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18. janvārī Purmsātos pul-
cējās Priekules novada ļaudis, 
lai atcerētos laiku pirms 28 
gadiem, kad Latvijas brīvība 
un neatkarība bija jāaizstāv 
plecu pie pleca uz barikādēm. 

Tolaik vīri un sievas no Bun-
kas, Gramzdas, Kalētu, Virgas, 
Priekules pagastiem un pilsētas 
bija gatavi riskēt un doties uz 
Rīgu, lai aizstāvētu brīvības ideju. 
Atceroties toreizējos notikumus 
mūsu nu jau neatkarīgās valsts 
galvaspilsētā, Purmsātos sa-
pulcējušies barikāžu dalībnieki 
katrs ielika savu pagali kopējā 
simboliskā atmiņu ugunskurā. 
Ieklausoties Priekules novada 
pašvaldības domes priekšsēdē-
tājas Vijas Jablonskas uzrunā un 
Imanta Kalniņa Latvijas Tautas 
frontei veltītajā dziesmā “Pie pleca 
plecs” ar Olafa Gūtmaņa tekstu, 
novadnieki pakavējās personiskās 
atmiņās. 

Pēc tam Ģirts Valdis Kris-
tovskis, kas no jauna iesācēja 
politikā toreiz kļuvis par politis-

kās pieredzes bagātu vīru tagad, 
dalījās savās atmiņās, kā radās 
ideja par barikādēm. Viņš neslēpa, 
ka tolaik valdījis gan apjukums 
un mulsums, gan neziņa un arī 
bailes. Daudz bijis atkarīgs no 
spējas kādam uzņemties atbil-
dību. Toreiz vajadzējis riskēt, bet 
reizēm kritiskās situācijās bijis 
svarīgi saglabāt arī vēsu prātu un 
neatbildēt uz provokācijām. Viesis 
nevairījās atklāt personiskas de-
taļas un kļūt emocionāls, atmiņās 
atgriežoties pie gandrīz 30 gadus 
seniem notikumiem. 

Vakars noslēdzās ar Nacionālo 
bruņoto spēku bigbenda koncertu 
Ulda Locenieka vadībā. Muzikālais 
repertuārs bija pielāgots patriotis-
kajam notikumam un papildināts 
ar diriģenta stāstījumu, ko veidoja 
gan vēsturisku, gan personisku 
atmiņu detaļas. Pēc tam visi 
pasākuma dalībnieki saņēma 
simboliskas piemiņas dāvanas, 
kopīgi fotografējās un cienājās 
pie svētku galda. 

Iluta Dreimane 

Ģirts Valdis Kristovskis no Priekules novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājas Vijas Jablonskas saņem dāvanā iekuru. 

Nacionālo bruņoto spēku bigbends Ulda Locenieka vadībā pasākumā stiprināja patriotisko 
noskaņu.

Iededz barikāžu atmiņu ugunskuru

Vairāki desmiti novadnieku Purmsātos varēja pakavēties kopīgās atmiņās par barikāžu laiku. 

Barikāžu aizstāvji no Priekules novada 
pulcējās pie simboliskā atmiņu ugunskura. 

9. februārī tika svinēta Priekules 91. dzimšanas 
diena. Pateicību par devumu pilsētas un tās iedzī-
votāju labā saņēma vairāki priekulnieki. 

Par Goda priekulniecēm šogad atzītas Rita Kuļikova 
– biedrības “Zilais lakatiņš” aktīva dalībniece – un Ruta 
Bružika – Priekules vidusskolas skolotāja. 

Suminājumus kā 2018. gada cilvēks Priekulē sa ņē ma 
Mārtiņš Mikāls. Ar Goda rakstiem apbalvotas Kristīne 
Cukura, Agrita Hanzovska un Olga Niedola. Atzinības 
rakstu saņēma Vija Žališauska. 

Plašāks ieskats pilsētas dzimšanas dienas svinībās 
gaidāms nākamajā informatīvā izdevuma numurā! 

PRIEKULĒ SVIN 
pilsētas dzimšanas dienu
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INFORMĀCIJAI 
l Bunkas pagasta pārvaldes kasiere 
atvaļinājumā no 4. marta līdz 29. martam.

l Bunkas pagasta pārvaldes KASES darba laiks martā
7. marts  plkst. 9.00 – 15.00 Bunkas kasē;
14. marts  plkst. 10.00 – 12.00 maksājumus  
pieņems Tadaiķu bibliotēkā, plkst. 12.45 – 16.00 
Bunkas kasē;
15. marts  plkst. 10.00 – 12.00 maksājumus  
pieņems Krotes bibliotēkā;
22. marts  plkst. 9.00 – 15.00 Bunkas kasē;
28. marts  plkst. 9.00 – 16.00 Bunkas kasē.

Dažādi jautājumi
31. janvāra domes sēdē apstip-

rināja vairākus lēmumus. 
Par grozījumiem Priekules 

novada pašvaldības amatu un 
amatalgu sarakstā 2019. gadam.

Par ziedojuma pieņemšanu 
Gramzdas pagasta pārvaldei.

Par pašvaldības dotāciju Kur-
zemes plānošanas reģionam.

Par grozījumiem Priekules no-
vada domes 2018. gada 27. decem-
bra lēmumā “Par mobilo telefonu 
lietošanas limitu apstiprināšanu 
2019. gadam” (protokols Nr.16, 
7.punkts).

Par grozījumiem Priekules 
novada pašvaldības 2018. gada 
27. decembra lēmumā “Par deg-
vielas iegādes limitu noteikšanu 
Priekules novada pašvaldības 
darbiniekiem personīgo transpor-
ta līdzekļu izmantošanai darba 
pienākumu pildīšanai” (protokols 
Nr.16, 6.punkts).

Par atkritumu apsaimnieko-
šanas izmaiņām “Brūzis”, Kalētu 
pag., Priekules novadā.

Par siltumenerģijas tarifa 
noteikšanu Gramzdas pagastā.

Par lauksaimniecības zemes 
nomas pakalpojuma maksas 
cenrāža apstiprināšanu.

Par izbraukuma tirdzniecību 
Virgas un Bunkas pag., Priekules 
novadā.

Par deleģēšanas līguma no-
slēgšanu labiekārtošanas darbiem 
Priekules pilsētā ar SIA “Priekules 
nami”, juridiskā adrese Ķieģeļu 
iela 2a, Priekule.

Par Priekules novada augstāko 
apbalvojumu piešķiršanu iedzīvo-
tājiem Priekules pilsētas 91. dzim-
šanas dienas priekšvakarā.

Par atļauju izmantot Priekules 
novada ģerboni.

Par dzīvokļa īpašumu Liepu 
alejā 3A–24, Kalētu pagastā no-
došanu atsavināšanai.

Pieņēma lēmumus par vairā-
ku zemes īpašumu un dzīvokļu 
piekritību pašvaldībai un to 
reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda – “Mazaudari” 
Bunkas pagastā, dzīvokli Liepājas 
ielā 1–27 Priekulē, Paplakas ielā 
17 Priekulē, “Ferma Ģildēni” Bun-

kas pagastā un dzīvokļa īpašumu 
Nākotnes ielā 8–11, Kalnenieki, 
Priekules pagastā.

Apstiprināja lēmumus par ne-
kustamā īpašuma nodokļa sama-
zinājumu 50% apmērā 2019. gadā 
sešām politiski represētajām 
personām.

Apstiprināja lēmumus par 
dzīvojamas telpas īres tiesību 
piešķiršanu deviņām Priekules 
novadā deklarētām personām.

Nolikumi. Noteikumi
Apstiprināja saistošo notei-

kumu Nr.14/18 “Nolikums par 
licencēto makšķerēšanu Priekules 
novada Prūšu ūdenskrātuvē” pre-
cizēto redakciju.

Apstiprināja lēmumu par gro-
zījumiem 31.03.2016. “Priekules 
novada pašvaldības projektu 
konkursu nolikumā”.

Izsoles
Apstiprināja lēmumu par 

pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpa-
šuma Liepājas ielā 1–23, Priekule, 
Priekules novads, atsavināšanas iz-
soles rīkošanu, nosacītās cenas un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Apstiprināja lēmumu par 
Priekules novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma 
“Akācijas”, Virgas pagasts, Prieku-
les novads, kadastra numurs 6498 
002 0265, otrās mutiskās izsoles 
ar augšupejošu soli atzīšanu par 
nenotikušu un trešās mutiskās 
izsoles ar augšupejošu soli sā-
kumcenas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu.

Apstiprināja izsoles rezultā-
tus un nolēma noslēgt pirkuma 
līgumu par pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu Dārza iela 1, 
Purmsāti, Virgas pagasts, Prieku-
les novads.

Precīzu informāciju par 
visiem lēmumiem 

(arī nekustamo īpašumu 
jautājumiem) varat izlasīt 

Priekules novada mājaslapā 
www.priekulesnovads.lv

Dokumentu pārvaldības 
speciāliste Daiga Tilgale

DOMES ZIŅAS

Priekules novada pašvaldības 
2019. gada 31. janvāra domes 
sēdē pieņemtie lēmumi

Priekules novada pašvaldība 
pirmajā mutiskajā izsolē ar augš-
upejošu soli nodod atsavināšanai 
nekustamo īpašumu Liepājas 
iela 1–23, Priekulē, Priekules 
novadā, kadastra numurs 6415 
900 0346, sastāv no divistabu 
dzīvokļa ar kopējo platību 39,80 
m2 un pie dzīvokļa īpašuma 
piederošām 3/100 kopīpašuma 
domājamām daļām no būves 
ar kadastra apzīmējumu 6415 
001 0023 001 un no zemes ar 
kadastra apzīmējumu 6415 001 
0023. Īpašuma lietošanas veids 
– mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija.

Izsole notiks 2019. gada 
13. martā plkst. 10.30 Saules 

ielā 1, Priekulē, Priekules nova-
dā. Pieteikties izsolei un ar izsoles 
noteikumiem iepazīties iespējams 
katru darba dienu no plkst. 8.00 
līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 
līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz 
plkst. 15.30) Priekules novada 
pašvaldībā, Saules ielā 1, Prieku-
lē, Priekules novadā. Informācija 
par izsoli pieejama pašvaldības 
mājaslapā www.priekulesnovads.
lv sadaļā “Izsoles”.

Pretendentu reģistrāci-
ja notiek līdz 2019. gada 8. 
martam plkst. 13.00. Izsoles 
sākumcena 2283,00 EUR (divi 
tūkstoši divi simti astoņdesmit 
trīs eiro un 00 centi), nodrošināju-
ma nauda – 10% apmērā no izsoles 

sākumcenas, t.i., 228,30 EUR (divi 
simti divdesmit astoņi eiro un 
30 centi) līdz reģistrācijai izsolē 
iemaksājama Priekules novada 
pašvaldības norēķinu kontā AS 
“Swedbank”, SWIFT HABALV22, 
konts LV30HABA0551018598451 
vai pašvaldības kasē. Norēķināša-
nās par nosolītu objektu – saskaņā 
ar izsoles noteikumiem.

Personām, kurām ir pirm-
pirkuma tiesības uz atsavināmo 
objektu, pieteikums par pirm-
pirkuma tiesību izmantošanu 
jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā 
reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 
63497910, par izsoles objektu 
28671972.

Publicējamā informācija 
par izsoles objektu

2019. gadā samazinoties 
valsts finansiālajam atbalstam 
profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmu īstenošanai 
Priekules novada izglītības 
iestādēs, iepriekš plānotajam 
pašvaldība nodrošinājusi pa-
pildu līdzekļus. 

Priekules novada pašvaldībā 
darbojas divas iestādes, kuras 
realizē profesionālās ievirzes 
programmas mūzikā un mākslā. 
Tās ir Priekules Mūzikas un 
mākslas skola un Kalētu Mūzi-
kas un mākslas pamatskola. Ik 
gadu šīm skolām no pašvaldības 
budžeta tiek atvēlēti līdzekļi gan 
skolas uzturēšanai, gan pedagogu 
algošanai. 

Turklāt Priekules novada 
pašvaldības izglītības iestādēs 
darbojas Liepājas rajona Sporta 
skolas sešas profesionālās ievir-
zes grupas sportā. Arī šo grupu 

darbošanos atbalsta Priekules 
novada pašvaldība, daļēji līdzfi-
nansējot administratīvās izmak-
sas. Pēdējos gados no pašvaldības 
papildu finansējums pedagogu 
atalgojumam sporta profesionā-
lās ievirzes programmām nebija 
nepieciešams. 

Diemžēl 2019. gadā situācija 
ir mainījusies. Gan mūzikas un 
mākslas, gan sporta profesionālās 
ievirzes programmu finansēšanai 
mūsu pašvaldībā atbildīgās minis-
trijas 2019. gadā ir samazinājušas 
finansējumu. Tā kā valstī kopējais 
finansējums abām jomām netiek 
samazināts, tas tiek skaidrots ar 
to, ka kopumā valstī ir lielāks 
izglītojamo skaits, bet mūsu paš-
valdībā tas nav mainījies.

Lai gan profesionālās ievirzes 
izglītība nav obligātā izglītība, 
Priekules novada pašvaldība ap-
zinās, ka tā ir ļoti nozīmīga bērnu 

vispusīgai attīstībai. Tāpēc 2019. 
gada 31. janvāra domes sēdē tika 
apstiprinātas papildu profesionā-
lās ievirzes pedagogu likmes, ko 
finansēs pašvaldība, lai nebūtu 
jāsamazina audzēkņu skaits mūzi-
kas un mākslas programmās mūsu 
izglītības iestādēs. Līdz ar to no 
pašvaldības budžeta 2019. gada 
astoņiem mēnešiem papildus tika 
piešķirti 3776 eiro Priekules Mū-
zikas un mākslas skolai un 2038 
eiro Kalētu Mūzikas un mākslas 
pamatskolai profesionālās ievirzes 
pedagogu algošanai.

2019. gada februārī tiks lemts 
par papildu finansējuma piešķirša-
nu Liepājas rajona Sporta skolai. 
Plānotais papildu finansējums 
– 5225 eiro. 

Priekules novada 
izglītības vadītāja 
Agrita Purviņa 

IZGLĪTĪBA

Par papildu finansējumu 
profesionālās ievirzes izglītībai

Pagājušajā gadā, īstenojot nodokļu reformu, 
Latvijas nodokļu politikā ir ieviesta nodokļu 
progresivitāte. 

Tas nozīmē, ka kopš 2018. gada iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa likmes (20% vai 23%) un ne-
apliekamā minimuma lielums atkarīgs no katra 
iedzīvotāja individuālajiem kopējiem ienākumiem. 
Ja cilvēka ienākumi 2018. gada laikā bijuši mainīgi, 
šogad var rasties situācija, ka gada laikā nodokļi nav 
nomaksāti atbilstošā apmērā, un šogad šī starpība 
jāatmaksā valsts budžetā. Lai skaidrotu iedzīvotā-
jiem šīs izmaiņas, aicinām ikvienu apmeklēt VID 
bezmaksas semināru “Kā un kāpēc iesniegt gada 
ienākumu deklarāciju?”. 

2019. gada februārī VID bezmaksas semināri 
notiks šādās Kurzemes pilsētās:

l Liepājā 18. februārī Jūras ielā 25/29 (semināru 
zāle) plkst. 10.00,

l Kuldīgā 20. februārī Liepājas ielā 48 (mācību 
zāle) plkst. 10.00,

l Saldū 21. februārī Striķu ielā 6 (mācību klase) 
plkst. 10.00,

l Ventspilī 28. februārī Dzintaru ielā 18 (mācību 
klase) plkst. 10.00.

Seminārā VID nodokļu speciālisti skaidros šādus 
jautājumus:

l Kāpēc šogad ikvienam ir svarīgi iesniegt gada 
ienākumu deklarāciju?

l Kāpēc jaunajām māmiņām, studentiem, 
bezdarbniekiem un citām personu grupām var vei-
doties nodokļa parāds?

l Kā rīkoties, ja izveidojies nodokļa parāds?
l Par kādām jomām un cik lielu nodokļa at-

maksu var saņemt par 2018. gada attaisnotajiem 
izdevumiem?

l Kā iesniegt čekus ar mobilo lietotni “Attais-
notie izdevumi”?

Konkrēta informācija par semināru norises 
vietām, laikiem un pieteikšanās iespējām pieejama 
VID tīmekļa vietnes sadaļā “Aktualitātes/Notikumi”. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji 
var zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, 
vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā 
vai arī uzdot jautājumus rakstiski VID tīmekļvietnes 
sadaļā “Kontakti”.

Evita Teice-Mamaja,
VID Sabiedrisko attiecību daļa

VID aicina uz semināriem Kurzemē
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PROJEKTI

2018. gadā Priekules no-
vadā realizēti daudzveidīgi 
projekti – tiem izmantoti gan 
pašvaldības piešķirtie līdzekļi, 
gan arī piesaistīts ievērojams 
finansējuma apjoms no citiem 
avotiem, piemēram, valsts 
budžeta, ES fondiem u.c. 

Jau tradicionāli noticis ikga-
dējais projektu konkurss, kam 
finansiālu atbalstu 9000 eiro 
apjomā sniegusi Priekules novada 
pašvaldība. Konkurss organizēts 
ar mērķi veicināt Priekules 
novada bērnu un jauniešu akti-
vitāti, līdzdalību, komunikāciju, 
iekļaušanos sabiedrībā, veselīgu 
dzīvesveidu, attīstīt viņu zināša-
nas un prasmes. Tāpat pašvaldība 
atbalstījusi Priekules novada ie-
dzīvotājus vienojošus, uz aktivitā-
ti vērstus pasākumus, nevalstisko 
organizāciju attīstību, paplašinot 
radošo aktivitāšu daudzveidību 
Priekules novada kultūras apritē, 
radot iespēju iedzīvotājiem pie-
dalīties kultūras pasākumos un 
gūt pieredzi kultūras jomā ārpus 
novada teritorijas, kā arī sekmējot 
un atbalstot kultūras jaunrades 
procesus dažādu interešu grupu 
darbībā. 

Projektus iesniedza 1 SIA, 3 
draudzes, 4 saimnieciskās darbī-
bas veicēji un 8 biedrības. No 23 
iesniegtajiem atbalstu saņēma 12 
projekti. 2018. gada 2. novembrī 
projektu īstenotāji noslēguma pa-
sākumā Priekules kultūras namā 
ikvienu interesentu iepazīstināja 
ar paveikto. 

 

Domā par dažādām 
paaudzēm 

Vēl novadā rīkoti daudzi 
projektu konkursi, izmantojot 
citus finansējuma avotus. Viens 
no tiem – “Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu pro-
jektos” (Pumpurs) Rudens 2018, 
kuram finansējumu piešķir Izglī-
tības kvalitātes valsts dienests 
(vienam projektam maksimāli 
pieejamā summa –  4 600 eiro). 
Tā mērķis ir palielināt priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas 
(turpmāk – PMP) riska grupas 
izglītojamo motivāciju turpināt 
izglītību un veicināt viņu aktīvu 
līdzdalību ikdienas dzīvē; iesaistīt 
PMP riska grupas izglītojamos 
jauniešu aktivitātēs un jaunat-
nes iniciatīvu projektos ārpus 
formālās izglītības, nodrošinot 
aktivitāšu pieejamību iespējami 
tuvu bērnu un jauniešu dzīves 
un mācību vietai. Tika pieteikti 
2 projekti, bet apstiprinājumu sa-
ņēma viens, kas pašlaik ir līguma 
slēgšanas stadijā. 2019. gada pa-
vasarī būs nākamais uzsaukums, 
šobrīd notiek konkursa nolikuma 
saskaņošana ministrijās.

Periodā no 2017. gada sep-
tembra līdz 2020. gada jūnijam 
Priekules novadā tiek īstenots 
projekts “Celies, velies, ripo dro-
ši!” Tam pieejamais finansējums 
ir 70 008 eiro, ko piešķir Eiropas 
Sociālais fonds. Projekta mērķis – 
uzlabot pieejamību veselības vei-
cināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumiem Priekules novada 
iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības 

Priekules novada pašvaldība izsludi-
na projektu konkursu, kurš notiks jau 
septīto gadu pēc kārtas. Šogad lūgums 
pievērst uzmanību, ka projektu pie-
teikuma iesniegšanas termiņš ir līdz  
1. martam. 

Konkursā ir trīs sadaļas: “Bērnu un jauniešu 
aktivitātes Priekules novadā”, “Nevalstisko 
organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules 
novadā”, “Kultūras iniciatīvas Priekules nova-
dā”. Kopējais pieejamais finansējums ir 9000 
eiro. Izmaiņas nolikumā paredz, ka projekti 

turpmāk jāpieteic agrāk, kā arī pagarināts 
atskaišu nodošanas laiks līdz novembra vi-
dum. Projektu vērtējumos papildu punktus 
varēs gūt par jaunu ideju un aktivitāšu veidu 
pieteikumiem. 

Konkursa nolikums un projekta iesniegu-
ma veidlapa pieejama pašvaldības interneta 
mājaslapā www.priekulesnovads.lv. Sīkāka 
informācija pie Priekules novada pašvaldī-
bas projektu koordinatora Guntara Jankus 
(tālrunis 26368221; e-pasts guntars.jankus@
priekulesnovads.lv).  

Aizvadīts daudzveidīgu projektu gads

un sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem, īste-
nojot vietēja mēroga pasākumus. 
Projektā paredzētas šādas iespējas: 
nodarbības baseinā bērniem, no-
drošinot pavadoņus uz nodarbī-
bām un treneru konsultācijas, arī 
vingrošana senioriem, nodarbības 
fizioterapeita vadībā, māmiņu 
skola. 2019. gadā bez jau minētā 
būs arī aktīvās atpūtas pasākumi 
sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, 
10 nūjošanas nodarbības, kā arī 
tematiskās sporta dienas. Līdz 
2019. gada 31. janvārim aktivi-
tātēs piedalījušies 250 dalībnieki 
(169 sievietes, 81 vīrietis). 

Pārrobežu sadarbība 
ar kaimiņiem 

Esam īstenojuši arī starptau-
tiskus projektus, liekot spēkus 
un finansējumu kopā ar kai-
miņiem lietuviešiem. Viens no 
šiem projektiem ir “Kapacitātes 
un saiknes stiprināšana starp 
pašvaldību administrācijām un 
vietējām kopienām, lai uzlabotu 
dzīves apstākļus un sociālo dzīvi 
lauku rajonos Kuļos (LT) un Kalētos 
(LV)” (Sports activities). No savas 
puses esam izveidojuši aktīvās 
atpūtas laukumu Priekules nova-
da Kalētu pagasta Kalētu ciemā, 
kas pērn oktobrī tika atklāts ar 
plašu vērienu, piedaloties lielam 
interesentu skaitam. Savukārt 
lietuvieši rekonstruē stadionu 
Pluņģes pašvaldības Kuļu ciemā. 
Vēl 2018. gadā notika tvīda brau-
ciens un lekcija “Tu vari vairāk, 
nekā tu domā, ka vari”. Tā kā pro-
jekta ieviešanas laiks plānots līdz 
2019. gada 14. septembrim, tad 
šogad Kalētos iecerētās aktivitātes 
ir ziemas jampadracis, vēl viens 
tvīda brauciens un Ģimenes diena. 
Projekta mērķa grupai paredzētas 

vairākas sportiskas aktivitātes arī 
pie sadarbības partneriem Kuļos 
(Pluņģes pašvaldībā). Projekts 
tiek realizēts ciešā sadarbībā ar 
Kalētu pagasta pārvaldi. Tā kopējās 
izmaksas abu valstu partneriem 
tiek lēstas 235 294 eiro apjomā, 
no kurām 85% sedz LAT-LIT Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums, bet 15% ir pašvaldību 
daļa, no kā valsts atvēl līdzfinan-
sējumam 5%. 

Vēl starptautiskā sadarbībā ar 
Lietuvu tiek īstenots projekts “Vi-
deo novērošanas kameru uzstādī-
šana, veicinot drošības pasākumus 
Latvijā un Lietuvā” (Videoguard). 
Tā mērķis ir uzlabot projekta 
partneru teritorijās esošo tiesībsar-
gājošo institūciju kapacitāti un vei-
cināt juridisko un administratīvo 
pārrobežu sadarbību starp tām, lai 
uzlabotu un padarītu efektīvāku 
sabiedriskās drošības aizsardzību. 
2018. gadā realizējām visu plānoto 

un uzstādījām 25 apaļās 360o ka-
meras un 2 specializētās numuru 
nolasīšanas kameras. Kameras tika 
uzstādītas, aptverot visu novadu: 
Bunkas pagastā – 2, Gramzdas 
pagastā – 3, Kalētu pagasta Kalē-
tos – 2 un  Ozolos – 1, Priekules 
pilsētā – 12+2, Virgas pagasta Vir-
gā – 1, Paplakā – 2 un Purmsātos 
– 2. Kameru uzstādīšanas vietas 
izvēlējās pagastu pārvaldēs pro-
jekta sagatavošanas laikā (2016. 
gadā), izvērtējot vietējo situāciju 
un vajadzības. Kameru uzstādī-
šana kopā ar visām plānotajām 
iekārtām izmaksāja 32 522 eiro 
ar PVN. Kopējās projekta izmaksas 
dalībniekiem no abām valstīm 
ir 588 760 eiro, no kurām 85% 
sedz LAT-LIT Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējums, bet 
15% ir pašvaldību daļa ar 5% 
valsts līdzfinansējumu. Projekta 
ieviešanas termiņš ir šā gada 30. 
novembris. 

Nozīmīgi ieguldījumi 
infrastruktūrā 

Infrastruktūrai nozīmīgs 
bijis projekts “Priekules novada 
lauku grants ceļu pārbūve uz-
ņēmējdarbības attīstībai”, kam 
esam izmantojuši pilnā apjomā 
pieejamo finansējumu gandrīz 2 
miljonu eiro apjomā jeb 1 863 165 
eiro. No tā 90% veido LAD Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansējums, bet 
10% jeb naudas izteiksmē 263 165 
eiro ir segusi pašvaldība. Kopējās 
izmaksās ir iekļauta projektēšana, 
autoruzraudzība, būvuzraudzība, 
būvniecība. Īstenojot šo projektu, 
kopumā Priekules novadā pārbū-
vēti 18,471 km grants seguma 
pašvaldības autoceļu un 1 tilts. 

Attīstības plānošanas 
nodaļas vadītāja 

Una Ržepicka
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Pašvaldības pārziņā esošais grants autoceļš Dāma – Ribenieki Gramzdas pagastā ir viens no atjaunotajiem, īstenojot projektu. 

Pašvaldība izsludina 
projektu konkursu
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Dažāda aktuālā informācija
l SIA “Agrimatco Latvia” 20. februārī aicina 

uz bezmaksas semināru bioloģiskajiem audzē-
tājiem Kurzemē, Rojas novadā, saimniecībā 
“Vētras”, kas audzē bioloģiskos gaļas lopus, 
zālājus. Sākums plkst. 10.00. Lektore Vija Rāka.

Programmā:  
* aktuāla likumdošana mēslošanas lī-

dzekļiem un AAL bioloģiskajā saimniekošanā; 
* praktiski risinājumi mēslošanā – gan 

kaļķošana, gan risinājumi mēslošanai visos 
augu attīstības posmos;

* iespējas ierobežot slimības un kaitēkļus 
bioloģiskajā saimniekošanā;

* iespējas veidot kodnes slimību ierobe-
žošanai, sēklas materiāla apstrādei.

Lūgums iepriekš pieteikties, lai varam plā-
not pusdienas un vietas jūsu ērtībai! E-pasts ag-
rimatco.lv@agrimatco-eu.com. Tālr. 26456642 
(Dace), e-pasts dace.lesina@agrimatco-eu.com.

l "Liepājas rajona partnerība" organizē 
bezmaksas semināru projektu iesniedzējiem, 
potenciālajiem projektu iesniedzējiem (ne 
lauksaimniekiem).

Tēma: nodokļu aktualitātes uzņēmumiem 
un pašnodarbinātajiem 2019. gadā, deklarāci-
jas par 2018. gadu.

Seminārs notiks 7. martā no plkst. 10.00 
līdz 15.00 “Liepājas rajona partnerības” zālē, 
Krasta ielā 12, Grobiņā. To vadīs Inguna 
Leibus, Dr.oec., LLU ESAF Finanšu un grā-
matvedības institūta profesore. Semināra 
dalībnieki tiks nodrošināti ar materiāliem.

Pieteikšanās uz semināru, rakstot uz e-pastu  
info@lrpartneriba.lv no 1. līdz 20. feb-
ruārim. Vietu skaits ierobežots. Plašāka 
informācija un semināra programma ir 
pieejama mājaslapā www.lrpartneriba.lv 
– Jaunumi. 

l Tiek organizēts maksas seminārs Aiz-
putes pagastā par aktualitātēm gaļas liellopu 
nozarē, pārraugiem tiks piešķirtas kvalifikācijas 
celšanas stundas (5, teorija). Pieteikšanās līdz 
20. februārim pa tālruni 28628983; 25433033 
vai rakstot nvo.glab@gmail.com. Semināra 
programma ir pieejama lauku tīkla mājaslapā 
www.laukutikls.lv, sadaļā “Visi notikumi”.

l Gada ienākumu deklarācijas var sākt 
iesniegt no 1. marta. 

No 1. marta līdz 1. jūnijam saimnieciskās 
darbības veicējiem, kā arī individuālo uzņēmu-
mu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību 
īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātāji, jāiesniedz gada ienākumu 
deklarācija par 2018. gadu.

Savukārt fiziskās personas, kuras neveic 
nekāda veida saimniecisko darbību un brīv-
prātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu dekla-
rāciju par 2018. gadu, lai saņemtu atpakaļ 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par 

attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pār-
maksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto 
neapliekamo minimumu, var to izdarīt no šā 
gada 1. marta līdz pat 2022. gada 16. jūnijam. 
Tāpat visa 2019. gada laikā vēl var pieprasīt 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī 
par 2016., 2017. gadu, bet līdz 2019. gada 16. 
jūnijam – vēl arī par 2015. gadu.

Valsts amatpersonām kārtējā gada dek-
larācija par 2018. gadu ir jāiesniedz no 15. 
februāra līdz 1. aprīlim. Plašāka informācija 
VID mājaslapā www.vid.gov.lv.

Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs informē

l SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” (LLKC) Ekonomikas nodaļa 
apkopojusi tehnisko pakalpojumu cenas par 
2018. gadu. Pakalpojumu cenas 2018. gadā, 
salīdzinot ar 2017. gadu, ir krasi mainījušās. 
Vairumā pozīciju izmaiņas ir 5% robežās, bet 
atsevišķiem pakalpojumiem cenas ir mainī-
jušās pat par 10% un vairāk. Salīdzinot pa 
reģioniem, populārāko pakalpojumu cenu 
līmenis vidēji viszemākais ir Kurzemē, sa-
vukārt visaugstākais – Latgalē un Zemgalē. 
Plašāka informācija pieejama LLKC mājaslapā 
www.llkc.lv, sadaļā “Ekonomika” – “Tehnisko 
pakalpojumu cenas”.

l SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un iz-
glītības centrs” Liepājas birojs organizē maksas 
mācības apliecības iegūšanai augu aizsardzības 
līdzekļu lietotājiem, AAL apliecības pagarinā-
šanas mācības un augu aizsardzības līdzekļu 
operatoru apmācības. Plašāka informācija un 
pieteikšanās mācībām LLKC Liepājas birojā, 
sazinoties ar Alekseju Kačanovu (tālr. 27843096, 
e-pasts aleksejs.kacanovs@llkc.lv). Tiek komplek-
tēta arī mācību grupu gaļas liellopu ganāmpulka 
pārraugiem. Kontakti: LLKC Tālākizglītība, 
Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, 
e-pasts rudite.sanzarevska@llkc.lv.

Lauku atbalsta dienests 
informē 

No šā gada 4. februāra līdz 1. aprīlim 
lauksaimnieki var veikt lauku bloku/ai-
navu elementu precizēšanu 2019. gadam.  

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai 
tad, ja lauksaimnieks vēlas iekļaut lauku 
blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus 
ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt 
neapsaimniekotu platību.

Jau otro gadu lauksaimniekam ir iespēja 
izveidot lauksaimnieka bloku, tādējādi nošķi-
rot savu zemi no kaimiņu apsaimniekotajām 
platībām. Tas nozīmē, ka vienā lauku blokā 
atrodas tikai viena lauksaimnieka apsaim-
niekotā platība, kas ļauj precīzāk pieteikt visu 
savu apsaimniekoto platību, kā arī izvairīties 
no pārdeklarācijas ar kaimiņu. Tomēr vēlamies 

informēt, ka lauksaimnieku blokus var izveidot 
tikai pa robežām, kuras ir redzamas uz ortofoto 
attēla vai kadastra robežām, kas ir uzmērītas. 
Uzmērītās kadastra robežas lauku bloku kartē 
ir attēlotas ar melnu raustītu līniju. Ar baltu 
raustītu līniju norādītas ierādītās vai projek-
tētās kadastra robežas, kas ir neprecīzas un 
kurām ir tikai orientējošs raksturs.

Plašāka informācija ir pieejama dienesta 
mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā “Aktualitātes 
un kalendārs” – “Aktualitātes”.

l Pieejams atbalsts ar tūrismu saistītu 
pakalpojumu un mārketinga aktivitāšu 
īstenošanai.

Līdz 2019. gada 4. martam būs iespējams 
pieteikties atbalsta saņemšanai lauku tūrisma 
attīstības veicināšanai. Pasākuma “Sadarbība” 
apakšpasākuma “Atbalsts lauku tūrisma attīs-
tības veicināšanai” mērķis ir veicināt sadarbību 
starp mazajiem ekonomikas dalībniekiem ar lau-
ku tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga 
darbību īstenošanā – lauku tūrisma pakalpojumu 
virzība un attīstīšana tirgū, mārketings un mār-
ketinga kampaņas popularizēšanai lauku vidē 
un jaunu tirgu sasniedzamības paplašināšana. 
Atbalsta pretendenti var būt sadarbības grupas: 
mazie ekonomikas dalībnieki – lauku tūrisma 
pakalpojuma sniedzēji, kā arī biedrības vai 
nodibinājumi. Plašāka informācija par katru 
atbalsta pasākumu pieejama dienesta mājaslapā 
www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” – “Projekti 
un investīcijas”.

l Pieejams atbalsts zivsaimniecībā 
un akvakultūrā.

No 2019. gada 4. februāra ir iespējams 
pieteikties atbalsta saņemšanai dažādos atbal-
sta pasākumos zivsaimniecībā un akvakultūrā:

* “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” 
(līdz 28. jūnijam);

* “Tirdzniecības pasākumi” (līdz 13. de-
cembrim);

* ”Akvakultūras saimniecībām paredzēti 
pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi” (līdz 
28. jūnijam);

* “Kontrole un izpilde” (līdz 28. jūnijam);
* “Inovācija” (līdz 28. jūnijam). 
Plašāka informācija par katru atbalsta 

pasākumu pieejama dienesta mājaslapas www.
lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” – “Projekti un 
investīcijas”.

l 2019. gadā lauksaimnieki vairs ne-
saņems ADSI maksājumu.

No 2019. gada lauksaimnieki vairs nesa-
ņems maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas 
vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI).

Informāciju apkopoja SIA “LLKC” 
Priekules novada lauku attīstības 

konsultante Irina Gintere 
un Priekules pagasta lauksaimniecības 

konsultante Vizma Garkalne

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” Priekules novada lauku 
attīstības konsultantes IRINAS GINTERES 
pieņemšanas laiki martā

Vieta Laiks
Priekules novada pašvaldībā Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17 un 

piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.30 
(izņemot pieņemšanas 
dienas pagastos)

Krotes bibliotēkā 12.03. no plkst. 9 līdz 11
Tadaiķu bibliotēkā 12.03. no plkst.  12 līdz 14.30
Bunkas pagasta pārvaldē 12.03. no plkst. 15 līdz 16.30
Kalētu bibliotēkā 13.03. no plkst. 9 līdz 12
Gramzdas pagasta pārvaldē 14.03. no plkst. 9 līdz 12
Paplaka, Virgas pagasta pārvaldē 15.03. no plkst. 9 līdz 11
Purmsātu bibliotēkā 15.03. no plkst. 12 līdz 13

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

Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Apskates vieta
Virga 4.03. 10.30   9.05. 10.30 “Pagastmāja”, Paplaka
Bunka 22.03. 10.30 10.04. 10.30   Bunkas kultūras nams
Priekule 11.03. 10.30 25.04. 10.30 12.06. 10.30 Ķieģeļu iela 3
Kalēti   11.04. 10.30 13.06. 10.30 Liepu aleja 6
Gramzda 20.03. 10.30 25.04. 10.30 19.06. 10.30 Skolas iela 3
Tadaiķi     17.06. 10.30 “Kalte”

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina – lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara darbu 
uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.   
    

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un 
jābūt derīgai OCTA polisei. Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var maksāt 
tikai ar bezskaidras naudas maksājumu. 

Tālrunis uzziņām 29437351 vai 20000450. Vairāk informācijas www.vtua.gov.lv. 

Traktortehnikas valsts ikgadējās apskates 
laiks un vietas Priekules novadā 

2019. gadā Priekules 
novadā bērniem no viena 
līdz 18 gadu vecumam 
turpināsies vakcinēšana 
pret ērču encefalītu par 
valsts budžeta līdzek-
ļiem, informē Slimību 
profilakses un kontroles 
centrs. 

Vakcinācija tiek no-
drošināta teritorijās, ku-
rās saskaņā ar Slimību 
profilakses un kontroles 
centra epidemioloģiskās 
uzraudzības datiem ir vis-
augstākā saslimstība ar 
ērču encefalītu (endēmis-
kās teritorijas). Tajās ie-
kļauts arī Priekules novads. 
Ja bērna deklarētā dzī-
vesvieta atrodas minētajā 
teritorijā, viņš var saņemt 
valsts apmaksātu vakcinā-
ciju pret ērču encefalītu. 
Turpināsies arī bāreņu un 
bez vecāku gādības pali-
kušo bērnu vakcinācija. 
Vakcināciju plāno un veic 
ģimenes ārsts, kura pamat-
prakse ir attiecīgajā terito-
rijā. Ja bērns ir reģistrēts 
endēmiskajā teritorijā, bet 
viņa ģimenes ārsta prakse 
neatrodas šajā teritorijā, 
vakcinācija jāveic pie cita 
ģimenes ārsta – pie tāda, 
kura prakse atrodas kādā no 
endēmiskajām teritorijām. 
Sīkāka informācija pie 
ģimenes ārsta vai Slimību 
profilakses un kontroles 
centrā. 

Turpināsies 
bērnu 
vakcinēšana 
pret ērču 
encefalītu
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Izzinot klientu vēlmes 
un pieprasījumu, Priekules 
pasta nodaļā līdz aprīļa bei-
gām pagarināts darbalaiks 
otrdienās.

Pamatojoties uz iedzīvotāju 
ieteikumiem, Priekules pasta 
nodaļai no 2019. gada 4. februāra 
līdz 30. aprīlim noteikts jauns 
darbalaiks testa režīmā. Otrdienās 

tas pagarināts par pusotru stundu 
līdz plkst. 18, tādējādi nodrošinot 
sūtījumu ērtu saņemšanu strādā-
jošajiem klientiem. 

Testa periodā Priekules pasta 
nodaļa strādās pirmdienās, treš-
dienās un ceturtdienās no plkst. 
8 līdz 15.30, otrdienās no plkst. 9 
līdz 18 un piektdienās no plkst. 
8 līdz 15.

Pamatojoties uz testa darba-
laika rezultātiem, tiks pieņemts 
lēmums, vai Priekules pasta 
nodaļas darbalaiks šādā veidā 
jāmaina pastāvīgi. 

“Latvijas Pasta” Ārējo 
komunikāciju 

vadības daļas vadītāja 
Gundega Vārpa

Jaunumi no 2019. gada 1. janvāra
l Ja  pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019. gada 

1. janvāra, tad pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir Latvijas 
Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts 
pensijas saņēmējs, piešķirs pabalstu 50 procentu apmērā 
no mirušajam laulātajam piešķirtās pensijas, ieskaitot 
piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 
1995. gada 31. decembrim, ja šāda piemaksa bija piešķirta 
mirušajam pensijas saņēmējam. Pārdzīvojušajam laulātajam 
jāvēršas Klientu apkalpošanas centrā vai Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūrā (VSAA) ar iesniegumu. Tiesības uz pabalsta 
izmaksu ir 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja 
pieprasījums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja 
nāves dienas. Ja tas iesniegts vēlāk, tad ne vairāk kā 6 mēnešus 
atpakaļ 12 mēnešu periodā pēc miršanas.

l Ja  pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019. gada 1. 
janvāra, tad pensijas saņēmēja ģimenei vai personai, kas uzņē-
musies apbedīšanu, apbedīšanas pabalsta apmērā iekļaus 
arī piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas 
uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, ja šāda piemaksa 
bija piešķirta mirušajam pensijas saņēmējam.

l Latvijas pilsoņiem (vīriešiem un sievietēm) jebkura veida 
dienesta periods PSRS Bruņotajos spēkos līdz 1990. gada 31. 
decembrim, kā arī dienests Latvijas teritorijā no 1991. gada 1. 
janvāra veido apdrošināšanas stāžu. Personām, kurām pensija 
jau piešķirta, jāvēršas VSAA ar iesniegumu, un pensija tiks 
pārrēķināta.

Jaunumi pēc 2019. gada 1. oktobra
l Vecuma pensiju indeksācija tāpat kā 2018. gadā būs 

atkarīga no kopējā apdrošināšanas stāža. Jaunums no 2019. gada 
1. oktobra – ja apdrošināšanas stāžs būs 45 gadi un vairāk, tad 
pensiju indeksēs, ņemot vērā 80% no apdrošināšanas iemaksu 
algu summas reālā pieauguma procentiem.

l Pensiju, kura piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai 
sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos, tiem, kuru stāžs būs 
45 gadi un vairāk, indeksēs, ņemot vērā 80% no apdrošināšanas 
iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

l Piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, 
kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim (šobrīd 1,50 eiro 
pensijām, kas piešķirtas līdz 1996. gadam, un viens eiro – pen-
sijām, kas piešķirtas no 1997. gada), oktobrī pārskatīs, ņemot 
vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdro-
šināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

 
Informāciju apkopoja Priekules novada Valsts 
un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 

centra vadītāja Vizma Garkalne 

No šā gada 1. marta Gramz-
dā stāsies spēkā jauns centra-
lizētās siltumenerģijas piegā-
des pakalpojuma tarifs. Tas 
pamatots ar apkures sezonas 
pirmajos četros mēnešos veik-
tajiem skaitītāju mērījumiem 
un aprēķiniem, lai noteiktu 
maksu par vienu siltumener-
ģijas megavatstundu. 

Sākot ar 2018./2019. gada ap-
kures sezonu, Gramzdas pagasta 
pārvaldē tika veikta siltumener-
ģijas skaitītāju uzstādīšana patē-
riņa vietās. Apkopojot pērnā gada 
rādītājus, secināts, ka faktiskais 
siltumenerģijas patēriņš ir aug-
stāks nekā iepriekš piemērotajos 
aprēķinos, kad tika ņemta vērā 
tikai telpu platība un tilpums. 
Īpaši lielas siltumenerģijas patē-
riņa atšķirības starp matemātiski 
aprēķināto un faktiski patērēto 
ir daudzdzīvokļu mājās, skaidro 

Finanšu nodaļas vadītāja Silvija 
Skadiņa. Dzīvojamās ēkas ir sliktā 
tehniskā stāvoklī, gadiem lielāki 
ieguldījumi to atjaunošanai nav 
veikti, jo apsaimniekošanas 
maksa bijusi zema – mūsdie-
nās 13 centi par kvadrātmetru 
nespēj nodrošināt pilnvērtīgu 
apsaimniekošanu. Līdz ar to 
siltuma zudumi ir lieli. Turklāt, 
izmantojot mazas katlumājas, 
nevar nodrošināt ekonomiski 
visizdevīgāko pakalpojumu.  

Lai veiktu energoefektivitātes 
uzlabojumus un siltumu varētu 
taupīt, jāveic māju tehniskā 
sakopšana, tādēļ citviet novadā 
pagastos iedzīvotāji jau piekrituši 
paaugstināt apsaimniekošanas 
maksu, lai veidotu uzkrājumu un 
soli pa solim ēkas remontētu. Tad 
arī attiecīgi samazinās izmaksas 
par siltumu. Gramzdā līdz šim tas 
nav noticis. 

Veicot precizētu uzskaiti par 
faktiski patērēto centralizēto 
siltumenerģiju, maksājumi iedzī-
votājiem pieaugs aptuveni divas 
reizes. Lēciens ir visnotaļ liels, 
taču tas rāda, ka jāmeklē tehniski 
risinājumi, jāuzlabo ēku stāvoklis, 
lai siltumenerģijas patēriņš sama-
zinātos un laika gaitā ieguldījumi 
atmaksātos. Turklāt pašvaldība 
nākusi Gramzdas iedzīvotājiem 
pretī tādējādi, ka centralizētās 
siltumenerģijas tarifa aprēķinos 
nav iekļautas pamatlīdzekļu 
nolietojuma un administratīvās 
izmaksas, kas to vēl vairāk sadār-
dzinātu, norāda S. Skadiņa. 

Šā gada 31. janvāra Priekules 
novada pašvaldības domes sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu par 
siltumenerģijas piegādes pakalpo-
juma cenrādi Gramzdas pagastā, 
jaunajam tarifam stājoties spēkā 
šā gada 1. martā. 

Priekules novadā plānotās 
ūdensapgādes un kanalizā-
cijas pakalpojumu tarifa iz-
maiņas 1. martā vēl nestāsies 
spēkā, informē SIA “Priekules 
nami” valdes locekle Arta 
Brauna.

Pēc pērn 19. decembrī Prie-
kulē notikušās uzklausīšanas 
sanāksmes par SIA “Priekules 

nami” iesniegto ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu tarifu projektu, 
kurā piedalījās gan iedzīvotāji, 
gan Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas (turp-
māk – Regulatora) pārstāvji, 
projekts tika nodots vērtēšanai 
Regulatoram. 

Tika pieprasīti arī preci-
zējumi vairākās pozīcijās. Pēc 

informācijas saņemšanas no SIA  
“Priekules nami” Regulatoram 
jāveic izvērtējums un saska-
ņojums, kas prasa laiku, un tas 
vēl turpinās. Līdz ar to konkrētu 
termiņu, kad stāsies spēkā tarifa 
izmaiņas un kāda būs Regulatora 
apstiprināta galīgā pakalpojuma 
maksa, nosaukt vēl nevar, pauž 
A. Brauna.  

AKTUĀLI

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids Mērvie-
nība

Cena bez 
PVN 

(eiro)

Atlai-
de, %

Cena ar 
atlaidi 
(eiro)

PVN 
(eiro)

Cena ar 
PVN 

(eiro)
1. Siltumenerģijas piegāde  

iedzīvotājiem, PVN 12% 
(saskaņā ar PVN likuma 42. panta 
14. punktu)

MWh 75,41 20% 60,33 7,24 67,57

2. Siltumapgāde, uzņēmumiem, 
PVN 21%

MWh 77,38 0% 77,38 16,25 93,63

Gramzdā pieaugs centralizētās 
siltumapgādes tarifs

Siltumenerģijas piegādes pakalpojuma 
cenrādis Gramzdas pagastā

INFORMĀCIJA 
pensiju saņēmējiem

Regulators vēl precizē 
ūdensapgādes tarifa izmaiņas

Otrdienās Priekules pasta 
nodaļa strādās ilgāk

Mobilais mamogrāfs 
Priekulē

  
27. martā Priekulē pie slimnīcas 

plāno ierasties mobilais mamogrāfs 
no “Veselības centra 4”.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja 
pieraksta! 

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no 
Nacionālā veselības dienesta valsts skrīninga programmā, 
izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 
2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). 

Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram 
nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, pakal-
pojums 2,85 eiro. 

Pieraksts notiek pa telefonu 27866655.
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Staltu stāju, laipnu smaidu 
un eleganti uzposusies – tā 
Priekules slimnīcas galvenā 
medmāsa Irēna Grāve pērn 
novembrī sagaidīja viesus 
savā 80. dzimšanas dienā. 
“Ja es zinātu, ka dzīvošu līdz 
simts gadiem, tad varētu vēl 
strādāt. Bet nu pietiek, tas 
gadskaitlis 80 ir liels,” smej 
mediķe. Šogad pēc 61 me-
dicīnā aizvadītā darba gada 
viņa devusies pelnītā atpūtā, 
taču joprojām labprāt palīdz 
kolēģiem ar padomu un ir ga-
tava iesaistīties sabiedriskās 
aktivitātēs.  

Irēna dzimusi 1938. gada 
25. novembrī Gaviezes pagastā. 
Pēc nosvinētās 80 gadu jubilejas 
viņa atklāj – pašai neliekas, ka 
gadu tik daudz. Ģimenē neesot 
ilgdzīvotāju gēnu. “Mammīte 
man nomira 51 gada vecumā, 
tētis – 68. Abi jaunākie brāļi arī 
jau viņsaulē. Esmu no dzimtas 
viena pati palikusi.” Veselība ir 
svarīga, lai dzīvotu ilgu mūžu 
un saglabātu aktivitāti, viņa 
pārliecināta. “Neko īpašu tās 
uzturēšanai gan neesmu darīju-
si, es tikai strādāju.” Medmāsas 
darbs, viņasprāt, neesot fiziski 
grūts, taču aktivitātes izpaužoties 
lielajā staigāšanā. “Nevar sēdēt 
visu laiku pie galda – ir jābūt 
apritē. Tā lielā māja šo 60 gadu 
laikā cik reižu ir izstaigāta! Kā 
no rīta sāk, tā pēcpusdienā beidz. 
Un, protams, savs laiks jāvelta arī 
dokumentiem.” 

Prom no kolhoza 
dubļiem 

Atceroties bērnību, Irēna 
pastāsta, ka viņas tēvs Andrejs 
Dambergs pirms kara strādājis 
uz dzelzceļa, mamma Milda 
saimniekojusi pa māju. Ģimenē 
auguši trīs bērni – Irēna un viņas 
jaunākie brāļi Jānis un Andris. 
“Tēvs man pēc kara bija “sliktais 
cilvēks” – mežabrālis. Zinu, ka viņi 
abi ar mammu pirms tam bija 
aizsargi. Tēti noķēra un izsūtīja 
1951. vai 1952. gadā. Mamma 
palika viena ar trim maziem 
bērniem, strādāja dažādus dar-
bus. Tēvs izsūtījuma laikā bija 
Vorkutā, Mordovijā, atgriezās 
1966. gadā.”

Pēc kara mamma ar bērniem 
dzīvojusi Grobiņas pagastā. Pirmā 
dzīvesvieta, kas palikusi meitenes 
atmiņā, ir Iļģu muiža, kurā tolaik 
bijis iekārtots invalīdu nams. 
Mamma tā saimniecībā bijusi 
strādniece – slaukusi govis, bēr-
ni viņai palīdzējuši. “Tolaik tur 
bija vairākas nepilnās ģimenes 
– mammas ar bērniem. Tā mēs 
tur dzīvojām, kopā strādājām. Bet 
tad pienāca laiks, kad pateica, ka 
valsts iestādē nedrīkst strādāt 
bandītu ģimene. Aizsūtīja mūs 
uz kolhozu “Avangards” Gaviezē. 
Tur bija mājas “Iņņas”, kur dzīvoja 
četras ģimenes.” Mamma atkal 
slaukusi govis, Irēna kopā ar 
brāļiem palīdzējusi viņai. “Gājām 
Gaviezes skolā, tad vēlāk mazliet 
Grobiņas vidusskolā. Mācījāmies 
labi – zinājām, ka jāmācās,” 

pasmaida Irēna. Viņa atceras, ka 
8. klasē no “Iņņām” līdz skolai 
Grobiņā katru dienu bijis jāmēro 
vismaz 10 kilometrus garš, bieži 
vien dubļains ceļš. “Mamma teica: 
ej, mācies, lai tev visu mūžu nav 
jābrien kolhoza dubļi!”

Irēna klausījusi mammu un 
tā arī darījusi. 1954. gadā Liepājā, 
Republikas ielā esošajā medicī-
nas skolā, uzņemti jaunieši, kas 
vēlējušies apgūt gan medmāsu, 
gan feldšeru arodu. Irēna sākusi 
mācīties par feldšeri, skolu bei-
gusi 1957. gadā. “Kāpēc es varēju 
mācīties Liepājā? Tāpēc, ka mana 
krustmāte, mammas māsa, dzīvo-
ja tagadējā “Laumas” rajonā. Viņa 
man deva gultasvietu un paēst. 
Mamma iedeva pa nedēļu piena 
kanniņu un maizes kukuli,” stāsta 
tagadējā priekulniece. “Tad jau 
naudu kolhozā nemaksāja – bija 
kādas kapeikas, ko gada beigās 
saņēma. Par izstrādes dienām 
deva labību, kas bija tik daudz, 
ka varēja izcept maizīti. “Iņņās” 
bija liela krāsns, reizi nedēļā 
cepa maizīti. Saldums mums bija 
cukurbiešu sīrups. No tā iznāca arī 
alus, kas bija kā samaksa, kad kāds 
kaimiņu vīrietis palīdzēja zemi 
apstrādāt.” Uz skolu katru dienu 
cauri visai pilsētai gājusi prom un 
atpakaļ kājām. “Toreiz tramvaja 
biļete maksāja trīs kapeikas, bet 
tās naudiņas nebija. Tagad mēs 
braucam ar autobusiem, toreiz es 
kājām no Ziemeļu ielas pa Krūmu 
ielu gāju uz staciju, tad pa Rīgas 
ielu un pāri pār tiltu uz centru līdz 

Republikas ielai. Katru dienu gāju 
prom un atpakaļ.”

Uz matrača 
ambulancē 

Mācījusies labi, bijusi cītīga 
un izpildīga, viņa atceras. Taču 
mācības ir viena lieta, bet reālā 
dzīve un darbs – pavisam kas 
cits. 1957. gadā atsūtīta praksē 
uz Priekuli, no aprīļa līdz jūnijam 
strādājusi ambulancē. Dzīvesvie-
ta nekāda nav ierādīta, tik vien 
kā matracis un gultasvieta turpat 
ambulancē. “Es biju sarunājusi ar 
dežurantiem – tikko kāds izsau-
kums, lai ņem mani līdzi. Tā es 
visur “vazājos” līdzi un mācījos,” 
pasmaida Irēna. Par savu pirmo 
skolotāju viņa uzskata Ritu Inni. 
Arī vecmāte Elza Jēkabsone, ku-
rai devusies līdzi izsaukumos uz 
dzemdībām, daudz iemācījusi. No 
kolēģes Ritas varējusi daudz mā-
cīties, jo viņa bija sākusi strādāt 
jau 1947. gadā. Elza izglītojusi 
jauno speciālisti ne vien kā vec-
māte, bet arī palīdzējusi sadzīvē 
praktiski.  

Pēc medicīnas skolā veiksmīgi 
nokārtotajiem eksāmeniem saņē-
musi kādreiz obligātās sadales 
nosūtījumu uz Vaiņodi. “Tolaik 
Vaiņodē bija slimnīca, bet man 
kaut kā Vaiņode nepatika. Vairāk 
iepatikās Priekule. Kad prakses 
laikā gājām mājas vizītēs no 
tagadējās mākslas skolas puses, 
pavasarī pilsētā ziedēja ābeles un 
ķirši, viss bija tik skaisti un jauki. 
Lūdzu, lai mani sūta uz šejieni, un 

tā es 1957. gada 1. augustā sāku 
strādāt Priekulē.  Dzīvoju atkal 
turpat – ambulancē uz matrača.”

Pēc kāda laika gan kopā ar 
kolēģi tikušas tā dēvētajās bara-
kās pie vienas istabiņas uz divām. 
“Tad mēs sākām draudzēties ar 
puikām,” viņa nosmej. Priekulē 
notikušas balles, liels pasākums 
bijis kino apmeklējums, jo tele-
vizoru tolaik nav bijis. Savu vīru 
Jāni satikusi autobusā, braucot no 
Gaviezes uz Priekuli. “Viņš brauca 
ar saviem draugiem autobusā. 
Iedeva man vietu apsēsties, un 
tā mēs sākām runāties.” 1959. 
gadā apprecējušies, pārcēlušies 
uz dzīvi vīra vecāku mājā. Jānis 
strādājis Priekules sakaru nodaļā. 
Ģimenē izaudzinātas divas meitas 
– Anita un Zanda. Liela pateicība 
par atbalstu bērnu audzināšanā 
pienākoties vīramātei.  

Sākums jaunā vietā 
Savu pirmo darba gadu Irēna 

vēl atceras kā diezgan mierīgu. 
Taču 1958. gadā uz Priekuli darbā 
nosūtīti daudzi jaunie speciālisti, 
jo celta jauna slimnīca. Galvenais 
ārsts tolaik bijis neiroķirurgs 
Raimonds Ķikuts, kam Veselī-
bas ministrija uzdevusi jaunās 
slimnīcas iekārtošanu. “Viņš 
mani vilka līdzi,” atceras Irēna. 
Vecākās māsas amatā jaunajā 
slimnīcā vadība gribējusi iecelt 
Ritu Inni, kam vīrs bijis kom-
jaunatnes sekretārs. “Taču Rita 
neielaidās neparko, un galvenais 
ārsts Ķikuts pierunāja mani kā 

vieglprātīgu cilvēku, kas neko 
nezināja, kas viņam draud. Tā 
es arī piekritu, un viņš teica – tu 
nenožēlosi,” ar smaidu to laiku 
peripetijas atceras mediķe. “Tā 
es sāku strādāt, nezinot neko. 
Vienreiz aizbraucu pamācīties 
uz Saldus slimnīcu, paskatīties, 
kā tas izskatās. Protams, par 
visu aprīkojumu, gultām, veļu, 
ēdināšanu, medikamentiem, 
aparatūru dakteris Ķikuts zināja 
un gādāja.” 1959. gadā jaunuz-
celtā slimnīca veiksmīgi sākusi 
darbu. 

Dakteris Ķikuts, kurš nu jau 
devies Aizsaulē, gan ilgi Priekulē 
nav strādājis – vien pāris gadu. 
Pēc tam viņa darbu pārņēmis 
ausu, kakla, deguna ārsts Bruno 
Graudums. Viņa lolojums bijis 
slimnīcas dārzs. “Dakteris paņē-
ma večus un brauca uz mežu rakt 
– naudas jau tam īpaši nebija, lai 
pirktu stādus. Ja viņš būtu šeit 
ilgi strādājis, tad dārzs mums 
droši vien būtu ļoti skaists. Tā 
bija daktera apsēstība. Mēs ar 
viņa ģimeni vēl joprojām kon-
taktējamies, viņš ar sieviņu dzīvo 
Saulkrastos. Dakterim maijā būs 
85 gadi.”

Jaunajā slimnīcā valdījusi lie-
la rosība. Darbinieku bijis daudz 
– pāri par 200 speciālistiem. Irēna 
rēķina: ārsti bijuši 40, medmāsas 
ap 70 – 80, strādājuši feldšeri, 
laboranti, pārējais personāls. 
“Toreiz visi bijām jauni – gan 
māsiņas, gan dakteri. Ārsti nāca 
pa ģimenēm, dzīvoja ārstu mājā. 
Māsiņas atsūtīja no medicīnas 
skolām, viņas vēl bija bez ģime-
nēm, vēlāk apprecējās. Es jau 
biju iesaistīta pilsētas darbā, biju 
deputāte ilgus gadus. Tad bija 
jārūpējas arī par sadzīviskām 
lietām – medicīnas darbiniekiem 
pilsēta varēja palīdzēt ar dzīvo-
jamo platību.”

Dari visu pats 
Irēnas uzdevums kā vecā-

kajai māsai bijis strādāt tā, lai 
kolektīvs būtu darboties spējīgs, 
saliedēts. Dokumentus toreiz 
vajadzējis aizpildīt krievu valodā, 
ministri bieži braukuši pārbaudēs. 
Kā pati smejas – bijusi arī “sakar-
nieks”, kad centralizēti daudzas 
lietas bija jākārto Liepājā. Bet no 
medicīnas nekur prom nav bijusi 
– līdz 1967. gadam strādājusi par 
operāciju māsu, dežurējusi naktīs. 
Bija arī tādi brīži, kad kabinetos 
nebija, kas strādā, – tad pati de-
vusies paveikt medmāsu darbu.

Bijis reiz gadījums, kad komi-
sija pārbaudē Dzemdību nodaļā 
uz kāda augšējā stienīša atradusi 
putekļus. “Tanī laikā kaut kā trūka 
sanitāru,” atceras Irēna. Ja jums 
nav, kas strādā, tad strādājiet pati 
– tāds bijis komisijas ieteikums. 
“Tā arī bija, ka jādara pašam daudz 
kas. Tāda dīkdienība nekad nav 
bijusi. Tiklīdz viena lieta nokār-
tojas, zini, ka nākamajā dienā 
sāksies nākamā. Tad bijām jauni, 
darījām, ko vajadzēja, – toreiz 
nelikās, ka būtu par daudz,” viņa 
kavējas atmiņās. 

(Turpinājums 7.lpp.) 

Jāgrib dzīvot un strādāt

Mediķe Irēna Grāve, svinot 80 gadu jubileju. 
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Aizvadītās Latvijas Repub-
likas nodibināšanas simtgades 
svinības mūs aicina atcerēties 
vissmagāko un sarežģītāko 
darbības un cīņu laiku valsts 
vēsturē, kad tās rīcībā nebija 
nekā, tās pastāvēšanas ie-
spējai pat vēl neticēja tautas 
vairākums. 

Latvijā tolaik saimniekoja 
vācu okupācijas 8. armijas pār-
stāvniecība. Padomju Krievijas 
sarkanā armija, kurā cīnījās arī 
latviešu strēlnieki, sekojot vācu 
armijai, ļoti strauji tuvojās mūsu 
valsts robežām. Daudzi vēl nesa-
prata mūsu valsts galveno mērķi 
– neatkarību, ko nāksies izcīnīt 
smagajās Brīvības un Neatkarības 
cīņās kopā ar citām jaundibināta-
jām valstīm. 

Kārļa Ulmaņa vadītās Pagai-
du valdības uzdevums bija tās 

bruņoto spēku organizēšana, lai 
aizstāvētu Latvijas Republiku no 
lielinieku uzbrukuma. Apsardzības 
ministra pienākumus uzņēmās 
pildīt zvērinātais advokāts Jānis 
Zālītis. 

Latvijas armijas simtgades 
svinības atzīmēsim 2019. gada 
10. jūlijā – atcerēsimies savas 
valsts vēsturi, arī mūsu varonīgos 
novadniekus, tās armijas pirmās 
paaudzes karavīru veikumu. Pir-
mās brīvprātīgo rotas kļuva par 
Latvijas valsts armijas pamatu. 
Tās nodibinājās jau 1918. gada 
nogalē: Cēsu rota – 1918. gada 
8. decembrī, Neatkarības rota – 
1918. gada 10. decembrī, Studentu 
rota – 1918. gada 20. decembrī. 
Līdzās tām ir ceturtā – Priekules 
brīvprātīgo rota, nodibināta vis-
smagāko cīņu laikā 1919. gada 2. 
martā, kad Pagaidu valdības trīs 

rotas pulkveža Oskara Kalpaka 
vadībā atkāpās aiz Ventas līdz 
Kalvenei, lai latviešu un vācu 
kopīgiem spēkiem sāktu lielinieku 
izdzīšanu. 

Priekules miestā ieradās ener-
ģiskais un šķietami visu varošais 
Studentu rotas cīnītājs – virsleit-
nants Jānis Kauliņš (1919. gada 
maija atestācijā piešķirta kapteiņa 
pakāpe), lai pildītu komandanta 
un nodibinātās rotas pirmā ko-
mandiera un cīnītāju apmācītāja 
pienākumus. 

Brīvprātīgos reģistrēja Burke-
vica nama (pašreizējā Raiņa ielā) 
otrajā stāvā, jo pirmo stāvu aizņē-
ma viesnīca. Rotas mītne atradās 
vienā no muižas ēkām, apmācības 
notika pie netālajām dzirnavām.  
Rotā bija vairāk nekā 100 cīnītāju. 
Ernests Antons nosauc Vili Vērpi, 
Ansi Dižgabalu, Ernestu Beltu, 

Eduardu Veidemani, Klāvu Ķudi, 
Eduardu Kapeli, brāļus Vili un 
Maksi Štālbergus, paša Ernesta 
brāli Frici Antonu un brālēnu 
Jāni Antonu. 

Jānim Peteram (dzejnieka 
Jāņa Petera tēvam), aktīvam 
Latvijas Sociāldemokrātiskās 
strādnieku partijas biedram, kurš 
23 gadu vecumā cīnījās pret Ber-
montu, kauju laikā norāva kāju, 
ievainoja galvā, pēc tam viņš 
visu mūžu varēja strādāt tikai 
kantora darbus. 

“Arī es gribēju iet pie viņiem, 
tomēr māte atturēja,” atceras E. 
Antons. “”Tavs brālis Žanis jau 
sen kā Krievijā, Fricis jau rotā, 
bet tev vēl tikai 16 gadu – vai tad 
visi dēli man aizies?” teica māte. 

Tā arī paliku mājās.”
Ilggadējā priekulniece Marta 

Ķere, toreiz septiņus gadus veca 
muižas meitene, atceras, kā 
brīvprātīgo rotas cīnītājus aiz-
vadīja kaujā pa Priekules miesta 
Aizputes ielu: 

“Mēs, bērni, skrējām blakus 
karavīriem, kuri dziedāja:

Kaut es būtu to zinājis,
Ka man karā jāaiziet! 
Es būtu licis kalējam 
Zelta zobenu kaldināt.” 

Informāciju apkopojusi 
Lidija Treide 

* Ar vēsturiskajiem materiāliem 
par Priekules brīvprātīgo rotu var 
iepazīties Priekules bibliotēkā.  

(Nobeigums. Sākums 6.lpp.) 

Neatņemama darba sastāvda-
ļa bijusi arī saziņa ar pacientiem. 
“Pēc iespējas centos aiziet pie pa-
cientiem palātās, pajautāt, kā viņi 
jūtas, vai ir pietiekoši siltuma, vai 
ir paēduši, kā aprūpēti, vai nekā 
netrūkst. Ja tu pacientam pajautā 
kaut ko vairāk, viņš jūtas daudz 
apmierinātāks.”

Kā pašai šķiet – vai bijusi 
stingra un prasīga savā darbā 
attieksmē pret kolēģiem? “Tagad, 
kad man bija tāds svinīgs brīdis, 
atzīmējot jubileju, un daudzi 
atnāca, atcerējās, tad sapratu, 
ka īsti slikta laikam tad neesmu 
bijusi,” pasmaida Irēna. “Agrāk 
es varbūt tā nesapratu –  ja kāds 
kaut ko neizdarīja, tad skaļā balsī 
pateicu, ka tas nav, kā vajag. Bet 
vēlāk strādājot sapratu, ka tas nav 
pareizi – ja ar kādu kas runājams, 
tad centos runāt individuāli. Un 
arī pajautāt – kā tu domā, vai tas 
bija pareizi, kā tu izdarīji. Publis-
kot nedrīkst. Ja pamato visu, ko 
skaties un aizrādi, tad to novērtē.”

Normēti nenormēts 
darbalaiks 

Normatīvie akti laika gaitā 
pamatīgi mainījušies, pat slim-
nīcas nosaukumi Priekulē bijuši 
visdažādākie. Arī medicīnisko un 
ķīmisko līdzekļu klāsts, gadiem 
ejot, mainās, secina mediķe. 
“Kādreiz bija jālieto hlorkaļķis 
un hlors – tā toreiz strādājām. 
Kad iegājām veikalā, tad smar-
žoja viss veikals, jo drēbes ar to 
smaku bija piesūkušās. Tagad tā 
vairs nav, tagad ir citādāk. Vieglāk 
strādāt, ērtāk. Bet visos laikos bija 

jāstrādā pēc Veselības ministrijas 
direktīvām. 

Visam esam tikuši līdzi. Atbil-
dība liela, bet no atbildības nevai-
ros, varu to uzņemties un atbildēt 
gan par to, kas jau izdarīts, gan arī 
par to, kur vēl ir kas papildināms. 
Bet, protams, kolēģi katrs savā 
jomā palīdz, tad kopīgiem spēkiem 
var visu uzturēt labā līmenī.”

Uz papīra gan darbalaiks bijis 
normēts, bet reālajā dzīvē situācija 
cita, smaida Irēna. Darbu plānoša-
na un prioritāšu noteikšana allaž 
bijusi viņas ikdienas neatņemama 
sastāvdaļa. “Nav grūti, ja ir stipra 
komanda, kas atbalsta,” saspringto 
ikdienas darbu raksturo mediķe. 
Pēdējos gados gan, kad nākušas 
lielās pārbaudes, mazmeita, kura 
pati nu jau kļuvusi par ārsti, rei-
zēm prasījusi: “Omīt, vai tev nav 
garīgais un fiziskais sabrukums?” 
Jaunākā meita Zanda, kura pati 
izraudzījusies ārstes profesiju 
un strādā vadošu darbu, tagad 
saprotoši izsakoties par mammas 
laika trūkumu, ko izjutusi bērnībā 
– viņa apzinās, cik daudz laika bijis 
jāvelta darbam.

Ar atbildību 
par darāmo  

“1. septembrī būs desmit 
gadu, kopš slimnīcu iznīcināja,” 
ilggadējai mediķei sāp veselības 
aprūpes iestādes reorganizācija. 
Taču viņa gandarīta, ka daudziem 
darbiniekiem tā joprojām ir kā 
otrās mājas. “Daudzi strādā un 
nevēlas aiziet. Ir kādi, kas atrod 
labāku vietu, bet ir, kas negrib 
iet prom. Ir darbinieki, kas strādā 
pāri par 40 gadiem. Un tas, ka 
esmu te nostrādājusi 60 gadus, 

tas jau arī nav nekas. Cilvēki ir 
atbildīgi.”

Atbildības trūkums – tas ir 
viens no iemesliem, kāpēc mūsu 
valstī daudzās nozarēs neveicas ar 
pārvaldību, viņa uzskata. “Kaut vai 
tie paši mūsu veselības ministri 
– vienu sasaukumu pastrādā, un 
viss. Tas vēl labi, ja ir divus vai 
trīs gadus! Tiek ieviestas tādas 
un tādas metodes, bet nāk jaunais 
un viņš atkal saka, ka nav pareizi. 
Tagad nupat arī tieši medicīnā 
– jāskatās, jāklausās, kādas būs 
izmaiņas. Nekad nekur mēs tālāk 
netiksim, ja nebūs ilgtermiņā cil-
vēka, kas pratīs vadīt, un galvenais  
– saprātīgi vadīt.”

Visu centralizēt un veselības 
aprūpes iestādes attīstīt tikai 
lielajās pilsētās nav labākais risi-
nājums, pārliecināta priekulniece. 
“Jārēķinās ar to, ka medicīna ir ne 
tikai lielās pilsētās, bet arī šeit, 
laukos. Tie paši lauku mediķi, 
kas strādā, viņi ir zelta vērtē. 
Protams, mēs nevaram salīdzināt 
mūsu māsu darbu ar darbu lielās 
sirds ķirurģijas klīnikās, bet atkal 
viņām nav tas, kas ir mums. Ne 
es strādāšu Rīgas slimnīcā, ne 
kāds no Rīgas nāks te strādāt. 
Nevar zināt, kurā brīdī mums 
būs vajadzīga palīdzība un kādā 
kvalitātē palīdzība tiks sniegta. 
Mums ir lauku iedzīvotāju aprūpe. 
Mums ir arī aparatūra, lai varētu 
labi strādāt. Un uz vietas jau mēs 
nestāvam – būs mums jauns 
rentgenaparāts, ultrasonogrāfs.”

Trīs mediķu paaudzes
Vecākā meita Anita studējusi 

augstskolā, nu Liepājas Univer-
sitātē strādā bibliotēkā. Viņas 
meita Anete arī izvēlējusies me-

diķes profesiju, pērn 21. decembrī 
ieguvusi ģimenes ārsta dokumen-
tus, 2. janvārī sākusi strādāt Rīgā, 
kur iekārtojusi ģimenes ārsta 
praksi, palepojas vecmāmiņa. 
Jaunākā meita Zanda agrāk 
strādājusi dzimtajā Priekulē, 
bet pēc tam pārcēlusies uz Rīgu, 
strādā Latvijas Jūras medicīnas 
centrā. Visu trīs paaudžu mediķes 
nereti savstarpēji apspriežoties 
par profesionāliem jautājumiem, 
meita Zanda varot dot vērtīgus 
padomus, kā “neizdegt” darbā. 

Vaļaspriekiem darba dēļ viņas 
dzīvē daudz laika nav atlicis, smej 
Irēna. “Noadīt zeķu, cimdu pāri 
varu. Vasarā jāizravē kāda puķu 
dobe, tad rokdarbiem laika neat-
liek.” Viņai patīk ceļot – darījusi 
to gan kā ierindas tūriste, gan 
devusies arī pieredzes apmaiņā uz 
medicīnas iestādēm citās valstīs 
kopā ar kolēģiem. 

Priekulniece spriež – varbūt 
arī darbs deva iedvesmu ko vai-
rāk redzēt, salīdzināt, rast idejas. 
Pabūts Krievijā, Ņižņijnovgorodā, 
vēlāk Austrijā, Insbrukā. “Tagad 
paskatos fotogrāfijās, cik tur 
skaisti slimnīcā. Bet mums tagad 
arī tā ir!” viņa priecājas. Viesoju-
sies Vācijā, Berlīnē. Tur kontaktus 
rast palīdzējis kādreizējais kolēģis 
Priekules slimnīcā Dāvids Kāns. 

Braucienos varot noskatīt ne 
vienu vien ideju, kaut vai – kā 
ieklāt neslīdošu grīdas segumu, 
lai tas būtu vieglāk uzkopjams, 
piemēru min mediķe. Mūsdienās 
strādāt ir vieglāk un drošāk, tikai 
svarīgi sekot visam līdzi, apgūt 
jaunumus, viņa pārliecināta. “Viss 
jau nenāk kā no gaisa. Visu laiku 
jāmācās kaut kas no jauna.” 

Zvilnēšana 
bezdarbībā izpaliek 

Mediķei ir vēl kāda pārlie-
cība: “Tam ir liela nozīme, tikai 
es nevaru to pierādīt, ka mums 
pretī ir atjaunotā baznīca – tas 
mūsu iestādi sargā.” Bērnībā 
Irēna uz baznīcu nav gājusi, vien 
atceroties, ka kopā ar brāļiem 
iesvētīta. Varot teikt, ka baznīcu 
sākusi apmeklēt mazmeitas dēļ – 
Anete gribējusi dziedāt skolotājas 
Agritas Hanzovskas tur vadītajā 
ansamblī. “Kas aktīvākais bija? 
Omei jāiet līdzi,” viņa smejas. 
“Tagad es cenšos aiziet diezgan 
bieži. Man liekas, ka tas ir va-
jadzīgs, jo mūsu iestādi Dievs 
sargā, cilvēkus. Bez ticības nevar. 
Ir jātic kaut kam augstākam, kas 
ir Dievs, kas mūs atbalsta visos 
grūtos brīžos. Un pašiem jāgrib. 
Jāgrib dzīvot, strādāt. Ir tāds 
teiciens – domāsim labas domas, 
runāsim labus vārdus un darīsim 
labus darbus.” 

Kādas ir sajūtas, noslēdzot 
profesionālās gaitas? “Visu laiku 
gaidīju to brīdi, kad nu nebūs vairs 
jāiet, jo tiešām tik daudz ir strādāts 
– kāpēc nevarētu veltīt laiku sev? 
Nu tas laiks pienācis – es slikti ne-
jūtos. Pirmkārt, nav no rīta jāceļas 
tik agri, un es sev atrodu darbu visu 
laiku, man ir ko darīt.” Ir jāpalīdz 
savai pēctecei, jāievada darbā, 
jākonsultē kolēģi. “Zvilnēt bezdar-
bībā man nepatīk,” pasmaida Irēna. 
“Lai visiem Dievs dod veselību! Lai 
visiem jums, jaunajiem – maniem 
bērniem, maniem mazbērniem –, 
būtu tā, kā man ir šobrīd! Lai Dievs 
vēlējis nodzīvot līdz 80 gadiem un 
vēl vairāk!” 

Iluta Dreimane   

VĒSTURE

Valsts simtgade mudinājusi celt gaismā vēsturiskas liecības, kas stiprina 
tautas pašapziņu. Arī Priekules novadā netrūkst, ar ko lepoties. Viens 
no īpaši zīmīgajiem faktiem – pirms simt gadiem dibināta brīvprātīgo 
rota. Priekules novadā, godinot varoņu piemiņu, kuri ziedojuši sevi, 
izcīnot valsts brīvību un neatkarību, iezīmēsies vairāku pasākumu cikls 
teju visa gada garumā. Jau maijā Priekules novada pašvaldība aicinās 
uz atceres pasākumiem, noslēdzot loku Lāčplēša dienā. Šoreiz 
publicējam pensionētās vēstures skolotājas Lidijas Treides apkopoto 
informāciju par laiku, kad 1919. gada 2. martā tika nodibināta Priekules 
brīvprātīgo rota. Citos informatīvā izdevuma numuros sekos vēsturisko 
materiālu apkopojuma turpinājums. 

Skats uz Priekules viesnīcu – 
brīvprātīgo rotas cīnītāju reģistrācijas vietu 1919. gadā. 
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Priekules novada pašvaldības 
Dzimtsarakstu nodaļā janvārī reģistrēti 
2 dzimšanas un 6 miršanas fakti. 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča 

Bunkas pagastā
16. februārī plkst. 22 Bunkas kultūras namā 

Mīlestības balle. Spēlēs Ēriks Budēvics no grupas 
“Hameleoni” un Indra Raila. Ieeja 5 eiro. 

21. martā plkst. 6.30 Bunkas pagastā saul-
lēkta gaidīšana pavasara saulgriezī pie “Āžukalnu” 
strauta. 

22. martā plkst. 12 Bunkas kultūras namā 
Lejaskurzemes novadu kolekcionāru un mīļlietiņu 
krājēju tikšanās. Dižošanās ar kolekcijām, pieredzes 
apmaiņa un citas sarunas pie tējas un raušiem. Pie-
teikšanās līdz 14. martam, sīkāka informācija pa 
tālruni 29296265.

25. martā plkst. 11 Krotē pie piemiņas akmens 
atceres brīdis, pieminot komunistiskā genocīda 
upurus.

Gramzdas pagastā 
16. februārī plkst. 17 tautas namā teātra 

diena “Gramzdas Nacionālajam amatierteātrim 
5”. Kolektīva pirmizrāde M. Hornas lugai “Brangais 
ķēriens”. Amatierteātra paveikto atmiņā atsauks 
īsfilma “Mums pieci”. 

3. martā plkst. 13 tautas namā, tuvojoties pava-
sarim, varēs izbaudīt “Leišmalītes garšas”. Viesosies 
mājražotāji – garšaugu audzētāji no Embūtes. Būs 
iespēja degustēt dažādu garšaugu izstrādājumus, 
radošā darbnīcā izgatavot garšvielu maisījumu vai 
ķermeņa skrubi, kā arī uzzināt vairāk par garšaugu 
audzēšanu un mājražotāja darbību. Dalība pasākumā 
bez maksas, būs iespēja iegādāties produkciju.

8. martā plkst. 22 tautas namā, atzīmējot 
Starptautisko sieviešu dienu, svētku balle “Sie-
vietes, ziedi un pavasaris”. Spēlēs duets “Imula”. 
Ieejas maksa kungiem – 4 eiro, dāmām – 3 eiro. 
Galdiņu rezervēšana obligāta līdz 4. martam pa 
tālruni 20208532.

12. martā “Bibliotēku nakts Gramzdas bibliotē-
kā” gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Plkst. 17.30 pagasta pārvaldes telpās (2. stāvā) 
pieaugušajiem tikšanās ar jauno latviešu rakstnieci, 
populāro romānu “Saplēstās mežģīnes”, “Debesis 
pelnos” un “Samaitātā” autori Karīnu Račko.

Plkst. 20 – 22 bibliotēkā skolēniem bibliotēku 
nakts ar spēlēm, jokiem, spokiem… un grāmatām. 
Vecākiem, kuru bērni piedalīsies šajā pasākumā, 
lūgums sazināties ar bibliotēkas vadītāju Anitu pa 
telefonu 27874025. 

Kalētu pagastā 
17. februārī plkst. 13 tautas namā Nīcas ama-

tierteātra kolektīva izrāde “Orķestris”. Ieeja brīva.

22. februārī plkst. 18 tautas namā Dunikas 
pagasta amatierteātra kolektīva izrāde “Bezfilma”. 
Ieeja brīva. 

27. februārī plkst. 15 tautas namā animācijas 
filma “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”. 

9. martā plkst. 21.30 tautas namā Sieviešu 
dienas balle “Pavasara plaukumā” kopā ar Daini 
Lazdiņu. Ieeja – 3 eiro. 

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

Priekulē
20. februārī plkst. 18 kultūras namā Ērika 

Vilsona monoizrāde “Mana Magadana”. Ieejas mak-
sa – 2 eiro (represētajiem un skolēniem ieeja brīva). 

23. februārī plkst. 15 kultūras namā tikšanās ar 
gastroenterologu, profesoru Anatoliju Danilānu un 
rakstnieku Pēteri Strubergu – grāmatas “Anatolijs 
Danilāns. Dakteris ar atvērtu sirdi” autoru.

27. februārī plkst. 19 kultūras namā kinoko-
mēdija “Jaungada taksometrs”. Ieeja – 3 eiro. 

2. martā plkst. 15 kultūras namā Priekules 
bērnu un jauniešu koncerts “No sirds tev, mana 
pilsēta!” Piedalās PII “Dzirnaviņas” audzēkņi, Prie-
kules vidusskolas dejotāji un dziedātāji, Priekules 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Ieeja brīva. 

Līdz 2. martam kultūras namā priekulnieka 
Ģirta Dreimaņa foto izstāde. 

Līdz 4. martam bibliotēkā ceļojošā izstāde 
“Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli”, ko sagatavojusi 
Salaspils novada bibliotēka.

No 4. marta kultūras namā Kristīnes Mileres 
darbu kvīlinga tehnikā izstāde “Austrumu deja”. 

7. martā plkst. 10 kultūras namā Priekules 
novada mazo vokālistu konkurss “Cālēns”. 

8. martā plkst. 19 kultūras namā koncerts 
“Tikai jums, dāmas!”. Muzicēs Nacionālo bruņoto 
spēku bigbends. Ieeja – 2 eiro. 

13. martā plkst. 19 kultūras namā kinokomē-
dija “Klases salidojums”. Ieeja – 3 eiro. 

20. martā plkst. 19 kultūras namā dokumentā-
lā filma “100 gadi esības vējos”. Filma par Latvijas 
simtgadniekiem. Ieeja – 1 eiro. 

Virgas pagastā 
9. martā plkst. 12 Purmsātu muižā Vaiņodes 

novada amatierteātra “Kuratieši” izrāde “Meklēju 
omi... opim”. 

23. martā plkst. 11.30 Virgas tradīciju namā 
represiju 70. gadskārtas piemiņas dienai veltīts 
pasākums. 

No 1. līdz 3. februārim Rīgā 
notika gadskārtējā starptau-
tiskā tūrisma izstāde “Balttour 
2019”, kura pulcēja plašu da-
lībnieku un apmeklētāju klās-
tu. Kopumā izstādē piedalījās 
vairāk nekā 850 dalībnieku 
ar visdažādākajiem tūrisma 
piedāvājumiem.

Tūrisma izstādē “Balttour 
2019” ikvienam bija iespēja iepa-
zīties ar tūrisma piedāvājumu ne 
tikai Latvijā, bet arī ārpus mūsu 
valsts robežām. Otro gadu šajā iz-
stādē piedalījās Priekules novads, 
iepazīstinot arī ar tūrisma bukletu 
“Sakrāj mirkļus Leišmalītē!”, kas 
tapis, sadarbojoties ar Vaiņodes 
novada tūrisma speciālistiem. 
Pērn buklets izdots latviešu va-
lodā, bet šogad – angļu valodā. 
Interesentiem tas pieejams senlie-
tu krātuvēs, Priekulē arī “Zviedru 
vārtos” un daudzfunkcionālajā 
sporta hallē. 

2019. gadā Priekules un Vai-

Kā jau katrs jaunais gads, arī šis 2019. gads mums 
ikvienam iesācies ar jauniem darbiem, ar jaunām ide-
jām un mērķiem, ar kādu sen lolotu apņemšanos un 
ar domu izdarīt kaut ko labu.  

Arī mēs, Priekules kultūras nama kolektīvs, jaunajā gadā 
esam apņēmības pilni iepriecināt jūs ar daudziem un dažā-
diem pasākumiem. Jāpiebilst, ka ne jau viens ir darītājs, tāpēc 
dažreiz aicinām palīgos arī citus. Priecājamies par ikvienu 
palīgu un atbalstītāju, par ikvienu, kas sniedz atbalstu un 
palīdzīgu roku.

Šajā reizē vēlamies teikt lielu paldies visiem uzņēmē-
jiem, kas atbalstīja jaunā gada loteriju un iepriecināja 
daudzus jo daudzus pasākuma apmeklētājus. Paldies sakām 
Andrejam Riško un veikalam “Liepu aleja”, Inesei Riško un 
veikalam “Gaisma”, Agnesei  Meļķei un SIA “SC GRAND”, 
Tomam Šteinam un SIA “Maileks”, Vaclovam Kadaģim un 
veikalam “Zviedru vārti”, maiznīcai “Priekule”, čībiņvecim 
Ivaram Eidiņam, Kristīnei un Mārtiņam Cukuriem, Irēnai 
un Pēterim Indriekiem, Ingutai Mellumai, Brigitai Jansonei 
un veikalam “Jumis”, Modrim Dzintaram, skaistumkopšanas 
salonam “Agnese”, Antrai Dobelei, Ivaram Kāpiņam, Prieku-
les daudzfunkcionālajai sporta hallei, Evitai Valdmanei un  
ZS “Sudrabkalni”, Millijai Anziķei un SIA “Ābolīt’s”! 

Priekules kultūras nama mākslinieciskā vadītāja 
Liena Braže

“Cālēns – 
2019”

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS 
INFORMĀCIJA

Tūrisma buklets “Sakrāj mirkļus Leišmalītē!” pieejams 
gan latviešu, gan angļu valodā. 

Ar Leišmalīti iepazīstina izstādē 
“Balttour 2019”

ņodes novadā gaidīsim apmeklē-
tājus, lai iepazīstinātu ar pazīs-
tamākām, kā arī ne tik zināmām 
vietām. Vietējie uzņēmēji! Gribam 
jums atgādināt – ja piedāvājat 
naktsmītnes, kaut ko ražojat, 
gribat uzņemt tūristus vai viņiem 
ko parādīt, droši sazinieties ar abu 
novadu tūrisma speciālistiem! 
Iekļausim to tūrisma apritē, un 

varēsiet ne tikai popularizēt savu 
piedāvājumu, bet arī Leišmalīti.

Droši sazinieties, rakstot vai 
zva not turisms@priekulesnovads.
lv, telefons +371 26132442 vai 
turisms@vainode.lv, telefons  
+371 63451572. 

Priekules un Vaiņodes 
novada tūrisma 

speciālistes

Paldies par atsaucību 
un sadarbību!

Priekules novada pašiem 
mazākajiem bērniem, kuri 
piedzimuši ar skanīgu balsi, 
ir savs dziesmotais konkurss 
“Cālēns”. Šogad 7. martā tas 
norisināsies jau septīto reizi. 

Konkursa pamatideja – ļaut 
bērniem izpausties. Noteikumi 
ir atbilstoši un labvēlīgi pirmsskolas vecuma bērniem: paši mazākie 
dzied vienu dziesmu, bet tiem, kuri jau gatavojas skolas gaitām, 
jādzied divas dziesmas. Konkursa mērķis – bērnus atraisīt, parādīt 
individuālās spējas uzstāties uz skatuves publikas priekšā. 

Visi dalībnieki saņem žūrijas cildinājumu par to, kura katram 
ir stiprākā puse, bet galvenā balva “Priekules novada cālēns” tiks 
pašam labākajam. Šis cālēns ar ģimeni izpriecāsies Liepājas Olim-
piskā centra baseinā un SPA centrā.

Šogad mazie dziedātāji, viņu vecāki un skolotāji satiksies Priekules 
kultūras namā. Konkurss norisināsies 7. martā. Pieteikuma anketas 
jāaizpilda vecākiem un jāiesniedz bērnu vokālajiem pedagogiem 
līdz 1. martam. Savukārt pedagogi informēs konkursa rīkotājus 
par savu audzēkņu gatavību piedalīties. Konkursa nolikums un 
pieteikuma anketas pieejamas pašvaldības interneta mājaslapā  
www.priekulesnovads.lv.   

Uz tikšanos bērnu dziedāšanas svētkos!
Kultūras nodaļas vadītājs Gundars Venens


