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Priekules novada Sociālais dienests 
valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas 
laikā ierobežo klientu pieņemšanu klātie-
nē. Aicinām izvērtēt nepieciešamību nākt 
klātienē pie sociālajiem darbiniekiem un, 
ja iespējams, atlikt vizīti uz vēlāku laiku. 
Sociālajam dienestam adresētu iesniegu-
mu var ievietot kastītē, kas atrodas domes 
foajē (Saules ielā 1, Priekulē) vai attiecīgi 
pārvaldē, vai attālināti, parakstītu ar 
drošu elektronisku parakstu, iesniedzot 
portāla “Latvija.lv” e-pakalpojumu “Ie-

sniegums iestādei” e-pastā. Pabalsti tiek 
izmaksāti ierastajā kārtībā.

Par sociālās palīdzības saņemša-
nu lūdzam vispirms zvanīt sociāla-
jiem darbiniekiem:

Sociālais darbinieks:
l Virgas pagastā 26180665, 

63497943;
l Bunkas pagastā 28397710;
l Gramzdas pagastā 29470883, 

63454797;

l Kalētu pagastā 29470883, 
63461576;

l Priekules pilsētā un pagastā 
26627451, 63497943; 

l Sociālais darbinieks darbam ar 
ģimenēm un bērniem Priekules pilsētā 
un pagastā 28629984, 63497943.

Sociālā atbalsta centrs Ķieģeļu ielā 7, 
Priekulē, apmeklētājiem SLĒGTS. 

Higiēnas pakalpojumi netiek sniegti.
Asistenta pakalpojuma sniedzēji par 

atskaišu iesniegšanas kārtību tiek infor-

mēti individuāli pa telefonu.  
Plašāka informācija par pakalpojumu 

saņemšanu vai izmaiņām to saņemšanas 
kārtībā Priekules novada pašvaldības 
mājaslapā, kā arī zvanot sociālajiem 
darbiniekiem.

Aicinām iedzīvotājus ziņot Sociālā 
dienesta darbiniekiem par cilvēkiem, 
kuriem nepieciešama palīdzība.

Priekules novada Sociālā 
dienesta vadītāja Andra Valuže

Priekules novada pašvaldība aicina iedzīvotājus 
bez īpašas vajadzības neapmeklēt Priekules novada 
pašvaldības iestādes līdz 14. aprīlim, lai ierobežotu 
“Covid-19” izplatību.

Ar pašvaldības speciālistiem lūgums sazināties 
pa tālruni vai elektroniski (Priekules novada pašval-
dība – 63461006; dome@priekulesnovads.lv / VPVKAC 
– 66954870, priekule@pakalpojumucentri.lv).

Priekules novada pašvaldības pārvalžu tālruņi.
l Virgas pagasta pārvalde – 63461052, Kalētu pa-

gasta pārvalde – 63461497, Gramzdas pagasta pārvalde 
– 63454832, Bunkas pagasta pārvalde – 63454755.

l SIA ‘’Priekules nami’’ aicina klientus sazināties 
pa tālruni vai elektroniski (kase 63467227; grāmatvedība 
63461615 / e-pasts: priekulesnami@inbox.lv). Lūgums 
veikt maksājumus pārskaitījumu veidā uz norēķinu 
kontu (skatīt SIA ‘’Priekules nami’’ mājaslapā http://www.
priekulesnami.lv/index.php/kontakti).

l Aicinām iedzīvotājus, kuri atgriezušies no “Covid-19” 
skartajām valstīm vai bijuši kontaktā ar personām, kuras 
atgriezušās no “Covid-19” skartajām teritorijām, nepakļaut 
citas personas vīrusa inficēšanās riskam.

 Paldies par sapratni!
Priekules novada pašvaldība

AICINĀJUMS PRIEKULES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM! 
Lūdzam sekot aktuālajai informācijai Priekules novada pašvaldības mājaslapā, 

sadaļā “AKTUALITĀTES” – Svarīga INFORMĀCIJA UN
PAZIŅOJUMI saistībā ar ārkārtējo situāciju Latvijā! 

Tur aktuālā informācija ir apkopota vienuviet.

Sociālās palīdzības saņemšana  
Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā

Informējam, ka, lai nodrošinātu  koronavīrusa “Co-
vid-19” izplatības mazināšanu un epidemioloģiskās 
drošības uzturēšanu, Priekules slimnīcā no 13. marta 
ir noteikta karantīna.

Klientu apmeklējums slimnīcā un Ilglaicīgās sociālās 
aprūpes centrā ir aizliegts!

Karantīnas termiņš atkarīgs no epidemioloģiskās 
situācijas valstī. Rūpējoties par savu un apkārtējo cilvē-

ku veselību, aicinām poliklīniku apmeklēt tikai akūtas 
nepieciešamības gadījumā, tāpat izvērtēt pierakstus pie 
speciālistiem, ja atbilstat kādai no riska grupām. 

Informācija pa tālruni 63459125 vai 63459115. 
Lūdzam pacientu tuviniekus izturēties ar sapratni, 

jo minētie pasākumi tiek ieviesti, lai neapdraudētu 
stacionārā un nodaļās ārstējošos pacientu veselību. 

Sabiedrības profilakses un kontroles centra (SPKC) 

tālrunis informācijai darba dienās no 8.30 līdz 17.00. 
– 67271738. 

Pateicamies par sapratni un atvainojamies par sa-
gādātajām neērtībām.

SIA “Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētāja 
T. Ešenvalde

Aicinām sekot aktuālajai informācijai
 https://www.priekulesslimnica.lv/.

Priekules slimnīcā no 13. marta noteikta karantīna
Cienījamie Priekules slimnīcas un poliklīnikas apmeklētāji!
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DOMES ZIŅAS

Dažādi jautājumi
Domes sēdē apstiprināja šādus 

lēmumus:
Par pašvaldības savstarpējo 

norēķinu kārtību par Priekules no-
vada izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2020. gadā.

Par finanšu līdzekļu piešķirša-
nu sporta sasniegumu veicināšanai 
Priekules novadā Kalētu pagasta 
sportistam, Murjāņu sporta ģim-
nāzijas audzēknim K. P. dalības 
maksai sporta nometnē.

Par dzīvokļa īpašuma izvei-
došanu dzīvoklim Nr.6 dzīvojamā 
mājā Liepājas ielā 1, Priekulē, un 
reģistrēšanu zemesgrāmatā.

Par sadarbību tūrisma jomā ar 
SIA “Liepājas reģiona Tūrisma in-
formācijas birojs”, piešķirot līdzek-
ļus deleģēto uzdevumu veikšanai.

Par zemes daļas zemes vie-
nībā ar kadastra apzīmējumu 
64580010177 Gramzdas pagastā 
nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs”.

Par dzīvokļa īpašuma izvei-
došanu dzīvoklim Nr.5 dzīvojamā 
mājā Liepājas ielā 7a, Priekulē, un 
reģistrēšanu zemesgrāmatā.

Par nekustamā īpašuma no-
dokļa parāda piedziņu no personas 
tiesas ceļā.

Par 01.11.2012. zemes nomas 
līguma Nr.3-38/6-2012 izbeigšanu 
ar SIA “Priekules siltumtīkli”.

Par Virgas pamatskolas reor-
ganizāciju.

Par piedalīšanos biedrības 
“Liepājas rajona partnerība” izslu-
dinātajos LEADER programmas 
projektu konkursos ar projektiem:

“Aprīkojuma iegāde Bunkas 
kultūras namam iedzīvotāju 
sabiedrisko aktivitāšu nodroši-
nāšanai un jaunu pakalpojumu 
veidošanai”,

“Velo statīva ar jumtiņu iegāde 
jaunās paaudzes velo kultūras 
uzlabošanai”,

“Skatuves podestūras komplek-
ta iegāde pasākumu dažādošanai 
Priekulē”,

“1. un 2. klases deju kolektīva 
tautas tērpu iegāde priekšnesumu 
kvalitātes uzlabošanai”,

“Aprīkojuma iegāde mobilās 
brīvdabas kultūrtelpas nodrošinā-
šanai Virgas pagasta iedzīvotāju 

kultūras un citām sabiedriskām 
aktivitātēm”,

“Trīspadsmit tūrisma infor-
mācijas zīmju izgatavošana un 
uzstādīšana Priekules novada 
Virgas pagasta dabas, vēstures un 
tūrisma objektos”,

“Badmintona inventāra ie-
gāde”.

Nolikumi, noteikumi
Apstiprināja noteikumus “Par 

bērnu sveikšanu Ziemassvētkos 
Priekules novadā”.

Apstiprināja atklāta projektu 
konkursa nolikumu “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas samazināšanai”.

Apstiprināja Priekules nova-
da pašvaldības administrācijas 
nolikumu.

Izsoles
Pieņēma lēmumu par pašval-

dībai piederošas meža cirsmas 
(īpašuma “Zēri”, Kalētu pagastā) 
pārdošanu atkārtotā izsolē, apstip-
rināja cenu un izsoles noteikumus.

Pieņēma lēmumu par paš-
valdībai piederošā nekustamā 
īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, 
kadastra numurs 6415 003 0146, 
atsavināšanas rīkošanu.

Apstiprināja lēmumus par 
pašvaldībai piederošās kustamās 
mantas – pasažieru autobusa 
“IVECO 4510”, pasažieru autobusa 
“MERCEDES BENZ 0303”, traktora 
“MTZ-80” un traktora piekabes 
“PSE-12,5” – atsavināšanas izsoles 
rīkošanu.

Apstiprināja lēmumus par 
zemes nomas tiesību rīkošanu 
zemes vienības daļām: “Tautieši” 
(kad. apz. 64640020048), “Kau-
dzītes” (kad. apz. 64640010257), 
“Pie Baltskudriņiem” (kad. apz. 
64640040021), “Pie Vizbulīšiem” 
(kad. apz. 64640040099), un “Ze-
mes reformas pabeigšanai” (kad. 
apz. 64640010379) Kalētu pagastā.

Precīzu informāciju 
par visiem lēmumiem 

(arī nekustamā īpašuma 
jautājumiem) varat izlasīt Prie-

kules novada mājaslapā www.
priekulesnovads.lv.

Dokumentu pārvaldības 
speciāliste D. Tilgale

Ņemot vērā “Covid-19” izplatību pasaulē 
un ar to saistītos riskus Latvijā, no 12. marta 
līdz 14. aprīlim valstī izsludināta ārkārtējā 
situācija. Lai ierobežotu vīrusa izplatību, 
šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības 
pasākumi. Būtiskākie, kas skar izglītības 
iestādes:

l no 23. marta līdz 14. aprīlim mācības visās 
izglītības iestādēs, tai skaitā mūzikas un mākslas 
skolās, notiek attālināti;

l valsts centralizētie pārbaudījumi svešvalo-
dās 12. klasēm pārcelti uz šā gada 12.–15. maiju;

l pirmsskolas izglītības iestāde “Dzirnavi-
ņas” un pirmsskolas grupas pie pamatskolām 
nodrošina dežūrgrupas. Šo pakalpojumu aicināti 
izmantot vecāki, kuriem darba dēļ nav iespējams 
bērnus pieskatīt mājās. Lai bērns varētu apmeklēt 
pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem vienu reizi 
nedēļā jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns 
vai kāds ģimenes loceklis nav bijis ārvalstīs vai 
nav bijis kontaktā ar “Covid-19” saslimušajiem. 

Vecākiem arī jāapliecina, ka nav citu iespēju no-
drošināt bērna pieskatīšanu;

l pārtraukti treniņi, sacensības un mēģināju-
mi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības 
programmās.

Apzinot mūsu novada skolēnu iespējas strā-
dāt mājās ar datoru, planšeti vai viedtelefonu, 
ir noskaidrots, ka tikai divās ģimenēs bērniem 
mājās nav nevienas digitālās ierīces un interneta 
pieslēguma. Šajos gadījumos skola un pašvaldība 
ģimenēm sniedz atbalstu, lai nodrošinātu iespēju 
bērniem mācīties attālināti.

Lūgums vecākiem atbalstīt savus bērnus attāli-
nātajā mācību procesā, sadarboties ar skolotājiem, 
informēt par problēmām saistībā ar attālinātā 
mācību procesa nodrošināšanu, kā arī aktīvi sekot 
līdzi jaunākajai informācijai, jo situācija nepār-
traukti mainās!

Priekules novada izglītības vadītāja 
Agrita Purviņa

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2020. gada 
27. februāra sēdes lēmumu Nr.104  ar 2020. gada 1. septembri Vir-
gas pamatskola tiek reorganizēta par Virgas pirmsskolas izglītības 
iestādi “Gaismiņa”. Ar lēmumu var iepazīties Virgas pamatskolā, 
Virgas pagasta pārvaldē, Priekules novada pašvaldībā, interneta 
vietnē www.priekulesnovads.lv. 

Priekules novada izglītības vadītāja Agrita Purviņa

Priekules novada pašvaldības 
2020. gada 27. februārī 
domes sēdē pieņemtie lēmumi

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
informē: 

l Lai saņemtu atbalstu pasākuma “Agrovide un 
klimats” aktivitātē “Rugāju lauks ziemas periodā” 
(RLZP), līdz 31. martam jāsaglabā neiestrādātas 
atbalsttiesīgo kultūraugu pēcpļaujas atliekas – rugāji 
vai to nenopļautās atliekas.

l Var iesniegt lauku bloka precizējumus. 
Līdz šā gada 1. aprīlim lauksaimnieki var veikt 
lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu 2020. 
gadam. Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai 
tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu 
platību, no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu 
platību vai pievienot jaunus ainavas elementus. 
Lauku bloku precizēšanas pieprasījumā ir iespēja 
izveidot lauksaimnieka bloku, savu apsaimniekoto 
platību nošķirot no kaimiņu apsaimniekotajām 
platībām.

l Var sākt aizpildīt platību maksājumu 
provizorisko iesniegumu. Šogad pirmo reizi LAD 
piedāvā iespēju Elektroniskajā pieteikumu sistēmā 
(EPS) aizpildīt platību maksājumu provizorisko 
iesniegumu, lai savlaicīgi varētu aprēķināt, vai tiks 
izpildītas zaļināšanas un citas prasības. Platību 
maksājumu iesniegumus varēs iesniegt no 8. aprīļa 
līdz 22. maijam.

l Svarīgākie datumi, kuriem lauksaimnieki 

var sekot līdzi, ir pieejami Lauku atbalsta dienesta 
mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā “Aktualitātes un 
kalendārs” → Platību maksājumu kalendārs.

l Informatīvais materiāls platību maksā-
jumu saņemšanai 2020. gadā (rokasgrāmata) 
ir pieejams Lauku atbalsta dienesta mājaslapā 
www.lad.gov.lv, sadaļā “Aktualitātes un kalendārs” 
→ Platību maksājumu kalendārs → Rokasgrāmatas 
un veidlapas.

l Zaļināšanas kalkulators, ar kura palīdzību 
var aprēķināt saimniecības atbilstību zaļināšanas 
prasībām, ir pieejams LAD mājaslapā www.lad.gov.lv, 
sadaļā “E-pieteikšanās sistēma” → Zaļināšanas 
kalkulators.

l Atgādinām! Tāpat kā iepriekšējos gados, 
arī šogad VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta 
dienestu un sniedz informāciju par kūlas deg-
šanas vietām. Ja ir degusi kūla, zemes īpaš-
niekiem tiek samazināts Eiropas Savienības 
platību maksājums.

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

LLKC Priekules novada lauku attīstības 
konsultante Irina Gintere

Priekules pagasta lauksaimniecības 
konsultante Vizma Garkalne

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) 
Priekules novada lauku attīstības konsultantes  
IRINAS GINTERES pieņemšanas laiki aprīlī:

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ lūgums savu vizīti pieteikt jau laikus, sazinoties pa tālruni 
28310484.

Vieta Laiks

Priekules novada pašvaldībā Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdienās  
no plkst. 8.30 līdz 15.30 (izņemot pieņemšanas dienas pagastos)

Krotes bibliotēkā 21.04. no 9.00 līdz 11.00

Tadaiķu bibliotēkā 21.04. no 12.00 līdz 14.30

Bunkas pagasta pārvaldē 21.04. no 15.00 līdz 16.30

Kalētu bibliotēkā 22.04. no 9.00 līdz 12.00

Gramzdas pagasta pārvaldē 23.04. no 9.00 līdz 12.00

Paplakā, Virgas pagasta pārvaldē 24.04. no 9.00 līdz 11.00

Purmsātu bibliotēkā 24.04. no 12.00 līdz 13.00

LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina Gintere

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA
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Latvijā noteiktais ārkārtas 
stāvoklis ir satraucis visus 
mūsu valsts iedzīvotājus. 
Tāpēc Lielās talkas organiza-
tori, rūpējoties par Latvijas 
iedzīvotāju veselību, pieņēma 
lēmumu pārcelt talku no šā 
gada 25. aprīļa uz 16. maiju 
un piedāvā jaunu iespēju – 
organizēt savas individuālās 
SOLO talkas.

Vita Jaunzeme, Lielās talkas 
vadītāja: “Lielā talka vienmēr ir 
bijis brīdis, kad cilvēki pulcējas 
un sanāk kopā radu, kolēģu, skolas 
un studiju biedru vai vienkārši 
kaimiņu lokā, tāpēc, ņemot vērā 
neviennozīmīgo situāciju, esam 
nolēmuši pārcelt talkas norises 
laiku. Tomēr es vēlētos rosināt 
cilvēkus neieslēgties savās mājās, 
bet gan vairāk laika pavadīt svaigā 
gaisā, ko iesaka arī ārsti. Tāpēc 
tos, kuri vēlas talkot pirms 16. 
maija Lielās talkas un izmantot 
šo pavasara laiku apkārtnes 
sakopšanai, mēs aicinām rīkot 
savas individuālās SOLO talkas, 
kurās piedalītos ierobežots cilvēku 
skaits. Taču tikpat labi talkot var, 
vienkārši dodoties pastaigā pa 
mežu un nepaejot garām zemē 
nomestiem gružiem, tos izmetot 
atkritumu tvertnē, jo katrs Latvi-
jas kvadrātmetrs ir mūsu zeme, 
mūsu sēta. Uzturēsim to tīru, zaļu 
un skaistu!”

Tiem, kuri izvēlēsies doties 

SOLO talkās, iesakām būt uz-
manīgiem un ievērot visas pie-
sardzības un higiēnas prasības, 
nepārspīlējot un nezaudējot 
veselo saprātu, uzturot možu 
garu un labvēlīgu attieksmi pret 
visiem apkārtējiem. 

SOLO talku vietas, līdzīgi kā 
pārējās talkošanas vietas, aici-
nām atzīmēt interaktīvajā kartē, 
kuru atradīsiet Lielās talkas mā-
jaslapā www.talkas.lv. Šī karte var 
kalpot arī par uzskates līdzekli, 
kurā cilvēki redzēs citu solo 
talkotāju aktivitātes, kas sniedz 
iespēju savu SOLO talku rīkot 
drošā attālumā vai citā dienā. Visi 
solo talcinieki ir aicināti ar savām 
aktivitātēm dalīties sociālajos 
tīklos, izmantojot mirkļ birkas: 
#solotalka #esmuvesels #parve-
selulatviju. Talkas organizatori 
sekos līdzi solo talcinieku aktivi-
tātēm un sniegs padomus drošai 
talkošanai.

Savukārt visiem pārējiem, 
kuri plāno pievienoties kopīgajai 
talkas dienai 16. maijā, šogad tiks 
sniegta jauna iespēja, kā pieteikt 
savu talku.

Talkas vietu kartē, sākot ar 
šo gadu, ikviens talkotājs un 
talkas organizators varēs atzīmēt 
un pieteikt divu veidu talkas – 
uzkopšanas un labiekārtošanas.

Ar ko atšķiras šīs talkas? Lab-
iekārtošanas talkas var pieteikt 
ikviens talkotājs neatkarīgi no 

Maijā Priekules novada pašvaldība sadarbībā ar  “Vides pakalpojumu 
grupu” organizēs nolietoto elektroierīču savākšanu Priekules novadā.

Aktuālā informācija par Lielo talku Priekules novadā un elektroierīču savākšanu 
būs pieejama pašvaldības informatīvā izdevuma aprīļa numurā un Priekules novada 
mājaslapā http://www.priekulesnovads.lv/.

Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma

Ņemot vērā ārkārtas stāvokli un nepieciešamos 
pasākumus koronavīrusa “Covid-19” izplatības ie-
robežošanai, kā arī ņemot vērā faktu, ka daudzviet 
pārtraukta to iestāžu darbība, kuru telpās tiek no-
drošināti pasta pakalpojumi, no šā gada 18. marta 
tiek pārtraukta klātienes pakalpojumu sniegšana 
253 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās lauku te-
ritorijās visā Latvijā. Līdz ārkārtas situācijas beigām 
iedzīvotāji pasta pakalpojumus šajās teritorijās var 
saņemt pēc pieprasījuma savā dzīvesvietā, nepie-
ciešamo pakalpojumu iepriekš piesakot pa tālruni. 

Lielākā daļa pasta pakalpojumu sniegšanas vietu lauku 
teritorijās atrodas vietējām pašvaldībām piederošu ēku 
telpās, kas līdz ar izsludināto ārkārtas stāvokli slēgtas ap-
meklētājiem, tāpēc, īstenojot drošības pasākumus, Latvijas 
Pasts no 18. marta līdz turpmākajiem lēmumiem pārtrauc 
klātienes pasta pakalpojumu sniegšanu visās 253 pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietās lauku teritorijās. Pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietās pasta pakalpojumi ierastajā 
režīmā to zemā pieprasījuma dēļ tika sniegti stundu dienā. 

Minētajā laika periodā vietējie iedzīvotāji pasta pakal-
pojumus varēs saņemt pēc pieprasījuma, un tos klienta 
dzīvesvietā sniegs teritoriju apkalpojošais pastnieks vai arī 
klienti aicināti apmeklēt tuvāko pasta nodaļu. Pastnieks 
klienta dzīvesvietā nodrošinās visus tos pasta pakalpoju-
mus, kas bija pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: 
pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu 
iegādi, sūtījumu piegādi, preses izdevumu abonēšanu, 

naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un 
citu rēķinu apmaksu, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas 
(PNS) kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību iedzīvotājiem iespējams 
saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo 
pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot Latvijas Pasta 
Klientu centram pa tālruni 67008001, 27008001 vai 
e-pastā info@pasts.lv. Piesakot skaidras naudas piegādi 
dzīvesvietā līdz 27. martam, noteikta pazemināta šī 
pakalpojuma cena – 4,88 eiro. Minētajā periodā Latvijas 
Pasts monitorēs pakalpojuma pieprasījumu un apzinās 
savus resursus šā pakalpojuma turpmākai nodrošināšanai 
atkarībā no pieprasījuma.

Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā 
iedzīvotāji varēs pieteikt, zvanot uz noteiktiem tālruņa 
numuriem. 

Precīzs saraksts ar pasta pakalpojumu sniegša-
nas vietām Priekules novadā, kas turpmāk apkalpos 
klientus pēc pieprasījuma:
Gramzdas pakalpojumu sniegšanas vieta –

 25700201;
Kalētu pakalpojumu sniegšanas vieta – 

25700025;
Paplakas pakalpojumu sniegšanas vieta – 

25700201. 

Katras uz laiku slēgtās pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietas adresē tiks izvietots paziņojums par pasta pakalpo-
jumu saņemšanas iespējām no 18. marta.  

Ja tiks noteikti papildu ierobežojumi, Latvijas Pasts 
nekavējoties informēs par turpmākajām darbībām.

Par VAS “Latvijas Pasts”
Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu 

pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 
600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma 
pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, 
papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, 
maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas 
pakalpojumus. Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs 
uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 3400 darbinieku. 
Uzņēmuma iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes mē-
rījumus veic viena no Latvijas vadošajām tirgus, sociālo 
un mediju pētījumu aģentūrām “Kantar TNS”, savukārt 
pārrobežu sūtījumu piegādes kvalitātes kontroles mērījumi 
tiek nodrošināti Starptautiskajā pasta korporācijā (Inter-
national Post Corporation) ar izpētes kompāniju “Kantar 
TNS”, “Ipsos” un “Quotas” starpniecību.

Sīkākai informācijai:
Vineta Danielsone, vecākā sabiedrisko 

attiecību projektu vadītāja,
tālr. 67608504, 26722585, 

e-pasts pr@pasts.lv, vineta.danielsone@pasts.lv

Līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai 
253 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās 
klientus apkalpos pēc pieprasījuma

Lielā talka tiek pārcelta 
uz 16. maiju

AKTUĀLI

tā, vai talkošana notiek privātajā 
vai publiskajā sektorā. Tās var būt 
ģimeņu talkas, organizāciju, uzņē-
mumu vai citas talkas, kuras tiek 
organizētas uz privātas zemes un 
kurām nav vajadzīgs saskaņojums 
ar pašvaldību, un kurās atkritu-
mus, ja tādi ir radušies, aizved paši 
rīkotāji. Uzkopšanas talkas ir tās, 
kuras notiek publiskās teritorijās 
un kurām ir nepieciešams pašval-
dības saskaņojums, lai saņemtu 
bezmaksas maisus, un kurās tiek 
nodrošināta savākto atkritumu 
izvešana.

Līdz ar labiekārtošanas vai 
uzkopšanas talkas vietas atzīmē-
šanu kartē cilvēks saņems pieeju 
savam talkas profilam, kas ļaus 
dalīties ar informāciju par konkrēto 
talkošanas vietu sociālajos tīklos, 
kā arī aicināt pievienoties citus 
talkotājus un sazināties ar viņiem.

Aicinām, kā kat-
ru gadu, sūtīt īsus 
aprakstus, foto un 
video no talku nori-
ses vietām, lai varam 
dalīties un izplatīt šo 
informāciju talkas sociālajos 
kontos gan Latvijā, gan ārpus tās. 

Savukārt tos, kuriem noteikta 
karantīna vai kuri vienkārši vēlas 
pārlaist šo laiku drošībā savās 
mājās, aicinām piedalīties Ideju 
talkā. Tā Lielās talkas laikā notiek 
jau otro gadu, un cilvēki ir aici-
nāti dalīties ar savām idejām, kā 
padarīt Latviju un pasauli zaļāku, 
ilgtspējīgāku, drošāku un skais-
tāku, kā risināt samilzušās vides 
problēmas ilgtermiņā. Savas 
idejas sūtiet uz e-pastu talkas@
talkas.lv vai aizpildiet elektronis-
ko anketu mājaslapā www.talkas.
lv, sadaļā “Ideju talka”. 

Esiet veseli, uzturiet možu 
garu, rūpējieties par sevi un saviem 
tuvākajiem, kā arī izturieties atbil-
dīgi pret apkārtējiem cilvēkiem.

Tiekamies Lielajā talkā šā 
gada 16. maijā!

Papildu informācija:
Gita Sauka,

“Lielās talkas 2020”
sabiedrisko attiecību 

konsultante,
tālr. 28326828, 

e-pasts
 gita.sauka@onecom-latvia.com
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Nacionālais veselības die-
nests (NVD) informē, ka, 
lai ierobežotu “Covid-19” 
izplatību, mazinot pacientu 
savstarpējo kontaktu iespējas, 
turpmāk ģimenes ārstu prak-
sēs pacienti tiks apkalpoti 
pēc iepriekšēja pieraksta arī 
akūtajās stundās.  

NVD aicina iedzīvotājus nedo-
ties pie ģimenes ārsta bez iepriek-
šējas pieteikšanās. Ģimenes ārsts, 
pa tālruni noskaidrojot pacienta 
sūdzības un veselības stāvokli, 
izvērtēs, vai nepieciešams prakses 
apmeklējums klātienē. Ja ārsts 
pieņems lēmumu, ka pacientam 
ir nepieciešams ierasties klātienē, 
tiks veikts pieraksts uz konkrētu 
apmeklējuma laiku, kas pacientam 
ir jāievēro. 

Tāpat, ņemot vērā ārkārtējo 
situāciju, ģimenes ārsti ir tiesīgi 
pārcelt  plānotās pacientu pro-
filaktiskās pārbaudes uz vēlāku 
laiku.

NVD atgādina, ka ir ļoti sva-

rīgi, lai ikvienam iedzīvotājam 
būtu pieejams savs ģimenes 
ārsts, pie kura nepieciešamības 
gadījumā saņemt konsultācijas 
un norādes saistībā ar savu ve-
selības stāvokli. 

Informāciju par pieejamajām 
ģimenes ārstu praksēm atbilstoši 
savai dzīvesvietai vai pie kāda ģi-
menes ārsta persona ir reģistrēta 
var noskaidrot:

l apmeklējot NVD mājas-
lapas www.vmnvd.gov.lv sadaļu 
“Veselības aprūpes pakalpoju-
mi” – “Ģimenes ārsti atbilstoši 
teritorijām”;

l e-veselības portālā www.
eveseliba.gov.lv, autorizējoties 
sadaļā “Iedzīvotājs” ar kādu no 
drošas piekļuves līdzekļiem: in-
ternetbankas piekļuves datiem, 
elektronisko parakstu vai personas 
apliecību (eID);

l zvanot uz Nacionālā ve-
selības dienesta bezmaksas in-
formatīvo tālruni 80001234. 
Darba laiks: no pirmdienas līdz 

ceturtdienai no plkst. 8.30 līdz 
17.00, piektdienās no plkst. 8.30 
līdz 15.00, pirmssvētku dienās no 
plkst. 8.30 līdz 16.00.

NVD aicina iedzīvotājus rīko-
ties atbildīgi un ievērot veselības 
nozares speciālistu un Slimības un 
profilakses centra norādījumus! 
Skatīt https://arkartassituacija.
gov.lv/!

Informāciju sagatavoja
Sintija Gulbe, 

Nacionālā veselības dienesta  
Sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja, 
tālr. 67045007, 28383970

18.03.2020.

Priekules novada sievietes tiek aicinātas veikt 
krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai “Ve-
selības centra 4” mobilajā mamogrāfā.

Informējam, ka “Veselības centra 4” mobilais 
mamogrāfs plāno ierasties

Priekulē pie slimnīcas 28. aprīlī no plkst. 
9.30 līdz 16.00.

UZ MAMOGRĀFA PĀRBAUDI IZBRAUC TIKAI 
PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA!

l Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma 
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta, valsts 
skrīninga programmā izmeklējums ir bez maksas 
(uzaicinājuma vēstule derīga divus gadus pēc izsū-
tīšanas datuma).

l Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkoju-
mu, kuram nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības 
dienestu, par maksu.

l Pierakstīties pa telefonu 27866655.

MEDICĪNA

Ar šā gada 2. martu otrā gada rezidentūru ģimenes ārsta speciali-
tātē Priekules slimnīcā turpinās ārste rezidente Jekaterina Bulavkina. 
Viņa veiks pacientu pieņemšanu katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 
12.00 bijušās ģimenes ārstes  M. Asriances prakses vietā, izņemot 
trešdienu, kad jaunajai ārstei jāapmeklē mācības Liepājā. Jekaterina ir 
trīs mēnešus veca bērniņa māmiņa, tāpēc pieņemšanas laiks ir tik īss. 
Rezidentūra turpināsies līdz 2021. gada oktobrim, pēc tās beigšanas 
Jekaterina Bulavkina strādās Priekules slimnīcā par ģimenes ārsti.

Pieteikties uz pieņemšanu var pa tālruni 63467099.
Jekaterina Bulavkina 2018. gadā absolvēja Rīgas Stradiņa uni-

versitāti, iegūstot ārsta diplomu. Medicīnas fakultātē viņa apguva 
pediatriju, un ģimenes ārsta praksē darbā ar bērniem šīs zināšanas 
būs ļoti vērtīgas.

Savā pirmajā darba dienā Priekules slimnīcā jauno ārsti rezidenti 
silti sagaidīja Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija 
Jablonska, priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis un izpilddirektors 
Andris Razma, kā arī slimnīcas valdes priekšsēdētāja Tatjana Ešenvalde, 
galvenā māsa Olga Niedola un prakses darbinieki.
 

SIA “Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētāja T. Ešenvalde

Ģimenes ārsti arī akūtajās stundās 
pacientus pieņems pēc iepriekšēja pieraksta

28. aprīlī Priekulē 
būs mobilais mamogrāfs

Pirmā darba diena ģimenes 
ārstei rezidentei Priekulē
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Priekules pilsētas bib-
liotēkā apskatāmi materiāli 
par Asītē dzimušā divu Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavaliera, 
Viestura ordeņa kavaliera, 
Latvijas armijas pulkveža, žur-
nāla “Kareivis” un izdevuma 
“Militārais Apskats” atbildīgā 
redaktora un grāmatas “Kā-
diem mums jābūt. Vadonis 
morālā audzināšanā” autora 
Ādolfa Kontrovska  (1897, Asī-
te – 1942, Soļikamska) dzīvi. 

Materiālus apkopojis un Prie-
kules novada vēstures pētniekiem 
un interesentiem šogad februārī 
atsūtījis A. Kontrovska brāļa Frid-
riha dēls Zigmunds Jānis Krastiņš. 
Viņš raksta: “Ādolfs Kontrovskis, 
kurš bija atzīts un apbalvots Lat-
vijas armijas augstākais virsnieks, 
piedalījies Neatkarības karā, kopā 
ar valdību bijis uz kuģa “Saratov”, 

līdz šim ir bijis nepelnīti aizmirsts.” 
Pulkveža dzīve un darbs gan 

nebija tieši ar Priekules novadu 
saistīti, tomēr viņa dzīves para-
lēles ar Latvijas valsts likteni ir 
ļoti skaidras. Vēsturnieks Ēriks Jē-
kabsons par A. Kontrovski raksta: 
“Viņš dzīvoja laikā, kad veidojās, 
uzplauka un tika iznīcināta Latvi-
jas valsts. Vēl vairāk – viņam bija 
lemts būt tā visa dalībniekam un 
iet bojā kopā ar šo valsti.”

Sākumā skolojies Aizputē un 
Liepājā, bet no 1916. līdz 1917. ga-
dam mācījies Aleksandra kara 
skolā Maskavā. Tur 1917. gada 
pavasarī viņš sāka savas dienesta 
gaitas. Pirmā pasaules kara noti-
kumi, divas revolūcijas Krievijā, 
tām sekojošais pilsoņu karš un 
Latvijas valsts izveide nepilnu 
divu gadu laikā sagrieza tādu 
notikumu virpuli, ka tajā kaut 

SABIEDRĪBA

Priekules pilsētas 92. gadadienai veltītie sarīkojumi bija 
vērienīgi un rezonējoši. Noslēgumā Priekulē viesojās Liepājas 
simfoniskais orķestris (LSO) ar programmu, kas iepazīstināja 
ar mūziku no Mocarta līdz amerikāņu svingam.

Koncerta programmu sastādīja diriģents Guntis KUZMA. Mocarta 
Divertismentu Fa mažorā un savulaik imperatora Jozefa II galma va-
jadzībām speciāli rakstītās Piecas kontrdejas un Edvarda Grīga svītu 
“No Holberga laikiem” papildināja amerikāņu svinga ēras komponista 
Edija Sotera mūzika no albuma “Focus”. Šis darbs izskanēja septiņās 
daļās, un orķestri papildināja džeza trio – saksofonists Gints PABĒRZS, 
kontrabasists Edvīns OZOLS un sitaminstrumentālists Artis ORUBS.

Klausītājiem bija iespēja novērtēt akadēmiskās un džeza mūzikas 
sintēzi. 

Koncertzāles akustiku atzinīgi novērtēja LSO valdes loceklis Uldis 
Lipskis. Neraugoties uz to, ka zāle bija piepildīta, skaņa saglabājās 
nevainojama. Ir labi, ka pilsētā ir vieta, kur profesionāli tīri skanēt 
akustiskās mūzikas programmām. Arī mūzikas skolas audzēkņiem tā 
bija vērtīga stunda. Tā Priekules 92. dzimšanas dienas stāstam tika 
pielikts skaists un skanīgs punkts.

Kultūras nodaļas vadītājs Gundars Venens

Apsveicam un 
lepojamies!

6. martā Liepājā II pakāpes 
diplomu saņēma mūsu vidus-
skolas jauniešu deju kolektīvs 
tautas deju lielkoncerta “Saule 
vija zelta rotu” repertuāra ap-
guves un dalībnieku atlases 
skatē, gatavojoties XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem!

Paldies aktīvajiem jaunie-
šiem, visiem atbalstītājiem un 
enerģiskajai deju skolotājai 
Lienei Sokolovskai! 

Priekules vidusskolas 
kolektīvs

cik orientēties varēja tikai tie, 
kam ļoti spēcīga sirds un dvēsele. 
Asītes muižas kalēja daudzbērnu 
ģimenē dzimušajam A. Kon-
trovskim tādas bija. Lai izvairītos 
no mobilizācijas Sarkanajā armijā, 
1918. gada nogalē viņš nolēma 
meklēt ceļu uz mājām – uz Latviju. 

Pēc pamatīgas vācu varas 
iestāžu pārbaudes viņam tika dota 
atļauja apmesties uz dzīvi Liepājā. 
Tur arī sākās A. Kontrovska otrā 
dzīve – Latvijas armijai un Lat-

vijas valstij veltīta. 1919. gadā 
viņš brīvprātīgi iestājās topošajā 
Latvijas armijā, sekoja mācības 
militāros kursos un Kara aka-
dēmijā. A. Kontrovska izglītība, 
zināšanas un cilvēciskās īpašības 
virzīja viņu ļoti neparastā militā-
rās karjeras virzienā – jauniešu 
un karavīru patriotiskā audzinā-
šana. A. Kontrovskis nodarbojās 
ar jauno karavīru izglītošanu, kā 
arī strādāja pie divu militāriem 
jautājumiem veltītu izdevumu re-
dakcijas. 1934. gadā izdotā mācību 
grāmata “Kādiem mums jābūt. 
Vadonis morālā audzināšanā” bija 
A. Kontrovska dzīves un darba 
pieredzes apkopojums, viņa sirds 
un dvēseles atspulgs. Tieši tas 
kļuva par galveno iemeslu jaunās 
varas sākumā vēsajai, bet drīz vien 
atklāti naidīgajai attieksmei pret 
pulkvedi A. Kontrovski. 

1941. gada jūnijā masu repre-
siju laikā A. Kontrovskis kopā ar 
ģimeni tika apcietināts un, tāpat kā 
daudzi citi šī represiju viļņa upuri, 
nogādāts uz Šķirotavas staciju 
Rīgā. A. Kontrovska sievu Elzu, 
meitu Valdu un dēliņu Ivaru no-
sūtīja uz Krasnojarskas apgabalu, 

bet pašu pulkvedi uz kādu no vis-
necilvēciskāko apstākļu nometnēm 
Soļikamskas apgabalā. Pulkveža 
tuvinieki izsūtījumu pārdzīvoja, 
atgriezās Latvijā, bet viņš pats… 

90. gados, kad sabiedriski po-
litiskie apstākļi pamazām kļuva 
brīvāki un elastīgāki, A. Kontrovska 
bērni sāka meklēt vismaz kādu 
informāciju par savu tēvu un 
viņa likteni. Tad atklājās kaut kas 
sākumā grūti aptverams. Pēc čekas 
oficiālajām ziņām, A. Kontrovskis 
miris 1945. gadā, bet patiesībā iz-
rādījās, ka saskaņā ar lēmumu par 
nāves spriedumu viņš ticis nošauts 
jau 1942. gada maijā Soļikamskā. 
Līdzīgs liktenis piemeklējis vēl 
vairākus šī apgabala nometnēs 
ieslodzītos. Viņu bērni vairākus 
gadu desmitus pēc briesmīgajiem 
notikumiem bija kļuvuši par la-
biem draugiem un atbalstu cits 
citam. Tā arī sākās Asītē dzimušā, 
tālajā Soļikamskā nošautā Latvijas 
armijas pulkveža A. Kontrovska 
dzīves un darba gaitu izziņa, ar 
kuras rezultātiem var iepazīties 
Priekules pilsētas bibliotēkā. 

Priekules tūrisma vadītāja 
Inga Raškova 

DZIMIS ASĪTĒ

Profesionālās mūzikas koncerts 
Priekules akustiskajā koncertzālē

Foto: Harijs Ulmanis
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KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA INFORMĀCIJA

6. martā Latvijas skolu 73. spartakiādē Priekules vidusskolas 4. un 
5. klases meitenes otro gadu pēc kārtas uzvarēja tautas bumbas spēlē. 

Paldies skolotājai Sanitai Pīlāgerei par ieguldīto darbu! 
Novada sporta metodiķis Raitis Feldmanis

2. februārī norisinājās Latvi-
jas U14 čempionāts telpās, kurā 
piedalījās kalētnieces Ance Tetere 
un Megija Jašmonte. Abas startēja 
lodes grūšanā. Megija Jašmonte 
Latvijas čemionātā izcīnīja 9. vie-
tu, Ance Tetere – 3. vietu.

1000 metru skrējienā piedalī-
jās Daniels Vītoliņš no Kalētiem, 
kurš ierindojās 19. vietā, un Nikija 
Mikāle no Priekules, kura ierindo-
jās 15. vietā Latvijā.

Ģirts Ločmelis

3. vietas ieguvēja lodes 
grūšanā Ance Tetere

 un treneris Ģirts Ločmelis.

Par bērnu tiesību aizsardzību 
ārkārtējā stāvokļa laikā

Lūdzam ikvienu nekavējoties ziņot bāriņtiesai, ja kādam 
ir informācija par bērnu, kurš palicis bez likumiskajiem 
pārstāvjiem, vai aizgādnībā esošu personu, kuras aizgādnis 
atrodas ārpus Latvijas. Iespēju robežās maksimāli informēt 
apkārtējo sabiedrību par nepieciešamību ziņot, ja bērns 
palicis bez vecāku pārstāvības.

Informējam, ja vecāki neilgu laika periodu ir spiesti 
atstāt bērnu citas personas aprūpē, ir iespēja izdot pilnvaru 
bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru 
pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd 
atrodas, – https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvi-
jas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-di-
gitalakos-no-tiem. Bet lai videokonsultācija varētu notikt, 
nepieciešams derīgs e-paraksts. Citi videokonsultāciju 
nosacījumi skatāmi https://www.latvijasnotars.lv/pages/
nosacijumi-videokonsultacijas-norisei.

Lūdzam bāriņtiesai sniegt informāciju arī šādās si-
tuācijās:

1) ja pašvaldībā ir bērni, kuri valstī noteikto iebrauk-

šanas ierobežojumu dēļ šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē 
bez likumiskas pārstāvības; 

2) ja pašvaldībā ir bērni (visdrīzāk pusaudžu vecumā), 
kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni atstāti vieni; 

3) ja ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem 
jāatrodas pašizolācijā;

4) vai aizgādnībā esošo personu aizgādņi ir Latvijā 
un vai ir nodrošināts nepieciešamais atbalsts personai ar 
ierobežotu rīcībspēju.

Par bērnu pieskatīšanu 
ārkārtējās situācijas laikā

Saistībā ar ārkārtas situācijas ieviešanu valstī un 
lēmumu uz laiku pārtraukt mācību norisi klātienē visās 
izglītības iestādēs, mācības nodrošinot attālināti, bāriņtiesa 
atgādina, ka “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 24. panta 
6. daļa nosaka: vecāku pienākums ir neatstāt bērnu līdz 
septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, 
ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Lai šajā situācijā iespējami labi gādātu par bērnu drošību 
un labklājību, bāriņtiesa lūdz bērnu vecākus vai likumis-

kos pārstāvjus rūpīgi izvērtēt katru konkrēto situāciju un 
atbildīgi pieņemt lēmumus bērna vislabākajās interesēs.

Lai ierobežotu vīrusa “Covid-19” izplatību, valstī 
līdz 14. aprīlim ir noteikta ārkārtējās situācija.

Priekules novada bāriņtiesa šajā laikā apmeklē-
tājiem būs slēgta!

Bāriņtiesai adresētos iesniegumus var ievietot kastītē, 
kas atrodas Priekulē domes foajē vai pagastu pārvaldēs 
foajē. Turpat uz galda atrodas iesnieguma veidlapas, kuras 
nepieciešamības gadījumā aizpildīt un iemest kastītē.

Jebkuru informāciju var iesniegt elektroniski e-pastā 
barintiesa@priekulesnovads.lv.

Lūgums jebkurā situācijā vispirms konsultēties pa 
tālruni ar bāriņtiesas darbiniekiem par iespēju nodrošināt 
pakalpojumu attālināti vai arī atlikt to uz vēlāku laiku 
pēc 14. aprīļa. 

Bāriņtiesas tālruņi: 63461240, 22047889, 
26392286, 26472640, 29185579, 22008691.

Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 Iveta Kalneniece

Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra (VSAA) informē

Ikviens pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kurš nav vecu-
ma pensijas saņēmējs (tai skaitā priekšlaicīgā pensija), 
no šā gada 1. janvāra var izvēlēties, kā izmantot pensiju 
2. līmenī uzkrāto kapitālu, ja gadījumā viņš nomirst 
līdz vecuma pensijas piešķiršanai. Ja šāda izvēle nebūs 
izdarīta, tad uzkrātais kapitāls tiks ieskaitīts “kopējā 
katlā”– valsts pensiju speciālajā budžetā. To nosaka 
“Valsts fondēto pensiju likums”.

Pensiju 2. līmeņa dalībnieks var izvēlēties, kā VSAA 
rīkoties ar viņa uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu viņa 
nāves gadījumā:

– nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā;
– pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa ka-

pitālam;
– ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.
Lai iesniegtu pieteikumu, jāvēršas VSAA ar iesnie-

gumu, norādot attiecīgo izvēli. Iesniegumu VSAA var 
iesniegt arī elektroniski portālā “Latvija.lv”, izvēloties 
iesniegumu “Par uzkrātā valsts fondētās pensijas 
kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma 
pensijas piešķiršanas”, nosūtot, parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi edoc@vsaa.
gov.lv, kā arī to var izdarīt personīgi VSAA Graudu ielā 

50, Liepājā, vai Priekules novada Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā Saules ielā 1, 
Priekulē.

Izvēli persona var mainīt neierobežoti, VSAA ņems 
vērā pēdējā iesniegumā norādīto.

Lauksaimniecības datu centrs 
(LDC) informē

Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem 2020. 
gadā Latvijā jāveic lauku saimniecību integrētā 
statistikas datu apkopošana par lauksaimniecības 
dzīvnieku turēšanas un kūtsmēslu uzglabāšanas 
veidiem novietnē. Anketa jāiesniedz OBLIGĀTI. 
Aizpildīšanas termiņš pagarināts līdz 01.06.2020. 
Plašāka informācija mājaslapā www.ldc.gov.lv, sadaļā 
“Novietņu infrastruktūra”. Neskaidrību gadījumā 
zvanīt pa tālruni 67095069, 67095057, 67027240, 
kā arī to var izdarīt Priekules novada Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
Saules ielā 1, Priekulē.

  Informāciju apkopoja Valsts un 
pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra vadītāja 
Vizma Garkalne, 

tālr. 66954870

Tūristu mītnēm katru dienu jāziņo 
par ārvalstu viesu skaitu   

Saskaņā ar 2020. gada 14. marta 
Ministru kabineta lēmumu, sākot ar 
2020. gada 17. martu tiek aizliegta 
personu un transportlīdzekļu pārvie-
tošanās caur lidostu, ostu, dzelzceļa un 
autoceļu robežu šķērsošanas vietām, 
kā arī robežu šķēršosanās vietām, kas 
paredzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu pārvadā-
jumus. Šis lēmums neattiecas uz šobrīd Latvijā esošajiem ārvalstu 
tūristiem; viņiem ir atļauts izceļot no Latvijas Republikas arī pēc 
aizlieguma spēkā stāšanās.

 Lai nodrošinātu Ministru kabineta lēmuma izpildi, kat-
rai tūristu mītnei ir obligāts pienākums katru dienu līdz 
plkst. 12.00 sniegt informāciju par izmitinātajiem ārvalstu 
tūristiem, norādot, cik un kādas valsts tūristi nakšņojuši mītnē 
iepriekšējā naktī.

 Informāciju lūdzam sniegt norādītajā tiešsaistes anketā https://
forms.gle/SUZRY8NN5fPjR8pQ7līdz līdz turpmākam rīkojumam.

 Andra Feldmane,
Latvijas Pašvaldību savienības 

padomniece uzņēmējdarbības jautājumos,
tālr. 67508565, 29423295,

e-pasts Andra.Feldmane@lps.lv

Priekules vidusskolas sportistes 
izcīna 1. vietu otro gadu pēc kārtas!SPORTS

Novada jaunieši piedalās Latvijas U14 
čempionātā telpās
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Izcilus rezultātus sportā uz-
rādījis kalētnieks Kārlis Piziks. 

10. janvārī viņš piedalījās 
“Sportland” kausa izcīņas sacen-
sībās, kas notika Liepājas vieglat-
lētikas manēžā. Sportists izcīnīja 
pārliecinošu uzvaru lodes grūšanā 
ar 15,42 metriem, apsteidzot 2. vie-
tas ieguvēju par 3 metriem.

“Maxima” Jaunatnes kausa 
izcīņa U16 grupai notika Rīgas 
vieglatlētikas manēžā 12. februārī. 
Kārlis Piziks piedalījās arī šajās 

sacensībās. Viņš lodes grūšanā 
uzrādīja savu personīgo rekordu 
15,54 metri un izcīnīja pārliecinošu 
uzvaru. 

23. februārī Liepājas vieglat-
lētikas manēžā notika Latvijas 
čempionāts U16 grupai, kurā Kārlis 
izcīnīja Latvijas čempiona titulu, 
uzvarot lodes grūšanā ar rezul-
tātu 15,29 metri un savu tuvāko 
konkurentu apsteidzot par vairāk 
nekā 2 metriem.

Ģirts Ločmelis

29. februārī “NK Priekule” 
aizvadīja trīs spēles Liepājā, kur 
tika izcīnītas trīs uzvaras. Pirmā 
spēle bija ļoti svarīga, jo tajā ti-
kāmies ar “Babīti-2”, kas uzvaras 
gadījumā mūs apsteigtu kopvēr-
tējumā. Spēle bija ļoti līdzīga, bet 
beigās stabilāk un labāk nospēlēja 
priekulnieki, uzvarot ar rezultātu 
29:21. Otrajā spēlē ar 32:18  tika 
pieveikta “Grobiņa”, bet trešajā 

spēlē ar 30:20 uzvarēta “Lettonia”. 
“NKPriekule” izcīnīja 2. vietu, kā 
arī ceļazīmi nākamgad uz 1. līgu 
un šogad uz Latvijas komandu 
kausa izcīņu. 

Plašāka informācija par sa-
censību rezultātiem Priekules 
novada pašvaldības mājaslapā, 
sadaļā “Sports”.

Novada sporta metodiķis 
Raitis Feldmanis

7. martā notika Priekules novada čempionāts no-
vusā dubultspēlēs, kur piedalījās 13 pāri no Priekules 
novada.  Dalībnieki tika sadalīti divās apakšgrupās. 
Labākie trīs no katras apakšgrupas cīnījās tālāk par 
1.–6. vietu, bet atlikušie pāri par 7.–13. vietu.

Visveiksmīgāk spēlēja Arturs Zīlītis/Ēriks Ba-
kuns, kuri ieguva 1. vietu, otrie bija Pēteris Svars/

Raitis Feldmanis, bet trešie palika Valdis Kadaģis/
Gundars Auznieks.

Plašāka informācija par sacensību rezultātiem 
Priekules novada pašvaldības mājaslapā, sadaļā 
“Sports”.

Novada sporta metodiķis Raitis Feldmanis

Jau tradicionāli marta sāku-
mā Liepājas rajona Sporta skola 
organizē vieglatlētikas sacensības 
telpās jaunāko grupu audzēk-
ņiem. Šogad tās notika 10. martā 
Priekules daudzfunkcionālajā 
sporta hallē. Sacensībās “Ziema 
2020” piedalījās sporta skolas 
audzēkņi no Kalētiem, Krotes, 
Aizputes, Grobiņas un Priekules 
vidusskolas, kopējais dalībnieku 
skaits – 74. Sacensību mērķis 
ir veicināt skolēnu izaugsmi un 
noskaidrot sporta skolas labākos 
vieglatlētus jaunākā vecuma 

grupās četrcīņā (30 m skrējiens, 
tāllēkšana no vietas, pildbumbas 
mešana un izturības skrējiens). 

2000. g. dz. meitenes
1. vietā – Margarita 
Sofija Tiškus (Priekule)
2. vietā – Rebeka Roze 
(Priekule / Kalētu pag.)
3. vietā – Marta Ļaudama
 (Aizpute)

2009. g. dz. zēni:
1. vietā – Elvis Stonkus 
(Priekule)

2. vietā – Henrijs Pūris 
(Priekule/Krote)
3. vietā – Deivids Daukants
 (Priekule/Kalēti)
Paldies trenerim Ģirtam Loč-

melim par sacensību organizēšanu 
un viņa vecāko grupu vieglatlē-
tiem par sacensību tiesāšanu!

Plašāka informācija par sa-
censību rezultātiem Priekules 
novada pašvaldības mājaslapā, 
sadaļā “Sports”.

Liepājas rajona 
Sporta skola

“NK Priekule” novusisti izcīna
sudraba medaļas 2. līgas čempionātā

Arturs Zīlītis un Ēriks Bakuns uzvar Priekules novada 
čempionātā novusā dubultspēlēs

Latvijas čempions – 
Kārlis Piziks! 

Četrcīņa “Ziema 2020” Priekulē

7. martā noslēdzās Priekules 
novada čempionāts telpu futbolā. 
Šogad turnīrā piedalījās astoņas 
komandas. Pēc regulārā turnīra 
izslēgšanas spēlēs iekļuva sešas la-
bākās komandas, no kurām pirmās 
divas automātiski tika pusfinālā. Par 
čempioniem kļuva “Liepājas United” 
spēlētāji, kas finālā pēcspēles sitie-

nos ar 2:1 pieveica “Briežus”. Spēlē 
par 3. vietu uzvarēja “Caljan”, kas 
ar 7:3 pieveica Lietuvas komandu 
“Skuodas”. Par turnīra vērtīgāko 
spēlētāju tika atzīts Sandis Vārpiņš. 
Rezultatīvākais spēlētājs ar 24 vārtu 
guvumiem – Dans Hūns no “Cal-
jan”, bet labākais vārtsargs – Lins 
Kokansks no “Skuodas”.

1. vietā – “Liepājas United”
2. vietā – “Brieži”
3. vietā – “Caljan”

Plašāka informācija par sa-
censību rezultātiem Priekules 
novada pašvaldības mājaslapā, 
sadaļā “Sports”.

Novada sporta metodiķis 
Raitis Feldmanis

“Liepājas United” uzvar 
Priekules telpu futbola čempionātā

SPORTS

Latvijas čempionāts U16 grupai Liepājā.
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Jums, draugi, stāstīšu par kādu vietu –
Tur sirmā lanka auklē Vārtāju,
Tās krastos mūsu mīļā Virga.
Tur senā muižas ēkā skola ir...
    (M. Rune, 1998. g.)

Virgas pagastā pirmā mācību iestāde bija vienklasīgā Virgas 
skola, kas tika izveidota uz barona Noldes dāvinātās zemes.

Kopš 1935. gada skola darbojas barona Noldes bijušās muižas 
ēkā, kur vēl aizvien saglabājušās pašas baroneses darinātās trīs 
koka durvis ar skaistiem kokgriezumiem, kas ir īsts meistardarbs.

Skolas bijušā internāta ēkā darbojas pirmsskolas bērnu 
grupas, kurās bērni apgūst pirmsskolas izglītības programmu, 
savukārt 1.–9. klašu skolēni apdzīvo muižas ēku, kur mācās un 
apgūst pamatizglītības programmu. 

Skola ir izauklējusi daudzas virdzenieku paaudzes, un viņu 
atmiņās skola ir vieta, ar kuru saistās daudz svarīgu, gaišu un 
sirsnīgu atmiņu.

Aicinām skolas absolventus un bijušos darbiniekus šā gada 
6. jūnijā piedalīties skolas 145. gadadienai veltītajā salidojumā 
un kopīgi izstaigāt atmiņu takas.

Virgas pamatskolas direktore Zaiga Ūdriņa

Izglītībai Krotē 205!
Krotes Kronvalda Ata pamatskola gaidīs absolventus, skolo-

tājus un darbiniekus salidojumā šā gada 30. maijā.
l Reģistrācija – no 16.00.
l Svinīgais pasākums – 18.00.
l Balle ar grupu “Liepavots” – 21.00.

Dalības maksa 10,00 eiro. Līdzi groziņš un labs noskaņojums.
Būs pieejams fotostūrītis “Angels foto” (par maksu).

Iepriekšēja reģistrēšanās un sīkāka informācija, zvanot pa 
tālruni 26552013 vai rakstot e-pastu krotesskola@priekules-
novads.lv.

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktore Gita Spiģere

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS 
REĢISTRĒTA DZIMŠANA

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!
   (K. Apškrūma)
 

Par prieku vecākiem:
v Normundam un Daivai KAUBRIEM 
piedzimusi meitiņa SONORA (Priekule),
v Andrim BRAŽIM un Ingūnai KUNCĪTEI 
piedzimusi meitiņa ENIJA (Gramzdas pag.).
 

REĢISTRĒTA LAULĪBA
Nav nekā lielāka, nav nekā svētāka,
Kad kopā sakusušas debesis un zeme zied.
Un tur pa vidu – jūsu mīlestība iet.
Jūs baltu dvēseli zem kājām viņai paklājiet.
    (O. Vācietis)

v Dainis MORS un Liene DRAVENIECE

REĢISTRĒTA MIRŠANA
Viņš aiziet atvieglots un brīvs,
kur viņu gaida mūža mājas.
Šeit brīdi atdusas – kā dzīvs
zem ziedu segas, smaržu šūpās.
       (V. Brutāne)

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI: 
Vita LĀNE (Priekule), Ritma FELDBERGA (Priekule), 
Silvija MAME (Priekules pag.), Inga VASIĻJEVA (Gramzdas pag.).

Lai gaiši jums Aizsaules ceļi! Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja I. Juškeviča

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ visi sarīkojumi 
līdz 14. aprīlim Priekules novadā atcelti! 
PRIEKULE

18.04. plkst. 18 Priekules KN Liepājas Neatkarīgā 
teātra izrāde ‘’TIE PAŠI OŠI’’. Ieeja 3 eiro.

24.04. Priekules KN Priekules amatierteātra izrāde 
‘’KUNGAM DZĒRVENES CUKURĀ’’ (informācija sekos).

25.04. Priekules KN – aktiera Andra Bērziņa kon-
certs ‘’Es šonakt sēdēšu uz jumta’’ (informācija sekos).

25.04. Priekules KN – ATPŪTAS VAKARS SENIO-
RIEM (informācija sekos).

VIRGA
25.04. plkst. 21 Virgas TN Virgas tradīciju nams 

pēc ziemas pārvērtībām ielūdz uz PAVASARA BALLI 
kopā ar grupu “Imula+”. Biļetes cena 3 eiro, galdiņu 
rezervācija, zvanot Dairai pa tālruni 26528782 vai 
Ievai pa tālruni 29353408. Pieteikties līdz 20. aprīlim. 
Aicinām katru parūpēties par uzkodām un dzērieniem, 

kurus baudīt vakara gaitā. Mazas atsaucības gadījumā 
balle nenotiks.

GRAMZDA
21.04. plkst. 17 Gramzdas pagasta pārvaldē 

(2. stāvā) Bibliotēku nedēļas tēmas “Iedvesmo, iesaisti, 
iespējo, vieno” pasākums – tikšanās ar rakstnieci Zani 
Zustu.

Pasākumu plāns var mainīties, tāpēc aicinām sekot 
afišai Priekules novada mājaslapā http://www.prieku-
lesnovads.lv/, sadaļā “Afiša” vai sazinoties ar kultūras 
darba organizatoriem Priekules novadā.

Kultūras darbinieku tālruņi: Rigonda (Prieku-
le) – 26260526, Daira (Virga) – 26528782, Svetlana 
(Kalēti) – 28368911, Gunta (Gramzda) – 20208532, 
Malda (Bunka) – 29296265.

Virgas skolai 145!

IEVĒROSIM!
Iedzīvotāju ievērībai at-

gādinām, ka nedrīkst apmek-
lēt Priekules novada pašvaldī-
bas bērnu rotaļu laukumus un 
publiskas vietas, lai mazinātu 
slimības COVID-19 izplatību un 
neapdraudētu ģimenes un citu 
līdzcilvēku veselību.

Atbildīgie dienesti norāda, 
ka vīruss izplatās ne tikai no cil-
vēka uz cilvēku, bet to iespējams 
iegūt no dažādām virsmām, uz 
kurām vīruss var saglabāties 
pat vairākas dienas.

Kustības svaigā gaisā ir 
nepieciešamas, tāpēc aicinām 
bērnu vecākus būt atbildīgiem 
un izvēlēties pastaigas.

Lūdzam saīsināt uzturē-
šanos tirdzniecības vietās. 
Atgādinām, ka iedzīvotājiem ir 
jāievēro 2 metru distance.

Aizliegti pasākumi un pul-
cēšanās, ja piedalās vairāk par 
50 cilvēkiem!

Par projektu Nr.5.3.1.0/17/I/030 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Priekules aglomerācijā, 2. kārta” 

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

27. februārī SIA “Priekules nami” noslēdza 
būvniecības līgumu ar SIA “Grobiņas SPMK” 
par projekta “Ūdens apgādes un kanalizācijas 
sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules 
pagasta Saulaines ciemā” ieviešanu. 

Plānots, ka pirmie būvdarbi tiks uzsākti 
marta beigās, aprīļa sākumā – Priekules pilsētas 
Galvenajā ielā un Raiņa ielā, kā arī sākuma 

posmos Tirgoņu, Rīta un Parka ielā. Būvdarbu 
izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi 
un atsevišķu ielu posmu slēgšana. Būvdarbu 
veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa 
zīmes par slēgto ielu posmu.

 
SIA “Priekules nami” valdes locekle 

Arta Brauna


