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Kad atnāca Jāņu diena,
Es varēju priecāties:
Ziedēj’ pļava, ziedēj’ nora,
Ziedēj’ visas mežmalītes.

Cienījamie Priekules 
novada iedzīvotāji!

Es pateicos visiem par kopā pavadītajiem 
12 gadiem Priekules novadā! Vislielākā vērtība 
un mācība, ko ieguvu no jums, ir cilvēkmīles-
tība, sapratne, grūtību pārvarēšana, sadarbība, 
atvērtība un uzticēšanās. Jūs man esat svarīgi 
gan labos mirkļos, gan bēdās. Paldies, ka jūs 
uzticējāt savu prieku, bēdu un vajadzīgajā brīdī 
devāt padomu. Aicinu arī turpmāk sadarbo-
ties nu jau plašākā pulkā. Un nebaidīties  būt 
atvērtiem priekšlikumiem labākai dzīvošanai 
jaunajā Dienvidkurzemes novadā!  Lepojos ar 

mūsu pārvalžu vadītājiem Patriciju Andersoni un Dzintaru Kudumu 
ar ievēlēšanu Dienvidkurzemes novada deputātu saimē. 

Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska

Pēc ilgāka laika darba pieredzes, dzīves piere-
dzes, kļūdu un panākumu krāšanas un redzesloka 
paplašināšanas tepat mājās un citā kontinentā, 
atgriežoties 2006. gadā atpakaļ dzimtajā pilsētā 
un “savā” skolā par direktoru, vēl nebija nedz 
izremontētas skolas, nedz uzbūvētas sporta 
halles, nedz stadionu un tenisa kortu, dabas 
parku, nedz ļoti daudzas citas infrastruktūras 
lietas pilsētā un novadā, kuras tagad ir visiem 
pašsaprotamas un ikdienišķas. Šo gadu laikā 
ar veiksmīgu plānošanu, pamatīgu pacietību 
un spītīgu neatlaidību ir izdevies paveikt ļoti daudz. Iepriekšējā novadu 
reforma mūsu novadā kopumā ir bijusi veiksmīga, jo esam spējuši nodro-
šināt, uzbūvēt, izveidot kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību kā pilsētā, 
tā pagastos un ciematos. Šeit ir plaša kultūras, kvalitatīvas izglītības un 
aktīvās atpūtas pieejamība visdažādākajos veidos. Jaunajam novadam 
nav atstāti nepanesami kredītu slogi, jo tika veikta saprātīga, tālredzīga 
un caurspīdīga fi nanšu plānošana un papildu fi nansējuma piesaistīšana 
daudzu miljonu apmērā ar dažādu projektu palīdzību. Protams, ja būtu 
bijušas iespējas, būtu realizējuši vēl pārdrošākus sapņus. Esam jaunu 
pārmaiņu priekšā, ir notikušas vēlēšanas, un cilvēki izdarījuši savu izvēli. 
Jaunajai pašvaldībai novēlu sasniegt to, ka Dienvidkurzemes novads kļūst 
arvien, arvien pašpietiekamāks un bagātāks. Ja izdodas, arī vienots.

Paldies saku visiem laba vēlētājiem un citādi domājošiem, ar kuriem 
kopā ir gan sasniegts, gan izdarīts tas, ar ko cilvēki var lepoties! Es ar 
jums lepojos un vienmēr palikšu patriots, lai kādas pārmaiņas arī notiktu! 
Paldies visiem, lai mums veicas! 

Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis

Priekules iedzīvotāja Irēna Indriekiene kopā ar palīgiem iepriecinājusi novada iedzīvotājus ar 
elegantu mākslas darbu, kas simbolizē mūsu novadu. Priekule Novada ar lepni paceltu galvu, 
kopā ar savu četrkājaino draugu un septiņiem kaimiņnovadiem 1. jūlijā pievienosies 
Dienvidkurzemes novadam. Paldies par ideju un sagādāto prieku Priekules pilsētai un novadam! 

Iepazīstieties – 
PRIEKULE 
NOVADA! 

Novēlam lustīgus un skanīgus Līgo svētkus!

Priekules novada pašvaldība 

Lai Saulgriežu nakts burvība un gaišums palīdz pārvarēt 
visas grūtības un rada prieku ikvienam no jums!
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DOMES ZIņAS

Priekules novada pašvaldības domes 2021. gada 
27. maija domes sēdē pieņemtie lēmumi

Dažādi jautājumi
Pieņēma lēmumu par projekta “Virgas pamatskolas – Virgas muižas 

austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas 
izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve” realizāciju 2021. gadā.

Pieņēma lēmumu par aizņēmumu projekta “Priekules Mūzikas 
un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas izbūve un vienkāršotas 
fasādes atjaunošana” īstenošanai.

Apstiprināja lēmumu par Priekules novada attīstības programmas 
2013.–2019. gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju.

Apstiprināja lēmumu par Priekules novada pašvaldības amatu un 
amatalgu saraksta 2021. gadam grozījumiem.

Apstiprināja lēmumu par apbalvošanu ar Goda diplomu un nau-
das balvām Priekules MMS audzēkni R.I. un viņa pasniedzēju L.K. par 
augstiem sasniegumiem starptautiskajā akordeona spēles konkursā 
“Concord of sounds 2021”.

Apstiprināja lēmumu par potenciālo vēja elektrostaciju novietojumu 
un potenciālā apgrūtinājuma veidošanu pašvaldības autoceļam A24 
“Paplakas Purmsātu ceļš”.
 

Izsoles
Pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma “Atvasaras”, Virgas pag., 

Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 Precīzu informāciju par visiem lēmumiem 

(arī nekustamā īpašuma jautājumiem) 
varat izlasīt Priekules novada mājaslapā www.priekulesnovads.lv.

Dokumentu pārvaldības speciāliste D. Tilgale

Priekules novada 
pašvaldības domes lēmumi

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības domes 

29.04.2021. lēmumu Nr.310
(prot. Nr. 7, 86.p.).

 SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 9/21

“Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019. gada 
31. oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 
“PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””                                                                                                                

 Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
 34. panta pirmo un otro daļu un 56. panta otro un trešo daļu.

Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2019. gada 31. oktobra saistoša-
jos noteikumos Nr.7/19 “PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 
(turpmāk – Nolikums) šādu grozījumu:

1. Papildināt Nolikumu ar 9.5. punktu šādā redakcijā:
“19.5. Priekules pagasta pārvalde.”

Domes priekšsēdētāja V. Jablonska

Priekules novada pašvaldība ar vietējās rīcības 
grupas “Biedrības “Liepājas rajona partnerība””, LR 
Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta 
atbalstu ir īstenojusi jau vairākus projektus Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) ietvaros.

Viens no pēdējiem iesniegtajiem un šo-
brīd īstenotajiem projektiem ir “Badmintona 
inventāra iegāde” (projekta numurs Nr.20-02-
AL13-A019.2203-000011).

Projekta ietvaros tika iegādāti badmintona in-
ventāra komplekti, kas ietver viegli uzklājamus un 
pārvietojamus badmintona laukumus, statīvus, tīklus, 
bumbiņas un raketes. Īstenojot projektu, tiek radīti 
apstākļi un infrastruktūra šī dinamiskā sporta veida 
popularitātes veicināšanai, iedzīvotāju aktīvai brīvā 

laika pavadīšanai, kā arī radīti priekšnosacījumi šī 
sporta veida attīstībai profesionālā līmenī Priekules 
novadā un reģionā kopumā.

Projekta kopējās izmaksas ir 11 120,00 EUR, t.sk., 
ELFLA publiskais finansējums (LAD apstiprināts) 
– 7228,00 EUR un Priekules novada pašvaldības 
līdzfinansējums – 3892,00 EUR.

Papildu informāciju par šo un citām piedāvātajām 
iespējām var iegūt Priekules novada daudzfunkcio-
nālajā sporta hallē (Aizputes ielā 1A, Priekulē), pa 
tālr. 28631995.

www.priekulesnovads.lv
www.leismalite.lv
www.lrpartneriba.lv

Mārtiņš Mikāls

prOjEkti

2021. gada 28. maijā ar projektu konkursā 
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” saņemto 
projektu pieteikumu nosacījumu izpildes izvērtēšanu 
ir kļuvis zināms projektu konkursa uzvarētājs. Pro-
jektu konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu Eiropas 
Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 
noteiktos mērķus: 

l palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
(PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt 
izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas 
dzīvē;

l iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
(PMP) riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs 
un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās iz-
glītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami 
tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Šogad projektu konkursā tika saņemti trīs 
projektu pieteikumi – biedrības “IN-LAAT” projekta 
“I.am.I” pieteikums, biedrības “Ideju labirints” pro-
jekta “Spēks ir manī!” pieteikums un nodibinājuma 
“Zinātnes un inovāciju parks” projekta “Kā “izdzīvot” 
skolu (Ar pieredzi uz nākotni)” pieteikums. 

Projektos plānotas dažāda veida aktivitātes 
jauniešiem. Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju 
parks” bija paredzējis jauniešiem organizēt vairākas 
tikšanās ar dažādu nozaru profesionāļiem ar mērķi 
dalīties pieredzē un tādējādi motivēt jauniešus. 
Biedrība “Ideju labirints” savā projektā plānojusi 
ar dažādām metodēm pilnveidot jauniešos dažādas 
prasmes, kā rezultātā tiktu veicināta un uzlabota 
jauniešu pašizaugsme un integrēšanās sabiedrībā, 
savukārt biedrība “IN-LAAT” ar savām aktivitātēm 

plāno veicināt jaunieša personības izaugsmi, sniegt 
morālo atbalstu un paaugstināt jauniešu izpratni un 
zināšanas par vairākām ikdienas darbību veikšanai 
vajadzīgām prasmēm.

Šajā projektu konkursā pašvaldībai bija iespēja 
piešķirt finansējumu vienam projektam pie 
nosacījuma, ka tas atbilst visiem kritērijiem un 
ir iesniegti visi konkursa nolikumā un projekta 
pieteikuma veidlapā norādītie dokumenti. 

Vērtēšanas komisija pirmreizējo projekta pie-
teikumu vērtēšanu veica 2021. gada 30. aprīlī, kad 
kļuva zināms projektu pieteikumiem piešķirtais 
punktu skaits, balstoties uz to, projekta pieteikumi 
tika sarindoti un priekšroka dota projektam ar lie-
lāko punktu skaitu. Saskaņā ar konkursa nolikumu 
lielāko punktu skaitu ieguva un ar nosacījumu tika 
apstiprināts biedrības “IN-LAAT” projekts “I.am.I”. 
Nosacījumu ieviešanu komisija izvērtēja 2021. gada 
28. maijā. Biedrības “IN-LAAT” projektam “I.am.I” 
izvirzītie nosacījumi atzīti par izpildītiem, līdz ar ko 
arī noslēdzās projektu konkursa vērtēšana. Saskaņā 
ar konkursa nosacījumiem ir saņemts arī apstiprinātā 
projekta saskaņojums no Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta, kas ir projektu konkursa uzraugošā iestāde. 

Biedrības “IN-LAAT” projekta “I.am.I” aktivitā-
tēs tiks iesaistīti jaunieši no Priekules vidusskolas, 
aktivitātes plānots realizēt līdz 2021. gada oktobra 
beigām pie nosacījuma, ka nav jāveic pastiprināti 
Covid-19 ierobežošanas epidemioloģiskās drošības 
pasākumi. Aicinām jauniešus un interesentus sekot 
informācijai un piedalīties projekta aktivitātēs. 

Projektu konkursa vērtēšanas komisijas
 priekšsēdētāja Una Ržepicka

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

Īstenojot projektu “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve 
Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā”, būvdarbi tiek 
veikti Priekules pilsētas Liepājas, Raiņa, Vaiņodes un Ozolu ielās. Brīvības 
ielā tiek izbūvēti kanalizācijas pievadi. 

Ir uzsākti asfalta seguma atjaunošanas darbi Parka un Baznīcas ielās. 
Iedzīvotāji tiek aicināti SIA “Priekules nami” administratīvajā ēkā Ķieģe-

ļu ielā 2a Priekulē iesniegt iesniegumus tehnisko noteikumu saņemšanai 
par centralizētās kanalizācijas pieslēguma izbūvi.

SIA “Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna

Priekules novada pašvaldība īsteno LEADER 
projektu “Badmintona inventāra iegāde”

Projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 
jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultāti

BunkAS pAgAStA 
pārvAlDeS kASIere 
mAkSājumuS pIeņemS:
12. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 11.30 
Krotes bibliotēkā;

13. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 11.30 
Tadaiķu  bibliotēkā.

No 14. līdz 29. jūnijam 
Bunkas pagasta pārvaldes kasiere 
atvaļinājumā, kase slēgta. 
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Biedrības “Kalētu vietējās ini-
ciatīvas grupa” īstenotā projekta 
“Iepazīsti, izmēģini, sadarbojies!”, 
līguma Nr. 2.2.3/19/871, aktivi-
tātes

Kalētu Mūzikas un mākslas pa-
matskola no 2019. gada 1. augusta 
5.–9.klašu skolēniem realizē bied-
rības “Kalētu vietējā iniciatīvas 
grupa” projektu “Iepazīsti, izmē-
ģini, sadarbojies!”, līguma Nr. 
2.2.3/19/871. 

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu 
pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda 
projekts.

Projektā bija plānotas aktivitātes 
“Iedvesmas stunda”, “Brauciens 
ar laivām” un “Zinātkāres diena”, 
kuru norise bija plānota no 2019. 
gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. 
augustam.

Projekta pirmā aktivitāte – “Ie-
dvesmas stunda” – notika 2019. gada 
31. oktobrī. Aktivitāti vadīja SIA 
“PARS SUPERMA” valdes locekle 
Diāna Kļimčenko, un kā iedvesmotājs 
bija uzaicināts hokejists Bruno Zabis, 
kurš no 2020. gada spēlē klubā “HK 
Liepāja”. Nodarbības mērķis bija 
iedvesmot jauniešus svarīgākajā 
dzīves posmā, kad tiek pieņemts 
lēmums par turpmākās karjeras 
izvēli, izvirzīto mērķu sasniegšanu. 
Izglītojamiem bija iespēja grupu dar-
bā izvērtēt savas iedvesmošanās ak-
tivitātes un dalīties atziņās ar citiem.

Pamatojoties uz ārkārtējo situā-
ciju, pārējās aktivitātes tika organi-
zētas šajā mācību gadā.

Ilgi gaidīto aktivitāti “Brauciens 
ar laivām” realizējām 2020. gada 
18. septembrī. Piektdienas rītā visi 
brauciena dalībnieki pulcējās skolā, 
lai noklausītos sporta skolotāja 
Ģ. Loč meļa  un glābēja (pienākumu 
apvienošanas kārtībā arī Amandas 
tēta) A. Lazdupa drošības instruktāžu. 
Brauciena sākumpunktā dalībnieki 
sadalījās pa laivām, jo laivas bija gan 
divvietīgas, gan trīsvietīgas, un brau-
ciens skolotāju un vecāku pavadībā 
varēja sākties. Laivotājus galapunktā 
pie ugunskura gaidīja skolotāji un 
četri skolēni, kuri organizēja stafeti.

Laivu brauciens sagādāja daudz 
pozitīvu emociju. Skolēni, izvērtējot 
pasākumu, rakstīja atsauksmes.

– Bija labi. Kaitināja, ka citi spe-
ciāli šļāca virsū ūdeni. Ar šādu pasā-
kumu var satuvināt visus skolēnus, 
varam kļūt vienotāki. Mācījāmies 
strādāt komandā. Es ar savu koman-
das biedru sastrādājos ļoti labi. 

– Ļoti patika laivu brauciens, jo 
apkārt bija jautri un izpalīdzīgi cilvēki. 
Beigās bija interesantas stafetes. 
Varēja peldēt.

Izlaidumu laiks Latvijas mā-
cību iestādēs un arī projektam 
“Atmasko T kreklu”, kura ietvaros 
kopš janvāra mēs kopā ar vairāk 
nekā 500 jauniešiem 17 skolās pē-
tījām apģērbu industrijas ietekmi 
uz vidi. Klausījāmies ekspertos, 
iedziļinājāmies datos, pārbaudī-
jām zināšanas testos un lasījām 
savu T kreklu etiķetes.

Mūsu vidusskolas jaunieši no 
6., 8.a, 8.b, 10. un 11. klases aktīvi 
iesaistījās attālinātajā mācību 
projektā un ieguva jaunas zinā-
šanas un prasmes.

Vai atceries, kā pie tevis nonā-
ca T krekls, kuru tu nēsā visvairāk? 
Vai varbūt pretēji – nenēsā ne-
maz, tas jau gadiem stāv plauktā 
neskarts un būtu laiks to atdot 
kādam citam? Kā tu rūpējies par 
to, lai krekla mūžs būtu iespējami 
garš un videi draudzīgs? Un cik 
vispār tev ir T kreklu?

Šodien jaunieši atzīst, ka T 
kreklam jābūt ērtam, kvalitatīvam 
un stilīgam; ir ļoti būtiski dzīvot 
zaļāk un saudzīgāk, tādēļ daudzi 
apģērbus mazgā ar ekoloģiski 

Daniela Zube. Santa Fromane.

“Zaļās brīvības” projekts “Atmasko T kreklu”

sertificētiem līdzekļiem un lieki 
nekas netiek pirkts vai gludināts 
bez lielas vajadzības. T krekla 
dzīves cikls sākas no kokvilnas au-
dzēšanas un prasa daudz zemes un 
cilvēku resursu, tādēļ bezatbildīga 
tā nēsāšana ir savā veidā necieņa 
pret vidi un cilvēkiem. Domā un 
dzīvo zaļāk – videi draudzīgāk!

Paldies visiem jauniešiem 
par aktīvu dalību projektā. Īpašs 
paldies uzvarētājiem: Gustavam 
Šteinbergam (8. kl.), Santai 
Fromanei (6. kl.), Tomam Mellu-

mam (6. kl.), kas uzvarēja 2 reizes, 
Danielai Zubei (8. kl.), Jasmīnai 
Tīnai Spēkai (6. kl.).

Dāvanās jaunieši ieguva vērtī-
gas balvas – paša izvēlētu ilgtspē-
jīgu T kreklu no Miesai, Be-with, 
M50, Cemme, MUTA, One Wolf un 
Benji Knewman!

Paldies biedrībai “Zaļā brīvība”! 
Paldies vecākiem par atbalstu!
Lai visiem saulaina un dzīves-

priecīga vasara!

Skolotāja Agita Rukute

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

– Man laivošana  patika, bija in-
teresanti, ka laivoja vairākas klases. 
Manuprāt, 5. un 6. klasei tas bija grū-
ti. Būtu jauki vēl kādu reizi atkārtot.

– Laivošana kopā ar visām vecāka-
jām klasēm bija jautra. Ļoti jauki, ka 
beigās mūs sagaidīja ar ugunskuru.

– Es nepiedalījos stafetēs, jo biju 
ļoti noguris pēc brauciena.

– Pasākums bija jautrs. Bija labi 
palīdzēt citiem un pagaidīt mazāko 
klašu skolēnus, kuriem vēl pieredze 
nav tik liela.

– Kad laivojām, tad bija komandas 
gars. No sākuma likās, kāpēc tik maz 
jālaivo, beigās gan sapratām, ka vai-
rāk pat nevarētu. Bija labi, bet grūti.

– Es pati nelaivoju, bet piedalījos 
stafetes gatavošanā. Man pasākums 
likās interesants un izklaidējošs.

Par šajā aktivitātē ieekonomēto 
naudu iegādājāmies galda spēles un 
no 2020. gada 12. līdz 16. oktobrim 
noorganizējām aktivitāti “Galda 
spēļu nedēļa”. 

Aktivitāte “Zinātkāres diena” 
notika projektu nedēļas laikā no 
2021. gada 24. līdz 28. maijam. 
Projektā bija plānots, ka nodarbības 
speciālistu vadībā notiks klātienē, 
bet, ievērojot epidemioloģiskās dro-
šības prasības, tās bija jāorganizē 
attālināti. Tādēļ atkal radās naudas 
ietaupījumi, par kuriem iegādājāmies 
materiālus eksperimentu veikšanai 
skolotāju vadībā un trīs “Vides para-
metru novērtēšanas” komplektus, 
kurus skolēniem bija iespēja izmē-
ģināt skolotāju vadītās nodarbībās. 

SIA “Laboratorium” darbinieki 
novadīja 22 tiešsaistes nodarbības 
ZOOM platformā par tēmām: gaiss, 
skaņa, ķīmija, drošība, ūdens, elek-
trība, uguns, metāli, un noslēguma 
nodarbības, kuras 5. un 6. klašu sko-
lēni skatījās skolā skolotāja vadībā. 
7., 8. un 9. klašu skolēni skolā bija 
rotācijas kārtībā, tādēļ, esot skolā, 
nodarbības skatījās skolotāja vadībā, 
bet mājās – pašvadīti. 

Pēc tiešsaistes nodarbībām sko-
lēniem bija iespēja skolotāju vadībā 
veikt eksperimentus.

Skolēnu domas par “Laborato-
rium” nodarbībām un eksperimen-
tiem:

– “Laboratorium” demonstrē-
jumos uzzināju daudz ko jaunu un 
interesantu par gaisu un skaņu. 
Manā uztverē visinteresantākais bija 
šķidrais slāpeklis!

– Interesanta bija “Laboratorium” 
nodarbība, kur stāstīja par ūdeni. Es 
uzzināju – lai novērtētu, cik tīrs ir 
ūdens, ir nepieciešami dažādi rīki.

– Bija ļoti noderīgi uzzināt ne-
daudz vairāk par drošību “Labora-
torium” nodarbībā, piemēram, par 
vadiem. Ļoti patika eksperimenti – 
ķīmiskās reakcijas ķīmijas nodarbībā.

– Man atmiņā palika tas eksperi-
ments ar balonu, kurš tika ievietots 
divos vienādos traukos, kuros atšķī-

rās ielietā ūdens temperatūra.
– Vislielāko vilšanos sagādāja 

eksperiments, par kuru man bija 
nepareiza hipotēze.

6. klase raksta, ka ļoti patika 
kopā ar audzinātāju D. Garozu veikt 
eksperimentus, ko bija skatījušies 
ZOOM nodarbībās. Vislabāk veicās 
ar mūzikas instrumenta atdarināša-
nu, kur varēja saklausīt interesantu 
skaņu, ko ieguva no vīna glāzes, kura 
bija piepildīta ar ūdeni. Grūtāk gāja 
ar zīmēšanu uz balona, jo bija jābūt 
ļoti uzmanīgiem, lai sanāktu melns 
zīmējums uz balona. Tāpat viņi 
mācījās iegūt ogļskābo gāzi, pētīja 
virsmas spraigumu, eksperimentēja 
ar kinestētisko elektrību, uzmanīgi 
veica eksperimentu ar glāzes apgā-
šanu tā, lai neizlīst ūdens. 

Septītie eksperimentus par skaņu 
un gaisu veica kopā ar klases audzi-
nātāju A. Jēricu.

8. klase bija vārdos skopa. Visi 
atzina, ka “Laboratorium” nodarbī-
bas bija interesantas un izzinošas. 
Vairāki skolēni atzīmēja, ka pati in-

teresantākā bijusi ķīmijas nodarbība, 
jo uzzināja dažādas jaunas lietas par 
ķīmiskajām vielām. Patika ekspe-
rimentu nodarbība pie skolotājas 
D. Garozas.

9. klase atzina, ka vislabākais 
ZOOM nodarbībās bija eksperimenti, 
un viņi novērtēja, cik detalizēti vadī-
tāji stāstīja par katru eksperimentu. 
Viena no devītklasniecēm rakstīja, 
ka eksperimenti bija neredzēti un 
interesanti. Viņasprāt, šī nedēļa bija 
izdevusies! 

Par ietaupītajiem līdzekļiem 
bija iespēja iegādāties trīs “Vides 
parametru mērīšanas komplektus” 
un noorganizēt skolēniem “Vides 
parametru novērtēšanas” nodarbī-
bas pētījumu veikšanai. Skolēniem 
bija iespēja praktiski lietot sensorus 
apkārtējās vides parametru mērīša-
nai: gaisa temperatūras, mitruma, 
vēja ātruma, gaismas un skaņas 
intensitātes mērījumiem.

Darba gaitā skolēni:
l ieguva prasmes rīkoties ar 

šiem mērinstrumentiem;
l izprast mērījumu atšķirību ie-

meslus atkarībā no mērījuma vietas 

– skolā un ārpus tās;
l iemācījās vairāku mērīto lielu-

mu mērvienības un attīstīja prasmi 
saskatīt dabas mainīgumu atkarībā 
no Latvijas laika apstākļiem;

l prata saskatīt cilvēka ietekmi 
uz trokšņa līmeni un dažādu cilvēka 
celto būvju ietekmi uz temperatūru 
un vēja stiprumu.

Veicot pētījumus, katrā klašu 
grupā tika piemērotas vecumam 
atbilstošas prasības  un arī izprat-
nes līmenis. Pilnveidojās arī prasme 
sadarboties pāros un trūkstošā 
mērījuma izdarīšanai nepieciešamā 
sensora atrašana pie cita skolēnu 
pāra un savstarpēja samainīšanās. 
Iegādātie mērinstrumentu kom-
plekti palīdz skolēniem paplašināt 
savu skatījumu par dažādo ārējo 
faktoru ietekmi uz mūsu pašsajūtu 
un veselību.

Ko tad varam secināt? Biedrības 
“Kalētu vietējā iniciatīvas grupa” 
projekts “Iepazīsti, izmēģini, sa-
darbojies!” BIJA IZDEVIES!!!

Projekta vadītāja 
Inese Kuduma
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Ar 1. jūniju Virgas pagasta pārvalde ir uzsākusi darbu 
Virgas muižas galvenajā ēkā jeb bijušajā Virgas pamatskolā.

Paplakā pašvaldības pakalpojumi būs pieejami 
“Blāzmās”, dz. Nr.1:
* Sociālā darbiniece pieņems ceturtdienās 
no plkst. 8.30 līdz 14.00.
* Medmāsa pieņems mēneša I un III nedēļas 
otrdienā no plkst. 8.30 līdz 12.00.
* Sekretāre/dokumentu pārvaldības speciāliste pieņems
mēneša I un II nedēļas pirmdienā no plkst. 8.30 līdz 12.00.

“Blāzmās”, dz. Nr.1, ar 7. jūniju P, O, C ir pieejami dušas 
un veļas mazgāšanas pakalpojumi – zvanīt un pieteikties pa 
tālruni 20037489 Ludmilai.
 

Laipni aicinām!

SABIeDrīBA
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas
PAZIŅOJUMS 
par vēlēšanu rezultātiem 
2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās

Nr. 
p.k.

Saraksts Derīgās 
zīmes

Procenti Deputātu 
vietas

1. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI 205 2,12% 0
2. Politiskā partija “KPV LV” 63 0,65% 0
3. “Kustība Par!” 204 2,11% 0
4. Jaunā konservatīvā partija 182 1,88% 0
5. “Jaunā VIENOTĪBA” 736 7,61% 2
6. Politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība” 1466 15,16% 3
7. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 2489 25,73% 5
8. Zaļo un zemnieku savienība 4241 43,84% 9

Ievēlētie deputāti alfabēta secībā

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Saraksta nosaukums
1. Patricija Andersone Zaļo un zemnieku savienība
2. Sandris Bēča Politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība”
3. Aivars Galeckis Zaļo un zemnieku savienība
4. Juris Grasmanis Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
5. Mārtiņš Grundmanis “Jaunā VIENOTĪBA”
6. Andris Jankovskis Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
7. Raivis Kalējs Politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība”
8. Gatis Kalniņš Zaļo un zemnieku savienība
9. Dzintars Kudums Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
10. Aivars Priedols Zaļo un zemnieku savienība
11. Edgars Putra Zaļo un zemnieku savienība
12. Andrejs Radzevičs Politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība”
13. Inga Ratniece Zaļo un zemnieku savienība
14. Raimonds Reinis Zaļo un zemnieku savienība
15. Gundars Sisenis Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
16. Linards Tiļugs Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
17. Laila Urbāne Zaļo un zemnieku savienība
18. Jānis Veits “Jaunā VIENOTĪBA”
19. Jānis Vitrups Zaļo un zemnieku savienība

Tālruņi saziņai:
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace ZUKULE, 29226758; 
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas sekretāre Sanita FRĪDMANE, 29160023.
E-pasts velesanukomisija@dkn.lv. 

Pēc administratīvi teritoriālās reformas 
izmaiņas “Latvijas Pasta” darbībā 
nav gaidāmas, lūdz klientus novados 
precizēt adreses 

 Administratīvi teritoriā-
lās reformas dēļ “Latvijas 
Pasta” darbībā izmaiņas 
nav paredzamas – uzņē-
mums turpinās piegādāt 
sūtījumus atbilstoši 
patlaban spēkā esošajām 
adrešu indeksu teritorijām, 
un tajās nav plānotas iz-
maiņas. Klientiem, norādot 
saņēmēja adresi, vienīgās 
izmaiņas būs novadu 
nosaukumos vietās, kur 
notiks to apvienošana. 
“Latvijas Pasts” aicina 

klientus veikt attiecīgas izmaiņas saņēmēju adrešu pierakstā novados, 
ko ietekmēs reforma, tajā skaitā interneta veikalu profilos, lai “Latvijas 
Pasts” sūtījumus varētu apstrādāt ātrāk un precīzāk. Citas sastāvdaļas 
adrešu pierakstā nemainīsies.

“Latvijas Pasta” darbībā pēc administratīvi teritoriālās reformas un 
2021. gada pašvaldību vēlēšanām izmaiņas nav paredzamas – tāpat kā 
līdz šim, uzņēmums turpinās piegādāt sūtījumus atbilstoši noteiktajām 
pasta indeksu teritorijām, kurās nav plānotas izmaiņas. Savukārt pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietu izvietojums atbilstoši spēkā esošajam 
normatīvajam regulējumam ir piesaistīts mazākajai administratīvajai 
vienībai – pilsētai vai pagastam, nevis novadam. 

Vienīgās izmaiņas, kas skars klientus, būs precīza novada nosau-
kuma norādīšanas nepieciešamība tajās adresēs, kuras skars novadu 
apvienošanas procesi. Citas adreses sastāvdaļas – pilsētu un pagastu 
nosaukumi, indekss – adrešu pierakstos pēc reformas nemainīsies.

Taču līdz ar administratīvi teritoriālo reformu “Latvijas Pasts” aicina 
visus pasta pakalpojumu izmantotājus – gan fiziskās, gan juridiskās 
personas – parūpēties kā par savas, tā arī par savu klientu adrešu 
korektu pierakstu, ja tajās reformas dēļ mainīsies attiecīgais novads. 
Maksimāli precīzs adreses pieraksts palīdzēs ātrāk apstrādāt sūtījumus, 
nekavējot kopējos pasta apmaiņas procesus.

Fiziskām personām būtiski pārbaudīt un nomainīt savu adresi, no-
rādot jauno novadu, piemēram, interneta veikalos izveidotajos klienta 
profilos, un atcerēties par korektu pierakstu, veicot jaunus pasūtījumus 
citās vietnēs, tajā skaitā, piemēram, abonējot preses izdevumus.

Savukārt juridiskajām personām, kuras izsūta korespondenci tālāk 
saviem klientiem, nepieciešams jau laikus sakārtot klientu adrešu 
datubāzi, atjaunojot adrešu pierakstus atbilstoši jaunajām novadu 
robežām pēc administratīvi teritoriālās reformas. 

“Latvijas Pasts” atgādina, ka, aizpildot sūtījuma adresi, ir jānorā-
da šāda informācija: adresāta vārds/uzvārds vai juridiskas personas 
nosaukums, iela, mājas un dzīvokļa numurs vai mājas nosaukums, 
pilsēta/pagasts, novads, pasta indekss. 

Ja sūtījums adresātam ir izsniedzams pret parakstu, svarīgi, lai 
adresāta vārds un uzvārds būtu norādīts precīzi un saprotami, jo šādā 
gadījumā tiks pārbaudīta saņēmēja identitāte, lūdzot uzrādīt personu 
apliecinošu dokumentu.

 Plānots, ka Latvijā pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām būs 43 
pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā. 

par vAS “latvijas pasts”
“Latvijas Pasts” nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību 

visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu snieg-
šanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma 
sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, 
maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. 
“Latvijas Pasts” ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā ap 
3200 darbinieku. Uzņēmuma iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes 
mērījumus veic viena no Latvijas vadošajām tirgus, sociālo un mediju 
pētījumu aģentūrām “Kantar TNS”, savukārt pārrobežu sūtījumu pie-
gādes kvalitātes kontroles mērījumi tiek nodrošināti Starptautiskās 
pasta korporācijas (International Post Corporation) ietvaros ar izpētes 
kompāniju “Kantar TNS”, “Ipsos” un “Quotas” starpniecību.

Sīkākai informācijai:
Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja Gundega Vārpa,

tālr. +371 67608505, mob. +371 26628729,
e-pasts pr@pasts.lv; gundega.varpa@pasts.lv;

twitter.com/latvijas_pasts, facebook.com/latvijas.pasts,
 instagram.com/latvijas_pasts

Kalētu bibliotekāre Elita Jaunzeme aici-
na jaunos dalībniekus pieteikties “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrijā 2021”. Jaunās 
grāmatas iespējams jau saņemt Kalētu 
bibliotēkā.

Kalētu pagasta bibliotēka no 5. jūlija līdz 
2. augustam slēgta, jo bibliotekāre dodas 
atvaļinājumā. 

Dubultots pabalsta 
apmērs aizbildnim 
par bērna uzturēšanu

No 2021. gada 1. jūlija tiks du-
bultots pabalsta apmērs aizbildnim 
par bērna uzturēšanu. Turpmāk tas 
būs 215 eiro mēnesī par bērnu līdz 
sešiem gadiem (ieskaitot) un 258 
eiro mēnesī par bērnu vecumā no 
septiņiem līdz 17 gadiem (ieskaitot). 
Šādi tas būs vienādots ar pabalstu 
par audžuģimenē ievietota bērna 
uzturu.

Pabalsta palielināšanu paredz 
grozījums Ministru kabineta no-
teikumos “Kārtība, kādā piešķir un 
izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša 
bērna uzturēšanai”, kas 20. aprīlī 
pieņemts valdības sēdē.

Šī gada 1. janvārī valstī bija 
reģistrēti 3395 aizbildņi, kuru 
aizbildniecībā atradās 4276 bērni. 
Saskaņā ar Civillikumu aizbildņi 
aizvieto saviem aizbilstamajiem 
vecākus. Tāpat aizbildnim ir pie-
nākums sevišķi gādāt par sava 
aizbilstamā audzināšanu ar tādu 
pašu rūpību, ar kādu apzinīgi vecāki 
gādātu par sava bērna audzināšanu.

Pabalsts aizbildnim par bērna 
uzturēšanu paredzēts aizbilstamā 
pamatvajadzību nodrošināšanai.

Informācija 
no https://www.lm.gov.lv/lv
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Valsts ieņēmumu dienests informē
Periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam pašnodarbinātajiem obligāto iemaksu veikšanas 

kārtība nemainās. Pašnodarbinātai personai, ja tās ienākumi mēnesī sasniedz minimālās algas apmēru, 
kā līdz šim ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI) no ienākumiem, 
kuri nav mazāki par minimālo algu (500 eiro).

No 2021. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam pašnodarbinātajām personām ir jāveic arī VSAOI pensiju 
apdrošināšanai 5% apmērā, izņemot lauksaimniekus.

Ja ienākumi mēnesī sasniedz minimālās 
algas apmēru

Ja ienākumi mēnesī nesasniedz 
minimālās algas apmēru

Ja ienākumi gadā 
nesasniedz 50 euro

500 euro un vairāk mazāk par 500 euro mazāk par 50 euro 
no gada sākuma

Obligāto iemaksu objektu, kas nav mazāks par 
500 euro  reizina ar 31,07% 

(likme, kas noteikta pašnodarbinātajiem)
+

iemaksas pensiju apdrošināšanai 
(5% no ienākumiem, kuri nav mazāki par 
500 euro un faktisko ienākumu starpības)

obligātās iemaksas pensiju 
apdrošināšanai

(5% no faktiskajiem ienākumiem, 
atskaitot 50 euro)

obligātās iemaksas 
neveic

Ar 2021. gada 1. jūliju pašnodarbinātajām personām ir jāveic VSAOI pensiju apdrošināšanai 10% apmērā 
(5% vietā).

Ja ienākumi mēnesī sasniedz 
minimālās algas apmēru

Ja ienākumi mēnesī nesasniedz 
minimālās algas apmēru

500 euro un vairāk mazāk par 500 euro
Obligāto iemaksu objektu, kas nav mazāks par 500 euro, 

reizina ar 31,07% (likme, kas noteikta pašnodarbinātajiem)
+

iemaksas pensiju apdrošināšanai (10% no ienākumiem, kuri nav ma-
zāki par 500 euro un faktisko ienākumu starpības)

obligātās iemaksas pensiju
apdrošināšanai 

(10% no faktiskajiem ienākumiem)
 

Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu aizvadīta 
bez liekām rūpēm un raizēm, un, sagaidot 1. jūniju, kad visā 
pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina 
vecākus pārrunāt ar bērniem piecus jautājumus par drošību.

1. Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens?
Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās (par to liecina zīme 

“Peldēties atļauts”). Ja tuvumā nav šādu peldvietu, tad tādās peldvietās, 
kuru krasts ir lēzens, ar cietu pamatu, bez lielas straumes un atvariem. 
Bērniem var ļaut rotaļāties ar piepūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi, mat-
racīši, bumbas u.c.), peldēties tik tālu, cik pieaugušais var labi redzēt un 
nepieciešamības gadījumā var ātri piesteigties palīgā. Visdrošāk būs, ja 
pieaugušais atradīsies ūdenī starp krastu un dziļumu. Nodarbojoties ar 
kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu 
citu peldlīdzekli, bērniem obligāti jāvelk glābšanas vestes.

VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpēm uz mirkli nepieskatīts bērns var 
pakļūt zem ūdens un noslīkt. Piemēram, piemājas dīķi bieži kļūst par 
traģēdijas iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst atstāt pagalmā bez pieskatī-
šanas, ja tajā ir izveidots dīķis vai piepūšamais baseins. VUGD aicina 
vecākus apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet 
gan divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku 
– pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, var notikt liela nelaime 
un viņš var iekrist ūdenī.

2. Kā rīkoties, ja notikusi nelaime, un kādos gadījumos jā-
zvana uz tālruni 112!

Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne tikai bērni, bet arī pieau-
gušie apjūk un nezina, kā pareizi rīkoties un kur ir zvanīt, lai saņemtu 
palīdzību. Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar bērniem rīcība situācijās, 
kad ir notikusi nelaime – jāpārrunā tas, kuros gadījumos ir jāzvana 
ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruni 112 un kāda informācija jāsniedz 
piezvanot, kā arī jāpārrunā iespējamā rīcība situācijās, kad ir notikusi 
nelaime, bet nav pieejams telefons – tad ir jāmeklē tuvākais pieaugušais 
un jāizstāsta par notikušo. 

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi apzinātos, ka par 
katru nelaimi ir nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt gan 
cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, ka viņam par nelaimes 
izraisīšanu nedraudēs sods, citādāk kritiskā brīdī bērns domās nevis par 
to, kā izglābties pašam, bet gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda.

3. Kā droši lietot plītis un elektroierīces, paliekot mājās bez 
pieaugušo klātbūtnes?

Vasarā noteikti būs arī dienas, kas jāpavada mājās bez pieaugušo 
klātbūtnes. Atstājot vienatnē bērnus, aicinām vecākus parūpēties, lai 
bērniem pašiem nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, nepareizi 
darbojoties ar plīti vai aizmirstot ēdienu uz tās un aizskrienot ar drau-
giem spēlēties, var izcelties ugunsgrēks. 

Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība, jo 
ugunsgrēki nereti izceļas tieši no bērnu nezināšanas vai neprasmes 
veikt saimnieciskos darbus. Pirms uzticēt bērniem patstāvīgi darboties 
ap plīti vai kādu citu sadzīves tehniku, VUGD ierosina vecākiem kopā 
ar bērniem to izmēģināt, piemēram, gatavot ēdienu, un tikai pēc tam 
ļaut bērnam rīkoties virtuvē patstāvīgi.

4. Kāpēc jāinformē pieaugušais par to, kur plāno doties un 
cik ilgi?

Vasaras brīvlaikā daudzi bērni mājās paliks vieni, tādēļ vecākiem 
būtu jāiemāca bērnus regulāri pavēstīt, kurp viņi nolēmuši doties un 
ar ko kopā, un cik ilgu laiku būs prom. 

Ikvienam vecākam būtu jābūt spējīgam atbildēt uz jautājumu, kur 
pašlaik atrodas un ar ko nodarbojas viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir 
nepieciešams tādēļ, lai gadījumos, ja ar bērnu ir noticis kāds nelaimes 
gadījums, vecāki varētu palīdzēt un informēt par bērna atrašanās vietu. 

5. Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt pa pamestām ēkām 
un būvlaukumiem?

Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, aiciniet viņus neizvēlēties 
pamestas jaunceltnes un ēkas kā pastaigu un rotaļu vietu. Tas var būt 
ļoti bīstami, jo ir iespējams nokrist no liela augstuma, iekrist bedrē 
ar būvgružiem, tādējādi gūstot nopietnas veselības problēmas un pat 
apdraudot savu dzīvību.

VUGD aicina vecākus pārrunāt ar bērniem viņu drošības jautājumus, 
lai bērni nekāptu uz ēku jumtiem un nestaigātu pa pamestām ēkām.

VUGD novēl saulainu un drošu vasaru!
Plašākai informācijai:

Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa,

Tālr. 67075871, 27899657, agrita.vitola@vugd.gov.lv

Bērnu drošība vasarā: 5 jautājumi, 
kas jāpārrunā ar bērniem

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, ieviestas minimālās 
obligātās iemaksas.

Ja obligāto iemaksu objekts ir mazāks par minimālo 
obligāto iemaksu objektu, par periodu no 2021. gada 1. 
jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim pašnodarbinātais 
veic minimālās obligātās iemaksas 10 procentu 
apmērā valsts pensiju apdrošināšanai no starpības līdz 
minimālajam obligāto iemaksu objektam.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 
triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina 
minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic 
pašnodarbinātajam, un līdz trešā mēneša 20. datumam 
paziņo par šīm iemaksām Valsts ieņēmumu dienestam.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) vienas darbdienas 
laikā informē pašnodarbināto elektroniskās deklarēša-
nas sistēmā par aģentūras aprēķinātajām minimālajām 
obligātajām iemaksām.

Pašnodarbinātajam ir pienākums līdz trešā mēne-
ša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas 
veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo 
kalendāra gadu.

Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus dar-
ba ņēmējs, prognozē, ka saimnieciskās darbības 
ienākums nesasniegs 1500 euro ceturksnī, tad 
viņš iesniedz EDS iesniegumu par nākamā ce-
turkšņa plānotajiem ienākumiem līdz:

2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ce-
turksni;

2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto 
ceturksni.

Iesniegumu aizpilda brīvā formā un iesniedz EDS 
sadaļā “Sarakste ar VID”. Iesniegumā jānorāda, ka kon-
krētā ceturkšņa mēnešos prognozētais saimnieciskās 
darbības ienākums nesasniegs 500 euro mēnesī vai 
1500 euro ceturksnī.

Ja pašnodarbinātais ir iesniedzis VID šādu 
iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem 
ienākumiem, tad VSAA minimālās iemaksas neaprēķina 
un pašnodarbinātais veic obligātās iemaksas no faktiski 
saņemtajiem saimnieciskās darbības ienākumiem.

Pēc kalendārā gada beigām VSAA triju mēnešu 
laikā veic minimālo obligāto iemaksu pārrēķinu, ņemot 
vērā minimālo obligāto iemaksu objektu gadam, un 
VID EDS informē pašnodarbināto par pārmaksātajām 
minimālajām obligātajām iemaksām.

Fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saim-
niecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada 
ienākumu deklarāciju par 2020. gadu, lai saņemtu 
atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par 
attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, 

kas izveidojusies, piemērojot diferencēto neapliekamo 
minimumu, to var izdarīt līdz pat 2024. gada 16. 
jūnijam. Tāpat visa 2020. gada laikā vēl var pieprasīt 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2018. 
un 2019. gadu. Par 2017. gadu deklarāciju var iesniegt 
līdz 2021. gada 16. jūnijam. 

Gada ienākumu deklarācijas var iesniegt, autori-
zējoties ar VID piešķirto paroli vai portālā www.latvija.
lv ar internetbanku, kā arī Priekules novada Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā: 
Saules ielā 1, Priekulē.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapas 
sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”.

l Par attaisnoto dokumentu (kvītīm/čekiem) 
glabāšanu

Lai gada laikā neizdzistu, neizbalētu ārstniecības 
iestādes izdotie attaisnotie dokumenti (čeki/kvītis) – 
par personu, ar 2019. gada 1. janvāri VID ir izveidojis 
attaisnoto dokumentu krātuvi, kurā var ievietot gla-
bāšanā čekus vai kvītis, lai, iesniedzot gada ienākumu 
deklarāciju, dati būtu saglabāti un salasāmi.

l Algas nodokļu grāmatiņa 
Lai piemērotu nodokļu atvieglojumus, uzsākot 

darba attiecības, darbiniekam pašam, izmantojot VID 
EDS, jāiesniedz algas nodokļa grāmatiņa. Informācijas 
sniegšana par galveno ienākuma gūšanas vietu, apgā-
dājamiem un papildu atvieglojumiem algas nodokļa 
grāmatiņā ir nodokļu maksātāja pienākums un vien-
laikus arī izvēle. Tikai pati persona var veikt izvēli par 
darba devējam redzamo informāciju personas algas 
nodokļu grāmatiņā, tai skaitā personas invaliditāti 
vai apgādībā esošām personām. Ja persona izvēlas 
informāciju par atvieglojumiem nerādīt darba devējam 
un norāda to savā algas nodokļu grāmatiņā, nodokļu 
atvieglojumus, kas tai pienākas, persona var piemērot, 
iesniedzot attiecīgā taksācijas gada ienākumu dekla-
rāciju, tādējādi nodrošinot sev tiesības saņemt visus 
atvieglojumus, tai skaitā atgūt pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma nodokli pilnā apmērā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji 
var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, 
konsultēties ikvienā Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā, uzdot savu jautājumu 
rakstiski VID mājaslapā vai arī VID Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmā.

Informāciju apkopoja Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja 

Vizma Garkalne
Telefons 66954870
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Kā ik gadu, arī šogad tika 
izvērtēti skolēnu mācību 
sasniegumi un piedalīšanās 
ārpusstundu aktivitātēs. Šis 
gads bija īpašs – ne tikai mā-
cības notika attālināti, bet arī 
mācību priekšmetu olimpiādes 
un vairāki konkursi. Līdz šim 
šādas situācijas nebijām pie-
redzējuši, tāpēc sasniegumi 
attālinātās olimpiādēs un 
konkursos, manuprāt, prasa 
sevišķi izcilas zināšanas un 
prasmes. 

2020./2021. mācību gada 
skolēnu apbalvošana notika 
2. jūnijā. Šoreiz skolēni nebrauca 
uz kopīgu pasākumu Priekulē, bet 
pašvaldības vadītāja, vadītājas 
vietnieks un izglītības vadītāja 
ar “Zināšanu autobusu” devās uz 
skolām. Pavisam kopā šī mācību 
gada nobeigumā tika apbalvoti 
100 skolēni. Par sasniegumiem 
mācībās kopā ar Goda diplomu 
un naudas balvu skolēni saņēma 
arī “Zināšanu atslēgu” – zibatmiņu 
atslēgas formā ar novada ģerboni. 
Priekules vidusskolā visaugstākās 
atzīmes saņēma Anna Ivanova 
(9,87), Kristofers Ansis Pāvils 
(9,64), Ērika Anīte (9,6) un Kalētu 
Mūzikas un mākslas pamatskolā 
– Rebeka Auzniece (9,5). Goda 
diplomu un naudas balvu par 
sasniegumiem mācībās ar vidējo 
gada vērtējumu robežās no 9,0 līdz 
9,49 saņēma Priekules vidussko-
las skolēni Anda Brauna, Kārlis 
Ivanovs, Dana Katrīna Znotinaite, 
Rēzija Skudiķe, Santa Fromane, 
Beate Ešenvalde, Līga Legzdiņa, 
Patrīcija Rubeze, Elizabete Lendele 
un Kalētu Mūzikas un mākslas pa-
matskolas skolniece Ance Tetere. 
Goda diplomu un naudas balvu par 
sasniegumiem mācībās ar vidējo 
vērtējumu 8,5–8,99 saņēma Ka-
lētu Mūzikas un mākslas pamat-
skolas skolnieces Annija Markota, 
Agate Kadaģe, Elisa Tuskena un 
Ulvis Grenovskis, Krotes Kron-
valda Ata pamatskolas skolniece 

Priekules vidusskolas 
un novada centīgākā 
skolniece Anna Ivanova, 
kuras vidējā atzīme – 9,87.

Priekules vidusskolas centīgākais
skolnieks Kristofers Ansis Pāvils ar vidējo 
atzīmi – 9,64.

Kalētu Mūzikas un mākslas 
pamatskolas centīgākā 
skolniece Rebeka Auzniece 
ar vidējo atzīmi – 9,5.

Krotes Kronvalda Ata 
pamatskolas centīgākā
skolniece Laura Rosvalde ar 
vidējo atzīmi – 8,64.

Priekules Mūzikas un mākslas skolas absolvents 
Reinis Isakovs un skolotāja Līga Kvāše, saņemot 
pašvaldības apbalvojumu par iegūto 2. vietu 
starptautiskajā akordeonistu konkursā.
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Par skolēnu un pedagogu apbalvošanu

Laura Rosvalde, Priekules vidus-
skolas skolēni Gustavs Šteinbergs, 
Ričards Auznieks, Agate Jerika, 
Alise Pāvila, Nikija Mikāle, Ieva 
Bērziņa, Elīna Putniņa, Daniela 
Zube, Agneta Antanaviča, Ģirts 
Fromanis, Sendija Vernava, Mar-
garita Sofija Tiškus, Estere Ziemele, 
Karīna Plūme, Lāsma Elīna Punga, 
Gustavs Einis, Līva Deviņa, Daniels 
Karazins, Ričards Kubuliņš, Elza 
Eveliņa, Marta Samsonova, Mārcis 
Putniņš, Kārlis Pinkovskis, Kris-
tians Bubļausks, Enija Kristute, 
Linda Mežale, Elizabete Minka un 
Elizabete Gintere.

Pateicību par sasniegumiem 
mācībās un pašvaldības suvenīru 
“Zināšanu atslēga” Krotes Kron-
valda Ata pamatskolā saņēma 
Kendija Kņūtiņa, Enija Valdmane, 
Melānija Laima Krūmiņa, Marija 
Elīna Lācīte, Kalētu Mūzikas un 

mākslas pamatskolas skolnieces 
Laura Lāce, Amanda Lazdupa 
un Roberts Linde, Priekules vi-
dusskolā Gita Gūža, Marta Roga, 
Eduards Edgars Svars, Dana 
Adomaite, Rūdolfs Rubezis, An-
žela Dēliņa, Daniela Jesaulkova, 
Gabriels Matīss Cibuļskis, Jānis 
Uļezko, Anastasija Sļepeca, Maija 
Pinkovska, Marats Tiesnesis, Rai-
vis Strautiņš, Enija Palubinska, 
Mārcis Gailītis, Aris Kalinauskis, 
Linda Freimane, Maruta Klane, 
Kārlis Niedols,  Edvards Brancis, 
Evelīna Anīte.

Attālinātajās mācību priekš-
metu olimpiādēs šajā mācību gadā 
vislabāk veicās Andai Braunai 
(dalība valsts ģeogrāfijas olimpiādē 
un 3. vieta Jauno ģeogrāfu skolas 
atklāto olimpiāžu kopvērtējumā 
valstī. Savukārt Kaspars Eliass 
Cibuļskis pārstāvēja Liepājas 

novadu apvienību valsts bioloģijas 
olimpiādē. Paldies skolotājām 
Sandrai Grosbergai un Airitai 
Ešenvaldei.

Priekules novada pašvaldība 
pamatoti var lepoties ar divām 
mūzikas un mākslas skolām. Par 
to liecina arī šo iestāžu audzēk-
ņu sasniegumi. Īpašs prieks par 
Priekules Mūzikas un mākslas 
skolas absolventa Reiņa Isakova 
2. vietu starptautiskajā akordeo-
nistu konkursā, kurā piedalījās 
jaunie akordeonisti no 32 valstīm. 
Kalētu Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkne Viktorija Aldzere profe-
sionālās ievirzes izglītības mākslas 
un dizaina jomas programmu 
audzēkņu valsts konkursā ieguva 
trešo vietu, bet Priekules Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkne Karī-
na Plūme – atzinību. Goda diplomu 
par skolēnu rezultatīvu sagatavo-

šanu konkursiem saņēma Reiņa 
skolotāja Līga Kvāše un Viktorijas 
un Karīnas skolotāja Daiga Tiļļa.

Kā ierasts ik gadus, augstus 
sasniegumus republikas kon-
kursos iegūst Krotes folkloras 
kopas “Traistēni” dalībnieki. Šogad 
attālinātajos konkursos vislabāk 
veicās Danielai Amandai Kņūtai 
un Enijai Valdmanei. Paldies viņu 
skolotājai Līgai Strēlei! 

Valsts mēroga konkursā “Spor-
to visa klase” skolotāju Marikas 
Šefleres un Raita Feldmaņa vadībā 
1. vietu 2.–3. klašu grupā izcīnīja 
Priekules vidusskolas 3. klase – 
Timurs Adašs, Airisa Bauže, Matīss 
Bumbļausks, Rūdolfs Toms Cīrulis, 
Roberts Daškēvičs, Emīlija Gailīte, 
Adrians Kavalieris, Robers Kļava, 
Samuēls Lašauri, Keita Maure, 
Kristiana Mazā, Elīna Pole, Rodrigo 
Rozenbergs, Elvis Seņko, Nellija 
Siksna, Beatrise Svara, Sanda 
Šenfelde, Lauris Šenfelds, Nellija 
Taujēna, Amanda Zube.

Lai gan pagājušajā mācību 
gadā tikpat kā nenotika sporta 
sacensības, tomēr pašās maija 
beigās olimpiskā čempiona Jāņa 
Lūša piemiņas kausa izcīņā šķēpa 
mešanā 3. vietu izcīnīja Kalētu 
Mūzikas un mākslas pamatskolas 
skolnieks Artis Brundzāts. Paldies 
viņa skolotājam Ģirtam Ločmelim.

Cerībā uz klātienes mācībām, 
klātienes olimpiādēm, konkursiem 
un sporta sacensībām novēlu 
visiem nākošajā un turpmākajos 
mācību gados godam ar saviem 
mācību sasniegumiem, panāku-
miem ārpusstundu aktivitātēs 
pārstāvēt savas izglītības iestādes 
jaunajā Dienvidkurzemes novadā 
un valstī!

Lai jums visiem jauka un 
saulaina vasara!

Plašāks foto atskats pie-
ejams www.priekulesnovads.lv –  
GALERIJAS. 

Izglītības vadītāja
 Agrita Purviņa
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Priekules vidusskolas skolēni ļoti sekmīgi piedalījās RIMI izaicinā-
juma konkursā “Sporto visa klase”. Konkurss notika trīs daļās, pa trīs 
tēmām – sports, veselīgs dzīvesveids un emocijas. Katru daļu skolēns 
ar vecāku vai skolotāju gāja 3–5 km un lietotnē saņēma dažādus 
jautājumus, uzdevumus un foto vingrinājumus.  Konkurss notika 
divām klašu grupām – 2./3.klase un 4.–6.klase, kopā visos trīs posmos 
piedalījās vairāk nekā 200 klases no visas Latvijas.

Priekules vidusskolas 3. klase startēja izcili, jo visos posmos uzdevu-
mus izpildīja pilnīgi visi bērni un ieguva šādas vietas:

1) tēma “Sports” – 2. vieta;
2) tēma “Veselīgs dzīvesveids” – 1. vieta;
3) tēma “Emocijas” – 1. vieta.
Priekules vidusskolas 3. klase bija vienīgā klase Latvijā, kas visos 

trīs posmos tika labāko trijniekā. Paldies skolēniem, vecākiem un 
audzinātājai Marikai Šeflerei. Komandā ir spēks!

       
Sporta skolotājs Raitis Feldmanis 

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas 
“Ģimenei draudzīga pašvaldība” projekta (Nr: 2021.
LV/ĢDP/105/35) VISI KOPĀ TĀ KĀ STROPĀ ietvaros 
šis ir jau otrais vasaras pasākums, kurā ģimenes ar 
bērniem varēja pavadīt kopā laiku, izzinot, sajūtot 
un izgaršojot meža veltes. Būt kopā vasarā, mežā 
un pļavā. Kopā darīt, radīt, spēlēties un dziedāt! 
Laiks mūs lutināja, un diena patiešām bija izdevusies!

Paldies visiem darbīgajiem meža rūķiem, kas palīdzēja, 
lai pasākums noritētu tieši tāds, kāds tas bija!

Paldies, Gita Erbe, Inta Gruntmane, Ilze Kadaģe, Nora 
Anna Kadaģe, Dagnija Sokolovska, Inese Rozentāle, Jasmīna 
Raela Džeriņa, Marta Samsonova, Nikija Mikāle, Santa 
Mežale, Linda Mežale, Juris Džeriņš, Nauris Jaunzems, 
Sabina Kātiņa un Anabella Putniņa!

BRĪNUMPASTALIŅU vārdā paldies saka Liena Bra-
že, Dāru Anete, Jānis Džeriņš, Rigonda Džeriņa, Oļegs 
Samsonovs.

Uz tikšanos jau nākošajos ģimenes pasākumos!

Sekojiet līdzi reklāmai!
Pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas 

fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts VISI KOPĀ TĀ KĀ STROPĀ ir sagata-
vots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu 
atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par projektu VISI KOPĀ TĀ KĀ STROPĀ saturu 
atbild biedrība BRĪNUMPASTALIŅAS

Priekules vidusskolas 3. klases skolēni un skolotāji Marika Šeflere 
un Raitis Feldmanis, saņemot pašvaldības apbalvojumus.

Priekules vidusskolas 3. klases 
skolēnu un skolotāju panākumi 
RIMI izaicinājumā “Sporto visa klase”

Foto: Kristīne Dundure

Sestdien, 5. jūnijā, BRĪNUMPASTALIŅAS 
aicināja visus PIEDZĪVOT VASARU BRĪNUMMEŽĀ!

Foto: Harijs Ulmanis
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tŪrISmA jAunumI

“Ir kāda vieta pasaulē, kura mums jāzina vislabāk, 
kuru citas malas cilvēks mums neatklās.”

(I. Ziedonis)

Skats no pils loga 1939. gada priekšplānā K.Ulmaņa stādītais ozols. 

Ulmanis stāda ozolu.

Krotes muiža parkā.

Muižas komplekss kā 
Krotes vēstures liecinieks

Krotes muižas kungu dzīvo-
jamās mājas parkā vairs nav. 
Nav arī muižas klēts parkā, 
govju kūts un zirgu staļļa, nav 
muižas lielā dīķa, ko nosusi-
nāja un vēlāk izveidoja sporta 
laukumu. No muižas laikiem 
vien saglabājušās kalpu mājas, 
ledus pagrabs parkā, kaut kas no 
muižas dārza un parks. Stāsts 
par Krotes muižas laikiem sākas 
ar – reiz bija… 

Krotes muiža ilgstoši nav piede-
rējusi kādai dzimtai. Kādēļ tik bieži 
mainījušies īpašnieki – vēl jāpēta. 
Muižas dokumentos no 1387. gada 
kā lēņa un muižas īpašnieki minēti 

Falkenhāgeni, Matiass un Hein-
rihs fon Trota-Treidens, Buhholci, 
Noldes, Sakeni, Bistrami, Korfi. Kā 
pēdējais muižas īpašnieks minēts 
Lieģu muižas īpašnieks Nikolauss 
Karls Dītrihs fon Grothuss (1830–
1908) un viņa sieva Ida fon Kleista 
(1844–1920). Pēc tēva nāves viņa 
dēli Dītrihs (1872–1951), Nikolauss 
(1875–1961) un Žanno (1879–1951) 
palīdzēja mātei saimniekot līdz 
muižas atsavināšanai. Kungu māju 
uzcēla, domājams, 18. gs. vidū Ulriha 
fon Bēra (1721–1766) laikā. 20. gs. 
sākumā, Nikolausa Karla Dītriha fon 
Grothusa laikā, to pārbūvēja.

 Bez pašas pils ēkas parkā vēl 

atradās arī pils piena dzesētava 
jeb ledus pagrabs, kalpu dzīvojamā 
māja un klēts. Baronu laikā no 
Vācijas atvesti un parkā  iestādīti 
vairāki reti svešzemju koki, krūmi 
un augi. Parkā netālu no pils atradies 
dīķis, kurā peldējuši gulbji un bijusi 
gulbju mājiņa. 

Tagadējās Krotes skolas ēkā un 
skolas ēdnīcas ēkā dzīvojuši muižas 
kalpi. Skolas ēka dēvēta par Augšas 
ērberģi, bet ēdnīcas ēka par Lejas 
ērberģi.

Nostāsti vēsta, ka baronam 
(Grothusam) ļoti patikuši suņi un 
kaķi. Viņam bijuši suņi Taso un 
Trefis, kaķi Junīte un Maksītis. Kad 

nomiris kāds no šiem dzīvnieciņiem, 
tad barons licis izgatavot baltu zār-
ciņu un apglabāt. Uz kapu kopiņas 
uzlikts akmens ar dzīvnieka vārdu. 
Šobrīd akmeņi vairs nav atrodami, 
bet domājams, ka parka zemē tie 
joprojām ir.

Arī 1905. gada revolūcijas no-
tikumi negāja secen muižas ēkām. 
Par laimi, gan toreiz dedzināšana 
nenotika, vien tika izveidots cie-
tums, kur ieslodzīja dumpiniekus.

20. gs. 20., 30. gados pilī atra-
dās Krotes sešklasīgā pamatskola. 
Skolai 1937. gadā tika piešķirts Ata 
Kronvalda vārds.

1939. gada izlaidumā skolu 
apmeklēja toreizējais Valsts prezi-
dents Kārlis Ulmanis un pie skolas 
iestādīja ozolu. Kara laikā ozols tika 
iznīcināts. Citu ozolu 1989. gadā – 
pēc 50 gadiem – iestādīja 1939. gada 
absolventi. 

1941. gadā skolā tika iekārtota 
Kurzemē pirmā pionieru nometne. 

Karam sākoties, nometnes bērni tika 
evakuēti uz Tatāriju. Daudzi bērni 
saslima, nomira un vairs neatgrie-
zās Latvijā. Šī traģēdija bija un ir 
daudzās ģimenēs. 

1944. gadā, Otrā pasaules kara 
laikā, pils tika daļēji sabombardēta 
un vietējās varas iestādes necentās 
ēku atjaunot, bet atļāva noārdīt 
individuālo ēku būvētājiem.

Padomju gados pils drupas tika 
sastumtas kaudzē. 2001. gadā parka 
centrā tika atklāts piemiņas akmens 
represētajiem. 

Informācija ņemta no grāmatas 
Mašnovskis V., “Muižas Latvijā”, II, 
SIA “DUE”, 2019, un Krotes novad-
pētniecības materiāliem.

Plašāks ieskats un 
fotogalerija pieejama 

www.leismalite.lv → 
“Noderīgi” → “Leišmalītes stāsti”. 

Krotes ciema bibliotēkas
 un senlietu krātuves 

vadītāja Lita Vēkause

priekules novada bāriņtiesa informē 
par 12–15 gadus vecu pusaudžu vakcināciju

2. jūnijā uzsākta 12–15 gadus vecu pusaudžu vakcinācija ar “Pfizer-BioN-
Tech” vakcīnu “Comirnaty”. Pieteikties var vietnē www.manavakcina.lv, 
pa tālruni 8989, pie sava ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādē, iepriekš 
pārliecinoties, ka vakcinācijas iestādē ir pieejama “Pfizer-BioNTech” vakcīna 
“Comirnaty”.

Vakcinācijas kārtība 12–13 gadus veciem pusaudžiem
Vakcinācijai personu var pieteikt vecāki vai citi likumiskie pārstāv-

ji ārstniecības iestādē, pie ģimenes ārsta vai pa tālruni 8989. Vakcinācijas 
laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūt-
ne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim – pase vai personas 
apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu 
pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli 
apstiprināta pilnvara).

Vakcinācijas kārtība pusaudžiem no 14 gadiem
Atbilstoši “Pacientu tiesību likuma” 13. pantam nepilngadīgiem 

pacientiem no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta 
viņu piekrišana, līdz ar to pusaudži no 14 gadu vecuma paši var pieņemt 
lēmumu vakcinēties un nav nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja 
vakcīnas saņemšanai.

Vakcinācijai pusaudzis pats var pierakstīties vietnē www.manavakcina.lv, 
kur autentificēšanās notiek caur www.latvija.lv, ja ir pieejama pilnā inter-
netbankas vai Smart-ID versija, vai zvanot pa tālruni 8989, kā vakcinācijas 
vietu norādot kādu no vakcinācijas centriem.

Ierodoties uz vakcināciju, pusaudzim jāņem līdzi personu apliecinošs 
dokuments – pase vai ID; ja jaunietim nav pases vai ID, tad jādodas uz 
vakcināciju ar likumisko pārstāvi.

Vakcinācija pret Covid-19 12–15 gadus veciem pusaudžiem notiks 
tikai ar “Pfizer-BioNTech” vakcīnu “Comirnaty”. Piesakoties svarīgi pār-
liecināties, ka izvēlētajā vakcinācijas punktā ir pieejama šī tipa vakcīna. 
Tās ir pieejamas liela mēroga vakcinācijas centros un citās ārstniecības 
iestādēs vai ģimeņu ārstu praksēs.

veSelīBA
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IZglītīBA

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 
direktore Inese Kuduma ir Kalētu pamat-
skolas absolvente un lielu daļu sava darba 
mūža pavadījusi Kalētu skolā kā skolotāja, 
direktores vietniece un direktore. Skolotāja 
Inese ir prasīga un tai pašā laikā ļoti mīļa 
saviem audzēkņiem. Atceros, ka vienā paš-
valdības pasākumā, kurā skolēniem tika dots 
uzdevums sagatavot īsu savas skolas rakstu-
rojumu, kas sākas ar frāzi “Mēs lepojamies…”, 

Kalētu skolas komandas viens no teikumiem 
bija “Mēs lepojamies ar savu direktori”. Di-
rektore pati šajā pasākumā nepiedalījās, bet 
domāju, ka šāds audzēkņu novērtējums ir 
skolotāja augstākais apbalvojums. Paldies, 
Inese, par taviem darba gadiem Kalētu skolā!

No 2021. gada 14. jūnija Kalētu Mūzikas 
un mākslas pamatskolas direktora amatu 
sāks pildīt līdzšinējā direktores vietniece 
Inga Sedola. Pazīstu Ingu kā ļoti apzinīgu 
un prasīgu skolotāju un direktores vietnieci. 
Novēlu jaunajai direktorei izturību, spēju 
uzdrošināties, nepadoties!   

Izglītības vadītāja Agrita Purviņa

5. jūnijā – saulainā, viegla 
vēja un mākoņu atspirdzinātā 
dienā – Priekules Mūzikas un 
mākslas skolā notika izlai-
dums, kur pie skolas ieejas uz 
kāpņu laukumiņa improvizē-
tās skatuves pulcējās skolas 
absolventi. Šogad skolu pabei-
dza desmit audzēkņi – Kristi-
ans Erbe, Linda Grīsle, Ieva 
Ikerte, Reinis Isakovs (mūzikas 
programmās) un seši audzēkņi 
vizuālās mākslas programmā: 
Maruta Klane, Kate Agnese 
Lācīte, Felīsija Oknere, Raivijs 
Strēlis, Gabriella Svara un 
Mārtiņš Šilders.

Svinīgo pasākumu ar akordeo-
na solo atklāja Reinis Isakovs – 
skolotājas Līgas Kvāšes izlaiduma 
klases audzēknis. Skolas beigšanas 
eksāmenos Reinis saņēma teica-
mus vērtējumus, kā arī pagājušajā 
mēnesī pārstāvēja mūsu skolu 
starptautiskajā akordeona spēles 
attālinātajā konkursā “CONCORD 
OF SOUNDS” un savā grupā ieguva 
II vietu. Priecājamies un lepoja-
mies ar Reiņa sasniegumiem!

Izskanot himnai “Dievs, svētī 
Latviju!”, svētku uzrunu teica 
skolas direktore Inita Rubeze. 
Vispirms PALDIES audzēkņiem 
un skolotājiem par izturību – 
strādājot sarežģītajos apstākļos 
un sasniedzot labus rezultātus 
noslēguma eksāmenos. Un PAL-
DIES vecākiem, “ka uzticējāt 
mums savus bērnus”. Sveikt 
absolventus, skolotājus un ve-
cākus bija ieradušās Priekules 
novada izglītības vadītāja Agrita 
Purviņa un domes priekšsēdētāja 

Vija Jablonska. Dāvanā grāmatas, 
katram absolventam tika kāds 
vēlējums un katram skolotājam 
– pateicība.

Ievas Ikertes alta izpildījumā 
izskanēja skaņdarbs “Vakars” 
(komp. Luijs Vjerns, Louis Vier-
ne), bet Linda Grīsle (klarnete) 
atskaņoja Forē “Apres un reve”, 
viņu koncertmeistare Līga Kvāše. 
Jaunie mākslinieki Maruta Klane, 
Gabriella Svara, Felīsija Oknere 
un Mārtiņš Šilders pastāstīja 
par savām jauniegūtajām pras-
mēm, pabeidzot mākslas skolu. 
Koncerta izskaņā Reinis Isakovs 
izpildīja skaņdarbu “Spāņu deja” 
(komp. Dmitrijs Šostakovičs). 
Isakovu ģimene teica paldies arī 
Reiņa pirmajai skolotājai Anitai 
Zviedrei un Aleksandram Ļebede-
vam, pie kura regulāri devušies uz 
konsultācijām Liepājā. Sirsnīga 
pateicība skolai – arī no vecākiem 
Lienes Ikertes, Līgas Svaras un 
Intas Klanes.

Izsniedzot atestātus par Mūzi-
kas un mākslas skolas absolvēša-
nu, direktore Inita Rubeze veltīja 
katram audzēknim sirsnīgu rak-
sturojumu, “caur puķēm” atklājot 
katra zieda neredzamās šķautnes, 
kuras vēl papildināja specialitātes 
skolotāja vai klases audzinātāja 
novērojumi. 

Noslēgumā – kā katru gadu 
– komponista Ērika Ešenvalda 
veltījums “Mūsu skolai” (pēc au-
dzēkņu dzejas rindām), vienojot 
klātesošos sirsnīgā dziesmas me-
lodijā. Pēc svinīgās daļas fotogrāfe 
un Gabriellas mamma Līga Svara 
aicināja visus pie skolas karoga 

Šī konkursa galvenais uzdevums – dziedāšanas prasmju 
pilnveidošana, teicēju dziedāšanas pieredzes un repertuāra 
apgūšana un izmantošana mūsdienu situācijā.

Konkursam ir trīs kārtas. Pirmā notiek folkloras kopas iekšienē. 
Labākie dalībnieki tiek izvirzīti uz reģionālo video ierakstu konkursu. 
Šoreiz tās ir folkloras kopas “Traistēni” dalībnieces. Kā pastāstīja folkloras 
kopas “Traistēni” vadītāja Līga Strēle, jaunākajā grupā pieteikta Krotes 
pamatskolas skolniece – Elisa Jakšta,  vidējā grupā – Enija Valdmane 
un Laura Rosvalde, bet vecākajā grupā – Ieva Ikerte un Ance Dreimane. 

Traistēnietes piedalās kategorijā, kurā konkursa dalībnieki solo vai 
grupā izdzied divas dažāda rakstura latviešu tautasdziesmas nesamāk-
slotā izpildījumā, atbilstoši saviem priekšstatiem par tautasdziesmu. 

Dziedājumi fi lmēti dabiskā vidē – Krotes skolas apkārtnē – un jau 
ir nosūtīti uz Liepāju, kur pusfi nāla žūrija tos izvērtēs. Turēsim īkšķus 
par mūsu meitenēm un cerēsim, ka kāda no dalībniecēm izvirzīsies 
fi nālā, kuru rīkos Valsts izglītības satura centrs.

Uzstājoties šajā konkursā ar duetu, Ieva un Ance ir nogājušas skaistu, 
dziesmām pieskandinātu ceļa posmu. Pamatīgi iepazinušas tautisko 
dziedāšanu, jo “Traistēnos” darbojas jau no pirmās klases un sasniegušas 
daudzas virsotnes: astoņas reizes pasludinātas par Diždižām dziedātājām, 
kas ir augstākā virsotne folkloras dziedāšanas žanrā. Savukārt Latvijas 
simtgades Dziesmu un deju svētkos folkloras sarīkojumā Esplanādē 
Ieva tika izvirzīta par Lejaskurzemes galveno saucēju.

Kultūras nodaļas vadītājs Gundars Venens
 

 

“DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA” 
Tradicionālās dziedāšanas konkurss

No kreisās – Reinis Isakovs, Mārtiņš Šilders, Felīsija Oknere, Ieva Ikerte, Linda Grīsle, Maruta 
Klane, Gabriella Svara.
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uz fotosesiju. Nobeigumā visiem 
klātesošajiem bija iespēja no-
baudīt svētku kliņģeri un ļauties 
nesteidzīgām sarunām.

Paldies koncertmeistarei Lī-
gai Kvāšei, skolotājiem Madarai 
Jansonei, Andrai Zabei, Mārtiņam 
Cukuram, Kristīnei Cukurai, Daigai 
Tiļļai, Zentai Ķervei, direktorei 
Initai Rubezei, tehniskajiem dar-
biniekiem Serafi mam, Viktorijai 
un Ritai par sadarbību pasākuma 
norisē. 

     
Priekules Mūzikas un 

mākslas skolas direktores 
vietniece ārpusklases 

un audzināšanas darbā 
Indra Andersone  

2020./2021. mācību gada 

IZLAIDUMS
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uZņĒmĒjDArBīBA un lAukSAImnIeCīBA

lauku atbalsta dienests (lAD) 
informē

l Mazie lauksaimnieki 2021. gadā saņems 
vienreizēju valsts atbalstu.

Mazajiem lauksaimniekiem 2021. gadā atbalstā 
paredzēti 3 miljoni eiro, lai stiprinātu mazo lauk-
saimniecības ražotāju saimniecību dzīvotspēju, vei-
cinātu iespējas strādāt lauksaimniecībā un motivētu 
integrāciju tirgū, un lai sekmētu Latvijas reģionu 
apdzīvotības saglabāšanos un ainavas sakoptību.

Atbalstu paredzēts piešķirt, balstoties uz 2020. 
gadā iesniegtā vienotā iesnieguma datiem, ja lauk-
saimnieka:

v deklarētās dzīvesvietas adrese vai juri-
diskā adrese visā laikposmā no 2020. gada 1. jūlija 
līdz 1. decembrim ir reģistrēta Latvijā ārpus 
valsts pilsētām,

v vienotā platības maksājuma vai mazo lauk-
saimnieku atbalsta shēmas maksājuma saņemšanai 
deklarēto hektāru skaits 2020. gadā nepārsniedz 
septiņus hektārus,

v 2020. gadā tiešo maksājumu atbalstam 
noteiktā platība bija vismaz 0,3 ha ar laukau-
giem, dārzeņiem, augļu kokiem vai aramzemē 
sētajiem zālājiem vai no 2020. gada 15. maija līdz 
15. septembrim lauksaimnieka īpašumā bija lauk-
saimniecības dzīvnieki, kas ekvivalenti vismaz 
vienai liellopu vienībai. Pēc šiem kritērijiem var 
izvērtēt, vai lauksaimnieks veic lauksaimniecisko 
ražošanu.

Vienreizējais atbalsts būs kā papildinājums ES 
tiešo maksājumu atbalstam, ja lauksaimnieka ES 
tiešo maksājumu summa par 2020. gadu ir vismaz 
100 eiro, bet nepārsniedz 1200 eiro.

Valsts atbalsta summa lauksaimniekam veidos 
40% no apstiprinātās ES tiešo maksājumu summas, 
bet lauksaimnieks kopumā varēs saņemt ne vairāk 
kā 1250 eiro, skaitot kopā gan 2020. gada ES tiešo 
maksājumu atbalstu, gan valsts atbalstu.

Lai saņemtu atbalstu, nav jāiesniedz iesnie-
gums, jo atbalstu izmaksās, balstoties uz 2020. gadā 
iesniegtā vienotā iesnieguma datiem. Piemēram, ja 
patlaban mazais lauksaimnieks saņem mazā lauk-
saimnieka atbalstu 500 eiro, tad klāt tiek aprēķināti 
40% jeb 200 eiro.

l Jūnijā sāks darboties Tehnikas un iekārtu 
katalogs.

Tehnikas un iekārtu katalogu izstrādājusi 
Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centru (LLKC) un LAD, lai 
atvieglotu lauksaimniekiem tehnikas un iekārtu 
iegādi. Lielu atbalstu kataloga izveidošanā sniedza 
arī Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju 
asociācija. Katalogs būs pieejams kā elektroniskais 
rīks LAD tīmekļvietnē un tiks savienots ar elektro-
niskās pieteikšanās sistēmu. 

Tehnikas un iekārtu katalogs atvieglos atbalsta 
saņēmējiem iepirkumu procesu tehnikas un iekār-
tu iegādei Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam (LAP) apakšpasākumā “Atbalsts 

ieguldījumiem lauku saimniecībā” īstenošanai pārejas 
periodā 2021. un 2022. gadā, veicinot efektīvāku ES 
fi nansējuma administrēšanu un vienkāršojot LAD 
kontroles funkcijas.

LLKC kā neatkarīga iestāde nodrošinās tehnikas 
un iekārtu cenas vērtēšanas ekspertu komisijas darbī-
bu tehnikas un iekārtu vienību izmaksu noteikšanai 
un tās iekļaušanai katalogā. LLKC izvēlētie eksperti 
dos slēdzienu par tehnikas un iekārtu vienību cenas 
atbilstību vidējai tirgus cenai saskaņā ar vērtēša-
nas metodiku un apstiprinās vai noraidīs iesniegto 
pieteikumu par tehnikas un iekārtu vienības cenas 
ievietošanu katalogā.

Galvenā kataloga priekšrocība – samazināsies 
lauksaimnieka patērētais laiks projekta pieteikuma 
aizpildīšanai, kā arī būs vieglāk izvēlēties atbilstošu 
tehniku un iekārtas iecerētā projekta īstenošanai. 
Samazināsies kļūdu rašanās iespējas izmaksu pa-
matojošās projekta dokumentācijas sagatavošanā 
un pārbaudē. Tā kā iegādāties varēs tikai to tehniku 
vai iekārtas, kas ir iekļautas katalogā, tad būs arī 
ērtāk izvēlēties sev nepieciešamo – nebūs jāizvēlas 
lētākā un, iespējams, neatbilstošākā vienība. Šāda 
pieeja ļaus saīsināt arī laiku, kas nepieciešams LAD, 
vērtējot konkrēto projektu.

Katalogā katrai tehnikas un iekārtas vienībai, būs 
iespējami trīs komplektāciju piedāvājumi – bāzes un 
divas bagātīgāk aprīkotas komplektācijas.

Process no konkrētās tehnikas vai iekārtu 
vienības iekļaušanas katalogā līdz tās iegādei būs 
vienkāršs:

v tehnikas un iekārtu tirgotājs iesniegs vienību 
piedāvājumu katalogam,

v tehnikas un iekārtu cenas vērtēšanas komisija 
izvērtēs vienības cenas atbilstību,

v lauksaimnieks izvēlēsies atbilstošo tehniku 
vai iekārtu no kataloga,

v izvēlētā vienība automātiski tiks ierakstīta 
projekta pieteikuma tāmē.

Kaut arī pieteikšanās kārta pasākuma “Ieguldīju-
mi materiālajos aktīvos” apakšpasākumam “Atbalsts 
ieguldījumiem lauku saimniecībās” ir paredzēta 
šāgada rudenī, katalogs publiski būs pieejams jūni-
jā, lai tehnikas un iekārtu tirgotāji un to pārstāvji 
varētu savlaikus iesniegt izvērtēšanai savus vienību 
piedāvājumus iekļaušanai katalogā.

Metodika tehnikas un iekārtu vienību izmaksu 
standarta likmes noteikšanai un tās iekļaušanai 
Tehnikas un iekārtu katalogā būs pieejama LAD 
un LLKC tīmekļvietnēs, bet LAD Elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā tā būs detalizēta metodika ar 
“soli pa solim” rīcību.

l Svarīgākie datumi, kuriem lauksaimnieki 
var sekot līdzi, ir pieejami LAD mājaslapā www.lad.
gov.lv, sadaļā “AKTUALITĀTES UN KALENDĀRS” 
→ Platību maksājumu kalendārs.

Plašāka informācija vietnē www.lad.gov.lv.

LLKC Liepājas biroja uzņēmējdarbības 
konsultante Irina Gintere (tālr. 28310484, 

e-pasts irina.gintere@llkc.lv)

Priekules pagasta l auksaimniecības 
konsultante Vizma Garkalne

kultŪrA

11. maijā Krotē tika atzī-
mēta dzejnieka simtgade. Vie-
tējo cilvēku atmiņā 2021. gads 
iezīmēsies ar Alfreda Krūkļa 
daiļradi. Un ne jau tikai kro-
teniekiem un Priekules novada 
cilvēkiem, bet visas Latvijas 
dzejas mīļotājiem Krūkļa vārds 
ir pazīstams. Pirmkārt jau dau-
dzo dziesmu dēļ, kam vārdus 
rakstījis Krotes dzejnieks.

Gaidot 2021. gada maiju, bija 
skaidrs, ka pandēmijas diktētie 
noteikumi traucēs ikgadējo un tra-
dicionāli romantisko pasēdēšanu 
zem mežābeles pie dzejnieka mā-
jām. Tāpēc bija jāmeklē risinājums, 
kā dzejnieka simtgadi atzīmēt ar 
pasākumiem, kas paliktu vēstu-
rei. Lieliska sadarbība izvērtās ar 
izdevniecību “Jumava”, kas savos 
plānos iekļāva Alfreda Krūkļa dze-
jas izlases izdošanu. Sadarbībā ar 
Priekules novada pašvaldību pie la-
sītājiem nonākusi brīnišķīga dzejas 
izlase. Varētu pat teikt, ka sanākusi 
tāda kā mazā dziesmu grāmatiņa 
ar populāriem meldiņiem, jo visi 
izlases dzejoļi ir par pamatu kāda 
komponista dziesmai. Pārsteidzoši, 
cik daudz tautā iemīļotu dziesmu 
ar Krūkļa vārdiem sakomponējis 
Maestro Raimonds Pauls un citi 
pazīstami komponisti.

Lai aptvertu dzejnieka nozīmī-
gumu, Krotes bibliotēkas vadītāja 
Lita Vēkause un folkloras kopas 
vadītāja Līga Strēle izstrādāja 
scenāriju videofi lmai, lai saglabātu 

stāstus un atmiņas par Alfredu 
Krūkli arī nākamajām paaudzēm. 
Jo gan Līgai Strēlei, gan 80. gadu 
Krotes skolas mūzikas skolotājai 
Līvijai Jansonei ir personīgas un 
emocionālas atmiņas par dzej-
nieku. Pēc kādas balles dzirnavās 
Krūklis esot uzrakstījis dzejoli 
“Krotes dzirnavas”, bet skolotāja 
Jansone tai pierakstīja meldiņu. 
Šīs atmiņas raisīja dalībniecēs 
emocionālas atmiņas, bet pati 
dziesma “Traistēnu” izpildījumā 
izskanēja arī fi lmēšanas laikā.

Filmā skanēs Alfreda Krūkļa 
dzeja Liepājas teātra aktiera Pē-
tera Lapiņa un krotenieces Ances 
Dreimanes lasījumā, neatkārtojami 
interesantā interpretācijā populā-
rākās Raimonda Paula dziesmas 
izdziedāja Haralds Puriņš, Ra-
mants Jansons un Daris Jansons. 
Ar savām pārdomām par dzejoļu 
krājumu dalījās izdevniecības 
“Jumava” vadītājs Juris Visockis. 
Mazliet žēl, ka fi lmēšanu brīvdabā 
lieliski iekārtotajā tradīciju lauku-
mā pie skolas iztraucēja pamatīgas 
lietusgāzes. Nācās improvizēt un 
doties iekštelpās. Tomēr prieks un 
degsme cilvēku acīs deva pārliecī-
bu, ka Krūkļa dzeja paliks vērtīgs 
mantojums ne tikai kroteniekiem.

Plašāks foto atskats no dzej-
nieka simtgades atceres dienas 
fi lmēšanas pieejams www.prieku-
lesnovads.lv, sadaļā GALERIJAS. 

Kultūras nodaļas vadītājs 
Gundars Venens

Priekules slimnīca piedāvā 
vakcinēšanos ar dažādu veidu 
Covid-19 vakcīnām.

Mūsu rīcībā ir vakcīnas “Pfi -
zer/Biontech”, “Janssen”, “Astra 
Zeneca” un “Moderna”.

Vakcinācija  turpinās visā 
Latvijā, un tagad arī Priekules 
slimnīcā jebkurš pieaugušais 
iedzīvotājs gan no Priekules 
novada, gan no visa Dienvid-
kurzemes novada, gan Liepājas 
pilsētas var pieteikties uz vak-

cināciju, zvanot darba dienās 
pa tālr. 63461666 no plkst. 
8.00  līdz 16.00.

Vakcinācija ir drošākais un 
efektīvākais aizsardzības veids, 
kas pasargā no smagām slimības 
formām un mazina Covid-19 in-
fekcijas izplatību sabiedrībā.

Tas ir vienīgais reālais solis 
pretī iespējai atgriezties dzīves 
ritmā, kāds bija pirms pandēmijas.

Priekules slimnīcas 
administrācija

Jānīt’s brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu:
Še saujiņa, tur saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte!

Lai līksmi, saticīgi, saulaini un skaisti Līgo un Jāņi!
Dziediet dziesmas, kuriet ugunskuru, piniet vainagus un izbaudiet vasaras krāšņākos svētkus!

LLKC Liepājas biroja uzņēmējdarbības konsultante Irina Gintere, 
Priekules pagasta l auksaimniecības konsultante Vizma Garkalne

CIENĪJAMIE PRIEKULES 
NOVADA IEDZĪVOTĀJI!

KRŪKĻA MANTOJUMS
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Sakarā ar to, ka ārtelpu individuālie treniņi 
ir visu laiku bijuši atļauti, sporta biedrības 
“Kanu atvars” sportisti nav pārtraukuši nevienu 
brīdi pilnveidot savas prasmes.

Mērķis šosezon piedalīties starptautiskās sacen-
sībās Igaunijā, lai jaunie braucēji iegūtu CAI*2 kvali-
fikāciju. Tas būtu ieguldījums šo sportistu izaugsmei 
nākotnē. Mērķtiecīgas sagatavošanās plānā ietilpa 
kontroltreniņi izpildot Igaunijā plānoto sacensību 
programmu. Tādēļ 22., 23. maijā ZS “Stiebriņi” trasē 
klusi un mierīgi noritēja treniņbraucieni, pārbaudot, 
cik gatavi šai sezonai ir braucēji un viņu zirgi.

Iepriekšējā sezona “Kanu atvaram” bija ļoti veik-
smīga – divi nacionālie čempioni un vēl vairākas 

godalgotas vietas.
50% no iespējamām nominācijām “Latvijas labā-

kais pajūgu braucējs” – “Kanu atvaram”!
Lieliski rezultāti, mēs lepojamies ar to un sakām 

vissirsnīgāko paldies visiem Priekules novada at-
saucīgajiem uzņēmējiem un labdariem, kā arī bērnu 
vecākiem un, protams, pašiem sportistiem par viņu 
ieguldīto darbu. Diemžēl pandēmijas sakarā nenotika 
nominantu sumināšana. Kāda būs šī sezona? Šobrīd 
izskatās, ka tas vairs nav atkarīgs no sportistu un 
treneru ieguldītā darba. Centīsimies iespēju robežās 
piedalīties sacensībās, un tuvākie starti paredzēti 
Igaunijā. Novēliet mums veiksmi!

“Kanu atvara” valde

SpOrtS

Liepājas Simfoniskais 
orķestris, stiprinot koncert-
darbību reģionā, dibina jaunu 
Dienvidkurzemes festivālu 
“Rimbenieks”. Festivāla pat-
ronese – Eiropas Parlamenta 
deputāte, bijusī kultūras mi-
nistre Dace MELBĀRDE.

Dienvidkurzeme izauklējusi 
daudzas personības, kas būvēju-
šas un sargājušas Latvijas valsti 
un kultūru. Sudrabu Edžus un 
Evalds Rimbenieks nākuši no 
Gramzdas. Rimbenieks bijis 
ilggadējs Liepājas pilsētas mērs, 
kā arī Liepājas Filharmonijas 
atjaunotājs.

Festivāla “Rimbenieks” mērķis 
ir tuvināt augstvērtīgas mūzikas 
atskaņojumu cilvēku dzīvesvietai 
un apvienot kultūrtūrisma akti-
vitātes un iemīlēt mūsu zemi.

Festivāla galvenā ģeogrāfiskā 
ass, atbilstoši Evalda Rimbenie-
ka dzīves gājumam, ir Priekule, 
Aizpute un Liepāja. Pateicoties 
unikālai sakritībai, triādei Aizpu-
te – Priekule – Liepāja, pārklājas 
izcilu latviešu komponistu trijot-
ne – aizputnieks Pēteris Vasks, 

priekulnieks Ēriks Ešenvalds un 
liepājnieks Agris Engelmanis. 

Šogad festivālā “Rimbenieks” 
notiks 12 koncerti. Atklāšana 10. 
jūlijā plkst. 20.00 Evalda Rim-
benieka dzimto Smaižu baznīcā. 
Muzicēs stīgu kvartets: Gunārs 
Mūrnieks (vijole), Diāna Reimane 
(vijole), Elīna Čipāne (alta vijole), 
Krišjānis Gaiķis (čells).

Savukārt 23. jūlijā plkst. 20.00 
pie Priekules kultūras nama 
muzicēs pūšamo instrumentu 
kvintets: Mārtiņš Zujs (trompete), 
Krišjānis Leišavnieks (trompete), 
Edgars Ruģelis (mežrags), Dāvis 
Matīss Leišavnieks (trombons), 
Mārtiņš Leišavnieks (tuba).

Festivālu sadarbībā ar Prie-
kules novada pašvaldību rīko 
Liepājas Simfoniskais orķestris.

Kultūras nodaļas vadītājs 
Gundars Venens

16. maijā Jelgavas Olimpiskajā stadionā Liepājas Sporta skolas 
audzēknis Artis Brundzāts piedalījās Jāņa Lūša piemiņas kausā šķēpa 
mešanā. Artis U-18 grupā izcīnīja 3. vietu šķēpa mešanā ar jaunu 
personīgo rezultātu – 53,04 metri. Labs darbiņš, kas padarīts!

5. jūnijā Ventspilī notika olimpiskā čempiona D. Kūlas starptau-
tiskās sacensībās šķēpa mešanā. Un mani divi Liepājas Sporta skolas 
audzēkņi izcīnīja kausu. U-20 grupā Artūrs Siliņš izcīnīja 3. vietu un 
U-18 grupā Artis Brundzāts izcīnīja 2. vietu ar jaunu personīgo rekor-
du – 53,84 metri. 

Lepnums un prieks par lieliskiem sasniegumiem! Tā turpināt!

Treneris Ģirts Ločmelis

Pirms vairākiem gadiem interneta vietnē 
izlasīju informāciju par iespēju piedalīties EK 
rīkotajā tulkošanas konkursā ‘’Juvenes Transla-
tores’’. Tā ir tulkošana no latviešu uz angļu 
valodu. Aprunājoties ar jauniešiem, nolēmām 
startēt. Pasākumā piedalās pa vienai skolai no 
katras Eiropas valsts. Mēs bijām to laimīgo sko-
lu starpā, kuras tika ielozētas dalībai konkursā. 
Jā, dalība tiek ielozēta. Startējām ar izciliem 
panākumiem, saņēmām lieliskas balvas.

Arī šoreiz nolēmu pieteikt savus fantastiskos 
vidusskolas jauniešus. Protams, nevar jau katru reizi 
paveikties, mūs šoreiz neielozēja. 

30. oktobrī saņēmu e-pasta vēstuli no konkursa 
koordinatores Židres Bakutītes ar piedāvājumu 
Priekules vidusskolas skolēniem pieredzēt ko līdzīgu 
“Juvenes Translatores” konkursam. Šī šķita lieliska 
iespēja audzēkņiem apliecināt savas valodas zinā-
šanas un iegūt balvu, līdzīgi kā lielajā konkursā. Lai 
īstenotu šo ieceri, tās realizēšanā ļoti vajadzīgs bija 
skolotāja atbalsts: organizatoriskais darbs skolā. 
Sarakste turpinājās ar Elizabeti Pičukāni – EK Tul-
košanas ģenerāldirektorāta pārstāvi.

Atšķirībā no Eiropas skolām, kas atlasītas ofi-
ciālajam konkursam, mūsu skolēni nevarēja tulkot 
tiešsaistē, viņiem bija jātulko uz papīra. Tulkojamie 
teksti tika publicēti vietnē 15 minūtes pirms kon-
kursa sākuma. Darbu paveicām, saņēmu vēstuli no 
E. Pičukānes:

‘’Vispirms gribu pateikt, ka man prieks par visiem 
skolēniem, kuri tulkoja tekstus ‘’Juvenes Translato-
res’’ minikonkursā. Esmu pārliecināta, ka skolēnu 
interese par tulkošanu un tulkojumu kvalitāte lielā 
mērā ir skolotāju nopelns!’’

Aprīļa beigās tika saņemta balva labākajam tul-
kotājam. Mūsu skolā šī titula ieguvēja ir erudītā IEVA 
BĒRZIŅA (11. kl.). Pārējie skolēni saņēma sertifikātus 

par dalību tulkošanas konkursā. Tie ir: Ē. Anīte, M. Au-
gucevičs, A. Brauna, K. Ē. Daukante, M. E. Daukante, 
E. Erbe, L. Jaškus, A. Jerika, E. Lendele, E. Putniņa, 
M. Roga, A. Sļepeca, B. Birzniece, M. T. Dūčis un G. Einis.

‘’Ja Jums būtu interese, nākamajā semestrī/
mācību gadā labprāt atbrauktu uz Jūsu skolu, lai 
pastāstītu par tulkotāja profesiju un darbu Eiropas 
Komisijas Tulkošanas dienestā,’’ raksta E. Pičukāne. 
Ar lielāko prieku piekritu šai idejai, jo mums ir ta-
lantīgi un zinoši skolēni.

Priekules vidusskolas angļu valodas skolotāja 
Zaiga Strelēviča

“Kanu atvara” pajūgu braukšanas sezona sākusies
Foto no “Kanu atvara” arhīva

Kalētu sportistiem 
lieliski rezultāti!

Abi sportisti 
Ventspilī.

Pirmo reizi notiks 
Dienvidkurzemes 
festivāls “Rimbenieks”

Skolotāja Airita Ešenvalde un titula ieguvēja 
Ieva Bērziņa.
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Tulkošanas konkurss “Juvenes Translatores”



DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS 
NO 1. MAIJA LĪDZ 7. JŪNIJAM 
reĢIStrĒtA DZImŠAnA
Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā –
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

ESI SVEICINĀTS, MAZULĪT!
h Ievai Daukantei un Rihardam Zikmanim meitiņa Sofi ja Ulrika;
h Baibai Baltavičai un Igo Poriņam meitiņa Sabīne;
h Kristiānai un Elvijam Siseņiem meitiņa Alise;
h Jolantai Šteinai un Renāram Valančauskam meitiņa Alija Jana;
h Janai Fromanei un Jānim Jerikam meitiņa Annija.

reĢIStrĒtA lAulīBA
Vijiet kopā dzīves audus 
Zeltītiem ziediņiem. 
Tā kā šodien visu mūžu 
Roku rokā staigājiet.

h Aigars Spāģis un Andželika Zubavičute.
Sveicam!

reĢIStrĒtA mIrŠAnA
Zem zaļiem kokiem vakarā
Es runājos ar saules rietu,
Zem zaļiem kokiem vakarā
Tu atradi sev mūža vietu.

Aļģirds Tubins (Virgas pag.);
Kaspars Pīlēns (Gramzdas pag.);
Remigij s Rozentāls (Kalētu pag.).

Lai gaiši jums Aizsaules ceļi! 
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča
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PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu – Kristīne Dundure, 
e-pasts priekulesavize@inbox.lv. 
Par vārdu, uzvārdu un datu pareizību atbild raksta autors.
Rakstus un informāciju iesniegt līdz mēneša 5. datumam.
Iespiests SIA "Kurzemes Vārds" tipogrāfi jā. Tirāža – 2500 eksemplāru. 

UZ TIKŠANOS JAUNAJĀ 
DIENVIDKURZEMES ZIŅU LAPĀ!

CMYK

AFIŠA

Trešdien, 23. jūnijā, 
Priekules ielu tirdzniecības 

laukumā (līdzās veikalam “Top!”)
no plkst. 9.00 līdz 13.00 – 

JĀŅU IELĪGOŠANAS 
TIRDZIŅŠ.

Būs gardi, svaigi pīrādziņi, plātsmaizes, lauku maize, Jāņu 
siers, gaļas un zivju kūpinājumi, zemenes un citi gardumi.

Īpašs piedāvājums no amatniekiem – pītie klūgu groziņi, 
koka karotes un dēlīši, lina un keramikas darinājumi, stiprākās 
čības Latvijā un citas noderīgas lietas. 

Dalībniekiem pieteikuma anketa pieejama 
priekulesnovads.lv, sadaļā AFIŠA.

Nāc un ņem draugus līdzi!

meŽupeS pamatskolas 

60.jubileja! 
AICInātS IkvIenS!

trešais posms 
no 11. līdz 

20. jūnijam.
Iesim, skriesim, nūjosim un 

piedalīsimies izaicinājumos!
Distances garumu, vietu un 

laiku katrs dalībnieks izvēlas pats, 
bet tai jābūt:

l ģimenes distancei – 
ģimenēm ar maziem bērniem 
(no kuriem viens ir 7 gadus vecs 
vai jaunāks) paredzēta iespēja 
veikt atsevišķu distanci kā kopīgu 
pastaigu, soļošanu vai skrējienu, 
kur obligāti veicamais attālums 
nav noteikts. Katrs dara pēc savām 
spējām un brīvas izvēles.

l skrējienam – 2 km (2013.–
2009. gadā dzimušiem), pārējiem 
5 km, 10 km vai 20 km,

l nūjotājiem – 5 km vai 
10 km.

Sākot ar 14.06. plkst. 11, no-
vada mājaslapā priekulesnovads.
lv iespēja noskatīties piemiņas fi lmu 
“Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 
14. jūnija deportācijām”, kurā nolasīti 
un pieminēti represēto upuru vārdi. Ar 
muzikāliem veltījumiem fi lmā uzstājas 
novada mūziķi.

29.06. Virgas pagasta “Lībiešos” 
– konkursa “Par sakoptu Priekules no-
vadu” 2. kārtas laureātu sumināšana.

Bunkas pagastā
No 07.06. līdz 18.06. Bunkas 

kultūras nama logā skatāma rožu 
ziedu fotogrāfi ju izstāde.

22.06. plkst. 12.00 Bunkas kul-
tūras nama pagalmā – Dienvidkurze-
mes mājražotāju saiets – Saulgriežu 
tirgus, būs arī kāds Līgo svētku 
pārsteigums.

virgas pagastā 
18.06. plkst. 12.00 – VIRGAS 

muižas izrādīšanās. Virgas audēju ko-
pas izstāde. Ekskursijas pa muižu kopā 
ar Virgas senlietu krātuves vadītāju 
Ingu Raškovu. Pieteikties: Daiga Egle – 
29472063; Daira Šalma – 26528782.

kalētu pagastā
No 17.06. līdz 30.06. senlietu 

krātuves logā – izstāde “Nav vairs tālu 
Jāņu diena”.

19.06. plkst. 16.00 pie tautas 
nama – vasaras saulgriežu tirdziņš. 

gramzdas pagastā
19.06. plkst. 19.00 pie Gramz-

das tautas nama iespēja iegādāties 
gramzdenieku mājražotāju produkciju 

"Šefpavāra gardumi”. Apmeklētājus 
priecēs muzikāls sveiciens.

10.07. plkst. 20.00 Smaižu baz-
nīcā – Dienvidkurzemes festivāla 
atklāšanas koncerts “RIMBENIEKS”. 
Muzicēs stīgu kvartets.

priekule
23.07. plkst. 20 pie Priekules KN 

– Dienvidkurzemes festivāls “RIMBE-
NIEKS”, muzicēs pūšamo instrumentu 
kvintets.

*Būsim atbildīgi. Apmeklējot svētku 
tirdziņus, ievērosim valstī noteiktos 
epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

Pasākumu plāns var mainīties valstī 
noteikto COVID-19 ierobežojumu dēļ. 
Lūgums sekot informācijai priekules-
novads.lv – AFIŠA.

Pašā vasaras jaukumā,
Pašā vasaras plaukumā,
Priekules tirgus laukumā –
23. jūnijā plkst. 10.00 – Priekules 

pilsētu pieskandinās LĪGO SVĒTKU 
jautrās ekipāžas, sveicot priekulniekus 
Līgo svētkos! Tirgus apmeklētājiem par 
prieku būs muzikāls sveiciens.

Lai galdā gozējas Jāņu siers un 
kausā puto alutiņš! Lai patiesa prieka 
piepildīti svētki un lai jums katram 
izdodas izbaudīt v asaras saulgriežu 
burvību!

Skaistus svētkus 
jums visiem novēl 

Priekules kultūras nams!

SVARĪGI! Ja esi vienreiz reģistrējies kādam no posmiem, 
otrreiz nav jāreģistrējas uz nākamaj iem posmiem, dalībnieks 
jau ir iekļauts nākamā posma starta sarakstā, izņēmums 
ir tad, ja dalībnieks vēlas nākamā posmā mainīt distanci.

21.augusts – 
purmSātu muižas 
201.dzimšanas diena!


