo kultūraugu pēcpļaujas atliekas – rugājus vai to 
nenopļautas atliekas.

l Līdz 1. aprīlim lauksaimnieki var veikt lauku 
bloku/ainavu elementu precizēšanu 2019. gadam.

l No 10. aprīļa sāksies vienoto iesniegumu pieņem-
šana 2019. gada platību maksājumiem, kā arī iesniegumu 
pieņemšana marķētās dīzeļdegvielas iegādei, kurai piemēro 
samazināto akcīzes nodokļa likmi (ADE).

l Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā.
No šā gada 1. aprīļa līdz 7. maijam LAD izsludina 

pieteikšanos atbalsta saņemšanai pasākuma “Ieguldījumi 
meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabo-
šanā” trīs apakšpasākumos:

1. meža ieaudzēšana;
2. meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu 

mežaudžu atjaunošana;
3. ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekolo-

ģiskās vērtības uzlabošanai.

l Publiskota informācija par bioloģiski vērtīga
jiem zālājiem, ko nedrīkst pārveidot.

LAD publiskajā kartē (https://karte.lad.gov.lv/) ir at-
jaunota no Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) saņemtā 
informācija par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, kurus 
nedrīkst apart vai kā citādāk pārveidot.

Vietās, kur ES nozīmes biotopi telpiski pārklājas ar 
lauku blokiem, to platības tiks ierēķinātas lauku bloku 
platībā un klienti varēs pieteikties atbalsta saņemšanai.

Ja klients apsaimnieko šo platību, bet tā nepārklājas 
ar lauku bloku, tad klientam līdz 1. aprīlim ir jāierosina 
lauku bloka precizēšanas pieprasījums izveidot lauku bloku.

Ja klienta rīcībā ir informācija, kas atšķiras no ES 
nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas 
laikā konstatētā (sk. attēlā platības ar publicēšanas gadu 
‘2019’), piemēram, zālājs ir uzarts, aicinām līdz 2019. gada 
31. martam par to rakstiski informēt DAP (Baznīcas iela 7, 
Sigulda, LV-2150, vai skaitamdabu@daba.gov.lv).

l Zināmas provizoriskās LAP pasākumu kārtas:
M. 6.1. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uz

ņēmējdarbības uzsākšanai – maijs, jūnijs.
M. 6.3. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 

attīstot mazās lauku saimniecības – maijs, jūnijs.
Plašāka informācija ir pieejama Lauku atbalsta die-

nesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “AKTUALITĀTES 
UN KALENDĀRS” – “Aktualitātes”. 

SIA “LATVIJAS LAUKU  
KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS 
CENTRS” INFORMĀCIJA

30. martā plkst. 10 Durbes pilsētas pārvaldē (Skolas ielā 
3, Durbē) notiks meistarklase ābeļu potēšanā un vainagu 
veidošanā, ābolu un bumbieru izstāde. Meistarklasi vadīs 
Saldus novada ZS “Mucenieki” īpašniece. Pasākuma laikā 
būs iespēja iegādāties puķu un dārzeņu sēklas no Durbes 
novada ZS “Pīlādži”.

Pieteikšanās uz semināru līdz 25. martam pie 
LLKC Liepājas nodaļas Durbes novada lauku attīstības 
konsultantes Aivas Kasparovičas (tālr. 26263682, e-pasts 
aiva.kasparovica@llkc.lv)

Informāciju apkopoja SIA LLKC Priekules 
novada lauku attīstības konsultante 

Irina Gintere 
un Priekules pagasta lauksaimniecības

 konsultante Vizma Garkalne 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
Priekules novada lauku attīstības konsultantes IRINAS GINTERES 
pieņemšanas laiki 2019. gada aprīlī
Vieta Laiks
Priekules novada pašvaldībā Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.30 

(izņemot pieņemšanas dienas pagastos)

Krotes bibliotēkā 23.04. no plkst. 9 līdz 11
Tadaiķu bibliotēkā 23.04. no plkst.  12 līdz 14.30
Bunkas pagasta pārvaldē 23.04. no plkst. 15 līdz 16.30
Kalētu bibliotēkā 24.03. no plkst. 9 līdz 12
Gramzdas pagasta pārvaldē 25.03. no plkst. 9 līdz 12
Paplakā, Virgas pagasta pārvaldē 26.03. no plkst. 9 līdz 11
Purmsātu bibliotēkā 26.03. no plkst. 12 līdz 13

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

Jau iepriekš ziņots par 
krāpšanas gadījumiem, kad 
interneta vietnēs tiek izvie
toti viltus sludinājumi par 
traktortehniku un automašī
nu tirdzniecību. Pēdējo gadu 
laikā šāda krāpšana notiek ne 
tikai Latvijā, bet arī ārvalstu 
vietnēs, no pircējiem izmānot 
naudu vairāku tūkstošu eiro 
apmērā. 

Valsts policija (VP) aicina 
rūpīgi izvērtēt ievietotos slu-
dinājumus interneta vietnēs, 
kā arī neiegādāties preci, kas 
pirms tam nav redzēta dzīvē. 
VP Kurzemes reģiona pārvaldes 
apkalpojamajā teritorijā laika 
posmā no 2017. gada 1. janvāra 
līdz 2019. gada 21. februārim 
reģistrētas 11 krāpšanas saistībā 
ar traktortehnikas un lauksaim-
niecības tehnikas iegādi. Vienā 
no gadījumiem pircējs tehniku 
vēlējies iegādāties no ārzemju 
interneta portāliem, pārējos 
gadījumos preces ir noskatītas 
interneta vietnēs Latvijā. 

Šogad VP Kurzemes reģiona 
pārvaldē jau ir uzsākti divi krimi-
nālprocesi par krāpšanas gadīju-
miem saistībā ar traktortehniku. 
Abi kriminālprocesi uzsākti janvā-
rī, šobrīd tos izmeklē Ventspils un 
Kuldīgas iecirkņa amatpersonas. 
Viens kriminālprocess uzsākts par 
to, ka zemnieku saimniecība vei-
kusi apmaksu par traktora iegādi, 
bet līdz šim brīdim traktortehnika 
nav piegādāta un ar pārdevēju 
nav iespējams sazināties. Otrs 
kriminālprocess uzsākts par to, 
ka vīrietis veicis traktora “VAL-
MET 840” gaitas motora iegādes 
priekšapmaksu 500 eiro apmērā, 
bet nav saņēmis preci.

Lai gan Kurzemes reģionā 10 
no 11 iepriekš minētajiem gadī-
jumiem pircēji preci noskatījuši 
interneta vietnēs Latvijā, tomēr ir 
pircēji, kuri preci meklē arī ārzem-
ju portālos. Likumsargi brīdina par 
shēmu, kā šādi krāpšanas gadī-
jumi notiek – krāpnieki ārzemju 
interneta sludinājumu portālos 
ievieto fotogrāfijas ar attiecīgo 

lauksaimniecības tehniku un tās 
tehnisko aprakstu, piedāvājot to 
iegādāties par izdevīgāku cenu, 
kas parasti ir zemāka par tirgus 
cenu. Sludinājumos var tikt no-
rādīti gan Latvijā, gan ārvalstīs 
reģistrēti uzņēmumi, kā arī banku 
konti. Preci apskatīt un norēķi-
nāties par to saņemšanas brīdī 
nav iespējams, jo bieži vien tiek 
norādīts, ka tā atrodas ārzemēs 
un tiks piegādāta pēc rokasnaudas 
vai priekšapmaksas saņemšanas.

Piesaistot potenciālos pircējus, 
krāpnieki darījuma laikā ar viņiem 
sazinās telefoniski vai sarakstoties 
e-pastā. Savstarpējā komunikācija 
notiek līdz brīdim, kad krāpnieki 
potenciālajam klientam nosūta 
sagatavotu rēķinu par pirmās 
iemaksas veikšanu, lai organizētu 
tālāku preces pārdošanu. Tiklīdz 
persona ir veikusi attiecīgo sa-
maksu, komunikācija beidzas un 
no krāpnieka un pirktās preces 
vairs nav ne vēsts. 

Tāpat ir novērots, ka šādus 
sludinājumus ievieto arī krāpnieki, 
kuri uzdodas par jau eksistējošu 
un zināmu firmu darbiniekiem, kā 
arī izmanto līdzīgu konkrēto firmu 
dīleru e-pasta adreses. Lai ne-
uzķertos uz šiem sludinājumiem, 
potenciālajiem pircējiem nepie-
ciešams kārtīgi pārliecināties, kā 
ir uzrakstīts firmas nosaukums 
un darbinieka e-pasta adrese. 
Visbiežāk tiek veidoti līdzīgi 
nosaukumi, vien pamainot kādu 
burtu vai variējot ar pieturzīmēm 
e-pasta adresē, tādējādi maldinot 
un izkrāpjot no pircēja naudu par 
neeksistējošu preci. 

Ņemot vērā iepriekš minētos 
gadījumus, Valsts policija aicina 
iedzīvotājus būt piesardzīgiem 
un neiegādāties preci, kas pirms 
tam nav redzēta dzīvē. Tāpat arī 
nevajadzētu veikt avansa maksā-
jumu, pirms nav pārliecības par 
konkrētās preces esamību un to, 
vai tā tik tiešām atrodas pārdevēja 
īpašumā.

Valsts policijas 
Sabiedrisko attiecību 

nodaļa 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras darbinieki Priekules novada teri
torijā laika periodā no 2019. gada marta līdz 
decembrim veiks valsts ģeodēziskā tīkla 
punktu apsekošanu un sakārtošanu.  

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir 
Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts 
pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar “Ģeotelpiskās 
informācijas likumu” un Ministru kabineta 
2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384 “Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” 
noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, 
sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas 
pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko 
tīklu, kas ietver valsts ģeodēziskā tīkla punktu 
apsekošanu apvidū.

Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar “Ģeotelpiskās 
informācijas likuma” 9. panta pirmo daļu 
nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs 
vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko 
darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pār-
valdāmajā teritorijā. 

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, 
kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. 
Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņo-
to spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc 
valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas 
ar burtiem LA.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus 
veic ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā, kuri 

izpilda šādus darbus:
1. Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.
2. Atrastai grunts zīmei atrok punkta centru 

un veic fotografēšanu.
3. Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.
4. Grunts zīmei izveido aprakumu (kupicu) un 

ierīko norādītājstabu.
5. 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu 

un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu.
6. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un 

sagatavo punkta abrisu.
7. Atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un 

citiem uzslāņojumiem.
8. Virs sienas zīmes piestiprina informējošo 

plāksnīti.
9. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un 

sagatavo punkta abrisu.

Lūdzam ievērot – lauka apsekošanas darbi var 
skart jebkuru vietu novada teritorijā!

Direktors pulkvedis M. Liberts

UZZIŅAI 
Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūru 
atrodama interneta vietnēs 
www.lgia.gov.lv un  http://map.lgia.gov.lv.

Lauksaimniekus aicina neuzķerties 
uz viltus piedāvājumiem Par valsts ģeodēziskā tīkla 

punktu apsekošanu
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PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Iluta Dreimane, 
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" tipogrāfijā. Tirāža – 2500 eksemplāru. 

CMYK

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA 
Priekules novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā februārī 

reģistrēti 3 dzimšanas, 1 laulības un 4 miršanas fakti. 
 

 Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča

Bunkas pagastā
16. martā plkst. 15 Bunkas kultūras namā lat-

viešu kinofilmas “Klases salidojums” seanss. Ieejas 
biļete – 3 eiro.

20. martā plkst. 11 Bunkas bibliotēkā nodarbība 
pieaugušajiem “Kreppapīra rozes”.

21. martā plkst. 6.30 pavasara saulgriežu pasā-
kums pie Āžukalnu strauta.

22. martā plkst. 12 Bunkas kultūras namā Lejas-
kurzemes novadu kolekcionāru un mīļlietiņu krājēju 
tikšanās. Dižošanās ar kolekcijām, pieredzes apmaiņa 
un citas sarunas pie tējas un raušiem. Pieteikšanās līdz 
18. martam, sīkāka informācija pa tālruni 29296265. 
Līdzi jāņem cienasts.

6. aprīlī plkst. 13 Bunkas kultūras namā kinose-
anss “No Ghetto līdz olimpiādei”.

20. aprīlī pulksten 12 Bunkā cirka studijas “Bezte-
mata” izrāde un Lieldienu atrakcijas. Ieeja bez maksas. 
Līdzi ņemt krāsotas olas. Pēc tam multfilmas “Lote un 
pazudušie pūķi” seanss. Ieejas maksa – 2 eiro.  

Gramzdas pagastā 
15. martā plkst. 19 tautas namā komēdija “Klases 

salidojums”, paredzēta vecumam 16+. Ieejas maksa 
2 eiro. 

29. martā plkst. 19 tautas namā kinofilma – vēs-
turiska drāma/piedzīvojumu trilleris “1906”. Ieejas 
maksa – 2 eiro. 

5. aprīlī plkst. 14 tautas nama 2. stāvā Gramzdas 
pagasta senlietu krātuves atklāšana jaunajās telpās. 

24. aprīlī plkst. 14 bibliotēkā tikšanās ar uzņēmē-
ju Zigrīdu Manteju. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta 
līdz 11. aprīlim pa tālruni 27874025. Pasākums notiek 
bibliotēku nedēļas laikā, kuras tēma “Bibliotēkas – 
dialogs ceļā uz pārmaiņām”. 

Kalētu pagastā
15. martā bibliotēkas “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrijas – 2018” dalībnieku noslēguma pasākums eks-
kursija uz atpūtas kompleksu “Jura staļļi”. 

20. martā plkst. 18 tautas namā kinokomēdija 
“Klases salidojums”. Ieejas maksa – 2 eiro. 

27. martā plkst. 17 tautas namā Teātra dienai 
veltīts Kalētu senioru teātra pulciņa sagatavots skečs 
un ansambļa dziesmas.  

Līdz 1. aprīlim bibliotēkā M. Birznieces grāmatas 
Lejaskurzemes teikas, nostāsti un spoku stāsti 2” 
ilustrāciju izstāde. Autore māksliniece Anda Lieģe.

5. aprīlī plkst. 18 tautas namā kinofilma – piedzī-
vojumu trilleris “1906”. Ieejas maksa – 2 eiro. 

12. aprīlī plkst. 15 tautas namā jauniešu iniciatī-

vas grupas “Ghetto Games” veidotā filma “No Ghetto 
līdz olimpiādei”. Ieeja bez maksas.

20. aprīlī plkst. 10 pagasta pārvaldes tradīciju 
zālē Lieldienu turnīrs šautriņu mešanā.

21. aprīlī plkst. 10 tautas namā Lieldienu turnīrs 
zolītes spēlē. 

21. aprīlī plkst. 11 skolas parkā Lieldienu  jam-
padracis “Oliņ, boliņ”. Šūpošanās, olu ripināšanas 
sacensības, rotaļas un atrakcijas.

Priekulē 
Martā kultūras namā Kristīnes Mileres darbu kvī-

linga tehnikā izstāde “Austrumu deja”.
20. martā plkst. 19 kultūras namā dokumentālā 

filma “100 gadi esības vējos”. Filma par Latvijas simt-
gadniekiem. Ieeja – 1 eiro. 

21. martā plkst. 15 kultūras namā ceļojuma 
iespaidos dalīsies Milda Ozoliņa “Piedzīvojumi Indijā”.  

30. martā plkst. 18 daudzfunkcionālajā sporta 
hallē deju lielkoncerts “Ar dancīti laiku vedu” jeb 
deju kolektīva “Duvzare” jubileja “5 ar pus”. Piedalās 
VPDK “Duvzare”,  VPDK “Druva”, VPDK “Kurzemnieks”, 
VPDK “Kvēle”, VPDK “Lindale”, VPDK “Re, kā! “, VPDK 
“Ritums”, VPDK “Saksinis”, VPDK “Sudmaliņas”, VPDK 
“Vārtava”, VPDK “Vērgalīte”, JDK “Odziņa”, JDK “Spa-
rarats”. Ieeja – 2 eiro. 

No 2. aprīļa Priekules kultūras namā radošās 
apvienības “Saspraude” darbu izstāde “Iedvesmas 
spārni”. 

5. aprīlī plkst. 19 kultūras namā komiķa Mak-
sima Trivaškeviča soloizrāde “Humors pa latviski”. 
Ieeja – 2 eiro. 

6. aprīlī plkst. 15 kultūras namā atpūtas pēc-
pusdiena Priekules novada senioriem “…mazliet pa 
jokam”. Dalības maksa – 2 eiro.   

13. aprīlī Baznīcas ielā 28 “Kvantas” teritorijā 
pavasara tirgus. 

Virgas pagastā 
Martā Paplakas bibliotēkā izstāde, kurā apkopoti 

Marinas Raubēnas kvīlinga tehnikā veidotie darbi 
– gleznas un kartītes, un Liepājas Tautas lietišķās 
mākslas studijas “Zītars” dzintara apstrādes meistaru 
darbu izstāde – kaklarotas, aproces, auskari, piesprau-
des. Bibliotēka atvērta otrdienās un piektdienās plkst. 
8.00 – 16.00. 

12. aprīlī plkst. 13 Virgas tradīciju namā “Pagraba 
pavasara revīzija”. Pagraba labumu degustācija, re-
cepšu grāmatas veidošana, senu recepšu “augšām-
celšana”, muzikāls pārsteigums un seno virtuves rīku 
izstāde. 

Lieldienu dievkalpojumi 
Priekules evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā

14.04. plkst. 10.00 
Pūpolu svētdiena.

18.04. plkst. 18.00
Zaļā ceturtdiena.

19.04. plkst. 10.00 
Lielā piektdiena.

20.04. plkst. 18.00 
Klusā sestdiena.

21.04. plkst. 10.00 
Lieldienas.

Mobilais mamogrāfs Priekulē 
27. martā Priekulē pie slimnīcas plāno ierasties mo

bilais mamogrāfs no “Veselības centra 4”.  
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta!  

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēs-
tuli no Nacionālā veselības dienesta valsts skrīninga 
programmā, izmeklējums ir bez maksas (uzaicināju-
ma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).  
Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram nav 
līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, pakalpojums 
2,85 eiro. 

Pieraksts notiek pa telefonu 27866655. 

Uzmanību dārza 
kopējiem un 
puķumīļiem!

Plānotā ekskursija no 
25. maija ir pārcelta 
uz 1. jūniju! Priekšli-
kumi par ekskursijas 
maršrutu tiek gaidīti 
līdz 1. aprīlim.

Malda Andersone
(tālr. 29296265) 

Martā Priekules novada pašvaldība aicina uz 
iedzīvotāju sapulcēm, kurās varēs klātienē tikties 
ar pašvaldības vadošajiem speciālistiem, uzzināt 
par plānotajiem darbiem, kā arī uzdot jautājumus 
un izteikt ierosinājumus. 

Sapulces ievadīs svarīga informācija par teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādi Priekules novadā, kas 
ietekmēs ikviena iedzīvotāja, uzņēmēja un zemes 
īpašnieka ikdienu tuvāko septiņu gadu laikā līdz 2026. 
gadam. 

Sapulcē 18. martā novada centrā Priekulē piedalīsies 
plānojuma grozījumu izstrādes projekta vadītāja Jolan-
ta Gūža no SIA “Baltkonsults”. Uz šo tikšanos gaidīti 
gan priekulnieki, gan pagastu iedzīvotāji, kuri vēlas 
gūt precīzāku informāciju par plānotajām izmaiņām 
vai grib uzdot jautājumu speciālistei klātienē. Ar SIA 
“Baltkonsults” sniegto informāciju tiks iepazīstināti arī 
sapulču dalībnieki visos pagastos. 

Vēl visu sapulču darba kārtībā iekļauts skaidrojums 
par 2019. gadā veicamajiem darbiem konkrētajā apdzī-
votajā teritorijā. Speciālisti atbildēs arī uz iedzīvotāju 
jautājumiem. Laipni aicināti visi, kuriem rūp novada 
nākotne un izaugsme! 

IEDZĪVOTĀJU SAPULCES 
PRIEKULES NOVADĀ

PRIEKULĒ  pirmdien, 18. martā, 
 plkst. 18 kultūras namā.

BUNKAS  otrdien, 19. martā,
PAGASTĀ plkst. 14 Tadaiķu bibliotēkā;
 plkst. 16 Krotes bibliotēkā;
 plkst. 18 Bunkas kultūras namā. 

KALĒTU  ceturtdien, 21. martā, 
PAGASTĀ plkst. 18 tautas namā. 

GRAMZDAS  otrdien, 26. martā, 
PAGASTĀ  plkst. 18 tautas namā. 

VIRGAS  informācija par norises laiku
PAGASTĀ  sekos pašvaldības interneta
 mājaslapā un afišās.

1949. GADA KOMUNISTISKĀ 
GENOCĪDA UPURU 

PIEMIŅAS PASĀKUMI 
Virgas pagastā 

23. martā komunistiskā 
genocīda upuru 70. gadskārtas 
piemiņas diena. Plkst. 11.30 
ziedu nolikšana pie piemiņas 
akmens Virgā. Plkst. 12 Vir-
gas tradīciju namā atceres 
pasākums. 

Bunkas pagastā 
25. martā plkst. 11 Krotē 

pie piemiņas akmens atceres 
brīdis, pieminot komunistiskā 
genocīda upurus.

Priekulē 
25. martā plkst. 11 atce-

res brīdis pie piemiņas akmens 
Priekules dzelzceļa stacijā, 
godinot komunistiskā genocīda 
upurus. 

 

Gramzdas pagastā
25. martā, pieminot 1949. 

gada deportāciju upurus, 
Gramzdas pagasta pārvaldes 
pārstāvji apmeklēs represētos 
iedzīvotājus.

  
 

ATNĀC! UZKLAUSI! IESAKI!


