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Priekules
NOVADA 

PAÐVALDÎBAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS
2018. gada maijs Nr. 5PRIEKULES NOVADA ZIŅAS             www.priekulesnovads.lv

4. maijā, atzīmējot Latvijas 
Neatkarības atjaunošanas ga-
dadienu, Priekules novadā val-
dīja svētku atmosfēra. Priekulē, 
Kalētos un Virgā ļaudis pulcē-
jās pie balti klātiem galdiem, 
kas pēdējos gados kļuvuši par 
svinību simbolu. Novada centrā 
pirmo reizi notika gājiens pa 
Brīvības ielu.

“3 km brīvības” – tā nodēvēts 
pirmais svētku gājiens pa Brīvības 
ielu Priekulē. Bez liekas greznības, 
bet vienojot un radot sirsnīgu 
atmosfēru – tā varētu raksturot 
daudzu pilsētnieku veikto ceļa 
posmu no Aizputes ielas līdz 
Mūzikas un mākslas skolas ēkai.  
Ikviens varēja pievienoties un 

doties ceļā kājām, izmantot velo-
sipēdus vai citādus braucamrīkus. 
Gājienu noslēdza ugunsdzēsēji ar 
savu tehniku. Priekules uguns-
dzēsēju postenis šogad svin 95 
gadu pastāvēšanas jubileju, tādēļ 
darbinieki saņēma arī pateicību 
un dāvanu no pašvaldības. Ciemos 
savu profesionālo svētku dienā 
bija ieradušies kaimiņu lietuvie-
šu ugunsdzēsēji, uzrunu teica arī 
Skodas rajona pašvaldības vadītājs 
Petrs Pušinsks.

Svētku turpinājumā pie Prie-
kules Mūzikas un mākslas skolas 
muzicēja jaunās saksofonistes, 
Skodas kapela “Bartuva”. Sanā-
kušos sveica Priekules novada 
pašvaldības vadītāja Vija Jablonska. 

Ar brīvības sajūtu
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Sprūdu dzimta glīti iekopj sava nama apkārtni Brīvības ielā 1.
Gājienā pa Brīvības ielu priekulnieki un viesi devās ar visdažādākajiem pār-
vietošanās līdzekļiem. 

Ilze un Valdis Kadaģi uzcēluši māju Brīvības ielā. Svētkos 
saņemta pašvaldības dāvana – novada karogs. 

Priekules ugunsdzēsēji Niks Rozentāls (no kreisās), 
Arnis Niedols un Ritvars Krūze pēc paraugdemonstrējumiem.  

Skaidra Klasiņa koncertā 
dalījās atmiņās 

un iedvesmoja kopīgi 
nodziedāt spēka dziesmu. 

Andra Valuže (pa labi) svētkos cienāja ar īpašu latvisku 
gardumu – bukstiņputru.

Pasākums beidzās ar ugunsdzēsēju 
paraugdemonstrējumiem. Vietējie 
glābēji rādīja, kā notiek automašīnā 
iesprostota vadītāja atbrīvošana, 
savukārt lietuvieši demonstrēja 
ugunsgrēka dzēšanu. 

Vēlāk, dienas gaitā, notika izstā-
des “Novada senlietas un mūsdienu 
tēlotājmāksla” atklāšana Zviedru 
vārtos. Pēc tam ikviens tika laipni 
gaidīts Priekules kultūras namā, kur 
lieli un mazi pašdarbnieki sniedza 
koncertu. Īpašu pārsteigumu novad-
niekiem bija sagādājusi Anna Šiline 
– skolniece, kura Amerikā gadu mā-
cās apmaiņas programmā. Dažādu 
tautību skolēnu koris, kura rindās 
arī Priekules meitene, daudzbalsīgi 
apguvis Latvijas valsts himnu. An-
nas atsūtīto jauniešu dziedājumu 
videoierakstā uz lielā ekrāna varēja 
noskatīties visi sanākušie. Vēlāk 
notika kopīgs tautas mielasts pie 
balti klāta galda dīķa malā. 

Iluta Dreimane
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Dažādi jautājumi
Apstiprināja Priekules novada 

pašvaldības 2017. gada pārskatu.
Pieņēma lēmumu iznomāt 

nekustamo īpašumu “Gramz-
das pamatskola” SIA “Studium” 
ilglaicīgas un īslaicīgas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
centra izveidei.

Apstiprināja lēmumus par aiz-
ņēmumu ņemšanu šādu projektu 
īstenošanai:

l “Priekules novada lauku 
grants ceļu pārbūve uzņēmējdar-
bības attīstībai”;

l “Kapacitātes un saiknes 
stiprināšana starp pašvaldības 
administrācijām un vietējām 
kopienām, lai uzlabotu dzīves 
apstākļus un sociālo dzīvi lauku 
rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” 
(projekta ietvaros paredzēts Kalētu 
pagastā uzbūvēt stadionu);

l “Aizputes un Baznīcas ielas 
apgaismojuma rekonstrukcija 
Priekulē”;

l “Laukumu, ietvju un pie-
braucamā ceļa pārbūve Aizputes 
ielā un Dambja ielā, Priekulē”.

Nolēma sniegt finansiālu 
atbalstu dekoratīvajam gleznoju-
mam “Latvijas pilsētas un novadi 
valsts simtgadei”.

Nolēma piešķirt līdzekļus 
meža kinozāles “Daba iedvesmo” 
izveidei Gramzdas pagastā.

Nolēma sniegt finansiālu 
atbalstu pajūgu braukšanas sa-
censību dalības maksām, zirgu 
inventāra iegādei un sacensību 
dalības maksām.

Nolēma uzņemt pašvaldības 
bilancē ēku/būvi – brīvdabas es-
trādi nekustamajā īpašumā “Kalētu 
Priediens”.

Nolēma slēgt sadarbības lī-
gumu tūrisma attīstības jomā ar 

Vaiņodes pašvaldību.
Apstiprināja Priekules novada 

pašvaldības Starpinstitūciju bērnu 
tiesību aizsardzības komisijas 
sastāvu.

Veica izmaiņas Priekules 
novada pašvaldības Īpašumu 
atsavināšanas un nomas tiesību 
izsoles komisijas sastāvā.

Atbrīvoja M. Zīvertu no Prie-
kules novada komisijas sadarbībai 
ar nevalstiskajām organizācijām 
komisijas locekļa pienākumiem.

Atbrīvoja M. Gertneri no Prie-
kules novada Administratīvās 
komisijas locekles pienākumiem.

Pieņēma lēmumus par nekus-
tamā īpašuma parāda piedziņu 
bezstrīdus kārtībā no 25 personām.

Pieņēma lēmumus par dzīvoja-
mās telpas īres tiesību piešķiršanu 
8 personām.

Nolikumi.  
Noteikumi

Apstiprināja: 
l saistošos noteikumus 

Nr.5/18 “Par aprūpes mājās pa-
kalpojuma saņemšanas kārtību 
Priekules novadā”;

l grozījumus noteikumos 
par Priekules novada pašvaldības 
dzīvojamo telpu nomu;

l Priekules novada pašvaldī-
bas Iepirkumu komisijas nolikumu. 

Precīzu informāciju 
par visiem lēmumiem 

(arī nekustamo
īpašumu jautājumiem) 

varat izlasīt 
Priekules novada mājaslapā 

www.priekulesnovads.lv.

Daiga Tilgale,
 dokumentu pārvaldības 

speciāliste

UZMANĪBU! 
A/S “Liepājas autobusu parks” paziņo, ka sākot ar 2018. gada 

14.  maiju tiek mainīti šādu maršrutu kustības saraksti:
l Maršrutā Nr.6905 “Liepāja–Kalēti” slēgti reisi plkst. 5.15 

no Liepājas AO un plkst. 6.10 no Kalētiem. To vietā atklāti jauni 
reisi plkst. 5.55 no Grobiņas Lauktehnikas līdz Bārtai un plkst. 6.23 
no Bārtas līdz Liepājas AO ar izpildes dienām 1 – 5;

l Maršrutā Nr.5365 “Liepāja–Plūdoņi” reisiem plkst. 13.45 
no Kuršu ielas līdz Plūdoņiem un plkst.11.30 un plkst. 16.22 no 
Plūdoņiem noteikta izpildes diena – trešdiena. Pārējās dienas au-
tobuss kursēs no/līdz Vienībai, t.i., plkst. 13.45 no Kuršu ielas līdz 
Vienībai (izpildes dienas 1, 2, –, 4, 5, 6, 7) un plkst. 11.46 (izpildes 
dienas 1, 2, –, 4, 5, 6, –) un plkst. 16.38 (izpildes dienas 1, 2, –, 4, 5, 
6, 7) no Vienības līdz Kuršu ielai;

l Maršrutā Nr.5967 “Priekule–Plūdoņi” reisam plkst. 10.45 
no Priekules līdz Plūdoņiem noteikta izpildes diena – trešdiena. 
Pārējās dienas autobuss kursēs līdz Vienībai, t.i., plkst. 10.45 no 
Priekules līdz Vienībai (izpildes dienas 1, 2, –, 4, 5, 6, –);

l Maršrutā Nr.5950 “Priekule–Tadaiķi” reisam plkst. 8.45 
no Priekules līdz Tadaiķiem noteikta izpildes diena – ceturtdiena 
(pašreiz 1 un 4);

l Maršrutā Nr.5951 “Priekule–Krote–Tadaiķi” reisam 
plkst. 9.15 no Tadaiķiem līdz Priekulei noteikta izpildes diena – 
ceturtdiena (pašreiz 1 un 4);

l Maršrutā Nr.5952 “Vaiņode–Priekule–Krote–Tadaiķi” 
reisam plkst. 13.00 no Vaiņodes līdz Tadaiķiem un plkst. 14.10 
no Tadaiķiem līdz Vaiņodei noteikta izpildes diena – ceturtdiena 
(pašreiz 1 un 4).

Latvijas Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis un Ordeņu 
kapituls šā gada 27. mar-
tā par sevišķiem nopelniem 
Latvijas valsts labā piešķīris 
Triju Zvaigžņu ordeņus, vēs-
tīts Valsts prezidenta mājas-
lapā. Starp apbalvotajiem ir 
arī mūsu novadnieks Ēriks 
Ešenvalds.

Komponistam piešķirta Triju 
Zvaigžņu ordeņa IV šķira, viņš 
iecelts par ordeņa virsnieku. 
Apsveicam Ēriku un viņa ģimeni, 
sakot lielu paldies par Latvijas un 
Priekules vārda nešanu pasaulē!

Triju Zvaigžņu ordenis ir vis-
augstākais valsts apbalvojums, 

kas nodibināts 1924. gadā par 
piemiņu Latvijas valsts tapšanai 
un atjaunots 1994. gadā. Tā devīze 
ir “Per aspera ad astra” (“Caur 
ērkšķiem uz zvaigznēm”).

Ar Triju Zvaigžņu ordeni ap-
balvo par sevišķiem nopelniem 
Tēvijas labā. Tie var izpausties 
valsts, pašvaldības, sabiedriska-
jā, kultūras, izglītības, zinātnes, 
sporta vai saimnieciskajā darbā. 
Par nopelniem uzskatāms gan 
atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, 
priekšzīmīga un panākumiem 
bagāta darbība, gan īpaši nopelni 
Latvijas neatkarības atjaunošanas 
periodā vai valsts tālākas nostip-
rināšanas laikā.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka 
saimnieciskās darbības veicējiem gada ienākumu 
deklarācija par 2017. gada ienākumiem no saimnie-
ciskās darbības jāiesniedz līdz 1. jūnijam.

Līdz 2018. gada 18. jūnijam vēl var iesniegt 
attaisnotos izdevumus par saņemtajiem ārstniecis-
kajiem pakalpojumiem, zobārstniecības vai izglītības 
iegūšanas pakalpojumiem (t.sk. par bērnu interešu 
izglītības pakalpojumiem), veselības apdrošināšanas 
prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju 
fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpoju-
miem 2014. gadā. 

Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var ie-
sniegt iedzīvotāji, kuri neveic nekādu saimniecisko 
darbību, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem 
un to nodokļa pārmaksu, kas veidojas, piemērojot 

diferencēto neapliekamo minimumu. Visa 2018. 
gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma nodokli arī par 2015., 2016. un 2017. gadu.

Skolēniem, kuri strādājuši, ir tiesības iesniegt 
gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa pārmaksu, kas izveidojas no 
aprēķinātā diferencētā neapliekamā minimuma un 
darbavietā piemērotā VID prognozētā neapliekamā 
minimuma starpības. Gada ienākumu deklarāciju 
var iesniegt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā Priekulē, Saules ielā 1, kā arī 
Liepājā, Jūras ielā 25/29.

Informāciju apkopoja Priekules novada 
VPVKAC vadītāja Vizma Garkalne, 

tālrunis 66954870, 
e-pasts priekule@pakalpojumucentri.lv

No 3. līdz 15. jūnijam Dienvidkurzemē notiks 
sauszemes un gaisa spēku mācības “SABER 
STRIKE 2018”.

Mācībās vienības ar bruņutehniku pārvietosies 
gan pa koplietošanas, gan mežu ceļiem kā dienā, 
tā naktī, veicot mācību uzdevumus juridiskām un 
privātām personām piederošās teritorijās Priekules, 
Vaiņodes, Grobiņas, Durbes, Rucavas, Nīcas, Aizputes, 

Skrundas un Saldus novadā.
Mācību laikā tiks pielietota mācību munīcija un 

sprādzienu imitācijas līdzekļi. Lūgums izturēties ar 
sapratni un neskaidrību gadījumā zvanīt atbildīgajam 
virsniekam par mācību koordināciju ar valsts un 
pašvaldību institūcijām, tālrunis 26624887.

Plašāka informācija par mācību norisi tiks atspo-
guļota sabiedriskajā televīzijā un preses izdevumos.

DOMES ZIŅAS

Priekules novada pašvaldības domes
2018. gada 26. aprīļa 
sēdē pieņemtie lēmumi
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Komponists Ēriks Ešenvalds.

Komponistam Ērikam Ešenvaldam 
Triju Zvaigžņu ordenis

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 
informē, ka no 1. janvāra, kad ārstniecības personas 
uzsākušas obligātu e-veselības sistēmas lietošanu, 
ir nepieciešams iesniegums, lai pieprasītu VSAA 
slimības vai maternitātes pabalstu. 

Kad ārsts e-veselības sistēmā noslēdzis darbne-
spējas lapu B, noskaidrojiet tās reģistrācijas numuru.

Numurs nepieciešams, lai, izmantojot e-iesniegu-
mu, persona norādītu konkrēto lapu, par kuru vēlas 
pieprasīt pabalstu, ja ir vairākas. Numurs jānorāda 
obligāti, kad tiek izmantots iesniegums papīra 
veidā. Visērtāk ir iesniegumu nosūtīt elektroniski, 
izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA 
pakalpojumiem”, mājaslapas www.vsaa.lv sadaļā 
“Elektroniskie pakalpojumi”, izvēloties “E-iesniegums 
slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai” 
un nospiežot ikonu “e”.

Lai e-iesniegumu https://www.latvija.lv/lv/epakal-
pojumi/ep varētu aizpildīt, lietotājam nepieciešams 
identificēties, izmantojot internetbankas datus vai 
eID karti. 

Ja iedzīvotājam nav iespējas izmantot internet-
bankas pakalpojumu (ja nav internetbankas lietotājs) 
vai eID karti, ir iespēja iesniegt iesniegumu slimības 

vai maternitātes pabalsta saņemšanai Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
Priekulē, Saules ielā 1, vai VSAA klientu apkalpošanas 
centrā Liepājā, Graudu ielā 50. 

VSAA vērš uzmanību, ka pabalsta  pieprasītājam 
VSAA iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru 
vēlas saņemt maksājumu, jo VSAA var būt reģistrēti 
vairāki personas konta numuri.

VSAA informāciju par elektroniskajām darbne-
spējas lapām B var iegūt no e-veselības sistēmas 
tikai tad, kad ir saņemts personas iesniegums 
pabalsta piešķiršanai. Pabalsts par e-darbnespējas 
lapu B jāpieprasa sešu mēnešu laikā no pirmās 
saslimšanas dienas.

Persona VSAA pieņemto lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu vai noraidīšanu var aplūkot internetā, 
interneta vietnē www.latvija.lv, sadaļā “Mana darba-
vieta”, saņemtie e-dokumenti, izmantojot internet-
bankas datus vai eID karti.

Darba devējs e-veselības sistēmā noslēgto darb-
nespējas lapu redzēs Valsts ieņēmumu dienesta 
EDS sistēmā. Darbinieks no e-veselības sistēmas var 
nosūtīt darba devējam informāciju par atvērto un/
vai slēgto e-darbnespējas lapu.

Valsts ieņēmumu dienesta informācija

Notiks sauszemes un gaisa spēku mācības 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija
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BUNKAS PAGASTA PĀRVALDES KASIERE 
MAKSĀJUMUS PIEŅEMS:

11. jūnijā no plkst.10 līdz 12 Krotes bibliotēkā;
12. jūnijā no plkst.10 līdz 12 Tadaiķu bibliotēkā. 

20. aprīlī tika pasniegta 
Priekules novada pašvaldības 
balva “Gada uzņēmējs 2018” 
vairākās nominācijās. Plašāka 
mēroga atzinība uzņēmējiem 
pašvaldības vārdā tiek izteikta 
otro gadu pēc kārtas. 

Balvai nominācijā “Gada ražo-
tājs” bija izvirzīti trīs pretendenti. 
Balvu saņēma ZS “Izriede-1”. 
Tajā Rubežu ģimene strādā ar 
bioloģiskās saimniekošanas me-
todēm. Saimniecībā ir vairāk nekā 
100 liellopu – piena lopkopība ir 
saimniecības pamatnozare. Tiek 
domāts par attīstību un moderni-
zāciju – uzbūvēta ferma, graudu 
novietnes un pirmapstrādes 
komplekss, kūtsmēslu novietne. 
Lai atjauninātu tehniku, zemnieki 
izmanto ES fondu līdzekļus. 

Kā pretendenti tika minēti arī 
Ausmas Kaušes ģimenes saimnie-
cība un ZS “Caunītes-1”. A. Kauše 
ar ģimeni saimnieko Priekules 
pagasta Kalneniekos. Saimniecībā 
ir 10 slaucamas govis, tās apkār-
tne skaista un sakopta. Ģimene 
allaž darbojusies pašu spēkiem 
un līdzekļiem. 

ZS “Caunītes-1” apsaimnieko 
vairāk nekā 500 ha zemes, audzē 
graudaugus un tehniskās kultūras 
– rapsi, pupas, griķus. Saimniecība 
nemitīgi attīstās un paplašinās, ar 
tehniku palīdz gan iedzīvotājiem, 
gan pagastam.

Arī nominācijā “Gada pakal-
pojumu sniedzējs/tirgotājs” bija 
trīs kandidāti. Balvu saņēma 
SIA “Priekules Zviedru vārti”, kas 
novada iedzīvotājiem pazīstama 
ar bagātīgu pakalpojumu klās-
tu. Garšīgas pusdienas ikdienā, 
izsmalcināti kulinārijas izstrā-
dājumi svētkos – tās ir uzņēmēju 
rūpes par klientiem.
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Eiropas Parlamenta depu-
tātes profesores Ineses Vaide-
res rīkotā vidusskolēnu darbu 
konkursa “100 vēstures mirkļi 
novadā – vietas un cilvēki” 
noslēguma pasākums pulcēja 
skolēnus no 37 dažādām Lat-
vijas skolām, starp kuriem bija 
arī purmsātnieki. 

Simtgadei veltītā konkursa 
darbi stāsta par vēstures liecībām, 
ko atraduši, dokumentējuši un 
aprakstījuši paši vidusskolēni. No 
piecdesmit iesūtītajiem darbiem 
tika noteikti desmit finālisti, 
kuru starpā bija arī Purmsātu 
speciālās internātpamatskolas 
darbs “Purmsātu muižas kun-
gu māja – mājas laiku laikos”.   
Skolēni Uldis, Diāna un Andris 
skolotāju Dairas Šalmas un Ievas 
Šteinbergas vadībā izstrādāja 
audioprezentāciju, kura stāsta par 
muižas kungu mājas dzīvi. Minē-

tie skolēni un skolotājas 9. aprīlī 
devās uz Rīgu, lai piedalītos apbal-
vošanas pasākumā. Visi dalībnieki 
saņēma balvas no I. Vaideres, 
bet labāko darbu autori drīzumā 
dosies apmaksātā braucienā uz 
Eiropas Parlamentu Briselē, lai 
iepazītos tuvāk ar tā darbu.

I. Vaidere atzīst: “Aktivitāte no 
dalībniekiem bija necerēti liela. 
Darbi bija ļoti personīgi, kas tos 
padarīja ārkārtīgi baudāmus. Tā 
lielā Latvijas vēsture jau it kā ir 
uzrakstīta, bet tie mazie stāsti par 
katru ielu, novadu, cilvēkiem – tie 
var aiziet nebūtībā kopā ar vēs-
tures lieciniekiem. Šo notikumu 
dokumentācija ir svarīga, jo tā ir 
noderīga ne tikai pašiem jaunie-
šiem, lai apzinātu savas saknes 
un dzimto pusi, bet arī skolām 
un novadpētniecības muzejiem.”

Daira Šalma 

Kā nominants tika nosaukts 
uzņēmums “Drāznieks G”, kas dar-
bojas jau trīs gadus un sniedz būv-
niecības un remonta pakalpojumus, 
izmantojot jaunākās tehnoloģijas.  
Izcelts arī SIA “AB VET” veikums, 
kas darbojas trīs gadus un sniedz 
veterināros pakalpojumus Prieku-
les novada un apkārtnes lopkop-
jiem. Uzņēmējs Aldis Brencis ir 
profesionālis ar augstu atbildības 
sajūtu, kā veterinārārsts nemitīgi 
mācās, lai savā specialitātē pielie-
totu arvien jaunas zināšanas.

Par “Gada partneri” atzīta ZS 
“Saules”, kas dibināta 1995. gadā. 

Nodarbošanās – zālāju sēklu 
audzēšana un graudkopība. Saim-
nieks Viesturs Niedols neskopojas 
ar palīdzību arī Bunkas pagasta 
pārvaldei ūdenssaimniecības, 
vides, ceļu un citos tehniskos jau-
tājumos. Zemnieku saimniecība 
ir aktīva Krotes 114. mazpulka 
atbalstītāja. Atbalstu izjūt vai 
ikkatrs Tadaiķu ciema iedzīvo-
tājs, kam nepieciešama palīdzība 
zemes apstrādē, kā arī sējas un 
pļaujas laikā. Šoziem V. Niedols 
nosvinēja 80. dzimšanas dienu, 
vienmēr ir smaidīgs, darbīgs un 
atsaucīgs.  

Balvas saņēmējs nominācijā 
“Gada nodokļu maksātājs” tika 
noteikts, izmantojot statistikas 
datus. SIA “Kurzemes gaļsaim-
nieks” pērn devis darbu 160 Prie-
kules novada iedzīvotājiem un 531 
darbiniekam citos novados visā 
Latvijā. Iedzīvotāju ienākuma no-
dokli ražotājs 2017. gadā kopumā 
nomaksājis 276 915 eiro vērtībā.

Vēl īpašu paldies pasākuma 
laikā teica Priekules kultūras 
nama pārstāvji. ZS “Ruģi” saim-
nieki Irēna un Petrs Indrieki, SIA 
“Fleming Agro” īpašnieks Henriks 
Nilsens-Flemings un Jansonu 
ģimene saņēma pateicību par 
atbalstu, sagādājot mēģinājumu 
tērpus deju kolektīvam “Duvzare”. 
Pēc svinīgās apsveikumu daļas 

uzņēmēji varēja atpūsties svēt-
ku ballē, kurā kopā ar pavadošo 
grupu muzicēja dziedātāja Ira 
Krauja-Dūduma. 

 
UZZIŅAI 

BALVAS “GADA UZŅĒMĒJS 
2018” IEGUVĒJI:  
l nominācijā “Gada ražotājs” – 
ZS “Izriede-1”; 
l nominācijā “Gada pakalpoju-
mu sniedzējs/tirgotājs” –  
SIA “Priekules Zviedru vārti”;  
l nominācijā “Gada  
partneris” – ZS “Saules”; 
l nominācijā “Gada nodokļu 
maksātājs” – SIA “Kurzemes 
gaļsaimnieks”.

Pašvaldība pateicas uzņēmējiem

Zemnieku saimniecības “Saules” īpašnieks Viesturs Niedols 
saņēma balvu nominācijā “Gada partneris”.

Nominācijā “Gada pakalpojumu sniedzējs/tirgotājs” balvu saņē-
ma SIA “Priekules Zviedru vārti” izpilddirektore Baiba Kadaģe.  

Skolēni un skolotājas no Purmsātiem kopā ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri.  
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Labāko pulkā – skolēni no Purmsātiem
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Sāk sniegt konsultācijas

Projekta “Kurzeme visiem” gaitā Kurzemes plānošanas re-
ģions noslēdzis līgumu ar biedrību “Piecas izaugsmes formulas” 
par bezmaksas konsultāciju sniegšanu Kurzemē potenciālajiem 
aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm līdz 2019. gada 
30. jūnijam.

Konsultācijām Ventspils pilsētā ir iespējams pieteikties jau šobrīd, 
bet to pieejamību klātienē plānots nodrošināt arī Dundagā, Kuldīgā, 
Liepājā, Pāvilostā, Saldū un Talsos. Konsultāciju laikā interesentiem 
būs iespējams tikties ar psihologu, juristu un sociālo darbinieku. 
Saņemt papildu informāciju un pieteikties konsultācijām var pie 
biedrības vadītājas Olgas Apses (telefons 20490197) vai rakstot uz 
e-pastu 5formulas@inbox.lv.

Biedrības “Piecas izaugsmes formulas” darbība ir vērsta uz tāda 
atbalsta sniegšanu, kas veicina ģimenē augošo bērnu skaitu, un tā 
ir motivēšana, ieinteresēšana, konsultēšana, speciālistu pieejamības 
nodrošināšana. Biedrība līdz šim nodrošinājusi ilgstošu atbalstu audžu-
vecākiem, aizbildņiem un adoptētāju ģimenēm, piedāvājot apmeklēt 
psihologa konsultācijas, kursus, meistarklases, terapijas grupas, indi-
viduālās konsultācijas u.tml.

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā 
ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Vairāk 
informācijas par pakalpojumiem un projektu www.kurzemevisiem.lv. 

Inese Siliņa, Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “Kurzeme visiem” 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Aprīlī Priekules novada 
pašvaldībā saņemts SIA “Stu-
dium” valdes locekles Svetlanas 
Skrīveres iesniegums ar lūgu-
mu iznomāt daļu no Gramzdas 
pamatskolas ēkas ilglaicīgas un 
īslaicīgas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas centra 
izveidei.

S. Skrīvere kopā ar dzīvesbied-
ru Ilgvaru Skrīveru savu biznesa 
ieceri izklāstīja arī domes Finanšu 
komitejas sēdē. “Ideja radās, redzot 
šodienas situāciju mūsu valstī, kur 
statistiski vairāk nekā 400 000 ie-
dzīvotāju ir vecāki par 65 gadiem. 
Saprotam, ka ne visur ir iespēja 
nodrošināt šo cilvēku pienācīgu 
aprūpi un uzturēšanos. Tāpēc arī 
paši vēlamies izveidot īslaicīgu un 
ilglaicīgu mājvietu, kur gan senio-
riem, gan personām ar 1. un 2. gru-
pas invaliditāti, kas sasniegušas 18 
gadu vecumu, būtu nodrošinātas ne 
tikai daudzpusīgas aktivitātes un 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, 

bet arī kvalitatīva veselības aprūpe,” 
pamato I. Skrīvers.

Uzņēmēji atzīst, ka Gramzdas 
skolas ēka nav bijis vienīgais iz-
skatāmais variants aprūpes centra 
iekārtošanai, taču šī vieta piesais-
tījusi ar vairākiem plusiem – ēku šī 
brīža tehniskais stāvoklis, izglītības 
iestādei apkārt esošā vide. Turklāt 
biznesa uzsākšanai ne mazāk 
svarīgs elements ir arī novada 
un pagasta pārstāvju attieksme, 
sadarbības redzējums nākotnē, 
telpu nomas noteikumi. Esot vērts 
riskēt un sākt ko jaunu, ja inves-
tīcijas būs samērīgas, lai Gramzdā 
pašreizējās pamatskolas ēkā un tās 
apkārtnē veidotu pievilcīgu vidi 
potenciālajiem klientiem. Skrīveru 
ģimene uzskata, ka medicīnas un 
aprūpes jomā ir iespējama sadar-
bība ar speciālistiem un iestādēm, 
kas jau pašlaik darbojas Priekules 
novadā. Tāpat uzņēmēji domā, ka 
varēs nodrošināt vairākas darba 
vietas vietējiem cilvēkiem. 

Kā zināms, 25. janvāra domes 
sēdē tika pieņemts lēmums likvidēt 
Gramzdas pamatskolu ar šā gada 
1. augustu ļoti mazā skolēnu skaita 
dēļ. Līdz ar to, lai saglabātu un racio-
nāli izmantotu ēku, 26. aprīļa domes 
sēdē deputāti vienbalsīgi lēma 
atbalstīt privātas sociālās aprūpes 
iestādes izveidošanu pašreizējās 
Gramzdas pamatskolas ēkā. Tika 
nolemts iznomāt SIA “Studium” 
daļu no pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Gramzdas pamatskola” 
uz laiku līdz 12 gadiem ilglaicīgās 
un īslaicīgās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas iestādes 
darbībai. Nomnieks patstāvīgi norē-
ķināsies par komunālajiem maksā-
jumiem (ūdensapgādi, kanalizāciju, 
siltumapgādi), elektroenerģiju un 
citiem pakalpojumiem. Uzņēmēji 
praktiskos darbus varēs uzsākt 
pēc 1. augusta. Pašvaldības rīcībā 
paliek skolas ēkas daļa, kurā atrodas 
pirmsskolas izglītības iestāde.

Iluta Dreimane

24. aprīlī Priekules Mūzi-
kas un mākslas skolā notika 
saksofona spēles meistarkla-
ses Rīgas saksofonu kvarteta 
mūziķu vadībā. Vakarpusē 
viesi sniedza koncertu, kurā 
kopā ar pieredzējušajiem 
māksliniekiem muzicēja arī 
audzēkņi no Priekules, Kalē-
tiem un Vaiņodes.

Rīgas saksofonu kvartets uz-
stājas gan Latvijā, gan ārpus valsts 
robežām. Kolektīvu pirms 26 
gadiem izveidojis Artis Sīmanis. 
Pašlaik kopā ar viņu muzicē Baiba 
Tilhena, Ainars Šablovskis, kā arī 
Priekulē dzimusī un pirmos bēr-
nības gadus te pavadījusī Katrīna 
Kivleniece. Visi kvarteta dalībnieki 
ir ne vien koncertējoši mūziķi, bet 
arī pedagogi savā ikdienas darbā.  
Kvartets Priekules Mūzikas un 
mākslas skolā viesojās pērn 
oktobrī, ar koncertu uzstājoties 
Starptautiskajā mūzikas dienā. 
Kolektīva vadītājs A. Sīmanis saka, 
ka toreiz sajutuši ieinteresētību un 
atsaucību, tāpēc raisījusies turp-
mākā sadarbība. “Mūs interesē 
braukt uz vietām, kur ir uzņēmīgi 
cilvēki, kur mūs gaida. Galvenais 
ir interese.”

Šī gada aprīlī Priekule kļuva 
par vienu no 12 pieturas punk-
tiem, kur rīdzinieki viesojās ar sa-
vām meistarklasēm. A. Šablovskis 
smej, ka projekta gaitā pusgada 
laikā izbraukājuši Latviju no 
Kārsavas līdz Priekulei. Mūziķi 
stāsta, ka viņu viesošanās mērķis 
ir parādīt instrumenta iespējas, 
iedrošināt un motivēt piedalīties 
koncertos, konkursos. Tāpat tik-
šanās ar pedagogiem reģionos 
ir savstarpēji iedvesmojošas. K. 
Kivleniece priecājas, ka aug jaunā 
mūziķu maiņa. Jauniešiem vērtīgi 
saprast, ka saksofons ir instru-

ments ar daudzveidīgām iespē-
jām – var muzicēt ne tikai solo, 
bet arī dažādos kameransambļos, 
orķestros. Kolektīvā muzicēšana 
ir veids, kā jaunajiem mūziķiem 
izpausties, uzskata pieredzējušie 
mākslinieki.

Jaunā saksofoniste Grieta 
Dreimane piekrīt, ka uzstāties 
kopā ar vēl kādu ir drošāk un 
patīkamāk, nekā spēlēt vienai. 

Meistarklasēs viņai parādīts arī 
interesants vingrinājums, ko nu 
labprāt izmantošot trenējoties. 
Savukārt Kalētu Mūzikas un 
mākslas skolas pūšamo instru-
mentu skolotājs Ēriks Bukants 
secina – audzēkņiem meistar-
klases ir vērtīga un interesanta 
pieredze. Turklāt labi, ja kāds no 
malas pasaka to pašu, ko tu jau 
ilgāku laiku esi skandējis, taču 

īsti vērā ņemts līdz šim tas nav – 
tā pievērš lielāku vērību, smaida 
pedagogs.

Diena noslēdzās ar Rīgas sak-
sofonu kvarteta un topošo mūziķu 
koncertu, ko varēja klausīties 
ikviens interesents. Gan jaunie, 
gan pieredzējušie saksofonisti 
vienojās arī kopējā ansamblī. Prie-
kules Mūzikas un mākslas skolas 
direktore Inita Rubeze stāsta, ka 

viņas vadītajā izglītības iestādē 
kolektīvajai muzicēšanai jau kopš 
pirmās klases tiek pievērsta liela 
vērība. Tādēļ šādi pasākumi ir 
īpaši iedvesmojoši.

Projektu atbalstījis Valsts kul-
tūrkapitāla fonds mērķprogram-
mā “Latvijai 100”, kā arī mūzikas 
instrumentu firma “Yamaha”. 

Iluta Dreimane
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Rīgas saksofonu kvarteta dibinātājs Artis Sīmanis (no labās), Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktore Inita Rubeze un 
kvarteta mūziķi Katrīna Kivleniece, Baiba Tilhena un Ainars Šablovskis. 

Mācās un muzicē saksofonisti

Gramzdas skolas 
ēku postā nelaidīs
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Priekules pilsēta
N.
p.
k.

Auto-
ceļa 

grupa, 
reģis-

trācijas 
Nr.

Ielas nosaukums Garums 
(km)

Brauk-
tuves 
lau-

kums 
(m2)

Segums Uzturē-
šanas 
klase 

ziemas 
sezonā

Uzturē-
šanas 
klase 

vasaras 
sezonā

1 D1 Aizputes iela 1.847 12555 M=1.743; 
Gr=0.104

B B

2 D2 Lauku iela 0.414 1159 Gr=0.414 D D
3 D3 Brīvības iela 2.045 9407 Gr=2.045 D D
4 D4 Kanāla iela 0.221 707 Gr=0.221 D D
5 D5 Bānīša iela 0.866 2375 Gr=0.866 D D
6 D6 Ķieģeļu iela 1.753 8328 M=0.440; 

Gr= 1.313 
D D

7 D7 Dīķa iela 0.286 915 Gr=0.286 D D
8 D8 Ganību iela 0.866 3118 Gr=0.866 D D
9 D9 Tirgoņu iela 0.909 4687 M=0.493; 

Gr=0.416
D D

10 D10 Ūdens iela 0.131 341 Gr=0.131 D D
11 D11 Pļavu iela 0.123 295 Gr=0.123 D D
12 D12 Tirgus iela 0.374 1496 Gr=0.374 D D
13 D13 Parka iela 1.500 2264 M=0.675; 

Gr=0.825 
D D

14 D14 Liepājas iela 0.655 3799 M=0.655 C C
15 D15 Kalēju iela 0.675 2295 Gr=0.675 D D
16 D16 Saules iela 0.248 645 M=0.073; 

Gr=0.175
D D

17 D17 Galvenā iela 1.523 10053 M=1.523 C C
18 D18 Zāļu iela 0.881 3701 Gr=0.881 D D
19 D19 Jaunā iela 0.441 1852 Gr=0.441 D D
20 D20 Klusā iela 0.080 304 Gr=0.080 D D
21 D21 Mazā iela 0.021 50 Gr=0.021 D D
22 D22 Skolas iela 0.381 2515 Gr=0.381 D D
23 D23 Uguns iela 0.176 528 M=0.176 D D
24 D24 Rīta iela 0.520 2912 Gr=0.520 D D
25 D25 Paplakas iela 0.386 2625 M=0.386 C C
26 D26 Raiņa iela 1.168 8857 M=1.070; 

Gr=0.098
C C

27 D27 Dārza iela 1.877 11637 Gr=1.877 C C
28 D28 Smilšu iela 3.843 22154 M=0.415; 

Gr=3.428
D D

29 D29 Bērzu iela 0.318 1654 Gr=0.318 D D
30 D30 Upes iela 0.320 1344 Gr=0.320 D D
31 D31 Lībju iela 0.339 1424 Gr=0.339 D D
32 D32 Pumpura iela 0.366 951 Gr=0.366 D D
33 D33 Lāčplēša iela 0.226 1492 Gr=0.226 D D
34 D34 Iebrauktuve Nr.1 un Nr.2 0.299 1794 Gr=0.299 D D
35 D35 Miera iela 0.605 2514 M=0.392; 

Gr=0.213 
D D

36 D36 Vaļņu iela 0.298 775 Gr=0.298 D D
37 D37 Peldu iela 0.117 328 M=0.117 D D
38 D38 Baznīcas iela 0.703 4640 M=0.703 C C
39 D39 Dambja iela 0.672 3898 Gr=0.672 D D
40 D40 Dzirnavu iela 0.581 3718 M=0.581 D D
41 D41 Zviedru vārtu iela 0.195 936 M=0.195 C C
42 D42 Uzvaras iela 0.741 5039 M=0.741 B B
43 D43 Vaiņodes iela 0.672 5645 M=0.672 B B
44 D44 Ozolu iela 0.220 834 M=0.119; 

Gr=0.101 
D D

45 D45 Ceriņu iela 0.291 1339 Gr=0.291 D D
46 D46 Liepu iela 0.236 897 Gr=0.236 D D
47 D47 Rietumu iela 0.160 700 M=0.160 D D

Bunkas pagasts
N.
p.
k.

Autoceļa 
grupa, 

reģistrācijas 
Nr.

Ielas 
nosaukums

Garums 
(km)

Brauk-
tuves 

laukums 
(m2)

Segums Uzturēša-
nas klase 
ziemas 
sezonā

Uzturēša-
nas klase 
vasaras 
sezonā

1 D48 Kalna iela 0.403 181 M=0.403 D D
2 D49 Krasta iela 0.312 1404 M=0.312 D D

Virgas pagasts
N.
p.
k.

Autoceļa 
grupa, 

reģistrācijas 
Nr.

Ielas 
nosaukums

Garums 
(km)

Brauk-
tuves 

laukums 
(m2)

Segums Uzturēša-
nas klase 
ziemas 
sezonā

Uzturēša-
nas klase 
vasaras 
sezonā

1 D50 Dārza iela 0.280 728 M=0.280 D D
2 D51 Jaunā iela 0.396 1505 Gr=0.396 D D

Kalētu pagasts
N.
p.
k.

Autoceļa 
grupa, 

reģistrāci-
jas Nr.

Ielas nosaukums Ga-
rums 
(km)

Brauk-
tuves 

laukums 
(m2)

Segums Uzturēša-
nas klase 
ziemas 
sezonā

Uzturē-
šanas 
klase 

vasaras 
sezonā

1 D52 Laukmales iela 0.692 2755 M=0.081; 
Gr=0.611

D D

2 D53 Nākotnes iela 0.569 2134 Gr=0.569 D D
3 D54 Stacijas pievedceļš 0.488 1854 M=0.058; 

Gr=0.430
D D

Gramzdas pagasts
N.
p.
k.

Autoceļa 
grupa, 

reģistrā-
cijas Nr.

Ielas nosaukums Ga-
rums 
(km)

Brauk-
tuves 

laukums 
(m2)

Segums Uzturēša-
nas klase 
ziemas 
sezonā

Uzturēša-
nas klase 
vasaras 
sezonā

1 D55 Meža iela 0.893 6231 Gr=0.893 D D
2 D56 Meža ielas 

turpinājums
0.398 2627 Gr=0.398 D D

3 D57 Miera iela 0.267 1922 M=0.267 D D
4 D58 Uzvaras ielas 

turpinājums
0.210 882 Gr=0.210 D D

5 D59 Nākotnes iela 0.315 1638 Gr=0.315 D D

Priekules pagasts
N.
p.
k.

Autoceļa 
grupa, 

reģistrā-
cijas Nr.

Ielas nosau-
kums

Garums 
(km)

Brauk-
tuves 

laukums 
(m2)

Segums Uzturēša-
nas klase 
ziemas 
sezonā

Uzturēša-
nas klase 
vasaras 
sezonā

1 D60 Kalnu iela 0.328 1246 Gr=0.328 D D
2 D61 Lielā iela 0.225 945 Gr=0.225 D D
3 D62 Bērzu iela 0.421 1684 Gr=0.421 D D
4 D63 Ozolu iela 0.395 1250 Gr=0.395 D D
5 D64 Lauku iela 0.311 1244 Gr=0.311 D D
6 D65 Nākotnes iela 0.649 3894 M=0.620; 

Gr=0.029
C C

7 D66 Celtnieku iela 0.479 2012 M=0.464; 
Gr=0.015

C C

8 D67 Liepu iela 0.162 1069 Gr=0.162 D D

Gr – grants segums            M – melnais asfaltbetona segums

Pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Jablonska

Apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības 
domes 2018. gada 29. marta lēmumu Nr.95

 (protokols Nr.5, 1.).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/3

“Noteikumi par Priekules novada 
pašvaldības autoceļu 
uzturēšanas klasēm”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 9.03.2010.
 noteikumu Nr.224 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām 
un to izpildes kontroli” 4.2 punktu.

1. Noteikumi nosaka Priekules novada pašvaldības autoceļu (turpmāk autoceļu) ikdienas 
uzturēšanas klases.

2. Autoceļu uzturēšanas klase (B, C un D) konkrētam autoceļam noteikta, ņemot vērā 
autoceļa klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti.

3. Autoceļu saraksti, kuriem noteiktas uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1. novembra 
līdz 31. martam) un vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim): 

3.1. Priekules novada ielu saraksts (1. pielikums);
3.2. Priekules novada ceļu saraksts (2. pielikums).
4. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules novada domes 2012. gada 27. decembra sais-

tošos noteikumus Nr.17 “Noteikumi par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas 
klasēm”.

5. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Priekules Novada Ziņas” 
un pēc to stāšanās spēkā tiek ievietoti pašvaldības mājaslapā www.priekulesnovads.lv.

6. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Priekules Novada Ziņas”. 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Jablonska

1. pielikums 
Priekules novada pašvaldības domes 2018. gada 29. marta saistošajiem noteikumiem Nr.18/3

Priekules novada ielu saraksts
ar uzturēšanas klasēm ikdienas darbiem ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam) un vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim)
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2. pielikums
Priekules novada pašvaldības domes 2018. gada 29. marta 
saistošajiem noteikumiem Nr.18/3

Priekules novada 
ceļu saraksts
Ar uzturēšanas klasēm ikdienas darbiem ziemas sezonai 
(no 1. novembra līdz 31. martam) un vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim)

A grupas ceļi

N.
p.
k.

Auto-
ceļa 

grupa, 
reģis-

trācijas 
Nr.

Nosaukums Pagasts Ga-
rums 
(km)

Segums Uzturē-
šanas 
klase 

ziemas 
sezonā

Uzturē-
šanas 
klase 

vasaras 
sezonā

1 A1 Alkšņi Jaunzemji Bunkas 1.67 Grants D D

2 A2 Māķi Mierlauki Bunka 1.58 Grants D D

3 A3 Ozoliņi Kaņūti Bunka 1.86 Grants D D

4 A4 Cērpiņi Treimaņi Bunkas 1.77 Grants D D

5 A5 Bērziņi Veikals Bunkas 2.33 M=0.67; 
Gr=1.66

D D

6 A6 Mucas Krote Bunkas 4.30 M=0.68; 
Gr=3.62

C C

7 A7 Bunkas Krotes ceļš Bunkas 4.81 Grants C C

8 A8 Bunka Ziņģenieki Bunkas 4.04 Grants C C

9 A9 Zāles ceļš Virgas 1.92 Grants D D

10 A10 Paplakas skolas ceļš Virgas 1.32 Grants D D

11 A11 Staļantu ceļš Virgas 3.66 Grants C C

12 A12 Gravnieku ceļš Virgas 5.29 Grants C C

13 A13 Brūveri Ievlejas Kalētu 3.34 Grants C C

14 A14 Ozoli Pazari Kalētu 2.44 M=0.10; 
Gr=2.34

D D

15 A15 Gramzda Indrāni 
Grunti Karuļi

Gramzdas 9.44 Grants C C

16 A16 Gramzda Laukmuiža 
Liepkalni Berķi

Gramzdas 5.85 Grants C C

17 A17 Celmenieki Stūri 
Līčupes

Gramzdas 4.38 Grants C C

18 A18 Aizvīķu centrs Gramzdas 0.99 Grants C C

19 A19 Alejas ceļš Gramzdas 1.24 Grants C C

20

21 A20 Dāma – Ribenieki Gramzdas 7.52 Grants C C

A21 Mazgramzda Skudras Priekules 5.55 Grants D D

22 A22 Priekule Mazgramzda Priekules 5.84 Grants C C

23 A23 Mazgramzda Skodas 
ceļš

Priekules 0.89 Grants C C

24 A24 Paplakas Purmsātu 
ceļš

Priekules 3.94 Grants D D

25 A25 Cīruļi Dzidras Priekules 0.74 Grants D D

26 A26 Saulaines kalte 
Gūžas

Priekules 2.04 Grants D D

27 A27 Virgas ceļš Kadiķi Priekules 1.68 Grants D D

28 A28 Kadiķi Avotiņi Priekules 1.24 Grants D D

29 A29 Priekules pilsēta 
Audari

Priekules 4.65 Grants D D

B grupas ceļi

N.
p.
k.

Auto-
ceļa 

grupa, 
reģis-

trācijas 
Nr.

Nosaukums Pagasts Ga-
rums 
(km)

Segums Uzturē-
šanas 
klase 

ziemas 
sezonā

Uzturē-
šanas 
klase 

vasaras 
sezonā

1 B1 Krotes ceļš Strazdiņi Bunkas 0.69 Grants D D
2 B2 Uz Dzirnavām Bunkas 0.38 Grants D D
3 B3 Parks Akmentiņi Bunkas 0.38 Grants D D

4 B4 Rūķīšu ceļš Bunkas 0.14 Grants D D
5 B5 Parks Santīmi Bunkas 0.46 Grants D D
6 B6 Ceļš Mazdārziņi Bunkas 0.31 Grants D D
7 B7 Veikals Oši Bunkas 1.36 Grants D D
8 B8 Krotes ceļš Galdnieku 

darbnīcas
Bunkas 0.09 Grants D D

9 B9 Krote Indrāni Elijas Bunkas 1.55 Grants D D
10 B10 Vīksnas Kalibjāņi Bunkas 1.15 Grants D D
11 B11 Krote Vārtāja Bunkas 5.46 Grants D D
12 B12 Ziņģenieki Ordangas Bunkas 2.56 Grants D D
13 B13 Dzelmes Graudiņi Bunkas 0.52 Grants D D
14 B14 Upeslīči Straumēni Bunkas 0.80 Grants D D
15 B15 Rijnieki Centrs Bunkas 1.34 Grants D D
16 B16 Garāžu ceļš Bunkas 0.28 Grants D D
17
18 B17 Izriedes Vārtāja Bunkas 3.53 Grants D D

B18 Izriedes Plostniekiem Bunkas 0.91 Grants D D
19 B19 Līvāni Kaņūti Bunkas 0.25 M=0.25 ; 

Gr=1.21
D D

20 B20 Runti Kaņūti Bunkas 2.08 Grants D D
21 B21 Paegļi Ozoliņi Bunkas 1.52 Grants D D
22 B22 Klubs ceļš Bunkas 0.11 Asfaltbe-

tons
D D

23 B23 Kultūras nams Saules Bunkas 0.34 Asfalt-
betons

D D

24 B24 Aplociņi Lanka Bunkas 1.52 Grants D D
25 B25 Māķi Akmeņkalni Bunkas 1.92 Grants D D
26 B26 Ceļš B26 Bunkas 0.50 Grants D D
27 B27 Alkšņi Šventas Bunkas 0.78 Grants D D
28 B28 Grāveri Kābari Bunkas 1.07 Grants D D
29 B29 Māķi Silenieki Bunkas 1.37 Grants D D
30 B30 Kīru ceļš Virgas 3.87 Grants C C
31 B31 Adatiņu ceļš Virgas 0.71 Asfalt-

betons
D D

32 B32 Dzirnavu ceļš Virgas 0.52 Asfalt-
betons

D D

33 B33 Virgas skolas ceļš Virgas 0.74 M=0.70; 
Gr=0.04

C C

34 B34 Vidzemnieku ceļš Virgas 1.27 M=0.59; 
Gr=0.68

D D

35 B35 Virgas skola Vizbuļi Virgas 1.22 Grants D D
36 B36 Mazvirgas ceļš Virgas 1.50 Grants D D
37 B37 Brūveru ceļš Virgas 2.45 Grants D D
38 B38 Paplakas kalnu ceļš Virgas 2.39 Grants D D
39 B39 Līvānu ceļš Virgas 1.87 Grants D D
40 B40 Irmas ceļš Virgas 0.84 Grants D D
41 B41 Pavasara ceļš Virgas 0.41 Grants D D
42 B42 Kalna – Zīvertu ceļš Virgas 1.72 Grants D D
43 B43 Gabaliņu ceļš Virgas 2.88 Grants D D
44 B44 Ceļš Gravenieki  Stūrīši Virgas 3.38 Grants D D
45 B45 Gravenieki – Smilgas Virgas 1.54 Grants C C
46 B46 Zundi Purmsātu skola 

Strujas
Virgas 4.40 M=0.16; 

Gr=4.24
C C

47 B47 Centra ceļš B47 Virgas 0.47 Asfalt-
betons

C C

48 B48 Palejas – Vārtāja Virgas 0.34 Asfalt-
betons

D D

49 B49 Krejotava Stadions Kalētu 0.36 Grants C C
50 B50 Darbnīcas Lielkudumi Kalētu 2.13 Grants D D
51 B51 Ceļš Ieviņas –Annenieki Kalētu 1.58 Grants D D
52 B52 Traktoru ceļš Kalētu 0.75 Grants D D
53 B53 Ceļš Birztalas – Ķeiri – 

Eglītes
Kalētu 0.62 Grants D D

54 B54 Gundegas Lazdenieki Kalētu 1.29 Grants D D
55 B55 Ceļš Dīķa apvedceļš Kalētu 2.07 Grants D D
56 B56 Krejotava Apsītes Kalētu 0.70 Grants D D
57 B57 Kalēti Strautiņi Kalētu 2.98 Grants C C
58 B58 Līdumi Zeltkalni Kalētu 2.33 Grants C C
59 B59 Strautiņi Zeltkalni 

Svipsti
Kalētu 6.31 Grants C C

60 B60 Ceļš Zeltkalni – Kāpas Kalētu 1.59 Grants D D
61 B61 Meža Siseņi Apiņi Kalētu 3.91 Grants D D
62 B62 Ceļš Meldri dzelzceļa 

pārbrauktuve
Kalētu 0.64 Grants D D

63 B63 Lankas Ūdiķi Kalētu 2.04 Grants D D
64 B64 Ceļš Lejnieki – Plostnie-

ki – Brūveri
Kalētu 1.93 Grants C C

65 B65 Gramzda Zviedri Gramzdas 3.51 Grants D D
66 B66 Trekņu kapi (ceļš) Gramzdas 1.02 Grants D D
67 B67 Oši Komplekss Gramzdas 0.20 Grants D D
68 B68 Skujiņu ceļš Gramzdas 1.32 Grants D D

NOBEIGUMS 7. lpp.
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69 B69 Dīķsaimniecības ceļš Gramzdas 0.36 Grants D D
70 B70 Oliņas Mežmaļi Gramzdas 1.44 Grants D D
71 B71 Sērdieņi (ceļš) Gramzdas 1.65 Grants C C
72 B72 Laukmuiža – Kalniņi Gramzdas 1.35 Grants D D
73 B73 Kalniņi – Plostnieki Gramzdas 1.40 Grants D D
74 B74 Sudmaļi Rutki Gramzdas 2.09 Grants C C
75 B75 Dāma Līvānu mājas Gramzdas 0.74 Grants D D
76 B76 Mūrnieku ceļš Gramzdas 0.74 Grants D D
77 B77 Aizvīķi Pūces Gramzdas 2.33 Grants D D
78 B78 Krustceles Kunkuļi Gramzdas 2.46 Grants D D
79 B79 Mazgramzda Maži Priekules 6.23 Grants D D
80 B80 Mazgramzda Ozolbunči Priekules 2.29 Grants D D
81 B81 Sālavi Mieži Priekules 1.61 Grants D D
82 B82 Dzidras Kalnu iela Priekules 2.88 Grants C C
83 B83 Dobeļu dīķa ceļš Priekules 1.73 Grants D D
84 B84 Burvju ceļš Priekules 0.13 Grants D D
85 B85 Mucenieki Ordanga Priekules 3.11 Grants D D
86 B86 Liesma Reiņa ezers Priekules 7.53 Grants C C
87 B87 Ezeres ceļš Ezermaļi Priekules 2.79 Grants D D

C grupas ceļi
N.
p.
k.

Auto-
ceļa 

grupa, 
reģis-

trācijas 
Nr.

Nosaukums Pagasts Ga-
rums 
(km)

Se-
gums

Uzturē-
šanas 
klase 

ziemas 
sezonā

Uzturē-
šanas 
klase 

vasaras 
sezonā

1 C1 Kārsgaļi Dzelmes Bunkas 0.66 Grants D D
2 C2 Abeļnieki Valsts mežs Bunkas 1.07 Grants D D
3 C3 Āži Gobzemji Bunkas 1.28 Grants D D
4 C4 Lejiņas Maci Bunkas 0.39 Grants D D
5 C5 Zemīši Krastiņi Bunkas 0.36 Grants D D
6 C6 Ceļš Zvejas Bunkas 0.24 Grants D D
7 C7 Mežmalas Ābelītes Bunkas 0.54 Grants D D
8 C8 Dižbrekši Krotes ceļš Bunkas 3.63 Grants D D
9 C8 Zeidaki Nodegas  Priekules 1.81 Grants D D
10 C9 Ceļš Mucenieki Bunkas 0.35 Grants D D
11 C10 Kapu kalni Lejas Bunkas 0.15 Grants D D
12 C11 Palejiņas Birznieki Bunkas 0.60 Grants D D
13 C12 Ceļš Kapi Jaunie Bunkas 1.19 Grants D D
14 C13 Lībieši Kapi Bunkas 0.47 Grants D D
15 C14 Purviņi Mežģirti Bunkas 0.95 Grants D D
16 C15 Dārziņi Veikals Bunkas 0.83 Grants D D
17 C16 Asfalts Kūtiņas Bunkas 0.22 Grants D D
18 C17 Ceļš – attīrīšanas Bunkas 0.30 Grants D D
19 C18 Vērdiņu ceļš Bunkas 0.33 Grants D D
20 C19 Ozoli Ziemeli Bunkas 0.18 Grants D D
21 C20 Izriedes Kļavas Bunkas 1.58 Grants D D
22 C21 Ceļš Imantas Bunkas 0.27 Grants D D
23 C22 Kugrēnu ceļš Bunkas 0.48 Grants D D
24 C23 Kalnvēji Sērdieņi Bunkas 1.62 Grants D D
25 C24 Jaunzemji ceļa atzars Bunkas 0.31 Grants D D
26 C25 Vārpas Pēteri Virgas 0.81 Grants D D
27 C26 Ceļš Kīres – Priedes Virgas 0.80 Grants D D
28 C27 Ošenieku ceļš Virgas 0.56 Grants D D
29 C28 Zariņi Vārtājas upe Virgas 0.88 Grants D D
30 C29 Ceļš Gateris – Krāces Virgas 0.29 Grants D D
31 C30 Ceļš Kalpaki – Ķimenes Virgas 0.29 Grants D D
32 C31 Rožkalnu ceļš Virgas 0.06 Grants D D
33 C32 Ceļš Sleiņi – Alkšņi Virgas 0.56 Grants D D
34 C33 Ceļš Saultekas – Dilles Virgas 0.95 Grants D D
35 C34 Pintiķu ceļš Virgas 0.39 Grants D D
36 C35 Cielavu ceļš Virgas 0.44 Grants D D
37 C36 Purvmaļu ceļš Virgas 2.34 Grants C C
38 C37 Paplakas NAI Virgas 0.18 Grants D D
39 C38 Zentas ceļš Virgas 0.43 Grants D D
40 C39 Edinta ceļš Virgas 0.40 Grants D D
41 C40 Stiebriņu ceļš Virgas 0.91 Grants D D
42 C41 Ūdenskrātuves ceļš Virgas 2.45 Grants C C
43 C42 Dīķa ceļš Virgas 0.18 Grants D D
44 C43 Ceļš gar Ūdenskrātuvi Virgas 1.00 Grants D D
45 C44 Drāznieku ceļš Virgas 0.79 Grants D D

N.
p.
k.

Auto-
ceļa 

grupa, 
reģis-

trācijas 
Nr.

Nosaukums Pagasts Ga-
rums 
(km)

Segums Uzturē-
šanas 
klase 

ziemas 
sezonā

Uzturē-
šanas 
klase 

vasaras 
sezonā

46 C45 Pavāru ceļš Virgas 0.97 Grants D D
47 C46 Ceļš Brizgas – Dižbrū-

veri
Virgas 1.84 Grants D D

48 C47 Ceļš Zvejas –Upmaļi Virgas 1.42 Grants D D
49 C48 Grantskarjera pieved-

ceļš
Virgas 0.30 Grants D D

50 C49 Ratnieki Ruicēni Kalētu 1.44 Grants D D
51 C50 Ceļš Skudriņi – Dzegu-

zes
Kalētu 0.33 Grants D D

52 C51 Kāpurķēžtraktoru ceļš Kalētu 0.44 Grants D D
53 C52 Smilts karjera pieva-

dceļš
Kalētu 1.50 Grants D D

54 C53 Grunti – Liepkalni Gramzdas 1.16 Grants C C
55 C54 Liepkalni – Stūri Gramzdas 2.34 Grants C C
56 C55 Jaunvēveri Zariņi Gramzdas 1.30 Grants C C
57 C56 Zariņi – Skujas Gramzdas 0.71 Grants D D
58 C57 Gaiļi (ceļš) Gramzdas 0.58 Grants D D
59 C58 Aizvīķu kapu ceļš Gramzdas 0.18 Grants D D
60 C59 Patversmes ceļš Gramzdas 0.42 Grants D D
61 C60 Ceļš Aizvīķi – Pļavnieki Gramzdas 1.36 Grants D D
62 C61 Ģentes ceļš Gramzdas 1.42 Grants D D
63 C62 Dāma Puķes Smaiži Gramzdas 4.27 Grants C C
64 C63 Salmiņi Pauļi Gramzdas 1.34 Grants C C
65 C64 Smaižu kapu ceļš Gramzdas 0.36 Grants D D
66 C65 Velēnu purva ceļš Gramzdas 0.15 Grants D D
67 C66 Piķeļu ceļš Gramzdas 0.39 Grants D D
68 C67 Rutku ceļš Gramzdas 0.47 Grants D D
69 C68 Ceļš Apši – Krūmiņi – 

Plostnieki
Gramzdas 0.18 Grants D D

70 C69 Gramzdas kapu ceļš Gramzdas 0.88 Grants D D
71 C70 Ceļš Zvaguļi – Mednieku 

parks
Gramzdas 0.40 Grants D D

72 C71 Kultūras nama ceļš Gramzdas 0.06 Grants D D
73 C72 Stūri (ceļš) Gramzdas 0.61 Grants C C
74 C73 Kārkliņi (ceļš) Gramzdas 0.48 Grants D D
75 C74 Kūdras purva ceļš Gramzdas 0.59 Grants D D
76 C75 Trekņi Brazdaiķi Gramzdas 1.78 Grants D D
77 C76 Lejasbunkas Eglinieki Gramzdas 1.19 Grants D D
78 C77 Truši (ceļš) Gramzdas 0.63 Grants D D
79 C78 Kalēji (ceļš) Gramzdas 0.46 Grants D D
80 C79 Līgotņu ceļš Gramzdas 0.48 Grants D D
81 C80 Trekņu aleja (ceļš) Gramzdas 0.56 Grants D D
82 C81 Mežaiņu ceļš Gramzdas 0.76 Grants D D
83 C82 Ceļš uz karjerām Gramzdas 0.28 Grants D D
84 C83 Bērzi – Silenieki Gramzdas 1.65 Grants D D
85 C84 Ozolbunči – Gaļkinti Priekules 1.04 Grants D D
86 C85 Skudras Buividi Priekules 1.49 Grants D D
87 C86 Ceļš Skudras Reņģes 

mežs
Priekules 0.70 Grants D D

88 C87 Skodas ceļš Kalēji Priekules 1.85 Grants D D
89 C88 Skodas ceļš Maztrekņi Priekules 1.12 Grants D D
90 C89 Skodas ceļš Vecģībieši Priekules 1.08 Grants D D
91 C90 Indrānu ceļš Priekules 0.84 Grants D D
92 C91 Dārznieki Lidlauks Priekules 2.95 Grants D D
93 C92 Senču ceļš Priekules 0.53 Grants D D
94 C93 Purmsātu ceļš Elekši Priekules 1.09 Grants D D
95 C94 Judu ceļs Priekules 2.60 Grants D D
96 C95 Jaunenieku ferma 

Birznieki
Priekules 0.99 Grants D D

97 C96 Teņi Lieģenieki Priekules 1.07 Grants D D
98 C97 Veldres Gūžas Priekules 0.43 Grants D D
99 C98 Vairogu ceļš Priekules 1.17 Grants D D
100 C99 Stutēnu ceļš Priekules 0.36 Grants D D
101 C100 Uz Brāļu kapiem Priekules 0.71 Grants D D
102 C101 Piebraucamie ceļi 1 

un 2
Priekules 0.11 Grants D D

103 C102 Garnizona ceļš Priekules 0.14 Grants D D
104 C103 Jermušu ceļš Priekules 0.19 Grants D D
105 C104 Nākotnes iela – Jermuši Priekules 1.07 Grants D D
106 C105 Elkas kapi – Jermuši Priekules 2.82 Grants D D
107 C106 Nākotnes iela Altajs Priekules 2.07 Grants C C
108 C107 Kūlupi Elkas kapi Priekules 2.60 Grants C C
109 C108 Altajs Mucenieki Priekules 1.47 Grants C C
110 C109 Audaru ceļš Priekules 0.40 Grants D D
111 C110 Ezeres ceļš Māliņi Priekules 2.24 Grants D D
112 C111 Ceļš Lejnieki Embūte Priekules 2.86 Grants D D

Gr – grants segums
M – melnais asfaltbetona segums

Pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Jablonska

NOBEIGUMS. SĀKUMS 6. lpp.
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Apstiprināti ar Priekules novada 
pašvaldība domes 

2018. gada 22. februāra sēdes 
lēmumu Nr.60 (protokols Nr.2, 

1. punkts).

Precizētā redakcija apstiprināta ar 
Priekules novada 

pašvaldības domes 
2018. gada 29. marta sēdes 

lēmumu Nr.144 (protokols Nr.5, 
50. punkts).

Saistošie noteikumi Nr.2/18

“Par kārtību,  
kādā tiek  
saskaņota  
un organizēta 
tirdzniecība
Priekules novadā”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabi-
neta 2010. gada 12. maija  

noteikumu Nr.440 “Noteikumi par 
tirdzniecības veidiem,  

kas saskaņojami ar pašvaldību, un 
tirdzniecības organizēšanas  
kārtību” 8., 8.1 un 9. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk 

– noteikumi) nosaka:
1.1. ielu tirdzniecības atļaujas 

izsniegšanas kārtību pašvaldības 
iekārtotajās tirdzniecības vietās;

1.2. kārtību, kādā tirdzniecības 
dalībnieks vai tirdzniecības or-
ganizators saskaņo ar Priekules 
novada pašvaldību (turpmāk – 
pašvaldība) tirdzniecības vietas 
iekārtošanu;

1.3. ar pašvaldību saskaņoja-
mos ielu tirdzniecības veidus un 
ielu tirdzniecības atļauju izsnieg-
šanas kārtību;

1.4. tirdzniecības dalībnieka un 
tirdzniecības organizatora pienā-
kumus kārtības nodrošināšanai;

1.5. tirdzniecības vietās realizē-
jamo preču grupas;

1.6. kārtību, kādā ar pašvaldību 
saskaņojama sabiedriskās ēdināša-
nas pakalpojumu sniegšana;

1.7. nosacījumus pašvaldības 
izsniegtās ielu tirdzniecības vai 
tirdzniecības organizatora atļaujas 
darbības apturēšanai uz laiku;

1.8. gadījumus, kad tirdzniecī-
bas organizators ir tiesīgs noteikt 
tirdzniecības dalībniekam maksu 
par ielu tirdzniecības nodrošinā-
šanu;

1.9. kārtību, kādā tiek piešķirts 
tirgus statuss un saskaņoti tirgus 
noteikumi. 

2. Ielu tirdzniecība un sabied-
riskās ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšana pašvaldības administra-
tīvās teritorijas publiskās vietās 
atļauta tikai ar pašvaldības iz-
sniegtu atļauju. Atļaujai jāatrodas 
ielu tirdzniecības vai sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu snieg-
šanas vietā.

3. Ielu tirdzniecība tiek orga-
nizēta pašvaldības īpašumā vai 
tiesiskajā valdījumā esošajā ne-
kustamajā īpašumā, tirdzniecības 
organizators ir tiesīgs noteikt tirdz-
niecības dalībniekam maksu par 
ielu tirdzniecības organizēšanas 
nodrošināšanu, ja pasākuma, kura 
laikā tiek organizēta ielu tirdznie-
cība, organizators nav pašvaldība 
vai pašvaldības iestāde. 

 II. Ielu tirdzniecības atļaujas 
izsniegšanas kārtība pašvaldī-
bas iekārtotajā tirdzniecības 
vietā

4. Priekules novada administra-
tīvajā teritorijā ir pašvaldības izvei-
dota un ierīkota pastāvīgā tirdz-
niecības vieta – ielu tirdzniecības 
laukums Galvenā iela 3/Aizputes 
iela 18, Priekulē, Priekules nova-
dā. Citas ielu tirdzniecības vietas 
novada administratīvajā teritorijā 
tiek izveidotas vai iekārtotas šajos 
noteikumos paredzētajā kārtībā.

5. Pašvaldība informāciju par 
tās ierīkotajām ielu tirdzniecības 
vietām ievieto mājaslapā www.
priekulesnovads.lv.

6. Lai saņemtu ielu tirdzniecības 
atļauju pašvaldības iekārtotajā ielu 
tirdzniecības vietā, tirdzniecības 
dalībnieks iesniedz pašvaldībai 
iesniegumu, kurā norādīta šāda 
informācija:

6.1. fiziskās personas vārds, 
uzvārds un personas kods (ja 
fiziskā persona nav reģistrējusi 
saimniecisko darbību) vai nodok-
ļu maksātāja reģistrācijas kods 
(ja fiziskā persona ir reģistrējusi 
saimniecisko darbību), adrese vai 
juridiskās personas nosaukums 
(firma) un nodokļu maksātāja re-
ģistrācijas kods, juridiskā adrese;

6.2. realizējamo preču grupas;
paredzētā tirdzniecības norises 

vieta, ilgums un laiks;
6.3. speciālās atļaujas (licen-

ces), ja preču realizācijai tāda ir 
nepieciešama saskaņā ar norma-
tīvajiem aktiem, kopija; 

6.4. pārvietojamā mazumtirdz-
niecības punkta kustības maršruts, 
norādot pieturvietas un laiku, ja 
tirdzniecība paredzēta vairākās 
publiskās vietās;

6.5. saskaņojums ar pasākuma 
rīkotāju par tirdzniecības veikšanu 
pasākuma norises laikā un vietā, 
ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā 
pasākuma norises laikā un vietā, 
izņemot gadījumu, ja pasākuma 
rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibi-
nāta iestāde;

6.6. ar pašvaldības būvvaldi 
saskaņota tirdzniecības vietas 
fotofiksācija vai skice, izvietojums 
situācijas plānā vai zemesgabala 
robežu plānā;

6.7. saskaņojums ar nekustamā 
īpašuma, uz kura tiek ierosināta 
tirdzniecība, īpašnieku vai tiesisko 
valdītāju (privātpersonu), izņemot 
gadījumus, kad nekustamā īpašu-
ma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 
ir pašvaldība.

7. Uz pašvaldības izveidoto ielu 
tirdzniecības laukumu iespējams 
saņemt tikai tik atļauju, cik tirdz-
niecības vietu tajā ir paredzētas. 

7.1. Pašvaldības iekārtotajās 
tirdzniecības vietās priekšroka 
vietas izmantošanā tiek piešķir-
ta tirdzniecības dalībniekam, 
kurš pārdod Ministru kabineta 
2010. gada 12. maija noteikumu 
Nr.440 “Noteikumi par tirdznie-
cības veidiem, kas saskaņojami 
ar pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību” 7. punktā 
minētās preces.

7.2. Ja pieteikušās vairākas 
personas ielu tirdzniecības atļaujas 
saņemšanai, tad priekšroka tiek 
dota personai, kura iesniegumu 
un nepieciešamos dokumentus 
iesniegusi agrāk.

7.3. Ja visas pašvaldības ie-

kārtotās ielu tirdzniecības vietas 
ir aizņemtas, pašvaldības izpilddi-
rektors atsaka tirdzniecības dalīb-
niekam izsniegt atļauju.

III. Kārtība, kādā ar pašval-
dību tiek saskaņota ielu tirdz-
niecības vietas iekārtošana un 
ielu tirdzniecības organizēšana

8. Ielu tirdzniecības vietas Prie-
kules pilsētā izveido un saskaņo ar 
pašvaldības izpilddirektora lēmu-
mu, bet pagastu pārvaldēs ar pa-
gasta pārvaldes vadītāja lēmumu.

9. Lai iekārtotu un saskaņotu 
ielu tirdzniecības vietu, pašvaldībā 
iesniedz iesniegumu un informā-
ciju, kura noteikta šo saistošo 
noteikumu 6. punktā.

10. Lai saņemtu pašvaldības 
atļauju ielu tirdzniecības organi-
zēšanai un kļūtu par tirdzniecības 
organizatoru, juridiskā vai fiziskā 
persona, kura reģistrējusi saimnie-
cisko darbību, vai publiskā persona 
iesniedz pašvaldībā iesniegumu, 
norādot šādu informāciju un pie-
vienojot šādus dokumentus:

10.1. fiziskās personas vārds, 
uzvārds un nodokļu maksātāja 
reģistrācijas kods vai juridiskās 
personas nosaukums (firma) un 
nodokļu maksātāja reģistrācijas 
kods, vai publiskās personas no-
saukums un nodokļu maksātāja 
reģistrācijas kods;

10.2. paredzētā ielu tirdzniecī-
bas organizēšanas vieta, norises 
laiks un ilgums;

10.3. tirdzniecībai paredzēto 
preču grupu uzskaitījums tirdznie-
cības organizēšanas vietā;

10.4. tirdzniecības dalībnieku 
saraksts, kurā tiek norādīts fiziskās 
personas vārds, uzvārds un perso-
nas kods (ja fiziskā persona nav 
reģistrējusi saimniecisko darbību) 
vai nodokļu maksātāja reģistrācijas 
kods (ja fiziskā persona ir reģis-
trējusi saimniecisko darbību), vai 
juridiskās personas nosaukums 
(firma) un nodokļu maksātāja re-
ģistrācijas kods;

10.5. saskaņojums ar nekusta-
mā īpašuma īpašnieku vai tiesisko 
valdītāju – privātpersonu, vai 
valsts īpašumā esošā nekustamā 
īpašuma valdītāju (izņemot gadī-
jumus, ja tirdzniecība tiek plānota 
publiskajos ūdeņos vai nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs ir pašvaldība) par pare-
dzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība 
tiks veikta minētajā nekustamajā 
īpašumā;

10.6. saskaņojums ar pasākuma 
rīkotāju par tirdzniecības orga-
nizēšanu pasākuma norises laikā 
un vietā, ja tirdzniecība paredzēta 
attiecīgā pasākuma norises laikā 
un vietā, izņemot gadījumu, kad 
pasākuma rīkotājs ir pašvaldība 
vai tās dibināta iestāde;

10.7. ar pašvaldības būvvaldi 
saskaņota tirdzniecības vietas 
fotofiksācija vai skice, izvietojums 
situācijas plānā vai zemesgabala 
robežu plānā;

10.8. ja tirdzniecība tiek veikta 
no pārvietojamā mazumtirdzniecī-
bas punkta – ar būvvaldi saskaņota 
pieturvietas fotofiksācija, objekta 
(transporta) novietne situācijas 
plānā vai zemesgabala robežu 
plānā, kustības maršruts, norādot 
pieturvietas un laiku tirdzniecības 
veikšanai, objekta vizuālais dizaina 
risinājums;

10.9. speciālās atļaujas (licen-
ces), ja preču realizācijai tāda ir 
nepieciešama saskaņā ar norma-
tīvajiem aktiem, kopija.

11. Ielu tirdzniecības vieta tiek 
saskaņota, ja ievēroti šādi nosa-
cījumi:

11.1. iesniegumā ir visa šajos 
noteikumos paredzētā informācija 
un tam pievienoti visi nepiecieša-
mie dokumenti;

11.2. ir saņemtas visas norma-
tīvajos aktos un šajos noteikumos 
paredzētās atļaujas un saskaņo-
jumi;

11.3. no ielu tirdzniecības vie-
tas, tai skaitā pārvietojamā ma-
zumtirdzniecības punkta, līdz gājē-
ju ietves malai (neieskaitot apmali) 
pieļaujamais minimālais attālums 
nav mazāks par 1,5 metriem;

11.4. vienas ielu tirdzniecības 
vietas, tai skaitā ielu sarkanajās 
līnijās, izmērs nepārsniedz 1,5 m 
x 2 m;

11.5. ielu tirdzniecībai paredzē-
tās iekārtas ir mobilas, ērti un ātri 
pārvietojamas;

11.6. paredzētā tirdzniecības 
vieta nedrīkst bojāt zālāju, zālie-
nu, apstādījumus un ielas ietvju 
segumu;

11.7. ielu tirdzniecības laikā 
pieļaujama tikai vieglu elementu 
un konstrukciju uzstādīša (sau-
lessargi, nojumītes), kas ir viegli 
uzliekamas un demontējamas pēc 
darba (pasākuma) beigām;

11.8. ielu tirdzniecība netraucē 
un būtiski neierobežo citu personu 
tiesības uz publisko vietu lietošanu, 
tajā skaitā ceļa satiksmi un gājēju 
kustību vai piekļuvi sabiedriski 
nozīmīgiem objektiem vai sa-
biedrisko pakalpojumu sniedzēju 
pakalpojumiem.

11.9. uz ielu tirdzniecību nav 
attiecināmi nosacījumi, kas minēti 
normatīvajos aktos vai šajos notei-
kumos, kuri aizliedz ielu tirdzniecī-
bu izvēlētajā tirdzniecības vietā.

12. Pašvaldības administratī-
vajā teritorijā ielu tirdzniecība nav 
pieļaujama:

12.1. pieminekļu un piemiņas 
vietu teritorijās, kultūvēsturiskos 
objektos un to apkārtnē, izņemot 
pasākumu laikā;

12.2. kapu teritorijā, izņemot 
pasākumu laikā;

12.3. autostāvvietās, izņemot 
pasākumu laikā;

12.4. zālājos un zālienos, izņe-
mot pasākumu laikā;

12.5. vietās, kas ierobežo un 
traucē satiksmi vai gājēju plūsmu, 
izņemot pasākumu laikā;

12.6. sabiedriskā transporta 
pieturās.

IV.   Ielu tirdzniecības atļaujas 
izsniegšanas kārtība

13. Pašvaldība atļauju ielu 
tirdzniecībai vai tirdzniecības 
organizēšanai (turpmāk – atļauja) 
izsniedz, ja tirdzniecības dalībnieks 
vai tirdzniecības organizators ir iz-
pildījis normatīvajos aktos un šajos 
noteikumos noteiktās prasības un 
nosacījumus atļaujas izsniegšanai.

14. Iesniegumu par ielu tirdz-
niecības atļaujas izsniegšanu iz-
skata pašvaldības izpilddirektors, 
attiecīgās pagasta pārvaldes vadī-
tājs vai viņu pilnvarotas personas 
(turpmāk – atbildīgā amatpersona). 

15. Atbildīgā amatpersona 
piecu darba dienu laikā no dienas, 
kad saņemta visa iesniegumam 
pievienojamā informācija, izsniedz 
atļauju vai pieņem lēmumu par 
atteikumu izsniegt tirdzniecības 
atļauju vai tirdzniecības organizē-
šanas atļauju. Atļauja tiek izsniegta 
atbilstoši saskaņotajam darbības 
laikam un samaksātajai pašval-

dības nodevai par tirdzniecību 
publiskā vietā.

16. Atļaujā norāda:
16.1. juridiskai personai tirdz-

niecības dalībnieka vai tirdzniecī-
bas organizatora nosaukumu un 
nodokļu maksātāja reģistrācijas 
kodu, fiziskai personai vārdu, uz-
vārdu un personas kodu;

16.2. tirdzniecības norises vietu 
(tirdzniecības dalībniekam) vai 
tirdzniecības organizēšanas vietu 
(tirdzniecības organizatoram);

16.3. realizējamo preču grupas;
16.4. atļaujas derīguma termi-

ņu, laiku un izsniegšanas datumu.
17. Atļauju izsniedz uz piepra-

sīto laika periodu, bet ne ilgāk par 
1 (vienu) gadu.

18. Ja atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām publiska pasākuma 
rīkošanai, kura laikā plānota ielu 
tirdzniecība, jāsaņem pašvaldī-
bas atļauja vai saskaņojums, ielu 
tirdzniecības atļauja vai atļauja 
ielu tirdzniecības organizēšanai 
pasākuma laikā tiek izdota ar no-
sacījumu, tajā norādot, ka atļauja 
ir derīga, ja ir izsniegta attiecīgā 
pasākuma rīkošanas atļauja vai 
saskaņojums.

19. Atļauja ielu tirdzniecībai vai 
ielu tirdzniecības organizēšanai 
tiek izsniegta, ja ir samaksāta 
nodeva par ielu tirdzniecību. No-
devas apmēru nosaka saskaņā 
ar saistošajiem noteikumiem par 
pašvaldības nodevām Priekules 
novadā. 

20. Atbildīgās amatpersonas, 
lemjot par atļaujas izsniegšanu, 
ir tiesīgas ierobežot realizējamo 
preču grupas, ņemot vērā tirdznie-
cības vietas un pasākuma, kura lai-
kā tiek organizēta ielu tirdzniecība, 
saturu, mērķi un citas īpatnības.

V. Kārtība, kādā ar pašvaldību 
saskaņojama sabiedriskās ēdi-
nāšanas pakalpojumu sniegšana

21. Sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšana ar piesaisti 
vai bez piesaistes pastāvīgai pakal-
pojuma sniegšanas vietai  ir saska-
ņojama pašvaldībā, ja tās darbība 
tiek veikta publiskās vietās un nav 
attiecināma uz citiem ielu tirdznie-
cības veidiem, kā arī teritorijām, 
kurām piešķirts tirgus statuss. 

22. Piesaiste pastāvīgai sabied-
riskās ēdināšanas pakalpojuma 
sniegšanas vietai pastāv, ja sabied-
riskās ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzējs pastāvīgajā un publiskajā 
vietā ir viena un tā pati persona, kā 
arī pastāvīgo sabiedriskās ēdināša-
nas pakalpojuma sniegšanas vietu 
un publisko sabiedriskās ēdināša-
nas pakalpojuma sniegšanas vietu 
nešķir zemesgabals vai teritorija, 
kas atrodas ielas sarkano līniju 
robežās.

23. Pirms dokumentu iesnieg-
šanas saskaņojuma saņemšanai 
sabiedriskās ēdināšanas pakal-
pojumu sniegšanai publiskā vietā 
personai pašvaldībā vai attiecīgajā 
pagasta pārvaldē jāiesniedz šāda 
informācija ar pievienotiem doku-
mentiem:

23.1. skice un idejas apraksts 
par sabiedriskās ēdināšanas pakal-
pojumu sniegšanas vietas izveidi;

23.2. plānotās darbības periods;
23.3. sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanas vietas 
izvietojums, aizņemamās teritori-
jas platība un konstrukciju izmēri;

23.4. sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietas 
vizuālais risinājums.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

NOBEIGUMS 9. lpp.



9PRIEKULES NOVADA PAÐVALDÎBAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS

GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE  GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE

24. Pašvaldības izpilddirektors 
vai pagasta pārvaldes vadītājs, 
izvērtējot šo noteikumu 23. pun-
ktā iesniegto informāciju un tai 
pievienotos dokumentus, sniedz 
konceptuālu saskaņojumu sabied-
riskās ēdināšanas pakalpojuma 
projekta iecerei.

25. Pēc sabiedriskās ēdināša-
nas pakalpojuma projekta ieceres 
konceptuālā saskaņojuma saņem-
šanas persona būvvaldē iesniedz 
būvniecības ieceres dokumentāciju 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpo-
jumu sniegšanas vietas izveidei 
atbilstoši normatīvajiem aktiem 
būvniecības jomā.

26. Pēc būvniecības ieceres 
dokumentācijas saskaņošanas 
vai akceptēšanas būvvaldē un 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpo-
jumu sniegšanas vietas pieņem-
šanas ekspluatācijā, lai saskaņotu 
sabiedriskās ēdināšanas pakal-
pojumu sniegšanu ar pašvaldī-
bu, persona iesniedz pašvaldībai 
iesniegumu, kurā norāda šādu 
informāciju un pievieno šādus 
dokumentus:

26.1. fiziskās personas vārds, 
uzvārds, personas kods vai juridis-
kās personas nosaukums, nodokļu 
maksātāja reģistrācijas kods;

26.2. paredzētā pakalpojuma 
sniegšanas vieta, laiks, preču sor-
timents un ilgums;

26.3. speciālās atļaujas (licen-
ces), ja preču realizācijai tāda ir 
nepieciešama saskaņā ar norma-
tīvajiem aktiem, kopija;

26.4. saskaņojums ar nekusta-
mā īpašuma īpašnieku vai tiesisko 
valdītāju par sabiedriskās ēdināša-
nas pakalpojumu sniegšanu šajā 
īpašumā;

26.5. gadījumos, kad sabied-
riskās ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanas vieta publiskā vietā 
piesaistīta pastāvīgai sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu snieg-
šanas vietai, jāiesniedz īpašuma 
tiesību vai lietošanas tiesību ap-
liecinošs dokuments par pastāvīgo 
un plānoto sabiedriskās ēdināša-
nas pakalpojumu sniegšanas vietu.

27. Izvērtējot šo noteikumu 
26. punktā noteikto dokumentu 
atbilstību normatīvo aktu un šo 
noteikumu prasībām, atbildīgās 
amatpersonas piecu darba dienu 
laikā no dienas, kad saņemta 
visa iesniegumam pievienojamā 
informācija, izsniedz atļauju vai 
pieņem lēmumu par atteikumu 
izsniegt sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojuma sniegšanas atļauju.

28. Atļauja tiek izsniegta, ja 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpo-
jumu sniegšanas vietā ievēroti šādi 
nosacījumi:

28.1. sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojuma sniegšanas vietas 

dizaina risinājums atbilst kon-
krētās vietas apbūves un vides 
raksturam;

28.2. izvietojums nedrīkst trau-
cēt gājēju plūsmu un satiksmi;

28.3. vietas ierīkošanas pro-
cesā netiek bojāti apstādījumi un 
ielas ietvju segumi;

28.4. pakalpojumu sniegšanas 
vieta nodrošināta ar gaismas un 
labiekārtojuma elementiem at-
bilstoši gadalaikam;

28.5. sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietās, 
kas tiek iekārtotas ielu sarkanajās 
līnijās jānodrošina, lai uz ietves 
(neieskaitot apmali) tiek atstāta 
ne mazāk kā 1,50 m brīva teritorija 
un netiek aizsegti satiksmes orga-
nizācijas tehniskie līdzekļi, paslik-
tinot to redzamību un uztveršanu;

28.6. nodrošināta brīva piekļu-
ve inženierkomunikāciju akām vai 
uztvērējakām (gūlijām);

28.7. sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietām 
bez piesaistes pastāvīgām sa-
biedriskās ēdināšanas vietām 
jānodrošina bezmaksas tualetes 
pieejamība apmeklētājiem, ne-
pieciešamības gadījumā uzstādot 
pārvietojamās sabiedriskās tuale-
tes un atkritumu urnu izvietošana; 

29. Sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojuma sniegšanas atļauju 
izsniedz uz pieprasīto laika perio-
du. Atļauju var pagarināt, atkārtoti 
neiesniedzot šo noteikumu 24. un 
29. punktā minētos dokumentus, 
ja:

29.1. nav mainījusies faktiskā 
situācija;

29.2. nav beidzies attiecīgo 
institūciju izsniegtais saskaņojuma 
termiņš;

29.3. darbība norisinās nepār-
traukti.

30. Gadījumos, kad tirdzniecī-
bas vietā konstatēti pārkāpumi par 
apkārtējo iedzīvotāju miera trau-
cēšanu, atbildīgās amatpersonas 
ir tiesīgas pieņemt lēmumu par 
darba laika ierobežošanu vai skaņu 
pastiprinošu iekārtu lietošanas 
ierobežošanu vai to aizliegšanu 
attiecīgajā tirdzniecības vietā.

VI. Tirdzniecības dalībnieka 
un tirdzniecības organizatora 
pienākumi kārtības nodroši-
nāšanai

31. Tirdzniecības dalībnieks pa-
pildus normatīvajos aktos noteik-
tajām prasībām ir atbildīgs par:

31.1. šajos noteikumos un 
atļaujā norādīto tirdzniecības vai 
sabiedriskās ēdināšanas pakal-
pojumu sniegšanas nosacījumu 
ievērošanu;

31.2. normatīvajos aktos no-
teikto nepieciešamo licenču un 
atļauju saņemšanu preču tirdznie-
cībai vai sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojuma sniegšanai, kā arī 

šādu darbību reģistrēšanu un citu 
normatīvajos aktos noteikto pra-
sību un nosacījumu ievērošanu, ja 
tādi ir paredzēti;

31.3. saskaņotās tirdzniecības 
vietas izvietojuma un pieļaujamās 
platības ievērošanu;

31.4. šajos noteikumos noteikto 
attālumu, brīvo neaizņemamo te-
ritoriju un piekļuves tirdzniecības 
vietai nosacījumu nodrošināšanu;

31.5. saskaņotā tirdzniecības 
vietas vizuālā risinājuma ievēro-
šanu;

31.6. tīrības un kārtības no-
drošināšanu, tai skaitā atkritumu 
savākšanu un izvešanu ielu tirdz-
niecības vietā un 1,5 m rādiusā ap 
tirdzniecības vietu;

31.7. speciālo iekārtu un objek-
tu, kas tiek izmantoti tirdzniecības 
veikšanai, atbilstību normatīvo 
aktu prasībām;

31.8. iekārtu un objektu, kas 
zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, 
aizvešanu no tirdzniecības vietas.

31.9. tirdzniecības vietas uz-
turēšanu kārtībā tirdzniecības 
laikā un tās sakopšanu pēc darba 
beigšanas.

 32. Tirdzniecības organizators 
papildus normatīvajos aktos no-
teiktajām prasībām ir atbildīgs 
par:

32.1. saskaņoto tirdzniecības 
vietu skaita un atļautās platības 
ievērošanu;

32.2. tīrības, kārtības un dro-
šības pasākumu nodrošināšanu, 
tai skaitā atkritumu savākšanu un 
izvešanu, ielu tirdzniecības vietās 
un to sakopšanu pēc darba (pasā-
kuma) beigām;

32.3. šajos noteikumos noteikto 
attālumu, brīvo neaizņemamo te-
ritoriju un piekļuves tirdzniecības 
vietām nosacījumu nodrošināšanu;

32.4. bezmaksas tualešu pie-
ejamību apmeklētājiem, nepiecie-
šamības gadījumā uzstādot pār-
vietojamās sabiedriskās tualetes, 
kas noformējamas atbilstoši vides 
estētiskajām prasībām.

33. Tirdzniecības vietā orga-
nizēt vai veikt tirdzniecību var 
tikai tirdzniecības atļaujā norādītā 
persona vai persona, kuru atļaujas 
saņēmējs ir normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā atbilstoši piln-
varojis. Tirdzniecības dalībniekam 
vai tirdzniecības organizatoram 
jānodrošina, ka dokumenti, kas 
apliecina pilnvarojumu, atrodas 
tirdzniecības vietā un tirdzniecī-
bas dalībnieks vai tirdzniecības 
organizators tos jebkurā brīdī spēj 
uzrādīt kontrolējošām institūcijām 
un amatpersonām.

34. Tirdzniecības dalībniekam 
un tirdzniecības organizatoram 
aizliegts:

34.1. traucēt tuvumā esošo 
iestāžu darbu, kā arī apgrūtināt 
bērnu rotaļlaukumu izmantošanu 

vai citu publisku un sabiedrisku 
lietu pieejamību un lietošanu;

34.2. aizsegt satiksmes organi-
zācijas tehniskos līdzekļus, paslik-
tinot to redzamību un uztveršanu.

34.3. bojāt pilsētvides un apstā-
dījumu elementus;

34.4. bez pastāvīgās tirdznie-
cības vai pakalpojumu sniegšanas 
vietas īpašnieka vai tā pārstāvja 
iepriekšējas piekrišanas aizsegt 
pastāvīgās tirdzniecības vai pakal-
pojumu sniegšanas vietas skatlogu 
un reklāmas stendu;

34.5. traucēt vai ierobežot 
satiksmi vai gājēju pārvietoša-
nās iespējas, īpaši ievērojot, lai 
netiktu ierobežotas personu ar 
kustību traucējumiem iespējas 
pārvietoties;

34.6. apgrūtināt piekļuvi me-
dicīnas iestādēm, aptiekām, tie-
sībsargājošām vai sabiedrisko 
kārtību uzraugošām iestādēm u.c. 
sabiedriski nozīmīgiem objektiem 
vai publiskām lietām.

35. Tirdzniecībai piešķirtā tirdz-
niecības vieta jāatbrīvo pēc darba 
(pasākuma) beigām, izņemot ga-
dījumus, kad tirdzniecības vieta 
saskaņota būvvaldē kā projekts 
ar tirdzniecības vietas aprīkojuma 
piesaisti konkrētajai vietai dabā.

36. Tirdzniecības dalībniekam 
un tirdzniecības organizatoram 
pēc pašvaldības pilnvaroto pār-
stāvju un kontrolējošo iestāžu 
amatpersonu pieprasījuma jāuzrā-
da personu apliecinošs dokuments 
un tirdzniecības atļauja u.c. doku-
menti, kas apliecina tiesības veikt 
tidzniecību vai tās organizēšanu.

 
VII. Tirdzniecības vietās rea-

lizējamo preču grupas
37. Ielu tirdzniecības vietās 

realizējamo preču grupas uz-
skaitītas šo noteikumu pielikumā 
(1. pielikums).

38. Ielu tirdzniecības vietās, 
kurās atļauta sabiedriskās ēdi-
nāšanas pakalpojumu sniegšana, 
atļauts tirgot tikai pārtikas preces 
un dzērienus, kas paredzēti patē-
rēšanai tirdzniecības vietā.

39. Atbildīgās amatpersonas, 
izdodot atļauju par sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu snieg-
šanu, tiesīgas ierobežot šajos 
noteikumos noteiktās realizējamās 
preču grupas, ņemot vērā tirdznie-
cības vietas, veida vai pasākuma 
īpatnības.

VIII. Nosacījumi pašvaldības 
izsniegtās ielu tirdzniecības 
vai tirdzniecības organizatora 
atļaujas darbības apturēšanai 
uz laiku 

40. Pašvaldības pilnvarotās 
amatpersonas var pieprasīt, lai 
tirdzniecības dalībnieks pārtrauc 
darbību un atbrīvo konkrēto darbī-
bas vietu uz laiku šādos gadījumos:

40.1. sakarā ar pilsētā veica-
majiem neatliekamajiem remont-
darbiem (ūdensvada remonts, ēkas 
fasādes remonts, ietves un ielas 
seguma remonts u.c.); 

40.2. sakarā ar paredzētajiem 
publiskiem pasākumiem, kurus 
akceptējis izpilddirektors;

40.3. ja tas nepieciešams pilsē-
tas projektu realizācijai;

40.4. ja tas rada draudus ap-
mek lētāju drošībai.

IX. Tirgus statusa piešķiršana 
un tirgus noteikumu saskaņo-
šana

41. Lai izveidotu jaunu tir-
gu, persona iesniedz pašvaldībā 
iesniegumu un būvvaldē saskaņotu 
tirgus projektu. 

42. Lēmumu par jauna tirgus 
atrašanās vietu, teritorijas ro-
bežām, projekta akceptēšanu un 
tirgus statusa piešķiršanu pieņem 
pašvaldības dome.

43. Tirgus pārvaldnieks iesniedz 
pašvaldībā tirgus noteikumu pro-
jektu. 

44. Lēmumu par tirgus notei-
kumu saskaņošanu pieņem dome. 

X. Administratīvā atbildība 
par noteikumu neievērošanu 
un noteikumu izpildes kontrole

45. Par noteikumu neievēroša-
nu vainīgās personas var saukt pie 
administratīvās atbildības.

46. Kontrolēt noteikumu izpildi, 
sastādīt administratīvo pārkā-
pumu protokolus ir tiesīgas Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā norādītās institūcijas un 
amatpersonas.

X. Administratīvo aktu un 
faktiskās rīcības apstrīdēšana 
un pārsūdzēšana

47. Izpilddirektora, pagastu 
pārvalžu vadītāju vai to pilnvaroto 
personu izdotos administratīvo 
aktus vai faktisko rīcību persona 
var apstrīdēt pašvaldības domē. 
Pašvaldības domes lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā normatīvajos aktos noteikta-
jā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājumi
48. Nodeva par ielu tirdzniecību 

vai organizēšanu pašvaldības izvei-
dotajā un iekārtotajā tirdzniecības 
vietā ielu tirdzniecības laukumā 
Galvenā iela 3/Aizputes iela 18, 
Priekulē, Priekules novadā, netiek 
piemērota līdz 2022. gada 31. de-
cembrim.

49.Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to pub-
licēšanas Priekules novada paš-
valdības informatīvajā izdevumā.

Priekules novada
domes priekšsēdētāja

V. Jablonska

NOBEIGUMS. SĀKUMS 8. lpp.

AS “Sadales tīkls” turpina darbu, lai paaugsti-
nātu sadales sistēmas pakalpojumu kvalitāti uz-
ņēmuma klientiem. Priekules novadā elektrotīkla 
pārbūve šogad norisināsies Bunkas un Priekules 
pagastā. 

Bunkas pagastā elektrotīkls tiks atjaunots Tadaiķos, 
kur AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma gaisvadu 
elektrolīniju 2,2 km garumā un veiks jaunas transfor-
matoru apakšstacijas izbūvi, un starp Treimaņiem un 
Vērdiņiem, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas 

tiks atjaunotas 1 km garumā, zemsprieguma gaisvadu 
elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,9 km garumā 
un veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. 

Priekules pagastā elektrotīkla pārbūve notiks Knīve-
ros, kur paredzēts rekonstruēt transformatoru apakšsta-
ciju un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt 
par kabeļu līnijām 3 km garumā, un īpašumu “Lejnieki”, 
“Dzidras” un “Padambji” tuvumā, kur zemsprieguma 
gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 
1,2 km garumā.

Kopumā Priekules, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Ru-
cavas, Aizputes, Durbes un Vaiņodes novadā šogad AS 
“Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma 20 kV (kilovo-
ltu) elektrolīnijas 45 km garumā, zemsprieguma 0,4 kV 
elektrolīnijas 34 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs 
jaunas 32 transformatoru apakšstacijas, elektrotīkla 
atjaunošanā ieguldot 1,8 miljonus eiro.

Tatjana Smirnova, 
AS “Sadales tīkls” preses sekretāre

Pakāpeniski atjauno elektrotīklu



10 PRIEKULES NOVADA PAÐVALDÎBAS INFORMATÎVAIS IZDEVUMS

GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE  GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE

28. aprīlī Priekules no-
vadā, tāpat kā visā Latvijā, 
risinājās Lielā talka. Īpaša 
šī diena izvērtās Priekulē, 
kur slimnīcas teritorijas labie-
kārtošanā iesaistījās ne vien 
paši pilsētnieki, bet arī ap 60 
Latvijas armijas un sabiedroto 
karavīru.

NATO paplašinātas klātbūtnes 
Latvijā kaujas grupas karavīri, kas 
kopš pagājušā gada jūnija rotācijas 
kārtībā pilda šeit dienesta pienā-
kumus un ir integrēti Sauszemes 

spēku Mehanizētās kājnieku 
brigādes sastāvā, strādāja ar lie-
lu atdevi, paveica daudz smagu 
darbu, kas pašu cilvēkiem diez 
vai būtu pa spēkam, gandarījumu 
pauž Priekules novada pašvaldības 
vadītāja Vija Jablonska.

Priekulē plecu pie pleca ar 
latviešiem strādāja karavīri no 
Itālijas, Kanādas, Slovēnijas un 
Spānijas. Interesentiem bija iespē-
ja apskatīt arī militārās tehnikas 
vienības. 

Iluta Dreimane

Priekules vidusskolas ko-
lektīvs iesaistījies “Erasmus+” 
projektā, kurā piedalās piecu 
valstu pārstāvji – skolēni un 
skolotāji no Latvijas, Itālijas, 
Spānijas, Francijas un Čehijas.  

Projekta mērķis ir veidot iz-
pratni par mūziku, mākslu, deju, 
teātri, kustību Eiropas kontekstā; 
attīstīt prasmes sadarboties ar 
citu Eiropas valstu skolēniem; 
iepazīties ar dalībvalstu kultūr-
vēsturisko mantojumu.

Pērn novembrī Francijā noti-
ka pirmais projekta plānošanas 
seminārs. Šogad martā Priekules 
vidusskolas 11 skolēni, kā arī sko-
lotājas Zaiga Strelēviča un Airita 
Ešenvalde devās uz Itāliju, kur 
pirmo reizi tikās ar partneriem no 
Medžoni (Magione). Savukārt aprīlī 
itāļu skolēni ar savām skolotājām 
ieradās atbildes vizītē Priekulē. 

Jaunieši izbauda 
dažādību

Teju nedēļas garumā itāļi iz-
baudīja dzīvi Latvijā visplašākajā 
spektrā. Jaunieši ne tikai vēroja 
stundas skolā, bet iesaistījās arī 
mākslinieciskās un sportiskās 
aktivitātēs, kā to paredz projekta 
programma. Viesi iepazina Prieku-
li un tās apkārtni, devās uz Liepā-

ju, baudīja kultūras programmu 
Rīgā. Jauniešus savās ģimenēs 
uzņēma vietējo skolēnu vecāki, 
notika kopējs ģimenisks pasākums 
vizītes noslēgumā.

Kādi ir ieguvumi no projekta? 
Tās ir idejas darbam, jaunas metodes 
skolotājiem, vērtē projekta koordina-
tore Z. Strelēviča. Savukārt jaunieši 
iepazīstas ar jauniem draugiem, 
nostiprina svešvalodu zināšanas, 
rodas iespēja salīdzināt dažādu 
valstu kultūru un novērtēt savējo. 

Nodarbības skolā Itālijā ilgst 
katru dienu līdz pulksten vieniem, 
taču viņi mācās sešas darba dienas 
– vienīgā brīvdiena ir svētdiena, 
pēc viesošanās Itālijā vērojumos 
dalās skolotāja. Tur populārākā 
svešvaloda ir franču valoda. Viesi 
izteikušies, ka latviešu skolēni 
runā angliski labāk nekā viņi. Lai 
arī Itālijā skolā starpbrīdī ir diez-
gan liels troksnis, jo skolēni sav-
starpēji aktīvi komunicē, stundās 
viņi nelieto mobilos telefonus – tas 
ierakstīts kārtības noteikumos, un 
skolā nav šādu problēmu, arī to 
Z. Strelēviča pamanījusi. 

Patīk kabinetu  
sistēma

Kristiāna no Itālijas stāsta, ka 
viņai patīk Priekule, tās apkārtne 

un daba, patikusi arī Liepāja un 
Grobiņa. Uz vaicājumu, vai itāļi 
mūsu aukstajā pavasarī nejūtas 
nosaluši, meitene pasmaida – jā, 
esot nedaudz pavēss, taču līdzi 
paņemtas jakas, neesot tik traki. 
Jauniete atzīst – Latvijas skolās in-
teresantākais liekas tas, ka skolēni 
dienas gaitā maina klašu telpas. 
Itālijā esot otrādi – skolēni uzturas 
vienā telpā, bet skolotāji dodas 
no klases uz klasi. Projekta gaitā 
iegūti jauni draugi, Latvijā inte-
resanti pavadījusi laiku. No ēdie-
niem pīrāgi viņai pašai garšojuši, 
taču citiem itāļu jauniešiem ne 

visai, meitene smaidīdama stāsta.  
Franču valodas skolotājai Elisai 
Grančīni (Elisa Grancini) pirmā 
pieredze, viesojoties Latvijā, paliks 
jaukā atmiņā. Ģimenēs uzņemti 
laipni, viesiem nodrošināts viss 
nepieciešamais. Projekta laikā 
jaunieši, savstarpēji komunicējot 
ar vienaudžiem angliski, uzlabo 
svešvalodas zināšanas, kā arī 
paplašina redzesloku, iepazīstot 
citas zemes kultūru, jo programma 
paredz vietējās vēstures, kultūras, 
mūzikas iepazīšanu. Interesantākā 
projekta daļa ir tā, ka skolēni gan 
no Latvijas, gan Itālijas iepazīst 

reālo ikdienas dzīvi citā valstī, 
gūst jaunu pieredzi, uzskata 
pedagoģe.

Līdzīgi kā audzēknei, arī 
itāļu skolotājai licies interesanti, 
ka skolēni Priekules vidusskolā 
dienas gaitā dodas no klases uz 
klasi. Tā varētu būt vērtīga lieta, 
ko adaptēt savā darbā – skolo-
tājiem Latvijā ir sava telpa, kas 
piemēroti iekārtota, tādēļ ērta. 
Kabineti Priekules vidusskolā ir 
mūsdienīgi, tajos strādā lieliski 
skolotāji, paslavē viešņa. 

Iluta Dreimane 

Draudzībā iepazīst cits citu

Itāļu skolnieces un skolotājas ieinteresējis tūrisma bukleta “Leišmalīte” savdabīgais dizaina 
risinājums. 
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Kā iegādāties 
e-receptes zāles?

Kas jādara, lai iegādātos e-recepšu medikamentus 
sev vai citam cilvēkam, piemēram, bērnam vai vecāka 
gadagājuma cilvēkam? Nacionālais veselības dienests 
apkopojis svarīgāko informāciju, kas jāņem vērā, aptiekā 
iegādājoties e-recepšu medikamentus. 

Lai iegādātos sev izrakstītas e-receptes zāles, atceries, ka 
farmaceitam nepieciešams uzrādīt tikai savu personu apliecinošu 
dokumentu – pasi vai personas apliecību (eID). Zāles aptiekā nav 
iespējams saņemt, uzrādot pensionāra vai autovadītāja apliecību. 

Iegādājoties zāles savam bērnam, nosauc bērna vārdu 
un uzvārdu! 

Nepilngadīga bērna (līdz 18 gadu vecumam) e-veselības lie-
totāja profils ir piesaistīts vecāku vai aizbildņu profiliem, tādējādi 
farmaceits e-veselības portālā var redzēt visas e-receptes, kas 
izrakstītas un vēl nav izsniegtas vecākam/aizbildnim vai bērnam. 
Tāpēc, lai iegādātos zāles savam nepilngadīgajam bērnam, vecā-
kam vai aizbildnim aptiekā jāuzrāda tikai savs personu apliecinošs 
dokuments un jānosauc bērna vārds un uzvārds. 

Ja iegādāsies zāles citam cilvēkam, noskaidro e-receptes 
ID numuru! 

Lai varētu iegādāties e-recepšu medikamentus, kas ir izrakstīti 
citam cilvēkam (piemēram, kaimiņam, vecmāmiņai vai citam ģime-
nes loceklim), pirmkārt, aptiekā jāuzrāda e-receptes ID numurs (tas 

ir pieejams ārstam un pacientam un var būt izdrukāts no e-veselības 
portāla, to var uzrādīt kā attēlu telefonā vai citā ērtā veidā). Otrkārt, 
jānosauc pacienta vārds, uzvārds un, treškārt, jāuzrāda savs personu 
apliecinošais dokuments, lai farmaceits sistēmā varētu atzīmēt 
zāļu saņēmēju. Atceries, ka aptiekā nav nepieciešams nosaukt cita 
cilvēka personas kodu vai uzrādīt cita cilvēka dokumentu!

Vari lūgt ārstam e-receptē atzīmēt, ka zāles iegādāsies 
tikai pats vai konkrēta persona. 

Ja iedzīvotājs jau ārsta vizītes laikā zina personu vai personas, 
kuras iegādāsies viņam izrakstītos medikamentus, pacients var 
lūgt ārstam šo informāciju norādīt e-receptē tās izrakstīšanas brī-
dī, tādējādi konkrētos medikamentus pacientam varēs iegādāties 
tikai šīs norādītās personas. Tāpat pacients var ārstam e-receptes 
izrakstīšanas laikā lūgt atzīmēt, ka zāles nevarēs izņemt neviens 
cits kā tikai pats, piemēram, gadījumos, kad izrakstītas zāles 
sensitīvas slimības profilaksei vai ārstēšanai un pacients nevēlas, 
lai šī informācija būtu pieejama citiem.

Deleģē citu cilvēku e-recepšu zāļu iegādei, ja zini, ka šis 
cilvēks zāles tavā vietā iegādāsies regulāri! 

Ja pacienta vietā e-receptes zāles regulāri iegādājas cits cilvēks, 
pacientam ir iespēja e-veselības portālā viņu deleģēt piekļūt savā 
e-veselības profilā esošajiem medicīniskajiem datiem, tostarp 
apskatīt un pacienta vietā aptiekā iegādāties ārsta izrakstītās e-re-
ceptes zāles, neuzrādot e-receptes ID numuru. Aptiekā tādējādi būs 
jāuzrāda tikai savs personu apliecinošais dokuments un jānosauc 
pacienta vārds, uzvārds. Deleģējumu e-veselības portālā iespējams 
uzlikt uz noteiktu laika periodu, kā arī to var mainīt vai atcelt. 

Vienlaikus deleģētais cilvēks varēs apskatīt atvērtās vai noslēg-
tās e-darbnespējas lapas, kā arī apskatīt informāciju par pacienta 
veselības pamatdatiem (diagnozes, alerģijas, brīdinājumi, lietotie 

medikamenti un medicīniskās ierīces u.c.). 
Deleģēt citu cilvēku savu medicīnisko datu piekļuvei ir iespē-

jams, autorizējoties e-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv, 
sadaļā “Tiesību deleģējumi”.  

Ja ārstniecības persona iedzīvotāja profilā būs aizpildījusi 
informāciju par pacienta veselības pamatdatiem, iedzīvotājs 
varēs noteikt pilnīgu vai daļēju piekļuvi vai arī liegumu atseviš-
ķiem e-veselības sistēmā pieejamajiem veselības pamatdatiem 
(piemēram, diagnozēm). 

Apskati informāciju  
par savām e-receptēm! 

Lai apskatītu informāciju par sev izrakstītajām e-receptēm, 
nepieciešams autorizēties e-veselības portālā www.eveseliba.
gov.lv, kur savā e-veselības profilā, sadaļā “Receptes”, būs 
redzams izrakstītā medikamenta nosaukums, deva, receptes 
izrakstīšanas datums un arī derīguma termiņš.

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka elektroniski ob-
ligāti izrakstāmas ir tikai valsts kompensējamo medikamentu 
receptes. Pēc 2018. gada 1. janvāra uz papīra recepšu veidlapām 
turpina izrakstīt individuāli kompensējamās zāles, M saraksta 
zāles, medicīniskās ierīces, ja zāļu iegādi pacientam kompensē 
apdrošināšanas sabiedrība, ja pacients izmantos recepti kādā no 
Eiropas Savienības dalībvalstīm, Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā 
vai Šveicē, ja zāles izraksta personai, kura nav reģistrēta Iedzīvo-
tāju reģistrā, ja e-receptes izrakstīšana e-veselības sistēmā nav 
iespējama tehnisku iemeslu dēļ. Šīs un citas atbildes uz biežāk 
uzdotajiem jautājumiem par e-veselības pakalpojumiem ir pie-
ejamas e-veselības portāla sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi”.  

Nacionālā veselības dienesta apkopota informācija

Kanādieši cīnās ar lielajiem celmiem Aizputes ielas malā.  
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Karavīri sakopj 
slimnīcas apkārtni
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GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE  GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE

Datums/periods Svarīgi atcerēties
15. maijs –  
15. septembris

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

22. maijs Pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem bez atbalsta 
samazinājuma.
Datums, līdz kuram lauksaimniekam jābūt reģistrētam Valsts augu 
aizsardzības dienesta (VAAD) lauksaimniecības produktu integrētās 
audzēšanas reģistrā, pretendējot uz atbalstu pasākuma “Agrovide un 
klimats” aktivitātē “Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā” 
(VSMD).

30. maijs Pēdējais datums, kad papuves platībai pirmo reizi jābūt mehāniski 
apstrādātai, ja iepriekšējā gadā laukā bijis ilggadīgais zālājs. Bet līdz 
15. septembrim papuvē regulāri jāapkaro nezāles un augi, t. sk. zaļ-
mēslojums, kas jāiestrādā augsnē.

1. jūnijs Pēdējā diena, kad var iesniegt iesniegumu par pieteikšanos tādas mar-
ķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro samazināto akcīzes 
nodokļa likmi.
Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, lauksaimnie-
cības produkcijas ražotājam ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. jūnijam 
LAD jāiesniedz iesniegums tādas marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, 
kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, un jāapliecina, ka veic 
saimniecisko darbību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.

15. jūnijs Datums, kurā platību maksājumiem pieteiktajai lauksaimniecības zemei 
(LIZ) jābūt lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskā valdījumā (lietošanā).
Pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem ar atbalsta 
samazinājumu (1% par katru nokavēto darba dienu).
Pēdējais datums, kad var iesniegt labojumus vienotajā iesniegumā. Var 
pieteikt jaunus atbalsta veidus (ar attiecīgu samazinājumu), pievienot 
jaunas platības, precizēt deklarēto platību lielumu un izmantojuma 
veidu.

25. jūnijs Pēdējā diena, kad var iesniegt labojumus attiecībā uz lauku platību 
pārklājumiem bez sankcijām.

15. jūlijs Ekoloģiski nozīmīga platība: papuvei jābūt uzturētai vismaz sešus mē-
nešus pēc kārtas kārtējā gadā un vismaz līdz 15. jūlijam.

15. augusts Jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem, kas nav ES 
nozīmes zālāju biotopi un kas nav zālāji, kurus izmanto biškopībā ne-
ktāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.

20. augusts Datums, kad LAD publicē ilggadīgo zālāju īpatsvara rādītāju. Ja ilgga-
dīgo zālāju atsauces platības un 2015. gadā ilggadīgo zālāju platības 
īpatsvara attiecība valstī samazinās par 5%, lauksaimnieks nedrīkst 
ilggadīgo zālāju platības pārveidot par citām vajadzībām izmantojamu 
zemi bez LAD saskaņojuma.

31. augusts Periodā no 15. jūnija līdz 31. augustam kultūraugiem jāatrodas vai 
arī to atliekām jābūt redzamām uz lauka pēc ražas novākšanas! Tas 
nepieciešams, lai LAD varētu pārliecināties, ka vienotajā iesniegumā 
deklarētie kultūraugi ir auguši noteiktajā platībā.
Kultūraugs, kas nodrošina saimniecības atbrīvojumu no kultūraugu 
dažādošanas prasības izpildes, jāsaglabā uz lauka līdz 31. augustam!

1. septembris – 
31. oktobris

Ekoloģiski nozīmīga platība: starpkultūrām jābūt iesētām līdz 1. sep-
tembrim un uz lauka jābūt vismaz līdz 31. oktobrim.

15. septembris Līdz šim datumam papuvei jābūt mehāniski apstrādātai – nezālēm 
aramzemē jābūt apkarotām un augiem, t.sk., zaļmēslojumam, jābūt 
iestrādātiem augsnē.
Pēdējais datums, kad ilggadīgo stādījumu (augļu dārzi, stādaudzēta-
vas u.c.) platībās jāizpļauj vai mehāniski jāapstrādā rindstarpas, kuru 
platums pārsniedz 1 m, nokaltušie ilggadīgo stādījumu koki vai krūmi 
jāaizvāc.
Jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem bioloģiski vērtīgajiem 
zālājiem (BVZ) vai zālājiem, kas atzīti par ES nozīmes zālāju biotopiem.
Jābūt nopļautiem un novāktiem aramzemē sētiem zālājiem, tīrsējā 
sētiem tauriņziežiem un ilggadīgajiem zālājiem, kas izmantojami biš-
kopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.
Ekoloģiski nozīmīga platība: jāsaglabā uz lauka stiebrzāļu pasēja, ja 
ekoloģiski nozīmīgas platības nodrošināšanai laukā audzēti vasarāji 
ar stiebrzāļu pasēju.

1. oktobris Datums, līdz kuram jānokuļ zālāji sēklaudzēšanai, kas kārtējā gadā ir 
pieteikti lauku apskatei VAAD, ja vēlaties saņemt  BSA par sertificētu 
stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām.
Datums, līdz kuram LAD jāiesniedz deklarācija par iepriekšējā gadā 
deklarēto un izmaksāto ar lauksaimniecisko darbību saistīto darba algu, 
nodokļiem (attiecas uz personām, kurām piešķirams VPM vairāk nekā 
150 000 EUR un attiecas maksājuma samazinājums).

15. oktobris Pēdējais datums, līdz kuram saimniecības pārņēmējam jāinformē LAD 
par saimniecības pārņemšanu un jāpieprasa atbalsta maksājumi.

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
(LLKC) Priekules novada lauku attīstības konsultantes 
Irinas Ginteres pieņemšanas laiki jūnijā
Vieta Laiks
Priekules novada pašvaldībā Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 

un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00 
(izņemot pieņemšanas dienas pagastos)

Krotes bibliotēkā 5. jūnijā no plkst. 9 līdz 11 
Tadaiķu bibliotēkā 5. jūnijā no plkst. 12 līdz 14.30
Bunkas pagasta pārvaldē 5. jūnijā no plkst. 15 līdz 16.30
Kalētu bibliotēkā 6. jūnijā no plkst. 9 līdz 12
Gramzdas pagasta pārvaldē 7. jūnijā no plkst. 9 līdz 12
Paplakā, Virgas pagasta pārvaldē 8. jūnijā no plkst. 9 līdz 11
Virgas bibliotēkā 8. jūnijā no plkst. 12 līdz 13
Purmsātu bibliotēkā 8. jūnijā no plkst. 14 līdz 15

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

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA

LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS INFORMĒ 
Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 1.05.2018. ir jāiesniedz no 1. līdz 31. mai-

jam. Plašāka informācija LDC mājaslapā www.ldc.gov.lv. 

LAUKU ATBALSTA DIENESTS INFORMĒ 
Platību maksājumu kalendārs

31. oktobris Datums, līdz kuram LAD veic lauksaimniecības zemes (LIZ) apsekošanu.
Zemes vienību apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar Valsts zemes 
dienesta (VZD) informāciju pēc zemes izmantošanas veida “lauksaim-
niecības zeme” (LIZ) ir vismaz 1 ha.

1. novembris Bišu saimju skaita paziņošana Lauksaimniecības datu centram.
20. novembris Datums, līdz kuram pašvaldībām tiek nodoti dati par lauksaimniecības 

zemes (LIZ) apsekošanu.
2019. gada  
1. februāris

Datums, kad LAD publicē lauku bloku kartē aizsargājamo ekoloģiski 
jutīgo ilggadīgo zālāju platības.

2019. gada 
31. marts

Pēdējais datums, līdz kuram lauksaimniekam pēc ražas novākšanas 
jāsaglabā neiestrādātas kultūraugu  pēcpļaujas atliekas – rugāji – vai 
to nenopļautas atliekas vismaz 10 ha platībā, lai saņemtu atbalstu 
“Rugāju lauks ziemas periodā” (RLZP).

2019. gada  
3. aprīlis

Datums, līdz kuram jāiesniedz pieteikums lauku bloku precizēšanai,  
t. i., jāiesniedz LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) lauku 
bloku precizēšanas pieprasījumi par jaunu lauksaimniecības zemesga-
balu iekļaušanu lauku blokos, par esošo lauku bloku precizēšanu, par 
jaunu ainavas elementu iekļaušanu ekoloģiski nozīmīgu platību slānī, 
lauksaimnieka bloka izveidi.

2019. gada 
11. aprīlis

Sākas pieteikšanās platību maksājumiem.

2019. gada 
15. aprīlis

Pretendējot uz brīvprātīgo saistīto atbalstu par sēklām (SSA, SLS), 
ja kārtējā gadā izaudzētā sēkla ir sertificēta citā ES dalībvalstī, LAD 
jāiesniedz attiecīgās ES dalībvalsts par sēklu sertificēšanu atbildīgās 
iestādes izsniegts dokuments par kārtējā gadā izaudzēto un līdz nākamā 
gada 15. aprīlim sertificēto attiecīgās sugas un šķirnes sēklu apjomu.

2019. gada 
1. maijs

Pēdējais datums, kad jānopļauj un jānovāc platības, par kurām vēlaties 
saņemt vienoto platības maksājumu (VPM) un kuras aizņem enerģijas 
ieguvei audzēta klūdziņprosa un miežubrālis, kura ziedēšanās fāze ir 
sasniegta iepriekšējā gadā.

Svarīgākie datumi, kuriem lauksaimnieki var sekot līdzi, ir pieejami Lauku atbalsta die-
nesta mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā “Aktualitātes un kalendārs” → “Platību maksājumu 
kalendārs”.

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

1. maijā ap divsimt aktīvās atpūtas 
cienītāju pulcējās pavasara laivošanas 
svētkos “Bārtas pumpurs 2018”.

Pasākums ir tradicionāls, tas risinājās 
jau ceturto gadu. Laivotāji bija sabraukuši 
no Priekules, Liepājas, Aizputes, Rucavas, 
Nīcas, Grobiņas, Pāvilostas, Daugavpils, 
piedalījās arī lietuvieši no Skodas. Svētku 
laikā bija jāveic aptuveni 12 km gara 
distance pa Bārtas upi.

Mierīgā gaitā un nesteidzoties visi 
no apzīmētas vietas “Laņģeris” īrās uz 
atpūtas bāzi “Ods”. Pa ceļam bija jāpiestāj 
krastā, lai izpildītu dažādus atraktīvus 
uzdevumus.

Divpadsmit pašas atraktīvākās, veik-
lākās un pasākuma tēmai atbilstošāk 

noformētās komandas saņēma balvas. 
Tās bija sagādājuši Priekules, Nīcas, 
Rucavas un Grobiņas novada uzņēmēji. 
Paldies mūsu atbalstītājiem, “Dižozolu” 
saimniekiem, biedrībai “Rob-Lanka” un 
Kalētu vietējās iniciatīvas grupai, kuri 
dāvāja dāvanu kartes, šādā veidā aicinot 
ciemoties Priekules novadā.

Paldies visiem dalībniekiem un pasā-
kuma organizēšanā iesaistītajiem! Šī bija 
brīnišķīga iespēja katram dalībniekam 
izbaudīt skaisto dabas atmodu, tēlainos 
meža skatus, radoši izpausties, vērojot 
mākoņus, iedvesmoties, kā arī, iespējams, 
atklāt sevī jaunu talantu airēšanā.

Dace Gailīte, 
tūrisma darba organizatore 

Aizvadīti pavasara 
laivošanas svētki
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PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Iluta Dreimane, 
e-pasts priekulesavize@inbox.lv. 
Par vārdu, uzvārdu un datu pareizību atbild raksta autors.
Rakstus un informāciju iesniegt līdz mēneša 5. datumam.
Iespiests SIA "Kurzemes Vārds" tipogrāfijā. Tirāža – 2500 eksemplāru. 

GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE  GRAMZDA  BUNKA  KALÇTI  VIRGA  PRIEKULE

DZIMTSARAKSTU 
NODAĻAS INFORMĀCIJA
Aprīlī Priekules novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti trīs miršanas fakti. 

Iveta Juškeviča, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

1998. gada 6. jūnijā Latvijas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas 
(LELB) arhibīskaps Jānis Vanags 
iesvētīja atjaunoto Priekules 
dievnamu. Šogad šim notikumam 
ir 20 gadu jubileja.

Par godu jubilejai 2018. gada 

9. jūnijā plkst. 11 notiks patei-
cības dievkalpojums, ko vadīs 
LELB Liepājas diacēzes bīskaps 
Hanss Martins Jensons un LELB 
Grobiņas iecirkņa prāvests Ainārs 
Jaunskalže.

Priekules ev. lut. draudze 

Pateicības dievkalpojums

APSVEIKUMS

Domāt labas domas, 
pateikt labus vārdus, 
darīt labus darbus, 
un tad būs labi.

12. MAIJĀ ATZĪMĒTA STARPTAUTISKĀ 
MEDMĀSU DIENA 
Sveicu mūsu novada māsiņas, 
vēlot veselību, panākumus darbā, 
laimi un mīlestību katrā dzīves dieniņā!

Priekules slimnīcas galvenā māsa Irēna Grāve

5. jūnijā pulksten 18 
Priekules Mūzikas un mākslas skolā  

uzņems jaunus audzēkņus!
Mūzikas programmās (klavieres, akordeons, vijole, flauta, 

klarnete, mežrags un sitamie instrumenti, kora klase) – no 7 gadu 
vecuma.

Sagatavošanas grupā (ritmika, dziedāšana, dažādu mūzikas 
instrumentu iepazīšana) – no 6 – 7 gadu vecuma.

Mākslas programmā – no 7 – 8 gadu vecuma.

Nepieciešamie dokumenti: 
l vecāku iesniegums (uz skolas izsniegtas veidlapas), 
l bērna dzimšanas apliecības kopija.

Nenokomplektētu grupu gadījumā var tikt organizēta papild-
uzņemšana augustā.

Sīkāka informācija skolas mājaslapā www.priekulemums.lv vai 
pa tālruni 22008528.

Aicinām bērnus kopā ar vecākiem!

Bunkas pagastā 
Līdz 31. maijam Bunkas bibliotēkā sveču kolekcija 
“100 ziedu sveces”.  
Līdz 25. jūnijam Krotes bibliotēkā Māras Tīmanes 
radošo darbu izstāde “Sirds ceļš” (stiprās latvju 
zīmes).  

Kalētu pagastā 
18. maijā plkst. 19 senlietu krātuvē “Gatavojies 
Muzeja naktij!”; 
plkst. 20 pagasta konferenču zālē dokumentālā spēl-
filma “Mērijas ceļojums”. 
Līdz 1. jūnijam pagasta konferenču zālē Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Radošuma 
prieks”.
1. jūnijā plkst. 9 pagasta konferenču zālē labo 
un teicamo skolēnu pieņemšana pie pārvaldes 
vadītājas.
Plkst. 11 pie Kalētu pagasta pārvaldes Starptau-
tiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums 
“Sveika, vasara!”
No 4. līdz 18. jūnijam konkursa par sakoptāko sētu 
1. kārta.
21. jūnijā plkst. 21 Kalētu Līgo parkā pasākums 
“Izgaismo Latviju!”. 
23. jūnijā plkst. 20.30 Kalētu Līgo parkā vasaras 
saulgriežu svētki “Nāc, nākdama, Jāņu diena!”. 

Priekulē 
2. jūnijā Priekules Mūzikas un mākslas skolas 50 
gadu jubilejas svinības un absolventu salidojums.  
3. jūnijā plkst. 16 kultūras namā deju studijas 
“Ķiņķēziņi” koncerts “Lecam vasarā!”. Ieeja par zie-
dojumiem. Pēc koncerta izklaidējoši sportiskas aktivi-
tātes meitām, dēliem, mammām un tētiem. Popkorns 
un cukurvate visiem.
Līdz 8. jūnijam kultūras namā izstāde “Mans tau-
tastērps”.
14. jūnijā plkst. 11 komunistiskā genocīda upu-
ru piemiņai veltīts atceres brīdis pie piemiņas akmens 
Priekules dzelzceļa stacijā. 

 
Virgas pagastā 
24. maijā Virgas pagasta Bērnu svētki Purmsātos. 
Pasākuma laikā darbosies tirdziņš, piepūšamās atrak-
cijas un citas aktivitātes.
Plkst. 13 atklāšana un skolēnu koncerts. 
Plkst. 14 rotaļas un atrakcijas ar Kašeru un Sabīni. 
Plkst. 16.30 muzicēs Lieģu kultūras nama lauku 
kapela “Luste”. 
26. maijā plkst. 9 Prūšu ūdenskrātuvē Priekules 
novada atklātais čempionāts pludiņmakšķerēšanā bēr-
niem. Pieteikties līdz 24. maijam pa tālruni 26419756. 
14. jūnijā represēto pasākums pie piemiņas akmens 
(sīkāka informācija afišās un ielūgumos).

Priekules vidusskolā (12. klasei) – 9. jūnijā plkst.15.
Priekules vidusskolā (9. klasei) – 16. jūnijā plkst.15.
Gramzdas pamatskolā – 15. jūnijā plkst.18.
Kalētu pamatskolā – 16. jūnijā plkst.16.
Krotes Kronvalda Ata pamatskolā – 16. jūnijā plkst.19.
Virgas pamatskolā – 16. jūnijā plkst.16.
Purmsātu speciālajā internātpamatskolā – 8. jūnijā plkst. 12.
Priekules Mūzikas un mākslas skolā – 19. maijā plkst.14.
Kalētu Mūzikas un mākslas skolā – 26. maijā plkst.13.

28. aprīlī, kad visā Latvijā 
notika Lielā talka, Gramzdas 
pagasta iedzīvotāji strādāja 
Aizvīķos topošajā Gramzdas 
mežaparkā un atjaunoja rotaļu 
laukumu pagasta centrā.

Gramzdā jau sen bija nepie-
ciešams bērnu rotaļu laukums 
pie daudzdzīvokļu mājām. Ie-
priekš tāds bijis, taču ar gadiem 
konstrukcijas kļuva bīstamas, 
tāpēc tās demontētas. Palika tikai 
nepievilcīga smilšu kaste. 2016. 
gadā nodibināja biedrību “Pakavs 
G”. Divas reizes tika iesniegti pro-
jektu pieteikumi rotaļu laukuma 
izveidei, bet tie netika atbalstīti. 
Līdzekļi laukuma izveidei soli pa 
solim bija jāmeklē pašu spēkiem. 

2017. gadā tika veikti zemes 
darbi, laukuma pamatnes un 
seguma izbūve, bet 2018. gadā 
pārvaldes budžetā tika plānoti 
līdzekļi rotaļu iekārtu iegādei un 
uzstādīšanai. Nu laukums aprīkots 
ar iekārtām, kas piemērotas dažā-
da vecuma bērniem – gan pavisam 
maziem, gan lielākiem. Talkas 
dienā rotaļu laukumā nolīdzināja 
melnzemi un iesēja zāli, lai vasarā 
šis stūrītis skaisti zaļotu.

Pēc padarītajiem darbiem 
laukums tika saposts ar krāsai-
niem baloniem, lai viss būtu kā 
īstā svētku dienā. Ciemos ieradās 
Pepija, un svinīgā gaisotnē tika 
pārgriezta sarkanā lente. Bērni 
piedzīvoja ilgi gaidīto brīdi – iemē-

ģināja jauno laukuma aprīkojumu. 
Patiess gandarījums par prieku 
mirdzošajās bērnu acīs un atzinī-
gajiem vārdiem no vecākiem par 
jaunizveidoto laukumu. 

Gunta Gruntiņa

Gramzdā atklāj rotaļu laukumu

Mazie gramzdenieki turpmāk rotaļāsies sakoptā un drošā 
vietā.  
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Ar skanīgām fanfarām 4. maijā atzīmējām 
Zviedru vārtu 330. jubileju un dāvinājām jau-
nu ielas informācijas stendu vārtu ailē.

Priekules vēstures zinātāja Inga Raškova 
izpētījusi un apkopojusi vēstures līkločus, kas 
vijušies ap šo ēku, un turpmāk šī informācija būs 
pieejama stendā visiem. Priekules Zviedru vārtu 
otrajā stāvā kā ikkatru gadu līdz pat tūrisma se-
zonas noslēgumam rudenī būs apskatāma izstāde. 
Šogad tā veltīta Latvijas simtgadei – visi eksponāti 
atceļojuši no Priekules novada senlietu krātuvēm, 
lai parādītu, kas pirms 100 gadiem bijis aktuāls, 
kādi priekšmeti, darbarīki lietoti, kā mācījušies 
un darbojušies ļaudis. Turklāt izstādi papildina 
radošā grupa “Saspraude” ar keramikas darbiem 
un gleznojumiem.

Zviedru vārti saņēma vēl kādu dāvanu – plan-

šetes ar nosaukumu “Prieks mājo Priekulē!”. Tajās 
attēlots prieks, kurš valdījis šeit vienmēr gan darbos, 
gan atpūtā, gan iedvesmā, gan sadzīvē. Fotogrāfijas 
ņemtas no senlietu krātuvē esošā arhīva, un tad 
attiecīgajai tēmai piemeklētas mūsdienu ainas. Prie-
kules novada iedzīvotāji, viesi, kā arī tūristi aicināti 
apskatīt un izzināt vēsturi un tagadni Priekules 
Zviedru vārtos!

Ņemot vērā, ka Zviedru vārti ir        apmeklētākais 
tūrisma objekts, svētku laikā veikalā “Zviedru vārti” 
sāka darboties bukletu stends, kur turpmāk varēs 
atrast informāciju par citiem novadiem un arī Prie-
kules novadu. Šī informācija ir bez maksas un brīvi 
pieejama ikvienam.

Gaidām ciemos! 
Dace Gailīte, 

tūrisma darba organizatore

Zviedru vārtiem 330 Izlaidumi Priekules novada 
izglītības iestādēs


